
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

INSTITUTULI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ 

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 

ROMAN 

2019 



 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ  
Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman 611040, NT; Tel: 0040 233731002  

E-mail: rectoritrcf@gmail.com; decanatitrcf@gmail.com; secretariat.itrcf@gmail.com; Web: http://itrcf.ofmconv.ro 
                                                                                             

2 
 

NOTĂ ISTORICĂ 

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman îşi are rădăcinile bine ancorate 

în viaţa şi originea realităţilor catolice de pe plaiurile Moldovei. Încă din veacul al XIII-lea 

preoţii misionari franciscani, veniţi în cea mai mare parte din Italia, au contribuit la formarea 

clerului catolic indigen. 

După Unirea Principatelor și înfăptuirea României moderne a devenit posibilă formarea, în 

anul 1895, a unei structuri locale, autonome, care să coordoneze activitatea preoţilor 

franciscani conventuali din Moldova, cu titlul oficial de „Ordinul Fraţilor Minori Conventuali 

– Provincia «Sfântul Iosif» din România”.  

Imediat după acest act istoric, conducerea Provinciei s-a dăruit cu abnegaţie formării 

intelectuale, spirituale, socio-culturale şi pastorale a tinerilor candidați care doreau să 

îmbrăţişeze viaţa monahală în cadrul Provinciei noastre. Primul rezultat a fost acela că în anul 

1897 şi-a deschis porţile „Seminarul Franciscan” cu sediul la Hălăuceşti, jud. Iaşi.  

Deoarece sus-amintitul Seminar era dedicat doar pregătirii gimnaziale, tinerii care doreau 

să urmeze studiile filozofice şi teologice în vederea ordinelor sacre (diaconat şi prezbiterat) 

erau trimişi la studii în străinătate (în mod deosebit în Italia). Această situaţie a durat până în 

anul 1932, când Provincia noastră, a deschis o Facultate de teologie proprie la Luizi-Călugăra, 

jud. Bacău, intitulată „Academia teologică Sfântul Bonaventura”. Aceasta a funcţionat în 

perioada 1932-1948, când a fost închisă de regimul comunist, iar arhiva a fost arsă. 

După evenimentele din 1989, mai precis în anul 1991, prin circulara nr. 50, confirmată de 

Decretul episcopal 1026 din 1991 și de H.G. 97 din 1992, s-a redeschis la Roman, jud. Neamţ, 

o casă de formare a tinerilor care doreau să-l urmeze pe Dumnezeu după exemplul Sfântului 

Francisc. Această casă de formare a fost intitulată Institutul Teologic Romano-Catolic 

Franciscan din Roman,  unde tinerii sunt formați din punct de vedere uman-afectiv, spiritual, 

social, cultural, pastoral și intelectual. 

Sediul Institutului este în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 268/B. 
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PREMIZĂ: NOŢIUNI PRELIMINARII 

Art. 1.– Conciliul Vatican al II-lea a stabilit normele principale şi cele generale pentru 

funcționarea sigură și desfășurarea eficientă a educației în instituțiile catolice orânduite spre 

formarea viitorilor preoţi, în aşa fel încât să crească pietatea, ştiinţa şi fervoarea pastorală în 

candidații la Preoție1. Aceste norme cer determinări ulterioare adaptate pentru necesităţile 

particulare ale fiecărei naţiuni, păstrând în acelaşi timp unitatea identității preoției catolice2. 

Congregația pentru Educația Catolică3 şi documentele ulterioare ale Magisteriului4 au venit 

cu noi precizări, cu scopul de a menţine unitatea disciplinei bisericeşti, fără a desfiinţa 

varietatea sănătoasă cerută de situaţiile pastorale diferite din diverse țări. 

Art. 2.– În acest sens Decretul Optatam totius (nr. 1) şi canonul 242, § 1 din Dreptul Canonic 

cer ca fiecare Conferinţă Episcopală să elaboreze o «Ratio institutionis sacerdotalis» ce 

trebuie să fie aprobată mai întâi „ad experimentum” de Congregaţia pentru Educaţia 

Catolică şi după un timp de probă, ţinând cont de observaţiile Comisiei Episcopale pentru 

Seminarii, trebuie să fie din nou supusă aprobării aceleiaşi Congregaţii.  

Art. 3.– Orice „Ratio” naţională trebuie să trateze toate aspectele fundamentale ale formării: 

formarea umană-afectivă, spirituală, intelectuală şi pastorală. Toate aceste componente ale 

educaţiei din Seminarii trebuie să fie coordonate în aşa fel încât preotul să fie cu adevărat 

pregătit pentru necesitățile de astăzi5. 

                                                        
1
 CONCILIUL VATICAN II, Optatam totius (OT); Decretul Presbyterorum Ordinis (PO), nr. 1;2;7 etc. Decretul 

Perfectis Caritatis (PC), Constituţia Dogmatică Lumen Gentium (LG), Constituţia pastorală Gaudium et Spes 
(GS), Decretul Christus Dominus (CD), Decretul Ad Gentes Divinitus (AG). 

2 OT 4. 
3 Lettera circolare sul Diaconato permanente (16 iulie 1969); Lettera circolare sulla iscrizione di semiaristi ad 

universitа civili (22 aprilie l971); L'insegnamento della filosofia nei seminari (22 ianuarie 1972); Orientamenti 

educativi per la formazione al celibato sacerclotale (11 aprilie 1974); Insegnamento del diritto canonico per gli 

aspiranti al sacerdozio (2 aprilie 1975); La formazione teologica dei futuri sacerdoti (22 februarie 1976); 

Instruzione sulla formazione liturgica nei seminari (3 iulie 1979); Lettera circolare su alcuni aspetti piщ urgenti 

della formazione spirituale nei seminari (6 ianuarie 1980); Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (ediţie 

nouă 19 martie 1985); Lettera circolare riguardante gli studi sulle chiese orientale (6 ianuarie 1987); La vergine 

Maria nella formazione intelettualle e spirituale (25 martie 1988); Orientamenti per lo studio e l'insegnamento 

della dottrina sociale della Chiesa nella fomazione sacerdotale (30 decembrie 1988) etc. 
4 Codex Iuris Canonici (= CDC), în special canoanele 232-264; IOAN PAUL II, Pastores dabo Vobis (=PDV). 

Esortazione apostolica post-sinodale all’episcopato, al clero e ai fedeli circa la formazione dei sacerdoti nelle 

circonstanze attuali, Edizioni Dehoniane: Bologna 1992; CONGREGAŢIA PENTRU CLER, Directoriu pentru slujirea 

şi viaţa preoţilor, (22 martie 1994) (traducerea românească a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti). 
5 Cfr. CONGREGAŢIA PENTRU EDUCAŢIA CATOLICĂ, Ratio fundamentalis institutioni sucacerdotalis (=RFIS), 

nr. 1. 3. 
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Art. 4.– Numai Conferinţa Episcopală - nu fiecare episcop în propria dieceză – are dreptul şi 

obligaţia de a redacta „Ratio institutionis sacerdotalis”, şi de a aproba experienţe speciale 

în cadrul unei naţiuni sau regiuni, în cazul în care astfel de experiențe sunt oportune6. 

NATURA ŞI SCOPUL SEMINARIILOR 

Art. 5.– Scopul specific al educaţiei sacerdotale se bazează pe conceptul preoţiei catolice care 

derivă din revelaţia divină interpretată de Tradiţia continuă şi de Magisteriul Bisericii. 

Orice putere şi orice slujire preoţească îi trage originea în Biserica Catolică de la preoţia 

unică şi veşnică a lui Cristos care a fost sfinţit de Tatăl şi trimis în lume (cfr. In 10, 36). El 

i-a făcut părtaşi de preoţia sa înainte de toate pe apostoli şi pe episcopi, succesorii lor. La 

această unică preoţie a lui Cristos participă membrii Bisericii în măsură diferită: primul 

grad de participare este cel al preoţiei comune a credincioşilor, care prin botez şi prin 

rugăciunea Duhului Sfânt «(…) sunt consacraţi ca să formeze un templu spiritual şi o 

preoţie sfântă, ca să ofere prin toate lucrările creștinului sacrificii spirituale»7. 

În mod diferit de credincioşi participă la preoţia lui Cristos preoţii, care, «(…) deşi depind 

de episcopi în exercitarea puterilor lor, sunt totuşi unii cu ei prin cinstea preoţească şi în 

virtutea sacramentului Ordinului. După imaginea lui Cristos, Marele Preot veşnic (cfr. Ev 

5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28) sunt consacraţi ca să predice Evanghelia, să-i păstorească pe 

credincioşi şi să celebreze cultul divin, ca adevăraţi preoți ai Noului Testament»8. 

Preoția comună a credincioșilor şi preoţia ministerială sau ierarhică, chiar dacă diferă în 

mod esenţial şi nu numai ca grad, sunt totuşi orânduite una spre cealaltă, pentru că şi una şi 

cealaltă, fiecare în modul său propriu, participă la unica preoţie a lui Cristos9. 

Preoţia ministerială îşi găseşte raţiunea de a fi în perspectiva unirii vitale a Bisericii cu 

Cristos. Datorită acestei slujiri, Domnul continuă să exercite în mijlocul poporului său 

funcţiile care îi revin numai lui în calitate de Cap al Trupului său. În consecinţă, preoţia 

ministerială manifestă activitatea proprie a lui Cristos - Capul şi dovedeşte că el nu şi-a 

părăsit Biserica, ci continuă să-i dea viaţă datorită preoţiei sale veşnice. Din acest motiv, 

Biserica socoteşte preoţia ministerială ca pe un dar care este făcut în slujirea unora dintre 

credincioșii săi. 

Art. 6.– Prin hirotonirea sacramentală, realizată prin impunerea mâinilor şi prin rugăciunea de 

consacrare rostită de episcop, în preot se înfăptuieşte «(…) o legătură ontologică specifică, 

care îl uneşte pe preot cu Cristos, Preotul Suprem şi Bunul Păstor»10. 

În consecinţă, identitatea preotului decurge din participarea sa specifică la preoţia lui 

Cristos, prin care cel hirotonit devine, în Biserică şi pentru Biserică, imagine reală, vie şi 

                                                        
6 Ibidem, 1 
7 LG 10. 
8 LG 28, PO 1.  

9 Cfr. LG 10.  
10 PDV 11.  
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transparentă a lui Cristos Preotul, «(…) o reprezentare sacramentală a lui Cristos Cap şi 

Păstor»11. Datorită acestei consacrări, preotul «(…) primeşte darul unei puteri spirituale care 

este participarea la autoritatea cu care Isus Cristos, prin Duhul său, își călăuzește 

Biserica»12. 

Această identificare sacramentală cu Preotul Suprem şi Veşnic îl inserează în mod specific 

pe preot în misterul trinitar şi, prin intermediul misterului lui Cristos, în comuniunea 

ministerială a Bisericii, pentru a sluji poporul lui Dumnezeu13. 

Art. 7.– Necesitatea Seminarului pentru formarea candidaţilor la preoţie a fost afirmată cu 

tărie de Conciliul Vatican II (cfr. PO 9) şi a fost reafirmată de Sinodul Episcopilor din 

1990: instituirea Seminarului mare ca loc optim de formare trebuie reafirmată ca spaţiu 

normal, chiar şi material, pentru o viaţă comunitară şi ierarhică, ba mai mult, ca o casă 

proprie pentru formarea candidaţilor la preoţie, cu superiori consacraţi într-adevăr pentru 

această misiune. 

Identitatea profundă a Seminarului este aceea de a fi, în felul său, o continuare în Biserică a 

comunităţii apostolice strânsă în jurul lui Isus, în ascultarea Cuvântului său, în drum spre 

experienţa pascală, în aşteptarea darului Duhului pentru misiune14. 

Art. 8.– Aşadar, Seminarul este o comunitate eclezială educativă şi are ca scop specific 

determinarea fizionomiei sau însoţirea vocaţiei viitorilor preoţi. În acest sens este de datoria 

Seminarului să facă discernământul vocaţiei, să-i ajute pe candidaţi pentru a corespunde 

acestei vocaţii şi să-i pregătească pentru a primi Sacramentul Ordinului cu harul şi 

responsabilităţile proprii prin care preotul este configurat cu Cristos Capul şi Păstorul şi 

este abilitat şi angajat să împartă misiunea de mântuire în Biserică şi în lume15. Toate 

elementele formaţiei umane, spirituale şi intelectuale trebuie să fie îndreptate în mod 

convergent spre acest scop pastoral16. 

Art. 9.– Deşi formaţia seminarială are multe aspecte comune cu formaţia umană şi creştină a 

tuturor membrilor Bisericii, ea prezintă un conţinut, modalităţi şi caracteristici care provin 

în mod specific din scopul urmărit: acela de a pregăti pentru Sfânta Preoţie. De aceea, 

conţinutul şi formele educaţiei cer ca Seminarul să aibă o programare proprie precisă, un 

program de viaţă care să fie caracterizat prin unitate şi organicitate, prin sintonie şi 

corespondenţă cu scopul unic care justifică existenţa seminarului: pregătirea viitorilor 

preoţi17. 

                                                        
11 Ibidem, 15.  
12 Ibidem, 21; cfr. PO 2; 12. 
13 PDV 12; vezi CONGREGAŢIA PENTRU CLER, Directoriu pentru slujirea şi viaţa preoţilor, Editura 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, 1; 2. 
14 PDV 60. 
15 Cfr. PDV 61.  
16 OT 4. 
17 Cfr. PDV 61.  
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PREMIZĂ: NOŢIUNI SPECIFICE 

VIAŢA CONSACRATĂ FRANCISCANĂ 

Art. 10.– „Viaţa consacrată, profund înrădăcinată în exemplul şi în învăţătura lui Isus 

Cristos, este dar a lui Dumnezeu Tatăl făcut Bisericii lui prin Duhul Sfânt. (…) Astfel, 

(persoanele consacrate), au contribuit la manifestarea misterului şi misiunii Bisericii prin 

multiplele carisme de viaţă spirituală şi apostolică dăruite lor de Duhul Sfânt şi prin însuşi 

acest fapt au contribuit şi la reînnoirea societăţii”18. Prin acest Document, Biserica 

recunoaşte importanţa pe care fie persoanele consacrate, fie Casele de formare a acestora le 

îndeplinesc în viața societății de azi. 

Art. 11.– Formarea de tineri religioşi capabili să răspundă exigenţelor timpului, a fost 

preocuparea primordială a Ordinului şi a Provinciei noastre. După exemplul Sfântului 

Francisc, viaţa fratelui franciscan este o permanentă dăruire Bisericii şi tuturor oamenilor. 

„Sfântul Francisc de Assisi de la începutul convertirii sale religioase (…) s-a simţit chemat 

la o viaţă intimă de unire cu Dumnezeu în Isus Cristos şi la penitenţa evanghelică. Alegerea 

sa de viaţă a fost îmbrăţişată şi împărtăşită imediat de tovarăşii săi, pe care el i-a chemat şi 

considerat fraţi dăruiţi de Domnul. Se constituia aşa nucleul original, germenul Fraternității 

franciscane”19. 

Art. 12.– Cu prezenţa fraţilor franciscani în diferite locuri, mulţi tineri au îmbrăţişat viaţa 

religioasă în Provincia franciscană din Moldova şi în acelaşi timp este recerut comunităţilor 

în care ei se formează şi-şi desfăşoară această maturarea continuă să-i ajute în drumul 

discernământului, pentru a da un răspuns autentic20. 

Art. 13.– Provincia Franciscană „Sfântul Iosif” a Fraților Minori Conventuali din România s-

a străduit în permanenţă şi a asigurat ca în „Formarea inițială, (fiind) un proces educativ, 

tinerii dornici de a-l urma pe Cristos, sărac şi răstignit, după modelul Sfântului Francisc, (să 

fie) ajutaţi să răspundă cu generozitate la chemarea lui Dumnezeu, prin însuşirea spiritului 

vieţii franciscane”21. În acest sens Casele de formare, (Casa de Probandat, Noviciatul, 

Institutul), au un loc aparte în perspectivele formării. 

 

                                                        
18 VC 1.  
19 AA. VV., Il carisma franciscano conventuale, Curia generale OFMConv., Roma 1998, pp. 9-10. 
20 Cfr. FnO 1. 
21 Capitulul Provincial Ordinar, Linii programatice pentru următorii patru ani, Roman 1996, 

p. 14.  
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AGENŢII DE FORMARE 

Art. 14.– Primul formator în viaţa consacrată este Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt cheamă 

şi acţionează în intimitatea inimii fiecăruia şi care învaţă, recheamă şi conduce (cfr. In 

14,26; 16,12) „(…) la plinătatea adevărului” (In 16,13). Această prezenţă discretă, dar 

decisivă, a Duhului lui Dumnezeu, cere două calităţii: 

- umilinţa aceluia care se încredinţează înţelepciunii lui Dumnezeu; 

- ştiinţa şi practicarea discernământului spiritual pentru a ştii să recunoşti prezenţa 

Duhului Sfânt în toate aspectele vieții, istoriei şi prin medierea umană (cfr. DFIR 19). 

Art. 15.– Pe aceiaşi linie avem mijlocirea Prea Sfintei Fecioare Maria: „Maria nu este numai 

prefigurarea şi modelul Bisericii, dar prin iubirea ei de Mamă, ea colaborează la naşterea şi 

creşterea fiilor şi fiicelor Maicii Bisericii” (RM 44). Fecioara Maria reprezintă perfecţiunea 

unei consacrări lui Dumnezeu şi de aceea orice religios este invitat să-şi reînvie propria 

consacrare după modelul aceleiaşi Născătoare de Dumnezeu (cfr. DFIR 20).  

Art. 16.– Viaţa persoanei consacrate îşi găseşte un loc deosebit în cea a Bisericii; dacă 

Biserica, prin predică, îl vesteşte pe Isus Cristos (cfr. AG 8), la fel toţi fraţii trebuie să 

trăiască ca mărturisitori credincioşi ai Evangheliei în lume (cfr. Const. 26), iar în biserica 

locală, munca fraţilor să îmbrace caracterul genuin al fraternităţii şi minorităţii. Viaţa 

religioasă, menţine o strânsă legătură cu misterul Bisericii. Ea aparţine vieţii şi sfinţeniei 

sale (cfr. LG 44)22. 

Art. 17.– Franciscanismul este, înainte de toate, însuşi Sfântul Francisc, a cărei fascinaţie nu 

este atribuită doar succesului său ca fondator, dar mai ales coerenţei evanghelice şi 

mesajului său actual23. În această perspectivă fiecare frate care se pregăteşte să-l urmeze pe 

Isus Cristos după exemplul Sfântului Francisc este conştient de faptul că el rămâne modelul 

oricărui ucenic (cfr. DF III). 

Art. 18.– Fraternitatea este locul în care fiecare îşi găseşte liniştea şi pacea, unde se vede cel 

mai bine iubirea reciprocă. Ca o unică familie, fratele franciscan trebuie să-şi descopere 

identitatea şi personalitatea în marea familie franciscană: locul privilegiat fiind Ordinul 

Fraţilor Minori Conventuali. 

Art. 19.– În comunităţile noastre un loc deosebit îl ocupă Ministrul Provincial, care fiind 

primul formator al fraţilor, sub acţiunea Duhului Sfânt, să ofere ajutorul şi experienţa sa 

pentru creşterea comunităţii care se formează. Prin directivele, prin alegerea formatorilor şi 

prin întâlnirile pe care le are cu fiecare frate în parte, să inspire fraţilor acea speranţă şi a 

cea dăruire pentru creşterea individuală şi colectivă. De asemenea Părintele Provincial şi 

                                                        
22 Cfr. Directoriul local, Roman 1997, pp. 4-5. 
23 Cfr. L. IRIARTE, Storia del francescanesimo, Ed. Dehoniane, Roma 1982. 
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Definitoriul Său sunt aceia care se ocup în mod direct de formare şi asigură toate mijloacele 

necesare bunului mers (cfr. PDV 65). 

Art. 20.– Comunitatea are un rol privilegiat în formare şi anume acela de a permite fiecăruia 

din membrii ei de a creşte în fidelitatea faţă de Domnul, după carisma franciscană (cfr. 

DFIR 26). 

Art. 21.– În cea din urmă instanţă, dar nu ultima, este însăşi fratele care este responsabilul 

propriei sale formări. A răspunde afirmativ la chemarea lui Isus Cristos în viaţa franciscană 

va rămâne prerogativul drumului de creştere şi de formare individuală a fiecărui frate în 

parte. 

Art. 22.– Responsabilii pentru formare au datoria de a ajuta şi verifica, în mod pozitiv, 

drumul acelora pe care îi are în parcursul de formare şi la lumina roadelor va evalua 

capacităţile celui chemat în raport cu exigenţele Bisericii şi a Ordinului (cfr. DIFR 30). Să 

se acorde o deosebită atenţiei exigenţei de a avea formatori pregătiţi, pentru ca formând alţi 

fraţi să trăiască ei în primul rând cu profundă convingere alegerea vieţii lor de persoane 

consacrate24. 

CASA DE FORMARE DE LA ROMAN 

Art. 23.– Casa de formare de la Roman sau Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, 

este un loc privilegiat de creştere şi armonizare a tuturor experienţelor câştigate de fraţii 

studenţi pe parcursul anilor de formare precedenţi (Probandat, Noviciat). Obiectivul 

principal al acestei Case de formare este de a-l pregăti pe fiecare frate în parte a devenii un 

bun cunoscător al tainelor vieţii franciscane, un om matur şi devotat, fie Bisericii locale, fie 

comunităţii din care face parte25.  

Art. 24.– În conformitate cu directivele Capitulelor Provinciale Ordinare s-a stabilit ca 

formatorii să elaboreze un Regulament de ordine interioară, care să țină cont şi de 

directoriile deja existente în alte case de formare ale Ordinului26. Prezentul Regulament este 

rodul muncii de mai mulţi ani a formatorilor care au dăruit cu bucurie din experienţa lor şi 

de asemenea ţinând cont de alte Directorii, cum ar fi cel de la Casa de formare 

internaţională „Seraphicum” din Roma și celor anterioare elaborării acestuia. 

Art. 25.– Formarea iniţială se realizează printr-un proces uniate, care îşi are momentele sale 

specifice, dar complementare şi care acționează între ele: 

a) în creşterea şi maturizarea umano-afectivă; 

b) în promovarea vieţii spirituale; 

                                                        
24 Cfr. FnO 95. 
25 Cfr. DF 63.  
26 Cfr. Capitulul Provincial Ordinar, Linii programatice pentru următorii patru ani, Roman 1996, p. 19. 
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c) în capacitatea de a trăi şi construi viaţa comună; 

d) în studiul disciplinelor filozofice şi teologice; 

e) în experienţele pastorale (FP 120; OT 4). 

DIMENSIUNEA UMANĂ-AFECTIVĂ 

Art. 26.– Maturitatea umană-afectivă constituie obiectivul-bază al fiecărei persoane: orice 

om este chemat la deplina maturitate, de aceea este un drept al persoanei care se pregăteşte 

pentru viaţa consacrată în mod definitiv să aprofundeze această latură a vieţii sale. Această 

cunoaştere de sine se face prin cunoaşterea propriului caracter-personalitate (capacități, 

aptitudini, limite, slăbiciuni etc.): ea este „(…) manifestată mai ales printr-o anumită 

stabilitate sufletească, prin capacitatea de a lua hotărâri chibzuite şi prin puterea de 

discernământ asupra evenimentelor şi a oamenilor” (OT 11).  

 În acest scop formatorii vor încerca să-i îndrume pe frați către: capacitatea de autocontrol, 

capacitatea de organizare a propriei vieți şi a propriului timp, ca capacitatea de a trăi 

bucuros propria alegere a curăției, capacitatea de a conlucra și a lucra împreună, capacitatea 

de a s-a adapta la diversele situații de viață. 

Art. 27.– Toți frații să caute să-şi îmbunătăţească propriul caracter şi să cultive acele virtuţi 

umane indispensabile pentru un bun raport cu ceilalţi fraţi: sinceritatea, fidelitatea 

cuvântului dat şi a hotărârilor luate, gentileţea şi buna educare, discreţia şi puterea de dialog 

(OT 11). 

Art. 28.– Îngrijirea sănătăţii este de o importanţă considerabilă în dezvoltarea armonioasă a 

persoanei. Ea intră într-un context de disciplină personală care implică nu doar propria 

bunăstare, dar şi cea acelor care stau în aceiaşi comunitate. Din acest motiv să fie dată 

atenţia cuvenită prin practicarea activă a sportului, de diferite nuanţe, a educaţiei fizice şi a 

odihnei necesare (FP 76), prin evitarea fumatului şi a alcoolului sau al altor forme de 

dependență. 
 

- Fiecare să aibă propriul carnet de sănătate. 

- Să facă o vizită medicală obligatorie anuală. 

- Să se folosească diversele posibilități sportive ale Institutului; terenurile de sport, 

concursurile organizate de comisia sportivă fie interne sau externe etc. 

Art. 29.– Un ajutor deosebit pentru creșterea umană-afectivă poate veni din partea științelor 

umane ca pedagogia și psihologia, dar totdeauna respectându-se dreptul fiecărui frate de a-

și păstra propria intimitate (cfr. OT 20).  

Art. 30.– Munca manuală, izvor inegalabil de realism și văzut de Sfântul Francisc ca element 

important pentru viața fiecărui frate (RB 5; FF 88), nu trebuie să lipsească din viața de 

formare. Fratele franciscan, după modelul lui Isus Cristos, care a venit să slujească și nu să 
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fie slujit (cfr. Mc 10, 45), în activitățile pe care le desfășoară să fie dispus a îndeplini totul 

în spirit de minoritate. 

Acest spirit de activitate se concretizează prin activitățile și colaborarea efectivă pentru 

îngrijirea spațiului intern și extern, prin îngrijirea tuturor bunurilor care ne sunt 

încredințate. 

DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ 

Art. 31.– Dimensiunea umană își ajunge maturitatea sa în deschiderea față de Dumnezeu, căci 

doar El singur dă sens și semnificație existenței umane. Acest lucru cere un continuu drum 

de disponibilitate care se concretizează prin ascultare și prin răspunsul dat de fiecare frate 

în mod particular. De fapt, formarea religioasă, în diferitele sale faze, are ca scop principal 

de a-i introduce pe religioși în experiența lui Dumnezeu și de a-i ajuta să-și perfecționeze 

propria viață în mod progresiv (cfr. DCVR 17). În acest dialog cu Dumnezeu, Francisc nu 

era atât om care se ruga cât era el însuși rugăciune vie (cfr. 1Cel 95; FF 682). 

Art. 32.– Urmarea lui Isus Cristos cu deplină disponibilitate, după exemplul Sfântului 

Francisc, cere un efort constant şi care se maturizează primind darul şi chemarea lui 

Dumnezeu, care la rândul lor sunt o progresivă revelare în timp (cfr. FP 124). 

Art. 33.– Pentru o viață dedicată lui Dumnezeu, fratele trebuie să se facă ascultătorul Sfintei 

Scripturi, care este centrul și împlinirea consacrării personale. „Regula și viața fraților 

minori aceasta este: a observa Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos, trăind în 

ascultare, fără proprietate şi în castitate” (RB 1; FF 75). Așadar, Sfânta Scriptură trebuie să 

fie hrana zilnică a fiecărui frate, pe care s-o asimileze prin lectura sacră și prin meditație. 

Art. 34.– Întrucât conștiința este nucleul cel mai intim al omului (cfr. GS 16), fiecare frate să 

fie conștient că urmarea unei conștiințe drepte predispune la o convertire progresivă. De 

aceea, o verificare (examenul de conștiință) oferă fiecăruia posibilitatea de a constata 

profunzimea și continuitatea propriului drum. 

Art. 35.– Dispoziția interioară la penitență, ca o continuă convertire, se alimentează din 

bogăția liturgică a celebrărilor și, în mod particular în momentele deosebite ale anului 

liturgic, și găsesc ratificarea sa cu ocazia Sacramentului Reconcilierii (Spovezii). Alegerea 

confesorului personal și aproprierea mai deasă de acest sacramente este un ajutor deosebit 

pentru creșterea în puritatea inimii și în convertirea către Tatăl ( CC 81). Vor fi de un real 

folos celebrările comunitare ale liturgiilor penitențiale: în Advent și în Postul Mare. 

Art. 36.– Rolul fundamental în acest drum de conversiune este trăirea conștientă a voturilor 

profesate: ascultarea, castitatea și sărăcia. 
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Art. 37.– Ascultarea este autentică și responsabilă când este trăită ca imitare a lui Isus Cristos, 

ascultător Tatălui, în atitudinea de căutare personală și comunitară a voinței Domnului, care 

se manifestă fie în propriile obligații cotidiane, fie în necesitățile fraților, fie în propunerile 

și indicațiile animatorilor comunității. În ascultare trebuie să se ajungă la dreptul echilibru 

între autonomia/libertatea personală și comunitară, în responsabilitate. 

Art. 38.– Castitatea este iubirea care izvorăște din răspunsul dat lui Dumnezeu de către o 

inimă nedivizată şi dintr-o „(…) iubire sinceră, umană, fraternă către toţi şi către toate” (RF 

48). Este bine a umbla în convingerea că maturitatea afectivă este un drum lung și cotidian 

care necesită rugăciune pentru a fi înțeles. „Castitatea se va putea construi mai sigur dacă 

religioșii, în viața comună, vor ști să practice o adevărate iubire frățească între ei” (PC 12). 

Nu este corect a ne scuza sau a închide ochii în fața semnelor de imaturitate, dar a căuta 

mereu noi metode de creștere și să ne lăsăm ajutați de cei cu experiență. Nici unul să nu se 

considere „ajuns”, devenind prezumțios în propriile sale puteri și permițându-și totul (TV, 

cinema, lecturi, prietenii periculoase etc.). 

Art. 39.– Sărăcia „(…) care ne constituie moștenitori şi regi ai împărăției cerului, făcându-ne 

săraci în lucruri şi bogați în virtuți” (RB 6 [FF 90]), se manifestă: 

- în atitudinea de dezlipire a lucrurilor, de acceptarea propriilor noastre limite şi renunțarea 

la superfluu; 

- în înfruntarea senină a inconvenientelor cotidiane, în folosirea bine a timpului și a 

lucrurilor, în a împărțirea cu alții a propriilor daruri, în evitarea fumatului, a alcoolului şi a 

altor forme de dependență; 

- în modul de îmbrăcare; în cheltuielile personale; în călătorii; 

- în a depinde de alții în folosirea banilor. 

Art. 40.– Ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu ne introduce în misterele Împărăției cerurilor 

și prin intermediul momentelor prelungite de meditație, se experimentează prezența lui 

Dumnezeu și a lui Isus Cristos. Sfânta Scriptură să fie pentru fiecare lectura preferată 

pentru meditația zilnică, în particular Sfintele Evanghelii, „Regula și viața fraților minori” 

(RB 1 [FF 75]). Se va acorda un timp comunitar pentru meditație (CC 76). Se va găsi, în 

arcul de timp al anului, un timp adecvat pentru citirea comunitară a Regulii și a 

Constituțiunilor noastre (Advent şi Postul Mare). 

Art. 41.– În participarea la misterul lui Isus Cristos, un loc deosebit îl are Sfânta Liturghie: 

creșterea și consolidarea în credință se face prin această Sfântă Taină. Creșterea și 

consolidarea configurației noastre cu Isus Cristos este scopul şi valoarea ultimă a formării 

spirituale. 

Art. 42.– În animarea liturgică să se țină cont și de ministerele primite. Sfânta Liturghie se 

îmbogățește, fie urmând „(…) Sfânta Tradiție a Bisericii şi a Ordinului” (PG 3d), fie 

valorificând experiențele locale. La celebrările liturgice se va avea grijă ca celebrantul, 
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diaconul, ceremonierul şi antifonarii să-i desfăşoare funcţiunile sacre după un anumit 

program. În pregătirea celebrărilor liturgice să se ţină cont de timpul liturgic, de tema 

lecturilor sacre, de Sfântul zilei, care vor fi valorificate în contextul comunității noastre şi la 

indicațiile Comisiei liturgice. 

Art. 43.– Prin rugăciunea personală, făcută din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și din 

contemplație, se câștigă obișnuința întâlnirii cu Dumnezeu și a trăirii vieții spirituale (cfr. 

RB 5 [FF 88]). 

Art. 44.– Exercițiile spirituale anuale (care au loc în a treia săptămână din februarie) și 

reculegerea lunară vor da ocazia de a aprofunda și a verifica creșterea spirituală personală 

şi comunitară. 

Art. 45.– „Învățăm să ne rugăm, rugându-te” spune o zicală. Este important să ne 

predispunem unui program personal pentru rugăciune şi căruia să îi fim fideli, ca după 

exemplul Sfântului Francisc, omul făcut rugăciune (FF 682; 2 Cel 95), fiecare frate să 

devină om al rugăciunii și al uniri cu Dumnezeu. Pentru a facilita întâlnirea personală cu 

Domnul Isus Cristos să se practice adoraţia euharistică, recitarea sfântului Rozariu etc. 

Art. 46.– Anumite celebrări comunitare şi întâlniri formative vor fi făcute de întreaga 

comunitate (profesori, frați religioși, seminariștii de la Liceul teologic, studenți), dintre 

acestea amintim: evenimentele cele mai semnificative ale comunității (sfințirile sacerdotale 

și diagonale); Sfânta Liturghie lunară cu intenția pentru răposații noștri. 

Art. 47.– În pregătirea conferirii ministerelor și a ordinelor, (lectorat, acolitat, diaconat şi 

prezbiterat), cei care urmează să fie sfințiți vor avea zile particulare de rugăciune şi 

reflecție. Comunitatea va pregăti și organiza celebrările. Pentru a evita pregătiri în pripă şi 

lacune la studiu, nu vor fi permise consacrări prezbiterale în timpul anului scolastic. 

Art. 48.– În conformitate cu art. 47 se va proceda după următoarea schemă în conferirea 

ministerelor şi a ordinelor: 

- lectoratul în anul II Teologie, 

- acolitatul în anul III Teologie,  

- diaconatul în anul IV Teologie, după profesiunea solemnă, 

- prezbiteratul după terminarea studiilor teologice27. 

Art. 49.– Vor fi celebrate, cu o particulară solemnitate, sărbătorile Sfântului Francisc, 

Sfântului Iosif, patronul Provincie. O atenție particulară se va da celebrărilor sfinților 

franciscani și vor fi amintiți frații noștri răposați citindu-se necrologul după cină. 

                                                        
27 Acest program poate fi schimbat de echipa formativă cu aprobarea Ministrului Provincial.  
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Art. 50.– Un loc deosebit în formarea spirituală franciscană îl ocupă către Prea Sfânta 

Fecioară Maria, Mama Domnului nostru Isus Cristos și a Bisericii (cfr. EK). După tradiția 

Ordinului nostru se va celebra solemn sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri (precedată de o 

novenă). După exemplul Sfântului Maximilian Kolbe devoțiunea către Prea Sfânta Fecioară 

Maria se exprimă prin rugăciune (Sfântul Rozariu) şi în consacrarea cotidiană. 

Art. 51.– Un loc de prim plan și de neînlocuit pentru formarea fiecărui frate este părintele 

spiritual, pe care și-l va alege fiecare în parte dintre cei propuși de către formatori (CDC 

239, 2). El va însoți şi va susține munca pe care Duhul Sfânt o face cu fiecare în parte. El îl 

va ajuta pe fratele în formare să discearnă voința lui Dumnezeu și să înfrunte cu mai mare 

siguranță alegerile personale (voturile religioase). Este recomandat să aibă loc cel puțin o 

întâlnire lunară între părintele spiritual și frate. 

Art. 52.– Comisia liturgică are drept scop animarea, promovarea, aprofundarea cunoașterii și 

a vieții liturgice în comunitatea noastră. Activitatea pe care o va depune este următoarea: 

pregătește calendarul liturgic general anual, ținând cont de momentele principale și de 

sărbători, de patronul Institutului și cei ai Ordinului, de tradițiile proprii franciscane și de 

alte momente particulare semnificative pentru viața comunității noastre; să se informeze şi 

să informeze comunitatea privind normele liturgice şi aplicarea lor, având la dispoziție în 

Capitulul conventual un spațiu pentru explicații, clarificări şi intervenții; să ofere 

posibilitatea de a pregăti calendarul anual a momentelor de aprofundare a problemelor 

liturgice-teologice pentru cei care primesc ministerele şi pentru diaconi; să prevadă pentru 

actele liturgice textele necesare. În timpul programării, Comisia să țină cont că orarul de 

rugăciune al comunității (Sfânta Liturghie, Liturgia Orelor) nu poate fi modificat fără 

părerea pozitivă a părintelui Rector şi apoi a Capitului conventual al studenților; la fel alte 

inițiative comunitare în afara orarului ordinar al săptămânii au trebuință de aceeași 

aprobare. Comisia se va întruni cel puțin o dată pe lună, înainte sau după Capitul 

conventual. 
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Art. 53.– Orarul practicii religioase: 
 

ZIUA ORELE ORELE ORELE ORELE 

ORA 700 1225 1800 2200 

LUNI 

Sfânta 

Liturghie 

+ 

Laudele 

Rozariul 

+ 

Ora Medie 

Oficiul 

lecturilor 

+ 

Vesperele 

Completoriul

* 

MARŢI 

Sfânta 

Litrughie 

+ 

Laudele 

Rozariul 

+ 

Ora Medie 

Oficiul 

lecturilor 

+ 

Vesperele 

Completoriul

* 

MIERCURI 

Sfânta 

Litrughie 

+ 

Laudele 

Rozariul 

+ 

Ora Medie 

Oficiul 

lecturilor 

+ 

Vesperele 

Completoriul

* 

JOI 

Sfânta 

Litrughie 

+ 

Laudele 

Rozariul 

+ 

Ora Medie 

Oficiul 

lecturilor 

+ 

Vesperele 

Completoriul

* 

VINERI 

Oficul 

Lecturilor 

+ 

Laudele 

Rozariul 

+ 

Ora Medie 

Sfânta 

Litrughie 

+ 

Vesperele 

Completoriul

* 

SÂMBĂTĂ 

Sfânta 

Litrughie 

+ 

Laudele 

(Ora730) 

 

 

 

 

Vesperele 

(Ora 1915) 

Completoriul

* 

DUMINICĂ 

Oficiul 

Lecturilor 

+ 

Laudele 

(Ora800) 

 

 

Sfânta 

Liturghie 

(Ora 1030) 

Vesperele 

+ 

Binecuvântae    

Euharistică 

(Ora 1800) 

Completoriul

* 

* Completoriul se recită în camere comunitar. 
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DIMENSIUNEA COMUNITARĂ 

Art. 54.– Fratele minor conventual trebuie să trăiască oriunde propria carismă de fraternitate, 

în care fiecare este darul lui Dumnezeu pentru altul şi cu exemplul şi cu fapta să devină 

formator al vieții fratelui său. 

Art. 55.– Una dintre valorile comunității formative este capacitatea de a stima şi utiliza 

caracteristicile fiecărui frate – adevărate daruri ale lui Dumnezeu – făcând o inteligentă 

sinteză şi deschizându-se la respectul şi atenția iubitoare către alții (cfr. PG 3a). Această 

valoare se poate concretiza în deschiderea față de Biserica locală prin participările la 

diferite simpozioane şi tratări științifice, prin sărbători şi prin spiritul misionar, prin 

înțelegerea spiritului ecumenic, prin participarea vie a ritului Greco-Catolic. 

Art. 56.– În viața comunitară fiecare frate în parte are posibilitatea de a realiza propria 

creștere umană-creștină în armonie cu ceilalți, mai ales în rugăciune, în studiu, în ajutorul 

reciproc, în recreație. 

Art. 57.– Fraternitatea este ajutorată dacă se găsește în convergența unui program formativ  

care se găsește în directivele Bisericii și ale Ordinului nostru. 

Art. 58.– Întrucât formarea candidaților la preoție intră în pastorala vocațională a Bisericii, în 

practica religioasă și de specialitate a Institutului, înseamnă că Biserica în ea însăși este 

subiectul comunitar care are harul şi responsabilitatea de a-i însoți pe aceia pe care Domnul 

îi cheamă ca să devină miniștrii lui în preoție. 

Art. 59.– Primul reprezentant al lui Cristos în formarea sacerdotală este Episcopul. De fapt, 

chemarea interioară a Duhului trebuie să fie recunoscută ca o chemare autentică de către 

episcop. 

Art. 60.– Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan de la Roman se află sub jurisdicția 

Ministrului Provincial. Ministrul Provincial trebuie: 

a.- să viziteze cât mai des Institutul; 

b.- să vegheze asupra conținutului disciplinelor teologice și asupra modului în care 

sunt predate; 

c.- să vegheze asupra respectării cu fidelitate a tuturor normelor Regulamentului atât 

de către frați cât și de către superiorii și profesorii Institutului; 

d.- să cunoască bine caracterul, comportamentul, spiritul și rezultatele la învățătură ale 

tuturor seminariștilor; 

e.- să prezideze celebrările liturgice și festivitățile prilejuite de evenimentele mai 

importante din viața Seminarului; 
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f.- să se îngrijească de procurarea fondurilor necesare bunului mers al Institutului și să 

vegheze asupra modului cum sunt folosite acestea28. 

Art. 61.– Comunitatea formativă din Institut se orânduiește în jurul formatorilor: rectorul 

formator, directorul spiritual, vice rectorii. Aceștia trebuie să fie profund uniți cu Ministrul 

Provincial, pe care îl reprezintă cu titlu diferit și în mod variat, și trebuie să constituie între 

ei o comuniune convinsă şi cordială. Această unitate a formatorilor nu numai că face 

posibilă realizarea adecvată a programului educativ, dar le oferă candidaților la preoție un 

exemplu semnificativ și o introducere concretă în comuniunea eclezială care constituie 

valoarea fundamentală a vieții creștine și a ministerului pastoral. 

Misiunea formării candidaților la preoție cere nu numai o pregătire specială a formatorilor – 

tehnică, pedagogică, spirituală, umană și teologică – dar și spiritul de comuniune și de 

colaborare în unitate pentru a dezvolta programul în așa fel încât să fie mereu vizibilă 

unitatea în acțiunea pastorală a Institutului sub conducerea Rectorului29. 

Art. 62.– Pentru această misiune trebuie să fie aleși preoți cu o viață exemplară, înzestrați cu 

următoarele calități: maturitate umană și spirituală, experiență pastorală, competență 

profesională, statornicie în trăirea propriei vocații, capacitate de colaborare, pregătire 

doctrinală corespunzătoare misiunii, cunoașterea modurilor de a lucra în grup. 

Art. 63.– Din punct de vedere formativ, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din 

Roman este condus de Rectorul formator. Rectorul formator este ales şi numit de 

Capitulul Provincial, iar după caz de Ministrul Provincial cu Definitorul său. Rectorul 

formator îl reprezintă pe Ministrul Provincial în comunitatea seminarială; el conduce cu 

dragoste părintească și responsabilă formarea și coordonează diferitele activități ale 

acesteia pentru o formare sacerdotală cât mai rodnică a fraților. 

Ca prim responsabil al vieții de formare din Institut, Rectorul formator: 

a.- animă angajarea responsabilă a echipei formative în misiunea educativă; 

b.- menține dialogul frecvent și personal cu frații studenți în vederea verificării procesului 

de maturizare vocațională a fiecăruia în parte; 

c.- decide modul de a acționa, care corespunde cel mai fidel directivelor date de Ministrul 

Provincial; 

d.- exprimă ultima judecată asupra idoneității candidaților la ministere și la hirotonirile 

sacre, în urma dialogului şi a aportului adus de ceilalți formatori; 

e.- veghează pentru a nu fi compromise mijloacele de care are nevoie comunitatea pentru a 

ajunge la scopul dorit; 

f.- colaborează cu Rectorul Institutului (instituțional) în ducerea la îndeplinire a formării 

intelectuale, după cum prevede Panul de învățământ și Carta Institutului. 

 

                                                        
28 Cfr. CDC 259; cfr. PDV 65.  
29 Cfr. PDV 66.  
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Pentru a putea îndeplini această misiune, Rectorul formator: 

a.- va trebui să locuiască în Institut; 

b.- va aduce la cunoștința Ministrul Provincial modul de desfășurare a activităților din 

formare. 

Art. 64.– În activitatea sa, Rectorul formator este ajutat de Vice rectori. Aceștia sunt 

aleși/numiți de Ministrul Provincial şi Definitoriul său, în funcție de numărul studenților și 

de cerințele comunității. Funcția de Vice rector angajează plenar în munca de formare a 

fraților, de sensibilizare a conștiințelor în vederea promovării unității dintre comunitatea 

formativă și comunitatea academică condusă de Rectorul Institutului (instituțional). 

Vice rectorul trebuie să fie un colaborator intim al Rectorului de formare pe care îl 

înlocuiește şi îl reprezintă în perioada de timp în care Rectorul formator absentează. 

Art. 65.– Formarea spirituală a fraților studenți este încredințată Directorului spiritual. 

Acesta este ales/numit de către Ministrul Provincial cu Definitorul său, după ce s-a 

consultat cu Corpul profesoral sau cu alți preoți. Ministrul Provincial apreciază și decide 

durata misiunii sale. 

Directorul spiritual are următoarele îndatoriri: 

a.- locuiește în Institut; 

b.- este responsabilul şi animatorul vieții liturgice în comunitatea formativă împreună 

cu profesorul de Liturgică și cu comisia liturgică; 

c.- consacră în fiecare zi un timp suficient pentru colocvii spirituale cu frații studenți; 

oferă oricărui formand, în cadrul secret al direcțiunii spirituale, o conducere sigură şi 

clară pe drumul inițierii sacerdotale; 

d.- promovează şi garantează în numele lui Dumnezeu şi al Bisericii discernământul 

continuu al chemării divine şi al semnelor care o însoţesc; 

e.- în cadrul dialogului spiritual, verifică vocația la sfânta Preoţie, împreună cu cel 

chemat; 

f.- îndeplinește misiunea de confesor principal în Seminar; 

g.- se îngrijește de programarea zilelor de reculegere şi a exercițiilor spirituale, 

invitând un preot predicator şi duhovnici, de comun acord cu Rectorul formator; 

În cazul numărului mare de frați studenţi, Ministrul Provincial va alege şi va numi 

un al doilea spiritual, pentru a promova progresul spiritual al formanzilor şi pentru a le 

respecta libertatea de alegere. 

În afară de directorii spirituali, trebuie să existe şi confesori obişnuiţi, aleşi şi 

numiţi de Ministrul Provincial, fie din rândul preoților profesori, fie dintre preoții din 

pastorație. 

Art. 66.– Rectorul Institutului (instituțional) are următoarele atribuții: 

- este conducătorul principal al activităților academice şi administrative din Institut; 

- El reprezintă legal ITRCF din Roman în relațiile cu terții, realizează conducerea 

executivă şi este ordonatorul de credite al Institutului; 
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- este ales conform prevederilor stabilite de art. 209, alin. 1, lit b, din Legea Educaţiei 

Naţionale şi confirmat de Ministrul Provincial cu Definitoriul său; 

- durata mandatului de Rector este de 4 ani acesta putând fi înnoit cel mult o dată, în 

urma unui nou proces electiv sau a unui nou concurs public; 

- o persoană nu poate fi Rector al Institutului pentru mai mult de 8 ani, indiferent de 

perioada în care s-au desfășurat mandatele și de întreruperile acestora; 

- Rectorul confirmat încheie, pentru perioada mandatului, un contract de management cu 

Senatul universitar, care cuprinde indicatorii de performanță managerială; 

- realizează managementul şi conducerea operativă a Institutului; 

- conduce Consiliul de Administraţie al ITRCF; 

- convoacă și prezidează Senatul Institutului; 

- propune spre aprobare Senatului structura şi reglementările de funcţionare ale 

Institutului; 

-  organizează concursul public pentru selectarea Decanului Facultății şi emite deciziile 

de numire ale acestora; 

- propune spre aprobare anuală Senatului Institutului proiectul de buget şi raportul 

privind execuţia bugetară; 

- răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi de corecta gestiune financiară a 

Institutului; 

- semnează actele oficiale, înscrisurile, actele financiar–contabile, întocmite şi emise de 

către ITRCF; 

- emite deciziile în legătură cu regimul matricol al studenților; 

- emite deciziile privind angajarea, sancționarea, modificarea și încetarea raporturilor de 

muncă ale angajaților ITRCF; 

- anulează, cu aprobarea Senatului Institutului, un certificat sau o diplomă de studii, 

atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 

prevederilor Codului de etică și deontologie universitară; 

- aprobă atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic, stabilite în fișa individuală 

a postului; 

- asigură buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile 

respectării standardelor de calitate în mediul universitar, de etică universitară și a 

legislației în vigoare; 

- aprobă structura şi componența Comisiei de etică şi deontologie universitară propusă de 

către Consiliul de Administrație şi avizată de către Senatul Institutului; 

- propune Consiliului de Administrație efectuarea examenului medical complet, în 

situații excepționale de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală; 

- asigură condițiile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului intern, Codului de etică 

şi deontologie universitară, precum și a celorlalte acte normative interne ale ITRCF; 

- prezintă, în fața Senatului, rapoarte privind îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor 

strategice;  

- îndeplinește alte atribuții stabilite de Senatul Institutului, în conformitate cu contractul 

de management şi legislația în vigoare; 
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- în virtutea răspunderii publice, Rectorul: prezintă Senatului Institutului, în luna martie a 

fiecărui an, raportul privind starea Institutului; 

- face publice deciziile sale şi pe cele ale Consiliului de Administrație. 

Art. 67.– Secretarul are următoarele obligații: 

a.- înregistrează corespondenţa Seminarului; 

b.- se îngrijeşte de arhiva Seminarului; 

c.- întocmeşte referatele şi situaţiile necesare; 

d.- completează legitimaţiile seminariştilor şi adeverinţele pe care aceştia le solicită; 

e.- ţine evidenţa dosarelor cu actele personale ale seminariştilor şi se îngrijeşte de 

completarea lor; 

f.- notează registrul matricol al seminarului toate datele necesare precum şi rezultatele 

obţinute de studenţi la examene şi colocvii. 

g.- întocmeşte actele necesare prescrise de Sfânta Biserică pentru promovarea 

studenţilor la ministerii şi ordinele sacre. 

Art. 68.– Economul sau responsabilul administraţiei şi a întreţinerii casei este acea 

persoană care i-a parte şi la Capitule conventuale ale fraţilor studenţi pentru a cunoaşte mai 

bine exigenţele de caracter material şi pentru rezolvarea eventualelor probleme apărute pe 

parcursul programului formativ pe plan materiale, în limita posibilităţilor. El, de asemenea, 

dă informaţii asupra situaţiei economice a casei pentru a conresponsabiliza pe toţi mai bine 

asupra problemelor economiei interioare. De asemenea făcându-i participanţi activi pe toţi 

membrii comunităţii şi cooptându-I la slujirea sa şi a preocupărilor sale, ajută comunitatea a 

înţelege şi a aprecia valoarea lucrurilor materiale şi trebuinţa de a ştii a accepta eventualele 

limitări legate de alegerea noastră de votul sărăciei. 

Art. 69.– Personalul administrativ şi auxiliar din Seminar este format din persoanele 

consacrate şi laicii care colaborează la buna funcţionare a vieţii în Seminar şi la rezolvarea 

problemelor administrative. 

Art. 70.– Aceste persoane trebuie să fie animate de dorinţa cea mai sinceră de a colabora la 

formarea candidaţilor pentru Sfânta Preoţie. În acest scop vor manifesta o activitate 

generoasă şi discretă.  

Art. 71.– Echipa formativă este ajutată de toţi membrii comunităţii, care vor avea grijă ca 

formarea dată de către ea să nu fie obstaculată de ingerenţele interne sau externe ale altor 

persoane străine de formare. De asemenea Ministru Provincial şi Definitoriul Său va numi 

numai persoane adapte pentru formare şi pentru buna desfăşurare a sistemului de educare a 

tinerilor fraţi. 

Art. 72.– Profesorii vor avea un rol determinat în creşterea vocaţională a tinerilor fraţii. 

Activitatea didactică în Seminar este susţinută de Corpul profesoral. 
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Fiecare profesor al Seminarului Teologic este ales şi numit de Ministrul Provincial cu 

Definitorul său, care va consulta în prealabil Rectorul Institutului şi Corpul profesoral, care 

pot propune candidaţii cei mai capabili. 

Numirea în slujirea de profesor nu este de natură definitivă; durata acestei funcţii rămâne la 

justa apreciere a Ministrului Provincial. Înainte de începerea activităţii în Institut, profesorii 

trebuie să facă profesiunea de credinţă.  

Membrii consiliului profesoral coordonează şi examinează împreună problemele referitoare 

la educaţia şi formarea viitorilor preoţi în domeniul scolastic30. 

Art. 73.– Pentru disciplinele sacre profesorii trebuie să fie, în general, preoţi31. Numărul 

profesorilor trebuie să fie suficient pentru a răspunde în mod adecvat naturii materiei care 

trebuie predată, condiţiilor de învăţământ şi numărului de studenţi. 

Art. 74.– Pentru a putea preda ştiinţele sacre şi filozofia, profesorii trebuie să aibă atât 

licenţa cât și doctoratul în domeniul respectiv. 

Art. 75.– În îndeplinirea misiunii lor toţi profesorii trebuie să se considere adevăraţi 

formatori. Trebuie să cultive instruirea şi întreaga formare sacerdotală a fiecărui student în 

aşa fel încât să-l facă să progreseze atât în ştiinţă cât şi în viaţa spirituală. Ei trebuie să 

favorizeze o colaborare strânsă cu superiorii Seminarului pentru a putea contribui în mod 

eficace nu numai la instruirea ştiinţifică a studenţilor, ci şi la formarea lor sacerdotală32. 

Art. 76.– Formarea specifică este organizată pe grupuri: se vor repartiza grupuri după 

exigenţele formative, ca de exemplul: diaconii, în pregătire pentru prezbiterat; profeşii 

solemni, pentru pregătirea la diaconat; profeşii simplii, pe tematicile voturilor religioase 

considerate sub diverse aspecte. 

Art. 77.– Formarea pe grupuri va fi actualizată în două întâlniri lunare: prima cu un caracter 

de propunere, a doua de aprofundare şi de dialog. Tot în perspectiva formării va avea loc 

lunar Capitulul conventual şi reculegerea lunară.  

Art. 78.– Întâlnirile formative vor fi cu atât mai fructuoase cu cât va fi participarea mai mare 

şi fiecare va contribui printr-un dialog deschis şi sincer. Fiecare grup să găsească 

modalităţile cele mai adaptate pentru a aprofunda tematicile specifice de formare; fiecare să 

se pregătească pentru întâlnirea formativă prin intermediul rugăciunii, reflecției şi lecturii 

de texte bine alese pentru a contribui la dialog. 

Art. 79.– Grupul, în afara de întâlnirile formative, pot programa alte întâlniri cu un caracter 

cultural, recreativ şi spiritual, în sintonie cu programul întregii comunități, în particular pot 

                                                        
30 Cfr. OT 5; PC 18.  
31 Cfr. RFIS 33.  
32 Cfr. CDC 261 §1; RFIS 38. 
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fi realizate două ieșiri comunitare: una la începutul anului pentru a favoriza cunoașterea 

între membrii grupului şi alta la sfârşit pentru verifică. 

Art. 80.–  În afară de aceste grupuri formative, în ambientul comunității, se va putea forma 

alte grupuri cu determinate scopuri sau interese (culturale, recreative, apostolice, de muncă 

manuală, muzicale, etc.). Programul acestor grupuri va fi prezentat la Capitlul conventual.  

Art. 81.– Capitulul conventual al fraţilor studenţi, cu toate că nu are un caracter strict juridic, 

rămâne întotdeauna  întâlnirea comunitară principală, la care sunt toţi obligaţi să participe. 

Se va face lunar şi are caracter formativ şi organizatoric, ca expresie şi ocazie de 

comuniune fraternă. Eventualele decizii luate sunt obligatorii pentru întreaga comunitate. 

Ordinea de zi a Capitulului conventual va fi comunicată anticipat de părintele rector. Pentru 

a facilita participarea şi programarea la capitulul este bine ca fiecare în parte sau grupurile 

să prezinte părintelui rector scris eventualele argumente cu cel puţin o săptămână înainte.  

Art. 82.– Desfăşurarea capitlului conventual va urma următoarea schemă: 

- un moment de rugăciune (recitarea Vesperelor); 

- momentul formativ (reflexie şi discuţie în jurul unei tematici franciscane);  

- momentul de revizie a vieţii comunitare, corectio fraternă; 

- momentul decizional sau deliberativ. 

Art. 83.– Fraţii sunt egali între ei. Totuşi superiorii vor numi pe unii dintre ei în anumite 

funcţii pentru exercitarea şi verificarea capacităţii de a conduce un grup şi pentru bunul 

mers al activităţilor comunitare din Seminar. Numirea va fi pe durata unui an, iar cei numiţi 

trebuie să îndeplinească cu conştiinciozitate datoriile lor. 

Art. 84.– Responsabilul de clasă este ales de Anul pe care îl reprezintă şi colaborează în mod 

direct cu Rectorul Institutului şi antrenează colegii în activităţile propuse de acesta; 

participă direct la toate acţiunile clasei; propune şi susţine iniţiativele clasei; reprezintă 

clasa în faţa superiorilor şi a profesorilor; are datoria de a supraveghea ordinea, 

punctualitatea, curăţenia şi disciplina în aulă. 

Art. 85.– Ceremonierii: organizează şi coordonează acţiunile liturgice solemne din cadrul 

Seminarului; pregătesc şi supraveghează participarea acoliţilor, a lectorilor şi a 

ministranţilor la celebrarea liturghiei; sunt în legătură continuă cu părintele spiritual şi cu 

părintele profesor de Liturgică; animă comunitatea în participarea la celebrările liturgice. 

Art. 86.– Responsabilul cu muzica sacră: este conducătorul cântărilor liturgice şi festive din 

cadrul comunităţii şi în activitatea sa este îndrumat de profesorul de Canto; 

supraveghează curăţenia, ordinea şi seriozitatea la cor, fiind ajutat de organişti, dirijori, 

solişti; întocmeşte programul de cântări pentru celebrările liturgice şi pentru celelalte 
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festivităţi, de comun acord cu părintele de serviciu în capelă; programul cântecelor va fi 

afişat din timp; face repetiţiile necesare şi partiturile necesare cântului. 

Art. 87.– Sacristanii: se îngrijesc de ordinea, curăţenia şi împodobirea capelei şi a sacristiei, 

supraveghind munca seminariştilor de serviciu în capelă; pregătesc din timp cele necesare 

pentru Sfânta Liturghie şi pentru celelalte celebrări liturgice; rămân mereu sub îndrumarea 

părintelui spiritual şi a profesorului de liturgică; au grijă de obiectele sacre, veşmintele şi 

cărţile liturgice, aghiasmatarele, lumânările şi lampa veşnică. 

Art. 88.– Bibliotecarii: se îngrijesc de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor 

cărţilor şi publicaţiilor, precum şi de utilizarea lor; răspund de ordinea şi curăţenia în 

interiorul bibliotecii; întocmesc programul de funcţionare a bibliotecii de comun acord cu 

superiorii şi veghează la respectarea lui; ţine evidenţa cărţilor împrumutate şi se îngrijesc de 

restituirea lor; se ocupă de îmbogăţirea inventarului bibliotecii şi în acest scop în legătura 

cu superiorii pentru procurarea de noi cărţi şi publicaţii. 

Art. 89.– Animatorii culturali: animă şi coordonează activitatea de recreere şi de 

manifestare a culturii religioase în Institut; organizează întruniri, serbări, piese de teatru, 

etc., căutând să descopere şi să pună în valoare capacităţile fiecăruia; pregătesc şi 

prezidează audiţiile muzicale; promovează şi încurajează participarea unui număr cât mai 

mare de seminarişti la revista Seminarului; în legătura de preşedintele Cercului teologic şi 

al celui literar pentru animarea activităţilor specifice; în toată activitatea lor se pun de acord 

cu superiorii Seminarului. 

Art. 90.– Curierul: face abonamentele necesare pentru studenţi şi profesori şi se îngrijeşte şi 

de sosirea şi distribuirea lor; răspunde de ordinea, curăţenia şi dotarea cu ziare şi reviste a 

sălii de presă; colecţionează din ziare şi reviste articole cu subiect religios în vederea 

întocmirii unui catalog de arhivă. 

Art. 91.– Infirmierii: se îngrijesc de bolnavi conform prescrierilor date de medic; comunică 

Rectorul, vicerectorului şi Părintelui Spiritual starea sănătăţii bolnavilor; răspund de 

ordinea şi curăţenia în infirmerie. 

Art. 92.– Responsabilii pentru multiplicarea şi legarea cursurilor: organizează şi răspund 

de activitatea de multiplicare şi legare a cursurilor pentru fraţii studenţi, numai după ce, în 

prealabil, au primit aprobarea Părintelui vicerector; activitatea la multiplicator se desfăşoară 

după un program stabilit înainte şi aprobat de Conducerea Seminarului; veghează la buna 

desfăşurare a muncii, la curăţenia şi ordinea din atelier şi la buna funcţionare a maşinilor 

din dotare. 

Art. 93.– Responsabilul pentru computere: organizează şi răspunde de activitatea 

atelierelor de dactilografiere; se pot dactilografa cursurile numai după ce s-a primit 
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aprobare Superiorilor; programul de dactilografiere va fi stabilit de comun acord cu 

Superiorii; răspunde de ordinea, curăţenia, şi buna funcţionare şi întreţinerea computerelor. 

Art. 94.– Animatorul sportiv: se îngrijeşte de baza sportivă şi de materialul din dotare, pe 

care are în vedere să-l împrospăteze şi să-l îmbogăţească; organizează jocuri şi concursuri 

pentru o bună recreere a fraţilor. 

Art. 95.– Responsabil frizerie: răspunde de sala de frizerie, pe care o întreţine curată; se 

îngrijeşte de buna funcţionare a aparatelor şi a obiectelor specifice; fixează programul de 

lucru pentru frizerie. 

Art. 96.– Comisia TV: răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor electrice din Seminar 

becuri, prize, afişaj, TV, radio, etc.; remediază micile defecţiuni care se ivesc; informează 

pe Părintele vicerector atunci când intervin defecţiuni mai mari. 

Art. 97.– Responsabilii cu îngrijirea florilor se ocupă de florile din interiorul clădirii şi din 

curtea Institutului; 

Art. 98.– Superiorii pot încredinţa fraţilor şi alte funcţii pentru buna desfăşurare a vieţii din 

Institut. Cei cărora li se încredinţează asemenea funcţii, sunt rugaţi să le îndeplinească cu 

generozitate şi responsabilitate. 

Art. 99.– Haina religioasă este semnul consacrării noastre, a fraternităţii noastre şi mărturia 

sărăciei (cfr. CC 97, 1). Se va purta la şcoală, în capelă şi în refector, ambiente unde viaţa 

comunitară exige un respect şi o mărturie deosebită (cfr. PG 4, 5). Fiecare frate va avea la 

dispoziţie două reverende33. 

Art. 100.– Pentru a favoriza viaţa comunitară, fiecare să dea importanţa cuvenită săli comune 

(după prânz şi după cină). În fiecare joi seara, îngrijită de un grup particular, se va amenaja 

o seară specială, în care se ce celebra momentele mai importante din săptămâna respectivă 

(zilele de naştere, onomasticile, [televizorul fiind închis]). 

Art. 101.– Se va evita a se face recreaţie pe „grupuri” în camere. 

Art. 102.– Din motive de caritate, de linişte şi din respect faţă de alţii, se cere observarea 

silentium (tăcerea, inclusiv radio, chitare, etc.) după cum urmează: între orele 1300-1500 şi 

după ora 2200. 

Art. 103.– Folosirea televizorului va fi programată (nu depăşind ora 2300) şi în alegerea 

programelor se va ţine prezent exigenţele fraţilor şi valabilitatea programelor transmise (CC 

96, 3). 

                                                        
33 Această normă poate fi schimbat fie de echipa formativă, fie de capitlul conventual. 

mailto:rectoritrcf@gmail.com
mailto:decanatitrcf@gmail.com
mailto:secretariat.itrcf@gmail.com
http://itrcf.ofmconv.ro/


 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ  
Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman 611040, NT; Tel: 0040 233731002  

E-mail: rectoritrcf@gmail.com; decanatitrcf@gmail.com; secretariat.itrcf@gmail.com; Web: http://itrcf.ofmconv.ro 
                                                                                             

24 
 

Art. 104.– Bunul mers al comunităţii depinde şi de câteva servicii particulare: cronist, 

ceremonier, secretarul capitlului conventual, ospitalierul, etc. Toţi aceştia, în colaborare cu 

întreaga comunitate, vor asigura toate necesare pentru buna funcţionare şi pentru realizarea 

sarcinilor primite. 

Art. 105.– Cheltuielile ordinare sunt de competenţa părintelui econom. Pentru cheltuielile 

personale se va adresa părintelui vicerector însărcinat cu administraţia casei comune.  

Art. 106.– Pentru ieşirile din Seminar se va apela după cum urmează: pentru ieşirile 

“ordinare” (şcoală, bibliotecă, parohie, pastoraţie, etc.) despre care părintele rector este la 

cunoştinţă nu este nevoie de a anunţa lipsa, în schimb pentru ieşirile “extraordinare” 

(absenţa de la actele comune, ieşire după cină, etc.) se va cere permisiunea de la părintele 

rector, sau în lipsa lui, a părintelui vicerector. 

Art. 107.– Folosirea autoturismelor se va face pentru serviciile comunitare. Să se aibă grijă a 

semnaliza eventualele necesităţi. 

Art. 108.– Se aminteşte că există clauzură la etajele locuite (partier, etajul I şi II în corpul 

“Dormitoare” – studenţi şi etajul II, III şi IV în corpul „Central” – profesori. Doar 

guardianul  poate suspenda în cazuri particulare şi pentru cauză dreaptă clauzura (cfr. CC 

95, 1). 

Art. 109.– Să se evite a se merge la etajele II, III şi IV pentru motive inutile. Este interzis 

accesul la aceste nivele după ora 2200. 

Art. 110.– Nu este permis de a duce în propriile camere prieteni şi cunoscuţi. Ospitalitatea 

(prânz, cină, camere) va fi semnalizată anticipat părintelui rector. Ospitalierul va avea grijă 

să pregătească un număr de camere şi va indica prezenţa oaspeţilor. 

Art. 111.– Pentru o mai bună cunoaştere a familiei fratelui student şi pentru ca la rândul ei 

familia să cunoască ambientul şi superiorii fraţilor, este recomandat ca cel puţin o dată pe 

an (în luna mai) se organizeze o întâlnire cu părinţii fraţilor, în spirit de fraternitate şi de 

cunoaştere. 

Art. 112.– Din motiv de respect şi de fraternitate să se evite fumatul în casă (inclusiv în 

camere). 

Art. 113.– În folosirea telefonului se să ţină cont că este doar pentru scurte şi urgente 

comunicări. 
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DIMENSIUNEA TEOLOGICĂ 

Art. 114.– „Disciplinele teologice, la lumina credinţei şi sub conducerea magisteriului 

Bisericii, să fie astfel încât cei care se pregătesc, să asimileze cu acurateţe învăţătura 

catolică din Revelaţia divină, să o pătrundă în profunzime, să facă din ea hrana propriei 

vieţi spirituale şi să o poată vesti, expune şi apăra în slujirea preoţească” (OT 16). Cu aceste 

cuvinte Biserica încurajează studiul şi în mod deosebit formarea intelectuală pentru viitori 

preoţi. 

Art. 115.– Formarea intelectuală apare ca o exigenţă de neînlocuit a inteligenţei prin care 

omul participă din lumina inteligenţei lui Dumnezeu (cfr. GS 15) şi caută să-şi însuşească 

înţelepciunea care, la rândul ei, se deschide şi se îndreaptă spre cunoaşterea şi adeziunea 

faţă de Dumnezeu.  

Art. 116.– Pentru că şcoala este un moment fundamental de experienţă şi de comunicare a 

adevărului prin intermediul întâlnirii cu experţi, se cere prezenţa obligatorie şi eventualele 

absenţa vor fi justificate părintelui rector şi semnalate în secretariat (OR 74). 

Art. 117.– Studiul filozofiei şi teologiei are un nivel fundamental în drumul formări, drum ce 

trebuie să atingă gradul potrivit cu exigenţele locurilor şi timpurilor (cfr. Const. 47, 1). 

Pentru facilitarea studiului să se acorde acestuia un timp personal de cel puţin 3 ore zilnic.  

Art. 118.– Pentru a uşura studiul să se folosească Biblioteca Institutului şi sala de lectură, 

amintindu-se că tot materialul este la dispoziţie şi este ad usum. 

Art. 119.– Comunitatea are la dispoziţie sala de calculatoare pentru o mai bună pregătire a 

studiului şi a lucrărilor scrise.  

Art. 120.– Aprofundarea culturii locale şi internaţionale poate fi îmbogăţită prin diferitele 

ocazii care pot apărea pe parcursul anului academic sau în timpul vacanţelor. De aceea să 

se profite de iniţiativele locale sau diecezane sau de altă natură, (cursuri de informare şi 

perfecţionare la alte instituţii sau universităţi, mese rotunde, congrese, manifestări socio-

culturale, conferinţe, biblioteci, etc.), organizate pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor 

existente. 

Art. 121.– Studiul teologiei va fi armonizat şi integrat cu viaţa liturgică, de rugăciune, de 

experienţă, de viaţă comună şi pastorală. Sfântul Francisc, recunoscând necesitatea 

studiului şi formării teologice, spune Sfântului Anton: „Doresc ca tu să-I înveţi pe fraţi 

sacra teologie, pentru ca astfel fiind ocupaţi, să nu se stingă în ei duhul de rugăciune şi 

devoţiune” (FF 252). 

Art. 122.– Rectorul Institutului coordonează studiile şi are grijă de programa de studii. El va 

ajuta pe fraţi să treacă cu bine peste dificultăţile care se pot naşte în timpul anul academic.  

mailto:rectoritrcf@gmail.com
mailto:decanatitrcf@gmail.com
mailto:secretariat.itrcf@gmail.com
http://itrcf.ofmconv.ro/


 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ  
Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman 611040, NT; Tel: 0040 233731002  

E-mail: rectoritrcf@gmail.com; decanatitrcf@gmail.com; secretariat.itrcf@gmail.com; Web: http://itrcf.ofmconv.ro 
                                                                                             

26 
 

Art. 123.– Rectorul Institutului verifică rezultatele obținute în urma sesiunilor, cere părerea 

Consiliului profesorilor și a Senatului la evaluarea generală a fiecărui frate în parte. 

Art. 124.– Fraţii studenţi să aibă un dialog deschis, fratern şi respectos cu profesorii, profitând 

de experienţa şi competenţa lor, în particular cu Rectorul Institutului. Aceste întâlniri cu 

Rectorul Institutului pot fi consultative (revizuirea anului academic, sugestii etc.), fie 

personale şi de informare (planificarea anului de studii, dificultăţi etc.). 

Art. 125.– Formarea teologică oferă posibilitatea de a acumula o metodă care să ajute pe 

fiecare frate să iubească studiul şi mai apoi să continue formarea permanentă şi să se 

introducă activ în slujirea propriei comunități şi a Bisericii locale. 

DIMENSIUNEA PASTORALĂ 

Art. 126.– Misiunea apostolică ocupă un loc privilegiat în viaţa fratelui minor conventual, 

care după exemplul Sfântului Francisc, devine un om misionar (cfr. DF 77). Pentru o mai 

bună cunoaştere din partea fraţilor studenţi a realităţilor conventelor, Provinciei, Bisericii 

locale şi a Ordinului, va fi oportun activităţi apostolice, activităţi pastorale în fie pe 

parcursul anului academic, fie în timpul vacanţelor (aceste experienţe se pot concretiza 

prin: misiuni, centre de spiritualitate, parohii, edituri, case speciale, spitale, schimburi de 

experienţe cu alte Provincii, cursuri de limbi străine, etc.). 

Art. 127.– Formarea pentru activitatea pastorală se va face gradual şi normal va urma această 

programare: 

- voluntariat de asistenţă, (Casele de bătrâni, orfelinate, case speciale, spitale, Caritas 

etc.), pentru primi doi ani (anii I-II); 

- animare liturgică, cateheză şi asistenţa grupurilor, (pregătirea corului, participarea la 

grupe de catehism etc.), pentru următorii teri ani (anii III-IV-V); 

- exercitarea ordinului diaconal şi pregătirea pentru prezbiterat (omilii, botezuri, 

înmormântări etc.), pentru un an (anul VI). 

Art. 128.– Părintele vicerector, coordonatorul vieţii pastorale, are rolul de a garanta caracterul 

formativ al experienţelor pastorale, îngrijind o atentă programare şi evaluare, ţinând cont de 

condiţiile personale, de capacitatea cerută de situaţie şi de ministerul primit. Este indicată o 

primă întâlnire a animatorului cu fiecare student în parte la începutul anului, o primă 

evaluare la jumătatea lui şi o evaluare finală la sfârşitul anului. 

Art. 129.– Activitatea pastorală se va desfăşura într-un timp bine determinat, pentru a nu 

perturba programul intern al Seminarului. Ea se va desfăşura miercurea, sâmbăta şi 

duminica. Din aceste zile, fiecare frate student va alege doar două, după exigenţele 

activităţii pastorale practicate. Eventualele excepţii vor fi concordate cu responsabilul cu 

pastoraţia. 

mailto:rectoritrcf@gmail.com
mailto:decanatitrcf@gmail.com
mailto:secretariat.itrcf@gmail.com
http://itrcf.ofmconv.ro/


 

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ  
Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman 611040, NT; Tel: 0040 233731002  

E-mail: rectoritrcf@gmail.com; decanatitrcf@gmail.com; secretariat.itrcf@gmail.com; Web: http://itrcf.ofmconv.ro 
                                                                                             

27 
 

Art. 130.– Pentru că participarea la viaţa comunitară este de cea mai mare importanţă, va fi 

necesar să se renunţe la acele activităţi pastorale care ocupă prea mult timp.  

Art. 131.– Fiecare frate student după doi ani de activitate, în linii mari, i se va schimba tipul 

de activitate şi locul, pentru a-i da posibilitatea unei noi experienţe într-un ambient divers. 

Art. 132.– În orice activitate pastorală se va prefera de a trimite doi sau mai mulţi fraţi fie 

pentru ajutorul reciproc, fie pentru a aminti caracteristica noastră franciscană este 

comunitară. 

Art. 133.– Contribuţia în bani, dată de parohi pentru serviciul pastoral, va fi adunată într-o 

casă comună şi administrată de un frate. Aceste sume vor folosi pentru bilete de autobuz, 

cumpărarea de materiale pastorale, etc. 

Art. 134.– Autoturismele Seminarului nu vor fi folosite, în mod curent, pentru activităţile 

pastorale. 

Art. 135.– Se va face o periodică evaluare personală şi comunitară a activităţii pastorale, 

pentru a dărui şi fraternităţii din beneficiile primite de fiecare frate în parte în perioada de 

activitate pastorală. Se va face un schimb de experienţă la jumătatea anului la nivel 

comunitar. 

Art. 136.– Se va îngriji responsabilul activităţii pastorale ca experienţele făcute să nu fie doar 

parohiale, dar să ţină cont şi de diversele forme de apostolat caracteristice Ordinului nostru. 

PERIOADA ESTIVĂ 

Art. 137.– Perioada estivă rămâne în continuare timp formativ care se va trăi în diferite 

activităţi. Fiind diminuat timpul de pregătire scolastică, se vor facilita şi alte aspecte:  

- o perioadă stabilită de formatori va fi rezervată vacanţei şi odihnei în familie; 

- o experienţă pastorală după posibilităţile pe care ni le oferă Provincia; 

- o perioadă de studiu a unei limbi străine; 

- cel puţin o zi de reculegere înainte de începerea anului academic. 

Art. 138.– Întreaga perioadă estivă va fi organizată de către formatori şi afişată anticipat. 

Art. 139.– În timpul vacanţelor în familie fraţi studenţi au datoria: 

a.- Să se comporte în spirit de caritate şi cu respect faţă de cei din propria familie, 

faţă de membrii comunităţii parohiale şi faţă de toţi oamenii şi să dea un exemplu 

bun tuturor; 

b.- să-i ajute pe părinţi la diferite munci şi să nu le pretindă cheltuieli exagerate şi 

nefolositoare, nici bani pentru cheltuieli costisitoare; 
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