
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN CADRUL 
UNIUNII BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA

     CĂTRE,
               CONSILIUL UNIUNII AL BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE 
                                   ŞI ÎNTREGA FRĂŢIETATE DIN ROMÂNIA

Dragi fraţi,

      În anii grei ai comunismului, când copiii credincioşilor baptişti erau marginalizaţi de regimul politic al 
vremii, au existat oameni ai lui Dumnezeu care au îndrăznit să creadă şi să ceară lui Dumnezeu şcoli şi 
universităţi creştine prin care Numele Lui să fie glorificat.
   Începând cu anul 1990 au luat fiinţă şapte licee teologice în România care, în timp, s-au dezvoltat, astăzi 
devenind puncte de reper în învăţământul românesc. Bacalaureatul 2012, sesiunea iunie-iulie, a dovedit că 
practicarea învăţăturii biblice este extrem de importantă şi aduce rezultate deosebite:

Rezultate la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste în sesiunea iunie-iulie 2012
(rezultate înainte de contestaţii)

Nr. 
crt

Unitate de învăţământ Promovabilitate Promovabilitate la 
nivel  judeţean

Observaţii

1. Liceul Teologic Baptist 
"Alexa Popovici" Arad

96.49% 39.07% a obţinut locul al II-lea pe judeţ în ceea ce 
priveşte promovabilitatea

2. Liceul Teologic Baptist 
"Logos" Bucureşti

54.16% 39.97%

3. Liceul Teologic Baptist 
"Emanuel" Cluj-Napoca

98, 15% 54.3% a obţinut locul al III-lea pe judeţ în ceea 
ce priveşte promovabilitatea, 35% din 

medii sunt peste 9
4. Liceul Teologic Baptist 

"Emanuel" Oradea
100% 53.37% a obţinut locul al I pe judeţ în ceea ce 

priveşte promovabilitatea, 35.09 % din 
medii sunt peste 9, ultima medie 7.21

5. Liceul Teologic Baptist 
Reşiţa

82.76% 30.25% a obţinut locul al I pe judeţ în ceea ce 
priveşte promovabilitatea, între primii 
zece elevi clasaţi pe judeţ doi aparţin 

Liceului Baptist, poziţia a II-a şi a IX-a
6. Liceul Teologic Baptist 

"Betania" Sibiu(Structură a 
Liceului Teoretic "C. 

Noica" Sibiu)

100% 51.66%

7. Liceul Teologic Baptist 
Timişoara

71.87% 42.17% Cea mai mare medie în Centrul de 
examen la care a fost arondat liceul este a 

unui elev de la Liceul Baptist

Promovabilitatea la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012: 43.04%
Promovabilitatea Liceelor Teologice Baptiste la examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012: 86.2%

    Dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste rezultate, să încurajăm şi să subliniem importanţa 
activităţii unor astfel de şcoli în societate, adresându-vă tuturor rugămintea de a susţine şcolile creştine din 
România.

Coordonator departament,
pastor dr. Bozian Petru


