
       

 

 

UNIUNEA  BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 

Către, 

    Unităţile de învăţământ preuniversitar                     

          care funcţionează în cadrul Cultului Creştin Baptist din România   

     

       Vineri, 28 septembrie 2012, ora 10.00 sunt convocaţi la Liceul Teologic Baptist "Alexa 

Popovici" Arad, str. dr. I. Suciu, nr. 3-7, reprezentanţi(directori şi reprezentanţi spirituali) ai  

instituţiilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează în cadrul Cultului Creştin Baptist.  

  

     Ordinea de zi: 
 

1. Formarea bazei de date a instituţiilor de învăţământ preuniversitar din cadrul Cultului 

Creştin Baptist 

 

2. Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru 

învăţământul preuniversitar 
 

 

3. Parteneriate între instituţiile de învăţământ baptiste 

 

4. Organizarea în anul şcolar 2012-2013 a: Festivalul "Soli Deo Gloria", Campionatului de 

fotbal "Cupa prieteniei", alte concursuri educative 
 

 

5. Organizarea Olimpiadei de religie şi a Concursului/Olimpiadei de discipline teologice 

teologice în anul şcolar 2012-2013 
 

 

6. Procedura de acordare a avizului Cultului Baptist 
 

 

7. Programe şcolare religie şi discipline teologice 
 

 

8. Planuri cadru pentru liceele teologice baptiste 

 

9. Diverse 

 

  Solicităm ca fiecare instituţie de învăţământ din cadrul Cultului Creştin Baptist să 

completeze formularul privind datele instituţiei de învăţământ anexat prezentei, chiar în cazul 

neparticipării la şedinţa de lucru a departamentului. 

  

  Vă rugăm să trimiteţi formularul şi să confirmaţi participarea la această şedinţă de lucru a 

departamentului la adresa de email saalexro@yahoo.com şi tel. 0741084301(Szucs Alex.), până 

în data de 24 septembrie 2012.  

 

 

 

Coordonator departament, 

pastor dr. Petru Bozian 
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UNIUNEA  BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 

FORMULAR PRIVIND DATELE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

Denumire__________________________________________________________ 

 

Instituţie de învăţământ de stat ___   particular___ 

 

Cicluri de învăţământ autorizate______________________________________ 

 

Cicluri de învăţământ acreditate______________________________________ 

 

Număr de elevi, învăţământ preşcolar_______________, nr. grupe_________  

                            Învăţământ primar_________________, nr. clase__________ 

                            învăţământ gimnazial_______________, nr. clase__________ 

                            învăţământ liceal___________________, nr. clase__________ 

                                                 total___________________,                __________ 

 

Adresa_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

tel.______________________________, email____________________ 

 

 

Director__________________________________ 

Adresa_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

tel.______________________________, email____________________ 

 

 

Director adjunct __________________________________ 

Adresa_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

tel.______________________________, email____________________ 

 

 

Reprezentant spiritual__________________________________________ 

Adresa_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

tel.______________________________, Email____________________ 

 

Funcţionează în cadru Bisericii/Comunităţii_______________________________________ 

Adresa_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tel.______________________________, Email____________________ 

 

Formular completat de_________________, la data de____________ 


