
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
 nr. 335/8 iulie 2013 

 

 

 

     Către, 

             Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi întreaga frăţietate  
 

Dragi fraţi, 
 

   Încă de la începuturi, credincioşii baptişti au promovat educaţia, combătând  analfabetismul, încurajând cititul 

Scripturii, cartea de căpătâi a credinciosului evanghelic. Cursurile şi studiile biblice iniţiate de Uniunea Baptistă şi 

Seminarul Teologic, studii care au fost extinse la nivelul ţării au avut un rol determinant ca factor de educaţie 

biblică şi culturală în acelaş timp.   

   Astăzi, în cadrul Cultului Creştin Baptist din România funcţionează 7 licee (2.851 elevi), 4 şcoli primare (484  

elevi), 15 grădiniţe (665 preşcolari), cu un total  de 4.000  preşcolari şi elevi.      

   Rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013, dovedesc din nou că şcolile baptiste sunt 

puncte de reper în învăţământul românesc, aceasta datorându-se practicării învăţăturii Sfintelor Scripturi. 

 

Rezultate înainte de contestaţii la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste în sesiunea iunie-iulie 2013 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Promo-

vabilitate 

Promovabili-

tate la nivel  

judeţean 

Observaţii 

1. Liceul Teologic Baptist "Alexa 

Popovici" Arad 

94 % 52.62 % a obţinut locul al III-lea pe judeţ în ceea 

ce priveşte rata de promovabilitatea 

2. Liceul Teologic Baptist "Logos" 

Bucureşti  

62.06 % 50.82 %  

3. Liceul Teologic Baptist 

"Emanuel" Cluj-Napoca 

98.27 % 70.99 % a obţinut locul al III-lea pe judeţ în ceea 

ce priveşte rata de promovabilitatea, 

42.10 % din medii sunt peste 9 

4. Liceul Teologic Baptist 

"Emanuel" Oradea 

100 % 63.21 % a obţinut locul  I pe judeţ în ceea ce 

priveşte rata de promovabilitatea, 31% 

din medii sunt peste 9 

5. Liceul Teologic Baptist Reşiţa 83.33 % 43.02 % a obţinut locul  I pe judeţ în ceea ce 

priveşte rata de promovabilitatea 

6. Liceul Teologic Baptist "Betania" 

Sibiu (Structură a Liceului 

Teoretic "C. Noica" Sibiu)  

85.71 % 63.70 % 3 elevi ai Liceului Teologic Baptist 

"Betania" Sibiu sunt clasaţi între primii 

5 elevi ai Liceului Teoretic "C. Noica" 

Sibiu  

7. Liceul Teologic Baptist Timişoara 75 % 54.41 % Cea mai mare rata de promovabilitate şi 

medie  la centrul de examen  la care a 

fost arondat 

 

   Rata de promovabilitate la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013: 55.4 % 

  Rata de promovabilitate Liceelor Teologice Baptiste la examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013: 

85.48%.  
 

  Alături de performanţele de la examenele naţionale, şcolile baptiste au obţinut şi în acest an şcolar rezultate 

deosebite la olimpiade, concursuri, festivaluri, campionate organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.   
 

    Dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru activitatea de educaţie creştină desfăşurată în ţara noastră, 

subliniind importanţa existenţei unor astfel de instituţii de învăţământ în societate, cu rugămintea adresată 

tuturor de a susţine şcolile creştine din România. 

 

Director departament, 

 pastor dr. Petru Bozian  


