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Dragi fraţi, 
 

     Rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, dovedesc din nou că şcolile baptiste sunt 

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

Rezultatele înainte de contestaţii la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste în sesiunea iunie-iulie 2016 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Rata de 

promo-

vare 

Rata de 

promovare  

la nivel  

judeţean 

Observaţii 

1. Liceul Teologic Baptist "Alexa 

Popovici" Arad 
96.22% 60.21% a obţinut: 

- locul III la nivel judeţean în ceea ce 

priveşte  rata de promovare 

- 23.52%  -  medii  între 9.00-9.99 

- cea mai mare medie la nivel județean 

2. Liceul Teologic Baptist "Logos" 

Bucureşti  
72.72% 68.5%  

3. Liceul Teologic Baptist 

"Emanuel" Cluj-Napoca 
98.07% 83.32% a obţinut: 

-31.37% - medii  între 9.00-9.99 

4. Liceul Teologic Baptist 

"Emanuel" Oradea 
100% 58.07% a obţinut: 

 - locul I la nivel judeţean în ceea ce 

priveşte rata de promovare 

 - 45.28% - medii  între 9.00-9.99 

5. Liceul Teologic Baptist Reşiţa 100% 62.62% a obţinut: 

- locul  I la nivel județean judeţ în ceea ce 

priveşte  rata de promovare 

- 20% - medii  între 9.00-9.99 

6. Liceul Teologic Baptist "Betania" 

Sibiu (Structură a Liceului 

Teoretic "C. Noica" Sibiu)  

85.71%, 77.69% - 33.33% - medii  între 9.00-9.99 

7. Liceul Teologic Baptist Timişoara 90.90% 63.25% a obţinut: 

- locul IV la nivel județean în ceea ce 

privește rata de promovare  

- 20% - medii  între 9.00-9.99 
 

    Rata de promovare la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016: 66.7 % 

    Rata de promovare a Liceelor Teologice Baptiste la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016: 

91.94 %.  

   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 Educației Naționale și 

Cercetării Științifice. 
    

   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. 
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