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NUMELE „LOGOS“,
un nume mare, un nume 
care impune şi care se 
impune prin el însuşi

FORMULA 
DIVINĂ
pentru succesul în 
educaţie

UN VIS 
NETERMINAT...
dar care, prin Harul 
Domnului, continuă!

EBEN-EZER
„până aici Dumnezeu 
ne-a ajutat!“
1 Samuel 7:12

SĂRBĂTORIND
îndurările Domnului

ANI DE 
SLUJIRE CU HAR25



VIZIUNE. MISIUNE. VALORI

VIZIUNEA ŞCOLII
Liceul Teologic Baptist „Logos” Bucureşti există pentru a sprijini părinţii în 
educarea copiilor lor, pentru a da bisericilor şi societăţii o generaţie tânără cu 
serioase cunoştinţe de cultură generală, cu o gândire şi o morală bazate pe 
Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu.

MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Teologic Baptist „Logos” îşi propune să predea toate disciplinele de studiu 
din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu şi să promoveze valorile creştine prin  
modelul de viaţă al profesorilor implicaţi în procesul de educaţie.

VALORI
Calitate, competenţă, corectitudine, cinste, creativitate, integritate, respect, 
perseverenţă.

SCOPUL FINAL AL EDUCAŢIEI
Integrarea tuturor absolvenţilor liceului în forme de învăţământ superior sau pe 
piaţa muncii şi formarea lor ca factori responsabili pentru o societate modernă, 
la standarde europene.

LUMINEAZĂ
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Adevărat este 
cuvântul acesta, 
şi vreau să 
spui apăsat 
aceste lucruri, 
pentruca cei 
ce au crezut în 
Dumnezeu, să 
caute să fie cei 
dintâi în fapte 
bune. Iată ce 
este bine şi de 
folos pentru 
oameni!

Tit 3:8

Orice faceţi, 
să faceţi din 
toată inima, ca 
pentru Domnul, 
nu ca pentru 
oameni.
Coloseni 3:23

un nume mare, un nume 
care impune şi care 

se impune prin el însuşi

NUMELE „LOGOS“,
prof. Gheorghe DOGARU, Inspector Şcolar ISMB

Logosul este Cuvântul Lui 
Dumnezeu, Şi Cuvântul S-a 
făcut trup şi S-a sălăşluit între 
noi şi am văzut slava Lui, slavă 

ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin 
de har şi de adevăr. (Ioan 1,14), 
şi îndrăznesc să spun că numele 
şi tot ceea ce decurge din el a 
devenit un ţel şi o îndatorire 
de suflet pentru toţi cei care au 
crezut atunci şi acum. 

Şi cum lucrurile mari se făuresc 
cu sacrificiu şi cu jertfă, cei 25 
de ani au trecut repede dacă ne 
uităm doar peste umăr, însă dacă 
privim în trecut vom observa 
multă lucrare, răbdare, dar mai ales 
încredere în Dumnezeu şi semeni. 

Vom observa tâmple încărunţite, 
frunţi brăzdate de riduri adânci, 
care-şi spun fiecare povestea, ochi 
mari şi luminoşi plini de bunătate 
şi inimi mari capabile de iubire şi 
dăruire.

Aceştia sunt Oamenii pe care 
i-am cunoscut şi cu care am 
colaborat. Sunt Dascălii acestei 
şcoli. Oameni asemenea nouă 
tuturor, dar care şi-au propus 
ca din talantul pe care Bunul 
Dumnezeu l-a sădit în sufletul lor, 
nu doar să-l înmulţească, ci să ştie 
să-l împartă ca dar de mulţumire 
şi trăire potrivit cu propria 
convingere.

Astfel, porţile şcolii s-au deschis şi 
an de an, generaţie după generaţie, 
suflete însetate de cunoaştere 
şi adevăr au venit şi s-au adăpat 
din acest izvor nesecat, devenind 
peste ani membrii marcanţi în 
societate şi Biserică, ducând 
cu ei în această lume tot mai 
confuză logosul-cuvânt pe care l-au 
primit şi împlinesc prin aceasta 
porunca Mântuitorului ,,drept 
aceea, mergând, învăţaţi toate 
neamurile…” (Matei 28,19).

La acest ceas de aniversare vă 
doresc ani mulţi şi rodnici cu 
împliniri şi realizări, iar mai presus 
de orice să ştim să trăim frumos 
unul cu celălalt.

Acum 25 de ani, în învăţământul de masă al 
municipiului Bucureşti, apărea modest, dar 
cu multă încredere în forţele sale, o Şcoală 
mică, dorind să răspundă la nevoile de 
educaţie şi spiritualitate în conformitate cu 
propria credinţă.

Şi cum frumoasa tradiţie la români cere să 
fie şi botezată, a primit numele de ,,LOGOS”.

„Ceea ce este un învăţător este mult mai 
important decât ceea ce învaţă el.“

Karl Menninger

„Fără Dumnezeu, totul se transformă în 
haos; în relaţie cu El, minţile şi inimile 
noastre îşi găsesc împlinirea.“

Ravi Zacharaias



Liceul LOGOS are o misiune specială, care continuă 
viziunea celor ce l-au înfiinţat, oferindu-le părinţilor un 
mediu creştin în care să-şi educe copiii după principiile 
biblice, iar elevilor un cadru potrivit în care să se formeze 

ca tineri cu serioase cunoştinţe de cultură generală.

„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste 
lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei 
dintâi în fapte bune”( Tit 3:8) este motto-ul acestui an şcolar, 
care susţine viziunea liceului de a forma tineri de caracter, cu 
temeinice cunoştinţe de cultură generală. 

Prin harul lui Dumnezeu, aniversăm 25 de ani de slujire la 
Liceul Teologic Baptist „Logos”din Bucureşti.  Sunt onorată 
să fac parte din echipa LOGOS şi alături de colegii mei să 
formăm generaţii de elevi care să se bucure de beneficiile 
educaţiei creştine. 

Liceul LOGOS oferă un act educaţional de calitate, condus 
după normele moralei creştine. Echipa profesorală are o înaltă 
pregătire academică, dar, mai presus de aceasta, are o inimă 
ce bate pentru Dumnezeu, lucru care se reflectă în relaţia cu 
elevii şi părinţii. 

Educaţia creştină îşi pune amprenta asupra tinerilor pe care îi 
transfomă şi aduce roade mai târziu, în viaţa de adult.  Astfel, 
absolvenţii noştri sunt aşezaţi de Dumnezeu în diverse poziţii 
sociale, de la pastori, manageri, programatori, până la medici, 
lucrători sociali sau antreprenori.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru cele 22 de promoţii care 
au absolvit liceul LOGOS, pentru rezultatele şcolare frumoase 
obţinute în fiecare an de elevii noştri, dar mai ales pentru 
impactul pe care ei îl au în societate.

Îmi doresc ca aniversarea celor 25 de ani să rămână o piatră 
de aducere aminte înaintea lui Dumnezeu şi a celor care s-au 
intersectat cu liceul LOGOS.

din partea
Laszlo DEMETER, Director ACSI Europe

FELICITĂRI 

Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine (ACSI) doreşte 
să felicite Liceul Teologic Baptist „Logos” din Bucureşti cu 
ocazia împlinirii a 25 de ani de slujire plină de credincioşie.

După căderea comunismului, Liceul Teologic Baptist 
„Logos” din Bucureşti – înfiinţat în anul 1990 de domnul Liviu 
Căprar – a fost una dintre primele şcoli creştine care a marcat 
începutul unei noi ere de impact puternic pe care şcolile creştine 
l-au avut în România. Felicităm conducerea şcolii pentru modul 
în care a contribuit la dezvoltarea şcolii în forma actuală de 
complexitate şi calitate.

În toţi aceşti ani, şcoala a participat în mod constant şi cu entuziasm 
la diferite evenimente organizate de ACSI, fie că acestea au fost 
organizate de lideri de şcoli creştine, profesori sau elevi. Dl. 
Liviu Căprar a contribuit în mod direct la echiparea liderilor şi 
profesorilor pentru slujirea prin intermediul şcolilor creştine din 
România şi din afara acesteia. 

Dl. Căprar slujeşte de mulţi ani în calitate de consultant educaţional 
pentru  ACSI Europa în România. Plin de credincioşie, a organizat 
şi susţinut seminarii, sesiuni plenare şi a reprezentat ACSI la multe 
evenimente de-a lungul acestor ani. 

ACSI priveşte ca pe un mare privilegiu faptul de a fi lucrat şi slujit 
împreună cu şcoala dumneavoastră şi liderii acesteia în toată această 
perioadă. Dorim ca binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu să 
fie asupra şcolii dumneavoastră, care continuă să slujească şi să 
construiască plină de credincioşie Împărăţia lui Dumnezeu. 

„Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care 
o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, 
cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi 
până acum.” Filipeni 1:3-5.

The Association of Christian Schools International 
wishes to congratulate Liceul Teologic Baptist LOGOS, 
Bucharest on its 25th anniversary of faithful ministry. 

After the fall of communism, Liceul Teologic Baptist 
LOGOS, Bucharest, – started in 1990 by Mr. Liviu Caprar - was 
one of the first Christian schools that marked the beginning of 
a new era of a strong Christian school movement in Romania. 
We congratulate the school’s leadership for developing the 
school to its present complexity and quality. 

The school has always eagerly participated in various ACSI 
events all these years, whether it was organized for Christian 
school leaders, teachers, or students. Mr. Liviu Caprar has 
been very instrumental in developing leaders and teachers 
for serving through their Christian schools in Romania and 
beyond.

Mr. Caprar has been serving as an educational consultant to 
ACSI Europe in Romania for many years. He has been leading 
workshops, teaching plenary sessions, and representing ACSI at 
various events faithfully all these years. 

ACSI regards it a great privilege to have worked and served 
together with the school and its leaders all these years. We 
wish God’s richest blessings on the school as they continue to 
serve and build God’s Kingdom faithfully.

“I thank my God every time I remember you. In all my prayers for 
all of you, I always pray with joy because of your partnership in the 
gospel from the first day until now” Philippians 1:3-5.
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ORIUNDE

Educaţia se situează 
înaintea învăţăturii; 
ea alcătuieşte omul.
(Antoine de Saint-Exupery)

25 ANI DE SLUJIRE CU HAR
prof. Cătălina CERCEL, Director Liceul Teologic Baptist „Logos“

Este un prilej de mare bucurie să celebrăm 25 de 
ani de libertate religioasă şi de educaţie creştină în 
învăţământul preuniversitar românesc.
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GĂSEŞTE

Chiar vechea zicală românească „ai 
carte, ai parte” indică faptul că scopul 
educaţiei este acela de a pregăti o 
persoană pentru o carieră de succes. 

Însă, important de observat, este accentul care 
se pune asupra persoanei în sine şi pe succesul 
individual al elevului. 

Din perspectivă divină, însă, succesul în viaţă 
nu este definit după standardele educaţiei 
seculare individualiste ci după principiul educaţiei 
fundamentate pe ascultare şi dependenţă de 
Dumnezeu, aşa cum sunt evidenţiate în Sfânta 
Scriptură. Din perspectiva lui Dumnezeu, educaţia 
trebuie să se dezvolte în strânsă comuniune cu El 
şi să fie urmate principiile eterne ale succesului 
aşa cum au fost stabilite de Creator. 

Scopul educaţiei, din perspectiva lui Dumnezeu, 
este acela de a dezvolta în viaţa elevilor acea 
capacitate de a cunoaşte că toate lucrurile 
(sistemele, formulele, regulile, legile, principiile 
etc.) au fost făcute prin Isus Hristos şi pentru 
El (Coloseni 1:16). Iar cunoscând acest Adevăr 
Absolut, elevii să ajungă să-L iubească mai întâi 
pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul 
şi cu toată capacitatea lor raţională, iar apoi 
să-i iubească pe cei din jurul lor ca pe ei înşişi 
(Deuteronom 6:4-7; Matei 22:37-38). Prin 
urmare, orice şcoală ce neagă existenţa lui 
Dumnezeu, predă copiilor informaţii contrare 
Adevărului din Scriptură, iar orice sistem de 
educaţie ce diminuiază importanţa acestui 
Adevăr, ratează scopul primordial al educaţiei 
şi deschide elevilor o perspectivă educaţională 
defectuoasă şi disctructivă în ce priveşte 
înţelegerea viziunii asupra lumii. Apostolul 
Pavel, un erudit al vremii sale, scria Colosenilor:

De aceea, şi noi, din ziua când am auzit aceste 
lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să 
cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în 
orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 
pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de 
Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând 
roade în tot felul de fapte bune şi crescând în 
cunoştinţa lui Dumnezeu. (Coloseni 1:9-10).

Pentru apostolul Pavel, scopul educaţiei nu a 

fost doar acumularea de cunoştinţe necesare 
pentru a dobândi o profesie bună, ci acela 
de a dobândi înţelepciunea care să-i facă pe 
discipolii săi să fie în stare să ia decizii corecte, 
alegeri care să-L onoreze pe Dumnezeu şi care 
să-i facă să aibă rezultate bune în slujba altora.

Aşadar, prin educaţie elevii trebuie să capete 
acea formă de cunoaştere şi acel mod de 
înţelepciune care să le formeze un sistem 
corect de credinţă, de viziune asupra lumii şi 
să-i ajute să ia decizii corecte în viaţă.

Liceul Teologic Baptist „Logos” îşi 
fundamentează principiile educaţiei şcolare 
pe credinţa în Dumnezeu şi promovează un 
mod de viaţă, în toată complexitatea ei, bazat 
pe principiile absolute ale Cuvântului lui 
Dumnezeu. De aceea, liceul Logos urmăreşte 
atent ca învaţătura de acasă a părinţilor creştini 
despre valorile divine să nu fie subminată 
la şcoală. Îmi amintesc şi acum de luptele 
interioare ce au fost declanşate de dascălii 
mei atei, din şcoala generală şi liceu, când 
contraziceau vehement învăţătura şi valorile 
aşezate cu multă rugăciune în universul meu 
interior de părinţii mei credincioşi! Poate, unii 
părinţi consideră că o oră sau două petrecute 
în Biserică ar anula o astfel de influenţă 
negativă din şcoală, pentru copiii lor. Adevărul 
este că, de fapt, copiii petrec peste 1000 de 
ore în şcoală pe durata unui an, ceea ce face 
ca în final, la sfârşitul anilor de studii, ei să 
fie sub autoritatea profesorilor, sub influenţa 
colegilor şi a cărţilor cu caracter nebiblic. 
Realitatea demonstrează că tot mai mulţi 
copii din familiile celor credincioşi renunţă la 
credinţă şi adoptă un mod de viaţă secular. 
Prin urmare, este important să ştim dacă 
profesorii din liceu îi învaţă pe copiii noştri 
Adevărul, sau dacă mintea şi inima copiilor 
noştri înregistrează o imagine corectă despre 
lume şi viaţă. Apostolul Pavel i-a avertizat pe cei 
din generaţia sa spunându-le clar şi ferm: „Să 
nu vă potriviţi chipului [imaginii] veacului acestuia, 
ci să vă prefaceţi [transformaţi] prin înnoirea 
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui 
Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” 
(Romani 12:2).

De aceea, Liceul „Logos” îi ajută pe părinţii 
credincioşi să-şi încurajeze copiii să umble în 

Adevăr şi are ca obiectiv crearea unui context 
spiritual, moral şi educaţional care să conducă la 
dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a elevilor, 
astfel încât ei să trăiască o viaţă responsabilă şi 
cu succes pentru gloria lui Dumnezeu, bucuria 
părinţilor şi câştigul generaţiei lor. 

Conştienţi fiind de faptul că educaţia nu 
este niciodată neutră ci că, de fapt, ea este 
fundamentată pe convingerile şi credinţele celor 
care alcătuiesc programa şcolară, precum şi pe 
ale celor care predau cursurile, noi veghem ca 
sălile de clasă de la Liceul Logos să nu devină 
laboratoare ideologice pentru experimentarea 
şi îndoctrinarea copiilor cu aşa numitele idei 
postmoderne care relativizează Adevărul şi fac 
loc conceptelor evoluţioniste, umaniste, sexiste, 
sau ale celor de moralitate îndoielnică.

Pe de altă parte, elevii Liceului Teologic Baptist 
„Logos” sunt sprijiniţi nu doar să-şi apere 
convingerile lor, centrate în valorile creştine, 
dar şi să aibă impact în sistemul de învăţământ 
din Bucureşti şi din România. Îi ajutăm să fie 
ceea ce numeşte Scriptura „sare şi lumină” 
(Matei 5:13-14). Educaţia creştină are şi acest 
rol semnificativ de a pregăti elevii pentru a fi 
sare şi lumină în contextul în care aceştia îşi 
desfăşoară viaţa acum sau mai târziu. Tocmai 
de aceea, la Liceul Teologic Baptist „Logos” 
din Bucureşti, elevilor li se oferă posibiliatea 
să dezvolte o relaţie de mentorare strânsă 
cu profesorii lor creştini şi o părtăşie strânsă 
cu bisericile locale, astfel încât cei dintâi să-şi 
dezvolte nu doar abilităţile academice, dar şi 
maturitatea lor ca indivizi, pregătiţi pentru viaţă 
şi pentru succesul în carieră, ca lideri slujitori.

Este vremea în care copiii noştri au nevoie 
mai mult ca oricând de o ghidare Biblică în 
procesul de educaţie, astfel încât elevii să se 
dezvolte holistic şi armonios pentru a deveni 
liderii de mâine plini de puterea şi succesul 
pe care le furnizează Dumnezeu în viaţa lor. 
Iar acum, la 25 de ani de existenţă, Liceul 
Teologic Baptist „Logos” Bucureşti, poate 
proba că sistemul său de educaţie oferă 
elevilor săi succesul garantat de Dumnezeu şi 
cu impact pozitiv în societate.

* Preşedinte al Comunităţii Bisericilor Creştine 
Baptiste Bucureşti şi al Bordului Liceului LOGOS.

Liceul Teologic Baptist „Logos“ este o unitate 
de învăţământ preuniversitar integrată în 
reţeaua liceelor de stat la nivelul sectorului 3 
din Municipiul Bucureşti. Liceul a fost înfiinţat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 521 / 
1990 şi funcţionează în baza autorizaţiei nr. 9115 
/ 1990 eliberată de Secretariatul de Stat pentru 
Culte şi a Protocolului nr. 8388/19.11.1991 
eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei.
• liceul şi-a început activitatea în anul 1990, cu 

două clase: o clasă de profil real (matematică-
fizică) şi o clasă de profil uman (filologie); se 
înfiinţează Corul liceului, dirijat de dna prof. 
Streza Victoria Elisabet.

• 1991- liceul a fost înscris ca membru al 
Association of Christian School International 
(ACSI), în urma vizitelor reprezentanţilor  ACSI 
la Bucureşti (Dr. Gene Garrick, Dr. James Braley, 
Dr. Phil Renicks);

• 1993 – directorul  liceului – prof. Liviu Căprar, a 
participat la un program de 6 săptămâni într-un 
schimb de experienţă cu Omaha Christian 
Academy, Omaha, Nebraska, SUA;

• 1995 – liceul a fost vizitat de o echipă de elevi 
şi profesori din mai multe şcoli din  Nebraska 
– SUA, care au susţinut programe pentru elevi 
în licee din capitală (Liceul „Al. I. Cuza“, Colegiul 
„Lazăr“ etc.);

• 1996 –  trei elevi ai liceului (Nicoleta Pătrăşescu, 
Andrei Cioară-Pândar, Magda Dima) au 
participat într-un schimb de experienţă pentru 
2 luni la Omaha Christian Academy, Omaha şi 
North Platte Christian School, NE, SUA;

• 1996 –  în colaborare cu ACSI, a fost organizată 
în Bucureşti „Conferinţa Naţională a 
Educatorilor Creştini“, cu tema „Cu Dumnezeu 
în clasă“, vorbitorii principali fiind Dr. Harro şi 
Wilma van Brummelen, Dr. Donald şi Martha 
MacCullough;

• 1997-1998, în urma unui protocol semnat 
între „Democracy Foundation in the Ministry 
of Foreign Affairs“, Copenhaga şi Ambasada 
Daneză din Bucureşti, prin „Danish Balcan 
Mission“, 3 elevi (Anca Chirea, Ana-Maria 
Pârâiac, Monica Ciornei), au primit o bursă 
de studii pentru un an la „Logumkloster 
Efterskole“ din Denmark;

• 1998-1999,  4 elevi au beneficiat de o bursă 

de studii pentru un an de zile în Danemarca 
(Mirela Andreea Şalgău, Ioana Ganciu, George 
Adrian Mihai, David Achim);  

• 1999 – eleva Lucia Georgiana Petrea a fost 
selectată pentru participarea la „Conferinţa 
internaţională a elevilor“, organizată în Los 
Angeles, California, SUA;

• 2002 – liceul „Logos“ a fost vizitat de 
preşedintele ACSI – Dr. Ken Smitterman, şi de 
directorul regional ACSI pentru Europa, Alan 
Brown;

• 2005 – liceul a dezvoltat un parteneriat cu 
Calvary Christian School, Covington, Kentucky, 
USA, în urma căruia, a fost organizată la „Casa 
Elim“ o Conferinţă de instruire pentru elevii 
liceului, cu participarea a 15 elevi şi 3 profesori 
din SUA;

• începând cu anul 2006, Corul liceului Logos 
este dirijat de prof. dr. Cristian Caraman;    
anual, Corul participă la închinare în bisericile 
evanghelice bucureştene sau la diverse 
concursuri organizate la nivelul Inspectoratului 
Şcolar. De asemenea, corul a fost prezent la 
numeroase ediţii ale Festivalului Soli Deo Gloria, 
organizat de ACSI (2004 Reşiţa, 2006 Arad, 
2010 Suceava, 2011 Arad, 2012 Timişoara);

• 2014 / 2015 – nouă elevi participă la „Conferinţa 
Elevilor Lideri“ ACSI (Student Leadership 
Conference), Budapesta, Ungaria;

• în prezent, liceul colaborează cu celelalte şcoli 
de profil din ţară, iar prin intermediul ACSI 
Europe, participă la evenimentele organizate 
atât la nivel naţional cât şi european. 

De la înfiinţare şi până în prezent, liceul şi-a 
desfăşurat activitatea în mai multe locaţii din 
sectorul 3, Bucureşti: iniţial sediul liceului a fost 
în clădirea anexă a Bisericii Creştine Baptiste 
„Sfânta Treime“ din str. Prof. Iuliu Valaori nr. 20, 
sector 3. 
În anul şcolar 1992-1993, liceul a funcţionat în 
clădirea Şcolii generale nr. 82 din str. Jean Steriadi 
nr. 17. 
În perioada 1993-1996, liceul şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul Şcolii generale nr. 195,  din 
str. Lunca Bradului nr. 2. 
În perioada 1996-2009, liceul a funcţionat în 

clădirea Şcolii generale nr. 20 „Simion Mehedinţi“, 
din str. Prevederii nr.19. 
Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 Liceul 
Teologic Baptist „Logos“ îşi desfăşoară activitatea 
în corpul B din cadrul Colegiului Tehnic „Costin 
D. Neniţescu“.            
În prezent, şcoala noastră este o unitate de 
învăţământ cu filieră vocaţională, profil teologic, 
specializarea teologie baptistă, adresându-se 
tuturor absolvenţilor de gimnaziu, cu precădere 
elevilor din comunitatea evanghelică din 
Bucureşti şi zona de sud-est a ţării. Liceul are 
criterii specifice de fundamentare, organizare 
şi funcţionare, fiind singura unitate cu profil 
teologic baptist din municipiul Bucureşti. 
Ne propunem extinderea liceului pe verticală, 
integrând în perspectivă şi clase de învăţământ 
gimnazial şi / sau primar, pornind de la 
convingerea că educaţia creştină este singura 
formă de educaţie ce oferă cadrul formării 
caracterului şi a dezvoltării holistice a elevului.

pentru succesul 
în educaţie

FORMULA DIVINĂ REPERE ISTORICE
Conf. Dr. Cornel BOINGEANU

Şcoala, fără îndoială, constituie un reper 
esenţial al succesului obţinut de cineva în 
societatea noastră contemporană.

prof. Cătălina CERCEL şi prof. Liviu CĂPRAR



dar care, prin 
Harul Domnului, 

continuă!

UN VIS NETERMINAT…

Pentru o vreme, am fost şi noi parte din 
acest vis. Îmi amintesc bine perioada de 
început a liceului, pentru că Dumnezeu 
a ales ca atât eu, cât şi soţia mea, să 

fim instrumentele de care El s-a folosit 
pentru ca visul să prindă contur. Şi de atunci, 
traiectoria vieţii noastre s-a schimbat! Anul 
1990 a fost anul de cotitură. Totul a început 
într-o duminică obişnuită, după un serviciu 
divin din Biserica „Sfânta Treime“. Fratele 
Vasile Alexandru Taloş, păstorul bisericii, m-a 
oprit la sfârşit pentru a-mi propune să accept 
poziţia de director al acestei noi şcoli ce 
urma să îşi deschidă porţile din acea toamnă. 
Mi-a dat termen de gândire până la următorul 
serviciu de după-amiază, cu condiţia ca 
răspunsul să fie „da“. Din acea zi, ceea ce a 
urmat este … „istorie“!

Cu o autorizaţie emisă de Secretariatul de 
Stat pentru Culte şi pe baza unui Protocol 
încheiat între această instituţie şi Ministerul 
Învăţământului, în luna septembrie am 
organizat primul concurs de admitere în 
clasa a IX-a. În urma acestei sesiuni de 
examen, au fost constituite două clase: o 
clasă de profil real, cu 19 elevi, şi o clasă de 
profil uman, cu 22 de elevi. Având formaţiile 
de studiu pregătite, o echipă de 7 profesori 
a acceptat provocarea de a fi parte a acestei 
„aventuri“ a credinţei în cea mai nobilă şi 
înaltă misiune, aceea de a forma caractere 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu. În primii 
ani, cancelaria a devenit locul de studiu şi 
de formare spirituală pentru mine (profesor 
de matematică), soţia mea Emilia Căprar 
(profesor de fizică), Victoria-Elisabet Streza 
(profesor de muzică), Teodor Pandrea 

(profesor de limba română), Eleonora 
Ologeanu (profesor de limba română), 
Nicolae Miruna (profesor de matematică) 
şi Graţiela Voiculescu (profesor de limba 
engleză), cadrele didactice angajate de la 
început cu normă întreagă.

După doi ani de funcţionare în clădirea anexă 
a Bisericii „Sfânta Treime“, şcoala s-a extins, 
aşa încât spaţiul a devenit neîncăpător. Din 
al treilea an de existenţă, liceul a fost nevoit 
să-şi schimbe locaţia în funcţie de ofertele 
Inspectoratului şcolar şi ale Primăriei de 
sector, funcţionând până în prezent în clădirile 
a patru şcoli de stat. Visul nostru de a avea un 
spaţiu propriu, un loc stabil şi pe termen lung, 
nu s-a împlinit încă, cu toate că demersurile 
făcute au fost nenumărate!

În anul 1993, Dumnezeu m-a chemat într-o 
altă slujire, însă inima mea a continuat să 
rămână legată de acest vis. Chiar dacă la 
conducerea liceului au fost implicaţi şi alţi 
colegi din echipa cu care am pornit la drum, 
atât indirect, cât şi direct, am căutat să 
sprijin continuarea visului. Dumnezeu ne-a 
însoţit cu harul Lui!

În cei 25 de ani, liceul a trecut prin 
multe momente de încercare, dar şi prin 
victorii, majoritatea dintre acestea rămase 
nemărturisite. Îmi aduc aminte de anul 2005, 
când în urma solicitărilor numeroase pentru 
clase cu profil real, specializarea matematică-
informatică, la nivelul municipiului Bucureşti, 
nouă nu ni s-a aprobat această clasă. Dar 
Dumnezeu ne-a dat biruinţă şi, în baza 
unei interpelări de la nivelul Parlamentului 
României, Ministerul a suplimentat planul de 

şcolarizare pentru liceul nostru cu o clasă 
de matematică-informatică, în ziua de 7 iunie, 
când nimeni nu mai spera în vreo soluţie.

O altă victorie ce poate fi consemnată 
în „cartea de onoare“ a liceului, a fost 
în anul 1997, primul an când examenul 
de bacalaureat s-a susţinut pe baza unor 
subiecte standardizate la nivel naţional. 
Dintre cele peste 120 de licee din Bucureşti, 
doar 6 s-au evidenţiat prin obţinerea unui 
procent de promovabilitate de 100%. 
Dumnezeu ne-a făcut onoarea să fim printre 
acestea şase! A Lui să fie toată gloria!

Adevăratele victorii sunt însă vieţile 
transformate! Răsplata cea mai mare pe care 
noi ca dascăli o putem primi este mărturia 
sinceră a unor inimi care au fost atinse de 
dragostea lui Dumnezeu prin Liceul „Logos“. 
Peste ani, roadele se văd! Şi ele sunt în 
oameni schimbaţi! Mulţumirea noastră se 
îndreaptă înspre Dumnezeu şi înspre elevii 
şi părinţii care au crezut în noi, s-au rugat 
pentru noi şi ne-au încurajat…

Continui să visez că, într-o zi, liceul va fi „la 
casa lui“! Am o deosebită apreciere pentru 
cei ce continuă să creadă că o astfel de şcoală 
este absolut esenţială pentru capitala ţării, 
că ea trebuie susţinută în dezvoltarea ei şi că 
orice investiţie făcută în educaţie merită, mai 
ales în aceste vremuri deosebit de tulburi 
pe care le trăim. Mă rog ca Dumnezeu să 
îşi reverse binecuvântările Sale peste cei ce 
continuă să slujească cu credincioşie această 
cauză şi răsplata lor să fie mare, prin bucuria 
împlinirii visului, în folosul unei educaţii 
„pentru viitor şi eternitate“!

Orice vis îşi are istoria lui. Acest vis este visul celor 
ce au avut viziunea, curajul şi credinţa de a aşeza 
temeliile educaţiei creştine pentru învăţământul 
preuniversitar şi în Bucureşti.
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„până aici 
Dumnezeu 

ne-a ajutat“
1 Samuel 7:12

EBEN-EZER

SĂRBĂTORIND
îndurările Domnului

Mulţumim lui 
Dumnezeu acum 
la aniversarea 
a 25 de ani de 

existenţă a Liceului Teologic 
Baptist „Logos“ din Bucureşti, 
sectorul 3, că putem aşeza o 
piatră de amintire prin care 
să ne exprimăm recunoştinţa 
pentru tot spijinul Lui dat 
de-a lungul acestui drum.

Sunt onorată să adresez 
tuturor celor implicaţi în 
înfiinţarea şi dezvoltarea 
liceului un mesaj de salut 
şi de felicitare pentru 
întregul demers instructiv-educativ, pentru 25 de ani de slujire 
prin educaţie creştină. Înfiinţat în 1990 cu numele de Seminarul 
Teologic Baptist, în anul 1996 primeşte numele de Liceul Teologic 
Baptist „Logos“. Această instituţie de învăţământ nou înfiinţată este 
rezultatul unui proiect îndrăzneţ realizat de oameni vizionari, gata 
să-şi asume riscuri şi care nu au abandonat în faţa obstacolelor. Mă 
refer la profesori, păstori, părinţi a căror perseverenţă, viziune şi 
dedicare au fost şi sunt o garanţie a calităţii şi reuşitei. Cele 22 de 
promoţii care au absolvit liceul au făcut ca acesta să se remarce 
printr-o înaltă ţinută academică, printr-un deosebit profil moral, 
liceul pregătind personalităţi care să se manifeste creativ şi demn 
într-o societate cu exigenţe sporite şi diversificate. Învăţătura 
creştină are un impact veşnic în viaţa tinerilor din Liceul Teologic 
Baptist „Logos“. Subliniez credincioşia cu care sunt învăţaţi că în 
Hristos „Sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale existenţei“ 
(Coloseni 2:3). Educaţia tinerei generaţii este adânc înrădăcinată în 
Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. 

Mulţumesc părinţilor pentru susţinere, pentru alegerea înţeleaptă 
pe care au făcut-o atunci când au ales să-şi educe copiii într-o şcoală 
creştină. Intrând în parteneriat cu şcoala şi biserica, au creat o funie 
împletită în trei, care nu se va rupe uşor.  Au oferit copiilor ocazia de a-l 
cunoaşte pe Cel ce îi iubeşte şi de a decide să-l slujească toată viaţa.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru copiii înrolaţi în şcoala lui Hristos, 
care sunt gata oricând să depună mărturia vieţilor transformate.

Dorinţa noastră este să aprindem şi să cultivăm în elevii noştri miracolul 
iubirii divine, pentru ca ei şi prin ei oricine să-L poată vedea pe Hristos.

EBEN-EZER „până aici Dumnezeu ne-a ajutat“ – de aici tot El ne va 
arăta drumul.

* Director, 1995-2003 
Profesor de muzică şi dirijor, 1990-2006

Şcolile, la fel ca oamenii şi organizatiile, parcurg un anumit ciclu 
de viaţă. De obicei, şcolile se înfiinţează în urma entuziasmului 
şi efortului fondatorilor vizionari. În perioada de început, 
programele sunt susţinute cu resurse limitate, cu toate că 

aproape fiecare din cei implicaţi în procesul de învăţare îşi asumă şi 
responsabilităţi administrative, pe langă cele de predare. Apoi, şcoala 
ajunge la maturitate, devine respectabilă şi are stabilitate. În cei 25 de 
ani,  Liceul Teologic Baptist Logos din Bucureşti a urmărit excelenţa în 
educaţia creştină, ajungând la maturitate şi dovedind că reprezintă o 
comunitate de învăţare ce se poate reînnoi de la an la an. 

Anii ‘90 au fost anii marilor oportunităţi, anii uşilor deschise pentru 
Evanghelie în România. Ceea ce fusese doar un vis pentru mulţi 
credincioşi evanghelici înainte de ’89, s-a transformat în realitate: visul 
de a putea infiinţa şcoli şi universităţi creştine, visul de a avea un post 
de radio creştin, visul de a avea un post de televiziune creştin, visul 
de a putea predica evanghelia pe stadioane. Visul unui Liceu Baptist în 
capitala ţării a devenit realitate în urmă cu 25 de ani.

Anii de început ai Liceului Baptist Logos din Bucureşti coincid cu o 
parte din perioada studenţiei mele la Institutul Teologic Baptist din 
Bucureşti, cu începutul slujirii ca păstor al Bisericii Baptiste Golgota din 
Bucureşti şi cu începutul carierei mele academice în cadrul Institutului 
Teologic Baptist din Bucureşti. Îmi amintesc cu mare plăcere că, în 
ultimul meu an de studii la Institut, în anul şcolar 1992-1993, am 
predat cursurile de Profetologie şi cel de Istoria Creştinismului, primei 
promoţii de elevi ai Liceului Baptist Logos. Atunci am înţeles în mod 
practic un principiu fundamental în pedagogie: pe mulţi dintre cei 
cărora le predăm îi influenţăm prin ceea ce le spunem, pe şi mai mulţi 
prin ceea ce facem, dar aproape pe toţi prin ceea ce suntem. Altfel spus, 
caracterul profesorului are întotdeauna o influenţă mai mare decât 
mesajul pe care îl comunică.

Într-un timp în care, tot mai mulţi tineri sunt angajaţi pentru ceea ce 
ştiu, dar sunt concediaţi pentru ceea ce sunt, este nevoie de instituţii 
de educaţie în care tinerii să înveţe asumarea responsabilităţii de a 
fi o bună mărturie şi preocuparea pentru multiplicarea acelui tip de 
caracter care să semene tot mai mult cu al Domnului Isus Hristos. 
Orice instituţie creştină de educaţie ar trebui să fie locul în care 
cunoaşterea lucrurilor din perspectiva lui Dumnezeu să dezvolte în 
tineri convingeri şi aptitudini care să modeleze caracterul acestora 
după modelul cristic. 

La această aniversare a Liceului Baptist Logos din Bucureşti, putem privi 
în trecut mulţumind Domnului pentru toate realizările şi mărturisind: 
„Până aici Domnul ne-a ajutat.“ În acelaşi timp, putem privi în prezent 
cu recunoştinţă pentru resursele materiale şi spirituale recunoscând: 
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit şi îndurările Lui n-au ajuns la capăt ci 
se înnoiesc în fiecare dimineaţă pentru noi.“ În cele din urmă, bazându-
ne pe experienţele din trecut şi prezent, putem privi în viitor plini de 
încredere, nădăjduind că „Domnul va purta de grijă“.

ORICÂND

prof.  Victoria Elisabet STREZA

Rector Conf. Univ. Dr. Daniel MARIŞ 
Institutul Teologic Baptist Bucureşti



CA OAMENI

Acesta este Liceul Logos din 
Bucureşti, la care am predat pentru 
o vreme sau, mai degrabă, am slujit 
împreună cu alţi profesori. Aici am 

avut posibilitatea de a-i ajuta pe elevi să îşi 
identifice darurile şi calităţile, să folosească 
fiecare oportunitate pentru a se dezvolta, a 
învăţa din greşeli şi a avea tenacitatea pentru 
a face ceea ce i-a chemat Dumnezeu să facă. 

Dorinţa cea mai mare a fost de a-i 
face asemănători cu Domnul Isus, prin 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia 
ne oferă adevărul prin care Îl vom cunoaşte 
pe Domnul Isus, este sprijinul de care avem 
nevoie pentru a creşte, iar împrejurările 
dificile ne oferă mediul de care avem nevoie, 
pentru a arăta asemănarea cu Domnul Isus. 
Dacă aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu, dacă 
păstrăm legătura în mod regulat cu El, dacă 
învăţăm încrederea în El în orice situaţie, 
atunci ajungem la asemănarea cu Domnul 
Isus. Şi lucrul acesta contează cel mai mult.

Când ne luptăm cu obiceiuri 
şi diferite mentalităţi, avem 
nevoie de un loc sigur, în 
care să mergem încrezători 
că vom fi înţeleşi, iubiţi, 
susţinuţi, ştiind că cineva se 
va ruga pentru noi.
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„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi 
cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire 
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” 

Daniel 12:3

DE CE DASCĂL CREŞTIN? IATĂ CĂ LICEUL

A 
educa înseamnă a cultiva curăţenia 
sufletească şi buna-cuviinţă a copiilor 
şi a tinerilor, a-l  creşte pe copil moral 
şi în evlavie, a-i modela inteligenţa, 

a forma un atlet pentru Cristos; pe scurt a 
te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia 
este asemenea unei arte: artă mai mare 
decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate 
artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta 
educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii în 
lumea viitoare.” (Ioan Hrisostom - părinte al 
Bisericii, sec. IV d.Hr.)

Prin harul lui Dumnezeu, Liceul Teologic 
Baptist „Logos” împlineşte 25 de ani 
de existenţă. A luat fiinţă prin voia lui 
Dumnezeu şi este darul Său pentru oraşul 
Bucureşti.

M-am ataşat colectivului profesoral după 
primul an de existenţă al liceului. În toamna 
anului 1991, fratele pastor Vasile Alexandru 
Taloş, ales preşedinte al Uniunii Baptiste în acel 
an, mi-a făcut invitaţia onorantă de  a prelua 

de la dânsul orele de „Introducere în Studiul 
Vechiului Testament” şi am pornit la drum 
cu emoţia unui dascăl începător. Pe parcursul 
anilor am crescut odată cu liceul în cunoaştere 
şi experienţă, învăţând de la Marele Învăţător 
Isus Hristos. Am parcurs, treaptă cu treaptă, 
responsabilitaţile de profesor, dirigine, pastor 
coordonator şi director.

Privind retrospectiv la cei 25 de ani de har 
petrecuţi în această şcoală creştină, pot 
spune cu respect şi recunoştinţă: „până aici 
Domnul ne- a ajutat” (1 Samuel 7:12).

Chiar dacă a trebuit să ne mutăm dintr-un 
loc în altul în cinci locaţii diferite, asemenea 
patriarhului Avraam din Vechiul Testament, 
am zidit altare pentru Dumnezeu în toate 
aceste locuri. La orele de Discipline Teologice 
(Vechiul Testament, Noul Testament, 
Doctrine Biblice, Literatură creştină, Istoria 
creştinismului şi altele) rugăciunea, Cuvântul 
Scripturii şi lauda au fost la ele acasă.

Aceste discipline şi obiceiuri duhovniceşti 
şi-au adus aportul la modelarea caracterului 
multora dintre elevii liceului care au ajuns 
să experimenteze întâlnirea personală cu 
Hristos Domnul în anii liceului, devenind 
copii ai lui Dumnezeu.

Deşi Liceul „Logos” nu este o şcoală 
mare, ca număr de elevi, totuşi rezultatele 
obţinute de-a lungul anilor la examenele 
de Bacalaureat sau la olimpiadele şi 
concursurile şcolare îl recomndă ca purtător 
de nădejde al sintagmei: „Luminează 
Oriunde, Găseşte Oricând Soluţii”.

Cât despre viitor, el este al Domnului. Privim 
cu speranţă şi încredere în Dumnezeu 
care declară solemn: „Căci Eu ştiu gândurile 
pe care le am cu privire la voi zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă 
dau un viitor şi o nadejde.” ( Ieremia 29: 11)

În Domnul, Liceul Teologic Baptist „Logos” 
are pace, viitor şi nădejde.

Soli Deo Gloria!

Vocaţia de dascăl este una de excepţie, iar 
aceea de dascăl creştin este una hăruită 
de Dumnezeu. A împărtăşi din cunoştinţele 
tale, a împărtăşi din entuziasmul tău, 
a transmite realităţi trăite şi verificate, 
a modela vise şi doruri, a insufla unor 
învăţăcei speranţă şi încredere în realitaţile 
eterne nu poate fi decât ceva pentru care 
merită să trăieşti.
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Teologic Baptist 
împlineşte 25 de ani 

de existenţă!

Este un bun prilej să privim în 
urmă, la abundenţa harului lui 
Dumnezeu revărsat peste această 
binecuvântată instituţie, pentru ca 

apoi să putem privi în viitor, la Dumnezeu 
care Îşi va binecuvânta lucrarea cu aceeaşi 
credincioşie.

Pentru fiecare părinte creştin vine vremea 
căutării unui liceu. Ca părinte responsabil, 
analizezi, gândeşti, cântăreşti, evaluezi, 
examinezi toate optiunile educaţionale. 

Aproape toţi părinţii creştini au în atenţie 
diferite aspecte, când vine vorba despre 
liceul în care ar dori să-şi trimită copiii:

1) Să fie un loc care să ofere siguranţă

Diferit de generaţiile în care noi am crescut 
şi am fost educaţi, elevii generaţiilor actuale 
sunt expuşi la droguri, alcool, imoralitate 
sexuală, limbaj licenţios, violenţă fizică etc. 

La toate acestea se adaugă şi presiunea 
anturajului. Da, copiii noştri vor fi expuşi 
unui anturaj nepotrivit, indiferent de 
şcoala în care vor merge, dar o şcoală 
creştină oferă o protecţie mai mare în faţa 
influenţelor distructive, în această perioadă 
delicată de formare şi transformare a 
copilului în viitor adult. „Nu vă înşelaţi: 
Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune“ (1 
Corinteni 15:33). Opusul este la fel de 
adevărat: o companie bună este benefică 
pentru copiii noştri. 

2) Să fie expuşi unor învăţături care 
să corespundă Bibliei

Oare ce spune Cel care a inventat educaţia? 
„Întipăriţi-vă cuvintele acestea în inima şi în 
sufletul vostru (…) Să-i învăţaţi pe copiii voştri, 
vorbindu-le despre ele când veţi fi acasă sau în 
călătorie, când vă veţi culca sau vă veţi trezi“ 
(Deuteronom 11:19-19).

Noi, părinţii, avem mandatul de a satura 
minţile copiilor noştri cu acest Cuvânt Sfânt 
primit din partea lui Dumnezeu. Martin 
Luther spunea: „Mi-este teamă de faptul 
că şcolile vor deveni mari porţi ale iadului, 
dacă nu se va lucra din greu în explicarea 
Bibliei, pecetluind învăţăturile ei în inimile 
tinerilor…  Fiecare instituţie în care oamenii 

nu sunt preocupaţi de învăţăturile Cuvântului 
lui Dumnezeu va deveni, inevitabil, o instituţie 
coruptă“ (Leon G. Stevens).

3) Să aibă parte de o educaţie 
corespunzătoare

Există trei instituţii cheie care modelează 
copilul: familia, biserica şi şcoala. Cele mai 
bune rezultate apar când toate cele trei 
merg în aceeaşi direcţie.

Datele pe care le avem la dispoziţie ne 
arată beneficii tangibile şi intangibile 
pentru cei ce au graduat Liceul Teologic 
Baptist Logos. Un număr considerabil de 
absolvenţi şi-au continuat studiile, nu doar 
în universităţi din ţară, dar şi în universităţi 
din Europa şi America. 

De asemenea, elevii care au beneficiat de 
Cuvântul lui Dumnezeu în aceşti ani de 
formare, au reuşit în viaţă. Pentru că, la 
urma urmei, cum definim succesul? Oare 
totul se reduce la salariu, la nivelul de 
educaţie, la condiţiile de trai? Are succesul 
de-a face cu o perspectivă biblică de 
viaţă? Dar cu o căsnicie sănătoasă? Dar cu 
încrederea că totul este de la Dumnezeu şi 
pentru gloria Sa? Dar cu înţelegerea că viaţa 
biologică este doar o etapă în pregătirea 
pentru viaţa viitoare? Dar cu o abordare 
sănătoasă a greutăţilor vieţii şi a suferinţei?

Ca pastor şi profesor privesc la beneficiile 
enorme de a fi elev într-un asemenea liceu. 
Aici este locul unde Dumnezeu formează, 
într-o nouă etapă de viaţă, timp de patru 
ani de zile, soţi, soţii, mame, taţi, misionari, 
soţii de misionari, pastori, soţii de pastori, 
profesori, electricieni, IT-işti, ingineri, 
tehnicieni dentari, doctori... oameni care-L 
reprezintă şi-L glorifică pe Dumnezeu atât 
prin viaţa personală cât şi prin comunicarea 
valorilor Împărăţiei! Aşa privesc la toţi elevii 
mei! 

Parafrazându-l pe Apostolul Pavel, spun şi 
eu că îmi doresc şi mă rog ca Acela care 
Şi-a început buna Sa lucrare în FIECARE 
elev al Liceului Logos, în timpul celor 25 
de ani de existenţă, să o ducă la bun sfârşit 
până în ziua lui Cristos Isus (Filipeni 1:6).

Pastor Soterius TĂTARU

avem nevoie de 
lucruri puternice 
pe care să ne 
sprijinim.

SOLUŢII
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ŞCOALA

Am obligaţia morală să le mulţumesc în 
primul rând celor care acum 25 de ani 
au demarat înfiinţarea acestei instituţii.
La baza educaţiei elevilor din Liceul 

Teologic Baptist „Logos“ se află Biblia, scopul 
principal al şcolii fiind acela de a le forma 
acestora un caracter în conformitate cu 
morala creştină, pentru a deveni în timp bogaţi 
sufleteşte. 
Poate cea mai importantă dimensiune 
a sistemelor de asigurare a calităţii este 
dezvoltarea funcţiei calitate, impusă de 
cerinţele interne legate de management, de 
responsabilizarea personalului instituţiei, 
de orientarea spre performanţă a activităţii 
profesionale şi de dezvoltarea unei culturi a 
calităţii în toate domeniile.
Dar cea mai importantă „descoperire“ pe 
care am făcut-o  în acest liceu au fost elevii 
acestei instituţii, băieţi şi fete, tineri frumoşi şi 
inteligenţi, cu dorinţă de succes.
Sunt mândră că am putut preda ştafeta 
profesională unui  fost elev al Liceului 
Teologic Baptist „Logos“, Frăţilă Lucian, care 
este absolvent al Făcultaţii de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti.
Se spune că poate lucra cu folos pentru 
educaţia altora numai persoana care munceşte 
în acelaşi timp să-şi facă propria educaţie. 
Această persoană nu este doar dascăl şi 
îndrumător, este o „carte deschisă“.
Motivarea unui tânăr nu înseamnă pretenţia că 
va deveni cel mai bun din lume, ci îndemnul să 
devină bun în ceea ce va face.
„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, 
înainte de toate, să înveţi“ (Nicolae Iorga)
Învăţăm unii de la alţii că adevăratele valori 
transcend vremurile şi nu pier odată cu ele.
Şi nu uitaţi, dragi elevi şi foşti elevi că 
Geografia este lumea în care trăim.
La mulţi ani, la 25 de ani de excelenţă!

este un reper 
pentru societate

„Să te familiarizezi cu (Limba Română, 
vorbită corect, dar şi cu) alte câteva limbi 
este o treabă de câţiva ani; să fii elocvent 
în una dintre ele este o muncă de o viaţă.“

1 Samuel 7:12

AMINTIRI

Am funcţionat o perioadă de 20 de 
ani (1990 – 2010) la Liceul Teologic 
Baptist „Logos“şi mă număr printre 
fondatorii lui. La început, în primii 

ani ai liceului, am predat alături de limba şi 
literatura română şi limba franceză.

O iniţiativă, pe care am avut-o în iureşul 
începutului, a fost aceea a înfiinţării unei 
minibiblioteci, care s-a şi realizat, prin 
donaţii de carte din partea elevilor şi a 
profesorilor, care au înţeles necesitatea 
existenţei acesteia pentru elevii noştri. 

Mai întâi, doresc să vă relatez faptul că 
elevii erau serioşi în procesul asimilării 
cunoştinţelor, astfel încât, la examenul de 
bacalaureat, nu îmi amintesc să fi existat copii 
care să nu fi promovat la această specialitate. 
Cu această satisfacţie extraordinară în suflet, 
pot să vă spun că, mulţi ani la rând, numele 
liceului nostru s-a situat pe un loc fruntaş 
datorită promovabilităţii 100% la obiectul 
limba şi literatura română, la examenul de 
bacalaureat.

Apoi, îmi amintesc cu bucurie situaţiile în care, 
mergând la olimpiada de română sau de limbi 
străine, elevii liceului aduceau diferite premii 
care ne făceau cunoscuţi în sector sau pe 

municipiu, deoarece noi eram încă necunoscuţi, 
fiind la început de drum în învăţământ.

Pasionată de creaţia literară română dar şi 
străină, doresc să menţionez de asemenea 
momentul în care am cerut Inspectoratului 
Şcolar al Municipiului Bucureşti să aprobe 
studierea Literaturii Universale şi în liceul 
nostru, solicitare care a primit un răspuns 
favorabil. În consecinţă, am început să predau 
şi acest obiect, în paralel cu limba română. 
Ora se desfăşura într-o atmosferă deosebită, 
deoarece erau numeroşi elevi cărora le plăcea 
să citească mult şi-mi reamintesc cum elevii 
veneau şi mă rugau să le indic o bibliografie 
mai complexă din literatura universală, cerinţă 
pe care le-o satisfăceam cu mare plăcere.

Un eveniment mai deosebit s-a petrecut 
atunci când, în anul 2008, am primit din 
partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti sarcina de a îndeplini funcţia de 
director al liceului. Pentru că în anul respectiv 
liceul trebuia să se mute obligatoriu din 
clădirea Şcolii nr. 20, care intra în renovare, 
evenimentul mutării a fost unul destul de 
dificil, având în vedere faptul că în acest 
episod s-a implicat, trup şi suflet, întreaga 
mea familie, respectiv soţul meu – Nicolae 
Ologeanu, pastor la Biserica „Harul“.

În altă ordine de idei, doresc să menţionez 
numele unor colegi care au muncit şi au 
reprezentat adevărate modele de dăruire în 
procesul de educaţie şi învăţământ. Printre 
acestea amintesc pe: Pandrea Teodor 
(profesor de română), Voiculescu Graţiela 
(profesor de engleză), Dincov Dumitru 
(profesor de franceză) şi alţii.

Dacă astăzi mi-aş începe cariera de dascăl, 
aş dori să fiu alături de ei şi să le urmez 
exemplul, pentru ca elevii să vadă în mine un 
om dedicat profesiei căreia m-am consacrat, 
nu pentru o zi, ci pentru toată viaţa. De 
asemenea, aş dori să păstrez ştacheta 
nivelului de învăţare al elevilor la cote 
înalte, pentru ca peste ani, foştii elevi să-mi 
aprecieze exigenţa pe care am avut-o şi care, 
cu siguranţă, le va fi de folos în viaţă. 

Dragi colegi, vă urez din toată inima multe 
succese şi realizări în munca de dascăli 
şi educatori pe care o desfăşuraţi, având 
în vedere că voi pregătiţi viitorul naţiunii 
noastre prin aceşti elevi, care trebuie să fie 
conştientizaţi de responsabilităţile pe care 
urmează să le poarte pe umeri, în aşa fel 
încât, renumele României să devină unul 
vizibil în întreaga Europă!

Viaţa, pe are am primit-o din partea lui 
Dumnezeu, ne-a fost dată fiecăruia s-o trăim cât 
mai eficient şi să ne bucurăm de plinătatea ei. 
Personal, am încercat să fiu o persoană serioasă 
în tot ceea ce am realizat, prin darul pe care 
l-am primit de la Creatorul nostru. Aceasta a fost 
sensibilitatea şi înclinaţia mea deosebită faţă de 
domeniul artistic al creaţiei literare.
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de împliniri 
binecuvântate 
de Dumnezeu

25 DE ANI 

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
că visul naşterii unei şcoli 
creştine s-a împlinit şi în 
Bucureşti acum un sfert de veac.

Dumnezeu merită toată cinstea şi gloria 
pentru naşterea şi creşterea Liceului 
Teologic Baptist „Logos“ Bucureşti.

Familia, biserica, şcoala marchează pentru 
toată viaţa orice fiinţă umană. Vom purta 
în sufletul nostru şi în mintea noastră, de-a 
lungul întregii vieţi, imaginile prezenţei 
noastre în această lume, în care ne naştem, 
ne formăm şi trăim.

Şcoala, este locul copilăriei fericite, al 
adolescenţei, locul în care creştem, ne 
modelăm mintea şi sufletul, ne formăm 
personalitatea. Familia, biserica, şcoala sunt 
ca un laborator miraculos care plămândeşte 
o fiinţă nouă prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu.

Şcoala creştină acordă părinţilor şi 
profesorilor responsabilitatea educării 
copiilor(Efeseni 6:4; Proverbe 22:6). Elevii 
vin cu drag la şcoală, se simt bine şi sunt 
convinşi că vor fi îndrumaţi cu competenţă 
şi că visurile şi idealurile lor se vor realiza. 

Elevii sunt mulţumiţi şi recunoscători pentru 
autoritatea autentică a profesorilor foarte 
bine pregătiţi, care sunt răbdători, au tact, 
inspiră încredere, sunt drepţi, exigenţi, 
cumpătaţi, înţelegători.

Cu siguranţă, toţi profesorii şi elevii vor 
păstra în inima lor dragostea şi bucuria 
de a fi profesat şi învăţat în acest liceu cu 
personalitate creştină distinctă, realizată 
prin strădania, cutezanţa şi generozitatea 
dascălilor şi generaţilor de elevi.

Aducem un omagiu, plin de dragoste şi 
căldură tuturor celor care au trudit ani 
mulţi în acest liceu, au încărunţit de-a 
lungul vremii, modelând vieţi şi destine 
cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu siguranţă, 
sămânţa credinţei va rodi în inimile şi vieţile 
tinerilor.

Suntem încredinţaţi în continuare că 
Domnul va purta de grijă acestui liceu 
creştin, prin generaţia tânără de profesori 
prin conducerea ei, spre gloria şi cinstea lui 
Dumnezeu.

Când părăseşti leagănul copilăriei, vremea 
adolescenţei, când porţile se deschid spre 
lumea largă a vieţii, „învaţă de la toate“!

Învaţă de la toate, 
că totu-i trecător. 

Ia seamă, fiu al jertfei 
prin lumea care treci, 

Să înveţi din tot ce piere 
şi să trăieşti în veci.
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şi multiplele sale 
valenţe la catedră

profesorul de azi

MUZICA ELEVUL DE IERI,

Profesia de dascăl a reprezentat întot-
deauna pentru mine bucurie şi împlinire 
profesională. În timpul orelor de muzică, 
am căutat să le dezvolt elevilor interesul 

pentru muzică şi înţelegerea cântului ca mod 
de închinare lui Dumnezeu. De asemenea, am 
căutat să-i ajut să înţeleagă limbajul specific 
de exprimare al muzicii, precum şi maniera 
modernă şi tradiţională de comunicare a 
sentimentelor şi trăirilor prin muzică.

Una dintre recomandările făcute elevilor 
a fost utilizarea limbajului muzical ca 
modalitate curentă, specifică şi eficientă 
de comunicare în relaţia dintre om şi 
Dumnezeu. Dorinţa mea a fost să le arăt 
elevilor importanţa formelor şi genurilor 
muzicale protestante în spaţiul religios 
românesc, precum şi menirea imnurilor 
creştine de întărire a unităţii spirituale a 
creştinilor evanghelici, de revigorare şi de 
încurajare a mărturisirii Evangheliei. Din 
anul 2006 sunt profesor de muzică la Liceul 
Teologic Baptist „Logos“ din Bucereşti. În 
anul şcolar 2008-2009 am fost consilier 
educativ al Liceului Teologic Baptist „Logos“. 
De asemenea, am fost diriginte al mai 
multor promoţii de elevi, iar în prezent sunt 
diriginte al promoţiei 2015-2019.

Am susţinut concerte cu formaţia corală a 
liceului la festivaluri, conferinţe, concursuri 
naţionale şi în bisericile evanghelice din 
Bucureşti şi din ţară. În cadrul manifestărilor 

jubiliare „Richard Wurmbrand“ din anul 
2010 şi „Traian Dorz“ din anul 2014, corul 
liceului a cântat în formaţia corală pe 
care am dirijat-o la Ateneul Român. Am 
îndrumat elevii Bozga Emanuel, Ţone Maria, 
Ţone Andrei, Jumătate Alina şi Butucel 
Robert-Vlad la Concursul de muzică vocal-
instumentală, din 2012 şi 2015, organizat 
de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti, la care elevii au 
obţinut premiul I. De asemenea, corul a 
obţinut, în anul 2014, premiul III la Concursul 
coral al liceelor, organizat de inspectorat la 
nivelul Municipiului Bucureşti.

Începând cu anul 2006, am participat 
cu corul liceului la mai multe ediţii ale 
Festivalului „Soli Deo Gloria“ organizat de 
Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine 
(ACSI). Cu alte cuvinte muzica reprezintă 
un mijloc de educaţie prin sine însuşi. 
Experienţa profesiei m-a învăţat să observ 
valenţele multiple ale muzicii şi importanţa 
sa în dezvoltarea estetică şi spirituală a 
elevilor. Tinerii au înţeles că microuniversul 
uman conţine pagini din marea simfonie 
universală, cu care se contopeşte.

Aşa cum spunea Lord Yehudi Menuhin: 
„Muzica izvorăşte din natură, din sunetele 
care ne înconjoară, din ritmul stropilor de 
ploaie, din gânguritul porumbeilor, din ţipătul 
noului născut....“ Educaţia estetică şi cu 
precădere educaţia muzicală, cu varietatea 
sa de valenţe, este ceea ce mi-am propus în 
activitatea mea la clasă, mai ales că muzica 
este şi un factor terapeutic fiind balsam 
pentru rănile sufletului şi chiar ale trupului. 
Cântările lui David sunt semnificative şi 
inspiratoare, şi este bine ca generaţia tânără 
să fie insuflată cu psalmi, cu cântări de laudă 
şi cu cântări duhovniceşti pentru a-I aduce 
laudă din toată inima lui Dumnezeu. În felul 
acesta, tinerii creştini pot avea o bază pentru 
viaţa lor şi răspunsuri pentru întrebările 
vieţii.

Cum de am ajuns atunci să studiez 
într-un liceu teologic? Începusem 
să frecventez serviciile divine ale 
Bisericii Baptiste ”Sfânta Treime” 

din Bucureşti, deoarece întâlnisem în parc 
un grup de tineri de acolo, care m-au făcut 
să întrezăresc o mică speranţă de apropiere 
umană. Fiind la începutul vacanţei de după 
clasa a VIII-a, eram nesigură la ce liceu să 
dau examen (pe atunci se dădea examen 
de admitere). La biserică s-a făcut anunţul 
că Seminarul Liceal Baptist ”Logos” face 
înscrieri, iar pe mine m-a atras faptul că pot 
studia informatica şi la profilul uman.

Dar am câştigat cu mult mai mult. L-am 
descoperit pe Dumnezeu aşa cum este, un 
Tată plin de iubire şi compasiune, atent la 
cele mai mici detalii ale vieţilor noastre. Am 
primit răscumpărarea prin sângele Domnului 
Isus, şi am descoperit în colegii mei nişte 
prieteni minunaţi, cum nu credeam că aş mai 
putea găsi în această viaţa.

La şcoală mă simţeam chiar mai bine decât 
acasă şi era o plăcere tot ce făceam. Profesorii 
ne-au îndrumat cu căldură şi dăruire şi ne-au 
fost adevărate pilde de viaţă creştină. Şi acum 
îmi amintesc lecţiile de dirigenţie ale doamnei 
profesoare Eleonora Ologeanu  şi sfaturile 
părinteşti de la orele de Vechiul Testament ale 
domnului profesor Petru Murariu. 

Am absolvit liceul în  anul 1995, dar am 
revenit în 2002, ca profesor, încercând să 

întorc o parte din binele care mi-a fost făcut 
în perioada în care am fost elevă. Am avut 
plăcerea să devin colega doamnei Ologeanu 
şi încă mă bucur de colegialitatea foştilor 
mei profesori, domnul Murariu şi domnul 
Liviu Căprar. 

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că pot contribui 
la modelarea caracterelor şi sufletelor 
tinerelor generaţii de elevi ai actualului 
Liceu Teologic Baptist ”Logos”. Dar aşa cum 
piatra se toceşte când ascute cuţitul, la fel şi 
caracterul meu este modelat de Dumnezeu 
prin aceşti adolescenţi.

Dincolo de inspecţii şi de examenele pentru 
obţinerea gradelor didactice, pot vedea în 
fiecare zi dinamismul relaţiilor şi nu doar al 
proceselor. Orele târzii din noapte în care 
pregătesc planuri de lecţie şi documente 
sunt răsplătite de entuziasmul, de dragostea 
şi de rugăciunile colegilor şi ale elevilor. La 
Consiliile Profesorale cerem înţelepciune 
prin rugăciune, pentru a lua cele mai bune 
decizii pentru şcoala noastră şi pentru a 
împlini planul lui Dumnezeu. În timp ce 
lucrez pe computerul din cancelarie, sufletul 
îmi este scăldat în acordurile imnurilor 
creştine interpretate în cadrul repetiţiilor 
corului de elevi. 

Sunt multe de spus, dar cred că existenţa 
Liceului Teologic Baptist ”Logos”, singurul de 
profil din oraşul Bucureşti, poate fi descrisă 
printr-un singur cuvânt: BINECUVÂNTARE.

„Toate artele tânjesc către condiţia muzicii“ 
Schopenhauer

Probabil mulţi dintre noi îşi amintesc cu 
nostalgie şi emoţie perioada petrecută în 
liceu şi tocmai de aceea participă la întâlnirile 
aniversare ale promoţiei din care au făcut 
parte. Cât despre mine, experienţa din liceu 
mi-a schimbat viaţa cu totul. Trecusem printr-o 
perioadă destul de tulbure, care mă făcuse 
să îmi pierd încrederea nu doar în ceilalţi, dar 
mai ales în propria persoană. Dumnezeu, dacă 
exista, era pentru mine o entitate dornică de 
a manipula şi a pedepsi abuziv orice abatere, 
oricât de mică.

Conf. dr. Cristian CARAMAN

A PREDA 
FIZICA
în liceul „Logos“

Atunci când un profesor predă o 
materie, el ajunge să cunoască nevoia 
elevului şi a societăţii, în legătură cu 
materia respectivă, accentul pe care 

societatea îl pune pe ramura de cunoaştere pe 
care el o predă.  
Un profesor de matematică, de limba română, 
de limba engleză sau de orice altceva, ştie că 
materia lui este necesară elevului la examenul 
de bacalaureat, la facultatea pe care o alege 
sau în profesia pe care o va practica. În acest 
context ce statut are ştiinţa fizicii? Cineva 
ar putea să o vadă ca pe o Cenuşăreasă 
marginalizată şi fără căutare, într-un liceu 
teologic baptist. 
Dar eu am găsit că elevii pot fi entuziasmaţi şi 
de orele de fizică!  Motivul principal este că 
ei cunosc Biblia şi o respectă ca pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Iar în Biblie se vede că lui 
Dumnezeu Îi place învăţătura, El iubeşte 
cunoaşterea. Dumnezeu recomandă efortul 
de a înţelege şi munca intelectuală, răbdarea 
cercetării.  
Un proverb din capitolul 9 spune: „Ştiinţa 
sfinţilor este înţelegerea“. Totuşi, nu se înţelege 
că gândirea ştinţifică este tot ceea ce are 
nevoie un om pentru a se sfinţi, pentru a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu. Viaţa însăşi este 
mai mult decât cuprinde ştiinţa şi toate 
descoperirile ei. Iar în Cuvântul lui Dumnezeu, 
este realitate, este viaţă! 
Ştiinţa s-a dezvoltat prin folosirea eficientă 
a simţurilor şi a inteligenţei omului. Dar 
Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe 
de natură, de simţuri, de inteligenţă. Cuvântul 
conduce omul la credinţă, la contactul cu 
supranaturalul, cu minunea, cu Cel ce este 
veşnic. Cuvântul face loc smereniei celui care 
ştie că nu cunoaşte totul.
Da, El vrea să înţelegem natura şi să o stăpânim 
cu înţelepciune. Dar vrea să ne înţelegem şi 
pe noi înşine şi să nu credem că stăpânim prin 
ştiinţa noastră ceva.  Ci totul vine de la El, prin 
Duhul Sfânt. 
Deci, lecţiile de ştiinţă, respectiv de fizică, pot 
fi prilej de înţelegere a creaţiei şi prilej de 
a-L cunoaşte şi de a-L glorifica pe Creator. 
El a făcut posibilă această bucurie a uimirii, a 
înţelegerii, a tainei, a smereniei. 
De aceea, sunt entuziastă să fiu profesoară 
de fizică la Liceul Teologic Baptist „Logos“. Şi 
descopăr mereu noi motive şi moduri de a lega 
ştiinţa de credinţă şi de înţelegerea Scripturilor.

Este un prilej de bucurie amintirea 
credincioşiei lui Dumnezeu în preajma 
deschiderii Liceului Baptist „Logos“ 
acum 25 de ani, după Revoluţia din 

’89. Am fost parte a corpului profesoral 
al liceului între anii 1999 si 2004 şi am 
trăit alături de colegii de atunci satisfacţii 
şi împliniri pe care ţi le aduce munca în 
slujba unui Dumnezeu mare şi bun, şi a unei 
comunităţi unite de tineri, dornici de a trăi o 
viaţă curată şi înţeleaptă.

Profesorii cu teama de Dumnezeu, bine 
pregătiţi, mi-au lăsat amintirea unei 
atmosfere calde şi senine, de familie, pline de 
dragoste faţă de Dumnezeu şi oameni. 

Tinerii liceeni erau deosebiţi şi îmi 
reamintesc cu nostalgie fragmente de trecut, 
vocile lor suave, vibrând în aer, înălţând 
laude şi colinde înaintea Crăciunului sau 
Sărbatorilor, rugăciunile lor, pe care le 
îndreptau spre ceruri dimineaţa, înainte de 
începerea orelor de curs.

Era frumos, uneori provocator, să trăieşti 
altfel, într-o lume care zilnic aleargă după 
dumnezei străini.

Astăzi, sunt mama unei absolvente şi a 
unei eleve din acest liceu şi privesc din 
perspectiva unui părinte. Sunt atât de 
mulţumitoare că există şi şcoli în care 
Cuvântul lui Dumnezeu se poate studia, 
iar tinerii au sentimentul valorii lor şi al 
siguranţei mediului, se pot închina în mod 
liber şi pot învăţa lucruri noi, folositoare în 
viaţă.

Pot spune că am fost binecuvântată prin 
existenţa acestui liceu, atât eu, cât şi copiii 
mei. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la 
înfiinţare, doresc ca Dumnezeu să lucreze 
în continuare şi să lărgească această lucrare 
a harului Său, să le ofere multă înţelepciune 
noilor profesori şi dorinţa de a-L preamări 
pe Dumnezeu în tot ceea ce fac!

prof.  Valerica STERMIN
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Prof. Ana Gabriela DRAGOMIRESCU

SATISFACŢII 
ŞI ÎMPLINIRI 
în slujba unui 
Dumnezeu mare

prof. Mihaila CARTACAI

 PAG. 15



GÂNDURI CULESE DE LA ABSOLVENŢI AI LICEULUI
 PAG. 17 PAG. 16

GĂSEŞTE

Probabil una dintre cele mai frumoase 
perioade din viaţa mea.  Aşa as 
descrie cei patru ani la liceul Logos. 
O perioadă în care mi-am făcut 

prieteni pe viaţă.

Astfel, cei mai buni doi prieteni i-am 
cunoscut la Logos. Prietenia noastră 
durează şi azi, după 20 de ani de la 
absolvire.

Un loc în care am învăţat lucruri utile 
şi frumoase despre Dumnezeu, despre 
oameni şi despre viaţă. Un cadru în 
care am cunoscut oameni de o valoare 
extraordinară. Datorez enorm din ceea 
ce sunt şi ceea ce am lui Dumnezeu şi 
celor ce au fost şi vor rămâne mereu 
Profesorii noştri dragi şi Mentorii noştri 
scumpi.

Vă iubesc. Mi-e dor de voi.

Dr.  Tony BONCEV, 
Medic Dentist, Evian, Franţa, 

Promoţia 1996

Tony 
Boncev

Mă simt onorat că , alături de alţi 
colegi, am format cea de-a doua 
generaţie de liceeni ai acestei 
şcoli. Încerc să scotocesc prin 

memorie după amintiri vechi de peste 20 ani 
şi să pomenesc doar câteva dintre ele, care 
vorbesc despre oameni sau împrejurări pe care 
Dumnezeu le-a folosit pentru formarea mea. 
În momentul de faţă, prin harul lui Dumnezeu, 
păstoresc, de 16 ani, Biserica Baptistă 
„Libertăţii” din Tîrgu-Mureş. Tot de atâţia 
ani sunt şi căsătorit cu Lidia şi am fost 
binecuvântaţi de Dumnezeu cu două fete, 
Adelina (13 ani) şi Alexia (10 ani).
Am crescut în Cisnădie, jud. Sibiu, dar, când a 
venit momentul să mă înscriu la liceu, părinţii şi 
bunicii mei au dorit să mă trimită la unul dintre 
cele două licee creştine recent înfiinţate. Au 
ales Bucureştiul şi aşa m-am trezit la vârsta de 
14 ani printre persoane noi, într-un oraş total 
necunoscut, nevoit să învăţ să trăiesc la o altă 
intensitate şi într-un mod total diferit de viaţa 
liniştită de acasă, dintr-un orăşel din Ardeal. 
Dumnezeu era însă la lucru în viaţa mea. Deşi 
atunci nu înţelegeam deloc ce dorea El de la 
mine şi nici nu-mi dădeam seama ce lucra în 
viaţa mea, acum, când privesc în urmă, cu ceva 
mai mult discernământ şi mai multă experienţă, 
pot să identific câteva lecţii pe care Dumnezeu 
a început să mă înveţe, încă din anii de liceu.
Desigur, la liceu sunt profesori, sunt multe 
materii şi toate acestea sunt importante şi 
decisive în pregătirea pentru viaţă a unui 
adolescent. Am învăţat multe lucruri de la 
profesorii mei îşi le sunt recunoscător tuturor, 
dar de data aceasta vrea să scriu despre cele 
mai importante lecţii pe care Dumnezeu mi 
le-a predat în timpul celor patru ani de liceu.
Prima lecţie a fost să mă încred în El. E lesne 
de înţeles de ce aceasta a fost prima lecţie, 
nu? La 14 ani, departe de protecţia familiei, 
călătorind prin Bucureşti, învăţând liniile de 
metrou şi traseele autobuzelor, schimbând 
de mai multe ori gazdele, nevoit să-mi asigur 
lucrurile de care aveam nevoie şi pe care mi 
le asigura familia până atunci, am realizat cât 
de mare nevoie am de Dumnezeu, că sunt 
dependent de El la fiecare pas, dar şi că El e 
cu mine şi mă ajută în toate lucrurile. Deşi au 
fost zile în care cântam printre lacrimi „Tu nu 

pleci niciodată de la mine şi niciodată singur nu 
mă laşi”, mi-am dat seama că, în ciuda a ceea 
ce simţeam uneori, într-adevăr Dumnezeu era 
aproape, îmi purta de grijă şi nu era nevoie să 
mă îngrijorez. 
A doua lecţie pe care Dumnezeu a început să 
mă înveţe, dar pe care am priceput-o mai bine 
doar la câţiva ani după terminarea liceului, a 
fost să-i preţuiesc pe oameni. Aşa cum am spus, 
doar mai târziu am înţeles ce rol important 
a avut fiecare persoană în viaţa mea şi că 
prezenţa lor, atenţia lor, grija lor reprezenta 
de fapt dragostea lui Dumnezeu faţă de mine. 
De aceea, astăzi îmi amintesc cu atâta drag 
de profesori din liceu, de „doamna dirigintă” 
Ema Căprar, care ne-a cerut întotdeauna mult, 
dar care mi-a şi oferit atât de mult, inclusiv 
o simpatie, o înţelegere şi o grijă aparte (cel 
puţin aşa simţeam eu); apoi îmi amintesc şi de 
„domnul profesor” Pandrea, care avea grijă 
să învăţ bine limba română şi să-mi corectez 
repede „accentele” de ardelean; nu pot să nu-i 
menţionez pe profesorii materiilor teologice, 
în mod special pe fratele Ţundrea, care a fost 
printre primii care m-a făcut să-mi doresc să 
studiez mai bine Scripturile. 
În final, ultima lecţie pe care doresc să o 
menţionez este aceasta: investiţia în oameni 
este cea mai bună investiţie. Îmi amintesc cu 
recunoştinţă de toţi profesorii, pastorii şi alte 
persoane care în acea perioadă au investit 
în mine. Şi această lecţie a fost înţeleasă mai 
bine mult mai târziu. Dar am înţeles suficient 
ca, după terminarea liceului, să-mi doresc să 
mă pun la dispoziţia lui Dumnezeu, pentru 
a fi folosit pentru încurajarea şi creşterea 
altora. Multe dintre persoanele pe care le-am 
cunoscut în timpul liceului îmi sunt şi astăzi un 
model cu privire la ce înseamnă să investeşti 
în alţii. 
Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze 
în continuare întregul corp profesoral al 
Liceului Creştin „Logos” şi pe toţi elevii care 
învaţă acolo şi Îl rog ca, potrivit cu harul şi 
înţelepciunea Lui, să dea în continuare putere, 
răbdare şi înţelepciune tuturor profesorilor să 
investească cu drag în generaţiile tinere… În 
timp, investiţia fiecăruia va aduce roadă spre 
slava lui Dumnezeu.

Pastor Nicu STREMŢAN, Promoţia 1995

Nicu 
Stremţan

Mugurii primăveratici ai adolescenţei 
mele au prins viaţă la Liceul Baptist 
Logos din Bucureşti. Eu chiar 
m-am transferat de la alt liceu, în 

clasa a X-a ca să pot ănvaţa aici. Mi-a plăcut 
tare mult şcoala care se făcea atunci, admir 
şi acum profesorii şi pe doamna dirigintă. 
Îmi amintesc cu plăcere de orele de capelă, 
misiunea prin Bucureşti şi participarea la 
olimpiada de geografie. Fără Logos aş fi fost 
alt om. Chiar dacă după aceea am mers să 
studiez cu maestrul Dem Rădulescu, ceea ce 
s-a întipărit în mine de la liceu a rămas bun şi 
acum. Mulţumesc!

Cătălin DUPU, Promoţia 1994 Logos pentru mine a însemnat mai mult 
decât un simplu liceu în care mi-am 
petrecut 4 ani din viaţă. Educaţia pe care 
am primit-o şi influenţa profesorilor care 

mi-au îndrumat paşii mereu spre Dumnezeu, 
m-au şlefuit într-o persoană de valoare.

Orele profesorului Murariu care mereu 
începeau cu rugăciune, şi toate clasele de 
teologie m-au ajutat să înţeleg Cuvântul lui 
Dumnezeu mai în profunzime.

Vreau să mulţumesc fiecărui profesor care a 
contribuit la şlefuirea atât a intelectului meu 
cât şi a caracterului. Vă mulţumesc pentru 
investiţia spirituală şi  intelectuală.

Un mic sfat pentru noua generatie: Nu treceţi 
prin şcoală doar ca să spuneţi că aveţi o 
diplomă, ci învăţaţi pentru fiecare materie, 
pentru că acum este timpul pentru a învaţa. 
Apreciaţi-vă profesorii! 

În concluzie, faceţi totul ca pentru Domnul 
şi slujiţi-L pe El mai mult ca orice altceva. 
Puneţi-L pe primul loc în viaţa voastră şi astfel 
veţi avea o viaţă plină de binecuvântări, fericită 
şi fară regrete.

Maria Rebeca ŢONE, Promoţia 2013
Music and Worship Associate „Grace“ Baptist 

Church, New Orleans, LA

Cătălin 
Dupu

Maria 
Ţone

Perioada celor 4 ani petrecuţi în Liceul 
Baptist „Logos” din Bucureşti, a 
însemnat un timp deosebit de important 
în formarea mea ca tânăr, în fixarea 

unor principii de viaţă bazate pe învăţături 
sănătoase, biblice. Desigur, pentru ca aceste 
lucruri să fie înţelese şi îndrăgite de noi ca 
adolescenţi, profesorii noştri s-au străduit zi de 
zi să împletească atât de armonios frumuseţea 
lucrurilor divine cu disciplinele programei de 
învăţământ , scopul principal fiind şi intenţia lui 
Dumnezeu de a ne face să fim cap şi nu coadă.  
Îmi amintesc cu plăcere de colegi, de colege 
– de prieteniile frumoase legate atunci şi pe 
care le păstrez cu drag în inima mea. Apreciez 
faptul că în acest liceu s-a urmărit în mod 
special pregătirea elevilor atât intelectual, cât şi 
spiritual, deschiderea şi îndrumarea sufletelor 
tinere către Dumnezeu.

Andrei - Daniel ACIOBĂNIŢEI, Promoţia 1998

Andrei 
Aciobăniţei

Claudia 
Ologeanu
Mi-aduc aminte... ca ieri ... prima zi 

din clasa a IX-a, deschiderea anului 
şcolar. Unul dintre profesori s-a 
ridicat şi a început discursul citind 

din primul verset din prima carte a Bibliei: La 
început, Dumnezeu... (Geneza 1:1). 
Am fost elevă la Liceul „Logos” în perioada 
1995-1999, la clasa de profil uman. Am fost 
o persoană ambiţioasă, îmi plăcea să excelez, 
dar, ca orice adolescent, am avut suişuri şi 
coborâşuri. Am apreciat mult calitatea umană, 
caracterul profesorilor. Nu erau perfecţi, 
erau oameni care îşi dădeau silinţa să fie buni 
pedagogi. De aceea, cred că în toţi acei ani 
am învăţat şi eu şi ei. Am învăţat respectul 
reciproc, am învăţat cum să învăţ, am învăţat că 
dincolo de carte există o lume care aşteaptă să 
fie descoperită. 
Dincolo, însă, de educaţia minţii mele, am învăţat 
să acord importanţă formării caracterului meu. 
Orele de capelă, orele de dirigenţie, discuţiile 
şi dezbaterile cu profesorii dar mai ales între 
noi, colegii de clasă sau de liceu, pe teme care 
ţineau de viaţă – cum trăim, de ce, credinţa 
în Dumnezeu şi modul în care acest lucru ar 
trebui să îmi schimbe viaţa, ce este adevărul, 
unde şi cum pot să-l găsesc, cum să iau cele mai 
bune decizii... m-au ajutat enorm în a-mi clădi 
propria mea concepţie despre lume şi viaţă!
După ce am absolvit liceul, am studiat ştiinţele 
juridice şi administrative, am absolvit o 
facultate, un master şi mai multe cursuri de 
perfecţionare profesională. Am adunat peste 
10 ani de experienţă profesională. Am ocupat 
funcţii publice în mai multe instituţii ale statului, 
de execuţie şi de conducere. M-am căsătorit şi 
sunt fericită! Şi ştiu că tot ceea ce am realizat 
până acum în viaţă se datorează faptului că, la 
început, poate în cea mai importantă perioadă a 
vieţii, Dumnezeu a adus în viaţa mea oameni – 
părinţi şi profesori – care să mă îndrume să iau 
cele mai bune decizii în viaţă! 
Cine poate uita anii de liceu!?!? Eu, cu 
siguranţă, nu îi voi uita!

Claudia OLOGEANU (Manea), Promoţia 1999
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Nu aş fi unde sunt şi nu aş face ceea 
ce fac, dacă nu aş fi absolvit Liceul 
Teologic Baptist Logos. Acest liceu 
m-a ajutat să îmi formez un bun 

sistem de valori şi drepte principii morale, 
care au contat la fiecare pas în viaţă. Au trecut 
trei ani de când am absolvit „Logos,“ şi în 
momentul de faţă sunt Pastor cu Închinarea 
la Biserica „Beaver Street Baptist Church“ şi 
studiez teologie şi muzică la una dintre cele mai 
renumite facultăţi, „Oral Roberts University,“ 
în Tulsa, Oklahoma, Statele Unite ale Americii. 
Mulţumesc profesorilor pentru îndelunga 
răbdare, impactul şi influenţa care m-au inspirat 
să perseverez şi să urmez o educaţie superioară. 
Încurajez noua generaţie să îşi petreacă timpul 
cu înţelepciune. Îi încurajez să pună întrebări 
atunci când răspunsul nu este clar şi să îşi aducă 
aminte că anii petrecuţi în liceu vor trece ca un 
nor.  Vă urez mult succes!

Andrei ŢONE, Promoţia 2013

Noi, Beniamin şi Rebeca Ţone am fost 
promoţia 2011. Suntem recunoscători 
lui Dumnezeu pentru că în anii cei mai 
rebeli ai noştri, El ne-a aşezat într-un 

mediu şi anturaj creştin, unde am legat prietenii 
strânse cu o parte din colegi de care ne bucurăm 
şi astăzi. 
Pentru noi Liceul Logos a însemnat începutul 
relaţiei noastre de prietenie care a dus la căsnicie. 
Acolo ne-am cunoscut şi ne-am văzut pentru 
prima oară. Acolo s-a legat o dragoste atât de 
puternică încat, chiar dacă am fost pe continente 
diferite în anii facultăţii, dragostea noastră a 
aşteptat şi a fost mai puternică decât timpul şi 
distanţa. 
Vă considerăm binecuvântaţi pe toţi cei care 
sunteţi elevi în Liceul Logos şi ne bucurăm 
pentru voi. Promovabilitatea Liceului Logos 
la bacalaureat este foarte mare, de aceea vă 
încurajăm să învăţaţi cu încredere ceea ce 
profesorii vă predau. 
Mulţumim profesorilor pentru exemplul pe 
care ni l-au dat.  Am fost impresionaţi să ştim că 
am avut profesori care s-au rugat pentru noi în 
fiecare zi şi le-a păsat atât de rezultatele noastre 
şcolare, cât şi de caracterul şi dezvoltarea noastră 
personală. Mulţumim în mod deosebit dirigintelui 
nostru, Petrică Murariu, care a avut întotdeauna 
cuvinte pline de înţelepciune pentru noi şi pentru 
că ne-a onorat fiind prezent la nunta noastră.

Beniamin şi Rebeca ŢONE, Promoţia 1999

Andrei 
Ţone

Beniamin 
şi Rebeca 

Ţone

Alexandru 
Popovici

Emanuel 
Bozga

Patricia Monica 
Ghiţescu

Liceul Teologic Baptist Logos a reprezentat 
locul unde, timp de patru ani, s-a conturat 
cadrul unui învăţământ de calitate, 
fundamentat în principiile moralei şi 

practicii creştine. Imi amintesc cu drag de 
colegi, profesori şi prieteniile care s-au 
legat, dar mai ales de rolul acestui liceu în 
conturarea unui parcurs personal.
Cei patru ani nu s-au referit doar la teoretizarea 
unor informaţii educaţionale, ci au constat în 
preocuparea pentru ancorarea în practica de 
zi cu zi a celor predate şi învăţate, ale căror 
urmări nu s-au oprit după finalizarea celor patru 
ani, ci continuă şi astăzi, aici şi acum.
Cu ocazia acestei aniversări, adresez mulţumiri 
tuturor profesorilor care ne-au predat şi doresc 
să încurajez viitorii elevi în alegerea acestui liceu 
a cărui deschidere înspre lume porneşte de la 
deschiderea noastră către Dumnezeu.
Drd. Alexandru-Filip POPOVICI, Promoţia 2009

Tedi 
Ologeanu
Anii de liceu au fost ani de formare 

pentru mine şi cel mai tare am 
apreciat: atmosfera liceului, dincolo 
de orice materie, dăruirea sinceră a 

profesorilor; ieşirile cu corul liceului, cu sora 
Tita (o amintire aparte!!); experienţa de luni la 
Dacian – unică şi frumoasă, mai ales prin harul 
lui Cristi şi bucuria de a fi trăit experienţa 
aceasta cu ceilalţi colegi de clasă: Marius Vilan, 
Gabi Drăgan, Felix Panga ş.a.
Orele cu fratele Petrică Murariu: „Edi, iesi afara 
şi numară pană la 320, apoi intri!“. O pedeapsă 
blandă, pentru deranjul pe care il faceam la ore. 
Orele cu fratele Pandrea... Orele de capelă...

Tedi OLOGEANU, Promoţia 1996

Mă uit în urmă şi realizez că 
Dumnezeu poartă de grijă în cele 
mai mici detalii. Chiar dacă am fost 
mai răzvrătit de fel, faptul că am 

avut câţiva profesori, care au ştiut să-mi spună 
cuvintele potrivite la momentul potrivit, a 
contat enorm, în momentele mai grele ce au 
ţinut nu numai de şcoală, ci şi de viaţa personală. 
Unul dintre ei este Petrică Murariu, un profesor 
deosebit, care îmi este un bun prieten şi 
sfătuitor, deşi anii liceului s-au încheiat.  Al doilea 
este domnul profesor Cristian Caraman, un bun 
îndrumător, sfătuitor, dirijor şi prieten. Dânsul 
a fost cel care mi-a stârnit pasiunea pentru 
a cânta şi tot el mi-a predat primele lecţii de 
canto. Pentru mine, liceul a fost locul în care 
am învăţat carte, dar, mai mult decât atât, a 
fost locul în care am legat relaţii deosebite, am 
trăit momente frumoase alături de colegi şi am 
învăţat să-L slujesc pe Domnul cu toată inima!

Emanuel BOZGA, Promoţia 2014

Nu trece săptămână să nu-mi amintesc 
de popasul frumos de patru ani pe 
care l-am avut la Liceul Baptist din 
Bucureşti, de colegii cu care am fost 

binecuvântată de-a lungul timpului şi de profesorii 
implicaţi, pe care i-am avut că îndrumători şi 
ca modele. Amintirile cele mai dragi au rămas 
momentele în care ne strângeam în pauze, cu mic 
şi mare, să cântăm cu ardoare lui Dumnezeu. În 
acest fel, cei care încă nu cunoscuseră bucuria 
mântuirii rămâneau uimiţi şi marcaţi de bucuria 
noastră. În aceeaşi gamă a amintirilor, şi corul a 
fost o experienţă plăcută. Ne plăcea foarte mult 
să ne unim în cântare, în povestire, în dorinţa şi 

bucuria de a împărtăşi experienţele personale. 
Faptul că Liceul „Logos“ există şi rămâne în 
picioare în această negură şi deznădejde a 
unei capitale obosite de necontenitele lupte 
de a-şi găsi pacea este o mare binecuvântare 
şi încurajare pentru fiecare persoană care 
doreşte o educaţie sănătoasă. Pe această cale, 
ţin să mulţumesc profesorilor pentru implicare, 
pasiune, încurajare şi zâmbete, sfaturi şi poveţe, 
pentru răbdarea pe care au avut-o cu inimile mai 
năstruşnice, pentru valorile comunicate. Acestea 
au fost mărgăritarele de preţ pe care le-am 
adăugat şiragului vieţii noastre.

Patricia Monica GHIŢESCU, Promoţia 2013

Ce a însemnat liceul pentru mine? 
O întrebare la care nu-mi este 
greu să răspund, pentru că mă 
gândesc destul de des la anii de 

liceu. Chiar dacă, pentru unii, anii de liceu 
au reprezentat ceea şi poetul spunea: 
„cimitir al tinereţii mele”, eu îmi voi aduce 
aminte mereu cu drag de această perioadă. 
Liceul Logos ocupă un loc special în inima 
mea. 

Pe langă pregătirea academică, liceul Logos 
a avut un rol important şi în dezvoltarea 
mea spirituală. Se ştie că anii adolescenţei 
sunt cei în care învăţăm să luăm decizii de 
unii singuri, dar şi cei în care luăm şi multe 
decizii greşite.

Pentru mine, liceul Logos a fost precum o 
pepinieră, în care, sub atenta grijă a celor 
pe care Dumnezeu a îngăduit să-i am ca 
profesori şi colegi, am fost păzit de a lua 
multe decizii greşite.  Aici am învăţat ce 
înseamnă să sacrific, să slujesc, să iubesc, să 
depăşesc eşecurile, să dăruiesc.

Tot liceul este şi locul în care ne descoperim 
calităţile, înclinaţiile şi aptitudinile 
profesionale. Dacă am ajuns unde sunt 
astăzi, cu siguranţă se datorează lui 
Dumnezeu, care m-a ocrotit şi mi-a călăuzit 
paşii în fiecare zi şi mai cu seamă în anii de 
liceu.

Sunt fericit si mulţumitor lui Dumnezeu 
pentru că a îngăduit ca paşii vieţii mele să 
treacă şi pe la liceul Logos care va rămâne o 
piatră de aducere aminte pentru tot restul 
vieţii.

Pastor Felix TAMAŞ, Promoţia 2000

Felix 
Tamaş

Cu bucurie şi nostalgie îmi aduc 
aminte de frumoşii ani de liceu. Am 
absolvit Liceul „Logos“ în anul 1999, 
profilul uman, şi în acea perioadă am 

strâns multe amintiri preţioase. Cunoştinţele 
acumulate, în timpul orelor de studiu din Biblie 
m-au ajutat să îmi formez principii corecte 
şi statornice de viaţă. De altfel, multe din 
versetele învăţate atunci îmi revin şi acum în 
minte, în diverse situaţii.
Am apreciat faptul că dascălii noştrii ne 
transmiteau atât informaţii, cât şi diverse moduri 
de gândire asupra vieţii. Anii de liceu au însemnat 
mai mult decât studiu, teme şi note. Îmi amintesc 
cu drag de frumoasele drumeţii împreună cu 
colegii şi doamna dirigintă, şi diversele călătorii 
împreună cu corul liceului însoţit de doamna 
profesoară de muzică, cu prilejul festivalurilor 
muzicale în câteva oraşe din ţară. 
În timpul orelor de literatură, încet-încet, mi 
s-a strecurat pasiunea pentru lectură. Din 
păcate nu am atât timp la dispoziţie câte 
cărţi aş vrea să citesc. După anii de liceu, am 
continuat să studiez limbile străine (engleza 
şi franceza), şi apoi am terminat şi un master. 
S-au scurs deja peste 10 ani de experientă 
profesională lucrând în cadrul unei ambasade 
pentru o vreme, şi ulterior în diverse instituţii 
private. Îmi place să călatoresc şi sunt deschisă 
să învăţ, de exemplu o noua limbă straină 
(olandeza în prezent). Pentru mine, Liceul 
„Logos“ a însemnat un frumos popas în 
calătoria vieţii.

Lidia MANEA, Promoţia 1999

Lidia 
Manea

GÂNDURI CULESE DE LA ABSOLVENŢI AI LICEULUI
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SOLUŢII

să se reverse mereu în sufletul meu. 
Căldura, empatia şi dedicarea profesională 
permanentă a profesorilor mi-au fost şi 
ele de un real sprijin. Chiar şi atunci când 
mă simţeam mâhnit sau obosit în inima 
mea, profesorii ştiau să-mi creeze o bună 
dispoziţie interioară care mă ajuta să mă pot 
concentra la studiu. Acum observ şi faptul că, 
urmând acest liceu, Dumnezeu a sculptat - 
nu doar în fiinţa mea ci şi în mulţi alţi colegi- 
un caracter nou, ne-a trasat un nou drum, 
care ne conturează fiecăruia dintre noi tot 
mai mult profilul unui adevărat creştin.

Andreea 
Monica Aruştei 

Clasa a X-a

În Liceul „Logos” am găsit o înţelegere 
ce nu se poate explica în cuvinte. Pe 
lângă mediul creştin, am fost surprinsă să 
văd că nu există discriminare. Profesorii 

sunt oameni extraordinari şi deschisi la 
prolemele elevilor. Studiind în acest liceu am 
avut ocazia să progresez în ceea ce priveşte 
situaţia şcolară. Recomand acest liceu 
tuturor elevilor care vor să fie într-un mediu 
civilizat, creştin, îndrumaţi de niste profesori 
mai mult decât înţelepţi.

Estera Marin 
Clasa a IX-a

Liceul Teologic Baptist „Logos” este locul 
în care înveţi să comunici cu cei din 
jur, în care îţi faci noi prieteni şi care îţi 
deschide uşi spre un tărâm nou. Acest 

liceu te ajută să-ţi începi propria-ţi poveste.

Naumi-Daniela 
Minescu 

Clasa a IX-a

Privind prin ochii speranţei, aici zăresc 
locul unde se nasc firavele drumuri 
ale unor entităţi spre un viitor reuşit, 
binecuvântat, plin de siguranţă, 

armonie, bine conturat, diferit. Zăresc paşii 
spre clădirea unor caractere ce au puterea 
de a lăsa o amprentă în societate şi de a 
o influenţa înspre ce e mai bun, sfânt şi 
moral. „Logos” mă învaţă să gândesc matur, 
sănătos. Mai mult de atât, mă îndreaptă 
spre concetratrea şi îngrijirea propriei mele 
vieţi spirituale, aprofundând învăţăturile 
biblice şi învăţându-mă sa cresc pe placul lui 
Dumnezeu. Astfel, ajung să înţeleg adevăratu-
mi sens, taina vieţii şi cheia spre poarta 
prosperităţii divine.

Leonard 
Ungureanu 

Clasa a IX-a

Liceul Teologic Baptist Logos reprezintă 
o instituţie de învăţământ deosebită din 
toate punctele de vedere, având nişte 
cadre didactice de excepţie, precum şi 

elevi cu rezultate deosebite. Dincolo de 
aceste aparenţe, Liceul Logos reprezintă 
şi un mediu de dezvoltare spirituală, 
morală, ce pregăteşte tineri de valoare 
pentru societate şi, în acelaşi timp, viitori 
cetăţeni ai cerului. Personal, primul an aici 
în Liceul Logos îl consider cel mai frumos 
an şcolar de până acum, datorită faptului că 

Elisabeta 
Cartacai

Clasa a XII-a

Sunt tare bucuroasă de faptul că 
Dumnezeu m-a ales ca parte a 
colectivului de elevi din Liceul 
Baptist “Logos”. Am fost încantată 

de-a lungul anilor petrecuti aici, de colegii 
cu inima deschisă, doritori de a-L căuta pe 
Dumnezeu şi de a-şi desăvârşi cunoştinţele 
despre viată, de profesionalismul dedicării 
şi informaţiilor de natură teologică, de 
caracterul integru al profesorilor implicati 
în a ajuta următoarele generaţii să aibă o 
minte pricepută şi antrenată în rezolvarea 
problemelor diverse ale societatii. Personal, 
pot spune că am crescut prin intermediul 
acestui liceu, am avut parte de o disciplină 
care mi-a dezvoltat potenţialul si m-a 
pregătit pentru viitoarele confruntări ce vor 
apărea pe parcurs. Vă doresc mult succes 
şi multă roadă spirituală în continuare, 
rezultate pe masura calităţilor pe care le 
aveţi şi pe care atât de jertfitor le puneţi în 
slujba Domnului!

David Văle
Clasa a XI-a

Privind în urmă, nu pot decât să-I 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
harul Său pe care l-a revărsat din 
belşug peste mine, îndreptându-mi 

paşii spre acest liceu. Încântarea deosebită, 
care mi-a cuprins inima şi mintea, a pus 
stăpânire pe fiinţa mea chiar din primele 
zile în care am păşit pe porţile acestui liceu 
şi nu s-a micşorat nici astăzi, ci continuă 

CÂTEVA MĂRTURII ALE ELEVILOR DE AZI

Liceul nostru este bazat pe Cuvântul Lui 
Dumnezeu, iar fiecare profesor ştie să îşi 
predea materia pe baza Scripturii şi în baza 
învăţăturilor acesteia.

Ana-Maria 
Alexandra 

Clasa a XI-a

Liceul Teologic Baptist „Logos” este un 
liceu aparte.  Atât la profesori, cât şi la 
elevi, poţi găsi determinare şi dorinţa 
de a progresa. Pe mine, acest liceu m-a 

ajutat să mă dezvolt, mai ales în ceea ce 
priveşte cunoştinţele teologice. Profesorilor 
care se străduiesc cu noi li se cuvin tot 
respectul şi recunoştinţa.

Viorel Balog 
Clasa a XI-a

L iceul Teologic Baptist „Logos” 
găzduieşte elevi minunaţi şi profesori 
excepţionali, formând o familie.  Aura 
acestui liceu este dată de credinţa 

vie în Domnul.  Acest liceu dispune de 
ore frumoase de teologie, în care avem 
posibilitatea de a învăţa să călcăm pe 
urmele Mântuitorului, avem privilegiul de 
a creşte spiritual şi de a fi în armonie cu 
Domnul.  Acest liceu, prin misiunea sa şi a 
domnilor profesori, sădeşte înţelepciune 
statornică în inimile elevilor şi pricepere 
desăvârşită în minţile lor. Îndrăgesc acest 
liceu şi doresc multă sănătate, pace, 
armonie şi pricepere tuturor profesorilor 
pentru a putea da învăţătură cu folos 
generaţiilor viitoare.

am reuşit să mă integrez în colectivul de 
elevi ca într-o familie şi să mă implic atât 
profesional cât şi emoţional în activităţile 
organizate de şcoală. Nu îmi pot imagina 
cum ar fi decurs primul an de liceu într-o 
altă instituţie şi cum ar decurge următorii 
ani în altă parte, dacă Dumnezeu nu m-ar 
fi ales pentru acest loc. Mă consider 
privilegiat şi binecuvântat că mă aflu în 
acest liceu şi, dacă ar exista opţiunea de 
a modifica alegerile făcute cu privire la 
orientarea şcolară, nu aş schimba nimic.

Cătălin Preda 
Clasa a XI-a

Este un liceu mic, însă, după părerea 
mea, acesta este un avantaj, 
deoarece suntem toţi ca o familie, 
cunoscându-ne bine între noi. 



În Liceul Teologic Baptist ,,Logos’’ din Bucureşti 
există o tradiţie de familie prin care părinţii 
apreciază calitatea actului educaţional şi rezultatele 
obţinute îndrumându-şi copiii spre acestă instituţie 
de învăţământ. Amintim câţiva dintre aceştia.

TRADIŢII DE FAMILIE

NUME DE FAMILIE PRENUMELE ELEVILOR DIN ACESTE FAMILII

ARUŞTEI ALINA EMANUELA, CRISTINA, ANDREI MARIUS, ROXANA, SAMUEL, ANDREEA

ALEXANDRIU GHEORGHIŢA, DUMITRINA, DIANA

CHELU EMILIA, SIMONA, CORINA, MARTA, CORNELIA

DOLEANU PAVEL, SIMONA, FILIP

DRĂGAN CRISTIAN, GABRIEL, ELISABETA, IOANA

FRĂŢILĂ EMANUELA, LIDIA, SIMONA, LUCIAN, VALENTIN

GUBERNU ANDREI LAURENŢIU, CLAUDIU RĂZVAN, TIMOTEI

MIU ANCA DANIELA, SIMONA, CORNEL, CLAUDIU, EMIL LUCIAN, TEODOR, ANDREI MIHAI, GABRIELA

MINESCU BENIAMIN, CĂTĂLINA REBECA, RUBEN, NAUMI

MANEA EMANUELA, CLAUDIA, LIDIA

MÂRZA EMANUELA, BENIAMIN, DAVID

MOCANU ROXANA LOREDANA, CLAUDIU EUGEN, EMANUEL

MOVILĂ MIRIAM ŞTEFANIA, LIDIA TABITA, DANIELA

PĂNICAN VLAD CRISTIAN, LIVIU FABIAN, LUMINIŢA, CĂTĂLIN GABRIEL

PASCAL GEORGETA, LUCICA GABRIELA, EUNICE ALINA

PAVLOF ALEXANDRU PETRE, ALINA, AMELIA

PETRE  SIMONA, ANDREI CORNELIU, ADINA

POPA ANA GABRIELA, MIHAELA, EMANUEL

RĂDAN MARCELA, DANIEL MIHAIL, MARIA MAGDALENA

RĂŞCANU TEOFIL, CRISTIAN VALENTIN, ELIZA

TOCULEŢ GABRIEL, SUZANA, ANCA

ŢONE ARIEL, HELGA DANIELA, BENIAMIN, MARIA REBECA, ANDREI, TABITA

UNGUREANU ALINA, ADRIAN, SIMONA, ŞTEFAN

UNGUREANU GEANINA, ROBERT, ALEXANDRU, TIBERIU, LEONARD, DANIEL

VĂDUVA REBECA, LIDIA, ELISEI, BENIAMIN, DAVID
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„Nu voi fi un om obişnuit, 
pentru că am dreptul să fiu 
EXTRAORDINAR!“

Peter O’Toole

ELEVI 2015-2016

Clasa a IX-a
Diriginte Cristian Caraman
1. Alexandriu Andreea Diana
2. Barta Valentin
3. Călin Marius
4. Constantin Rebeca
5. Doleanu Filip Emanuel
6. Enache Samuel
7. Ghiţescu Ecaterina Diana
8. Iliescu Gabriel Andrei
9. Luncă Beatrice Ioana
10. Marin Estera Andra
11. Minescu Naumi Daniela
12. Păun Cătălin Andrei
13. Peptănaru Andreea Daniela
14. Popa Cezar Christian
15. Rusnac Monica
16. Sterian Damaris
17. Şerb Adrian David
18. Şerban Roxana Maria
19. Şerban Alexandru Nicolae
20. Ţarcă Niculina
21. Udrea Alexandru Emil
22. Ungureanu Leonard
23. Ungureanu Andrei Emanuel

Clasa a X-a
Diriginte Liviu Căprar
1. Aniţei Ana Maria
2. Aruştei Andreea Monica
3. Butucel Robert Vlad
4. Cernea Ezra
5. Ciobanu Mădălina Alexandra
6. Constantin Estera Emilia
7. Grigore Petrică
8. Grozavu Oana Daniela
9. Istrate Nina Georgiana
10. Jumătate Alina Gabriela
11. Marcu Alexandru Ştefan
12. Marin Florentina Mădălina
13. Mânzăţanu Rebeca Consuela
14. Ouatu Andra Ştefania
15. Radu Iulian
16. Simion Emanuel Gabriel
17. Tudorică Cătălin
18. VişanTatiana Rebeca
19. Zaharie Alexandru 

Clasa a XI-a
Diriginte Ana Gabriela 
Dragomirescu
1. Alexandra Ana Maria Alicia
2. Alexandriu Dumitrina
3. Arsene Laura Cristina
4. Balog Viorel Eduard
5. Buleu Beniamin Petru
6. Carrera Meza Jonathan David
7. Constantin Jessica
8. Cristache Ana Rebeca
9. Dumitrache Marian Stelian
10. Ghidănac Diana
11. Gubernu Timotei
12. Manea Doina
13. Marinescu Tiberiu Petrică
14. Nanaşi Narcisa
15. Neacşu Cornelia
16. Nicolae Cătălin Marian
17. Popescu Mihai Daniel
18. Preda Cătălin Daniel
19. Vasile Daniel
20. Văle David

Clasa a XII-a
Diriginte Alina Găvănescu
1. Alexandriu Gheorghiţa Alexandra
2. Buga Miriam Lidia
3. Cartacai Elisabeta Blandiana
4. Dicu Mihaela Daniela
5. Galkin Musi-Ruth
6. Grigore Mădălin Marian
7. Iliescu Elisei
8. Iorga Costin Angelo
9. Mocanu Brenda
10. Radu Samuel Alexandru
11. Sandu George Cristian
12. Someşan Miruna
13. Stan Maria
14. Sterpu Claudiu Valentin
15. Şerb Daniel
16. Ungureanu Alexandru



PROMOŢIILE LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST 
„LOGOS“ BUCUREŞTI 1994 – 2015

1. Ciucur Adriana 
Cristina

2. Enciu Marius
3. Iorga Vicenţiu
4. Miu Cornel
5. Miu Claudiu
6. Miu Emil Lucian
7. Necea Mihai
8. Oros Cristian
9. Roiban Eliza
10. Roman Liviu
11. Sava Mihaela
12. Stan Luiza 

Theodora
13. Stan Victoriţa
14. Ştefanide Cristian
15. Toma Liviu Elisei

1. Bulatov Cristina
2. Ceaprazaru Cristina
3. Chelu Corina
4. Cheroiu Mihaela
5. Chirilă Alina Mihaela
6. Cristache Maria Irina
7. Crivisin Estera Mariana
8. Diaconu Andreea
9. Diaconu Matei Mircea
10. Dobre Reli Gabriela
11. Dulea Ana Maria
12. Hoancă Mihai Adrian
13. Löcse Ana Cătălina
14. Lupu Daniel
15. Marinescu Mihaela
16. Mândreţe Alexandru
17. Miu Graţiela
18. Movilă Daniela
19. Năstase Valentin
20. Paşaniuc Claudiu
21. Pascal Eunice Alina
22. Popa Ligia
23. Popescu Loredana
24. Suditu Estera
25. Troană Ramona

1. Brezoi Claudia Alina
2. Drăgan Cristian Liviu
3. Dupu Daniel
4. Florea Iuliana Aurelia
5. Gheorghe Alexandru 

Emanuel
6. Iorga Tiberiu
7. Mihai Silviu
8. Moldoveanu Tiberiu
9. Murgu Claudiu
10. Nicolae Ana Maria
11. Ologeanu Laura
12. Oros Leon Daniel
13. Pascal Georgeta
14. Pavlof Alina
15. Răşcanu Teofil
16. Sava Anca Laura
17. Vasile Dumitru Cătălin
18. Vâja Alice Mirela
19. Zaharia Stremţan Nicu

1. Arădoaei Elena
2. Arădoaei Maria Coca
3. Bădărău Claudia
4. Bucur Costel
5. Chelu Cornelia
6. Cheroiu Felicia
7. Constantinescu Florin
8. Crosman Iosif
9. Dahorea Cristina
10. Florea Alina
11. Frăţilă Lidia
12. Guliciuc Aida Larisa
13. Ignat Vlad
14. Mihai Mihaela
15. Miron Daniel
16. Mircea Mădălin
17. Mîţă Angela
18. Mocanu Claudiu
19. Nechita Mihaela
20. Pache Georgeta
21. Petrea Maria
22. Popa Mihaela
23. Popescu Alina
24. Rusnac Adrian
25. Stochiţoiu Alina
26. Stochiţoiu Ionuţ
27. Şandor Valentina
28. Toporeanu Daniel
29. Zburliş Sorin

1. Apopei Luminiţa
2. Avram Claudiu Petru
3. Boncev Anatolie
4. Butunoiu Raluca
5. Crăciun Liviu
6. Cristea Laura
7. Drăgan Gabriel
8. Handaric Violeta
9. Miu Mihai-Andrei
10. Ologeanu Eliza
11. Ouatu Elena Maria
12. Pângă Felix Daniel
13. Pârvu Veronica
14. Rădan Marcela
15. Stan Valentin
16. Striblea Cristian
17. Tănase Carolina Elena
18. Ursaciuc Daniel
19. Vilan Ioan Marius

1. Banu Petruţ Augustin
2. Cernea Cornelia
3. Ghidia Ana Maria
4. Ghoerghiţă Cristian
5. Irimia Cristina
6. Marinică Alina
7. Mateescu Ionuţ
8. Matei Emanuel
9. Minescu Cătălina
10. Mocanu Roxana
11. Niculae Camelia
12. Niculescu Marcela
13. Nistor Beniamin
14. Niţulescu Valentin
15. Toculeţ Gabriel
16. Trandafir Florentina
17. Zărnescu Iosif Ariel

1. Achim Daniel
2. Bratu Simona
3. Căpăţână Gina
4. Constantin Bogdan
5. Constantin Emanuel
6. Dorobanţu Daniel
7. Dupu Cătălin Ioan
8. Macoveanu Georgeta
9. Mincu Mihaela
10. Motoangă Ruth 

Luminiţa
11. Motofei Laura Elena
12. Nistor Camelia
13. Pîrlea Florina
14. Postovaru Daniela
15. Purcaru Lucia Silvia
16. Stoian Olguţa Gabriela 
17. Talpoş Cristian
18. Ungureanu Alina
19. Vruţă Mihaela

1. Balahura Roxana Elena
2. Coca Petru Viorel
3. Drăgan Valentin
4. Florinca Mihai
5. Ifteni Florina Mihaela
6. Matroş Florin Laurenţiu
7. Mândreţe Florin
8. Munteanu Claudiu
9. Neagu Cătălin Andrei
10. Niţu Nicoleta
11. Pavel Daniela Rebeca
12. Petre Andrei Corneliu
13. Petrescu Alexandru
14. Ungureanu Geanina
15. Ungureanu Simona
16. Zavalaş Claudia 

Cristina

1. Cazan Marinela Mina
2. Cîmpineanu Romeo
3. Cârstea Emanuela
4. Ferche Fibia Simona
5. Gheorghe Ionela 

Cristiana
6. Ghiţă Cristina Maria
7. Haliţchi Antonio
8. Huluţă Ioana
9. Mihalache Maria Emilia
10. Muraru Loredana Maria
11. Negru Lidia Emanuela
12. Ologeanu Lucia Alina
13. Olteanu Meda 

Cristina Ileana
14. Popa Ana Gabriela
15. Rotari Aliona
16. Stanciu Elena Cristina
17. Tudor Cristina
18. Ungureanu Viorica

1. Bălan Viorel
2. Creţu Sergiu
3. Dobre Adrian
4. Fulger Alexandra
5. Gheorghiu Mihaela
6. Jianu Bianca Ştefania
7. Löcse Emilia Alexandra
8. Marin Eduard Roger
9. Mircea Cătălin Mihai
10. Pănican Vlad Cristian
11. Sandu Elena Andreea
12. Sava Cristian
13. Savencu Cătălina
14. Săulescu Eugenia
15. Traşcă Sabina Florenţa
16. Tudoran Roxana Maria
17. Sima Claudia
18. Voicu Silvia
19. Zburliş Alina

1. Ailenei Simona
2. Anghel Emanuela Larisa
3. Baboş Magdalena
4. Brezoiu Lidia
5. Chelu Emilia
6. Ciucă Emanuel
7. Crâşmariu Dana
8. Diaconescu Hélène 

Roxana
9. Dima Magdalena
10. Dina Radu Constantin
11. Dumitrescu Ana Maria
12. Istrate Alina
13. Malancea Liliana
14. Malancea Svetlana
15. Manoli Cristina
16. Ologeanu Eduard 

Emanuel
17. Pascal Lucica Gabriela
18. Pinţoiu Mariana 

Ramona
19. Postovaru Elena 

Nicoleta
20. Tănase Cristina Maria
21. Tudor Alina

1. Boaţă Anca
2. Buduluea Liana
3. Ciocoi Alexandru
4. Cobzaru Denisa Alina
5. Cojoc Estera
6. Dima Anca
7. Diniţă Alexandru
8. Dobre Liviu Adiel
9. Frăţilă Simona
10. Iacobescu Andreea
11. Ignat Anda
12. Mihai Alina
13. Mihai Gabriel
14. Mintici Alexandru
15. Năstase Andreea
16. Nedelcu Daniel
17. Negoiţă Dragoş
18. Niculae Irina
19. Oană Georgiana
20. Pavlof Alexandru
21. Păunescu Ionuţ
22. Perianu Smaranda
23. Petrea Virgil
24. Pietrăreanu Melania
25. Popa Liviu
26. Putineanu Ionuţ
27. Rătescu Daniela
28. Surpăţeanu Robert
29. Ţicu Emanuela
30. Toculeţ David
31. Vasile Alexandru

1. Anuţa Simioana
2. Bulatov Daniel
3. Cioară Pândar Andrei
4. Dragoman Daniel
5. Ghinet Mihaela
6. Iacob Andrei Bogdan
7. Ion Ioana Letiţia
8. Lungu Golumbu Adrian
9. Manea Emanuela
10. Mihalache Mlădiţa
11. Miu Teodor
12. Pop Simona Ligia
13. Semen Adrian
14. Toriai Ana Daniela
15. Torje Lidia
16. Ungureanu Daniel

1. Akbari Alateimouri 
Farid

2. Belcioi Ştefania
3. Borcea Victor
4. Bunea Alexandru
5. Bolnavu Mihaela
6. Dăniciuc Liviu
7. Diţiu Gabriel
8. Faur Elida
9. Ghindescu Silviu
10. Gioga Cristina
11. Leafu Denice
12. Negru Andreea
13. Olaru David
14. Toriai Andrei
15. Vîrlan Paula

1994 - Profil Real
Voiculescu Graţiela 

2004 - Profil Teologic
Căplescu Iuliana 

1. Badea Cristina Daniela
2. Chelu Simona
3. Ciobanu Alina Mihaela
4. Dănilă Daniela Gabriela
5. Dobrilă Lidia
6. Dumitrescu Mădălina
7. Frăţilă Emanuela
8. Găină Mihaela
9. Gheţău Aurel
10. Lupaşcu Mihaela 

Beatrice
11. Mihăilescu Ruxandra 

Mihaela
12. Movilă Miriam 

Ştefania
13. Neagu Ania
14. Niculae Luminiţa
15. Pătrăşescu Nicoleta
16. Pecheanu Emilia Marta
17. Petre Aurelia
18. Radu Anca Livia
19. Răşcanu Cristian Valentin
20. Săvuică Rahela
21. Stan Valentina Ioana
22. Ursaciuc Ştefania

1997 - Profil Uman
Constantin Dora 

1. Badea Ana Maria
2. Cale Violeta Florina
3. Constantin Georgeta
4. Cobzaru Denisa Alina
5. Dobrescu Nicoleta
6. Frăţilă Simona
7. Furtună Georgiana
8. Gheorghe Mihaela
9. Glodeanu Antonio
10. Gubernu Andrei
11. Iacobescu Andreea
12. Maceoi Petra
13. Marinică Gabriel
14. Mihai Elvis Florinel
15. Moldoveanu Angelica
16. Petrea Alexandru
17. Sandu Cristina
18. Simion Mihai
19. Geantă Vlăduţ Viorel

2008 - Profil Teologic
Popa Ana Gabriela

1. Bacă Elena Paula
2. Banu Cristina Ioana
3. Bădăluţă Ionescu 

Roxana
4. Bedreag Florin Cristian
5. Boangiu Mihaela
6. Calei Ciprian
7. Doboş Lorena Andreea
8. Ganciu Ioana
9. Gioltan Darius Penuel
10. Hârlea Beniamin
11. Iacob Filip Octavian
12. Miu Simona Elisabeta
13. Popa Dorinel Cosmin
14. Radu Cristina
15. Semen Alina
16. Stan Sefora
17. Şalgău Mirela Andreea
18. Şerban Adrian
19. Ţundrea Flavius Petre
20. Vasilescu Cosmin
21. Verziu Liviu

2001 - Profil Real
Dumitru Titel

1. Albert Emanuela
2. Biculescu Miriam
3. Boseff Lisa-Maria
4. Bozga Emanuel
5. Buleu Daniel
6. Cernea Ezechel
7. Cristache Ana-Maria
8. Grigore Cristina Florina
9. Grosar Elisaveta
10. Grosuleac Ligia
11. Iliescu Priscila
12. Ivanovici Ana
13. Jumătate Adina 
14. Lazăr Moniana
15. Nidelea Cristina
16. Popa Lucian Alexandru
17. Sandu Adrian
18. Sandu Rebeca Ana
19. Sterian Estera
20. Stoilescu Mihail Daniel
21. Ungureanu Robert
22. Văduva Beniamin
23. Văduva David

2014 - Profil Teologic
Căprar Liviu

1994 - Profil Uman
Streza Victoria

2005 - Profil Real
Găvănescu Alina

1. Aciobăniţei Daniel
2. Barbu Vasilica Elisabeta
3. Boangiu Simona Daniela
4. Bodnariu Marian 
5. Cioară Pândar Roxana
6. Dobre Daniel
7. Dumitraşcu Andrei
8. Filip Adrian
9. Glod Valentina
10. Istrate Mihaela
11. Pană Mihai Alexandru
12. Petre Adina
13. Pîngă Emanuel Ionuţ
14. Sotir Nicolae
15. Şchiopu Daniela
16. Torje Estera
17. Tulimianu Mihaela

1998 - Profil Real
Ologeanu Eleonora 

1. Aslan Doina Violeta
2. Aslan Isabela
3. Burlacu Cristiana
4. Dinu Ioana Andreea
5. Iliescu Alexandru
6. Manea Adrian
7. Nicolae Andrei
8. Ninicu Alexandru
9. Nistor Daniel
10. Sima Daniel
11. Stamate Cristian
12. Ţone Ariel Cristian
13. Baciu Bogdan

2009 - Profil Real
Găvănescu Alina

1. Angelescu Oana
2. Anton Cristiana
3. Bojoancă Viorica
4. Cheroiu Cristian
5. Chirea Anca Elena
6. Ciornei Monica
7. Delcea Irina
8. Drăgan Daniela
9. Dume Adriana
10. Erena Emanuel
11. Gheorghe Samuel
12. Ghiţă Adriana
13. Hîrlea David 
14. Ionescu Leea
15. Mihai George Adrian
16. Necula Rebeca
17. Pănican Ruxandra
18. Petrea Georgiana
19. Pîrîiac Ana Maria
20. Roşescu Estera
21. Sbîngu Elisabeta
22. Simion Daniela
23. Stancu Lidia
24. Stancu Rahela
25. Ştefan Constantin
26. Străchinaru Isabela
27. Vlad Anca Daniela
28. Istrate Teodor Paul

2001 - Profil Teologic
Buzatu Sorin 

1. Aruştei Roxana Mihaela
2. Aruştei Samuel Mirel
3. Blaga Cristina Ionela
4. Buf Samuel Emanuel
5. Cernica Elena Alexandra
6. Dinu Cornel Marius
7. Doleanu Pavel Ştefan
8. Doleanu Simona Maria
9. Dumitru Ana Raisa
10. Feraru Mădălina
11. Găină Tania Alexandra
12. Grigore Andreea
13. Kovacs Alexandra
14. Luncă Andreea 

Maria Monica
15. Marin Andreea Cristina
16. Morozan Răzvan Mihai
17. Neagu Cristian Petre
18. Nicolae Diana Alexa
19. Osuji Michael 

Chukwuemeka
20. Puzdere Cristinel Iulian
21. Râmnicianu 

Alexandru
22. Slate Anne Jaqueline
23. Slate Ricardo Nicolas
24. Solcan Cătălin
25. Şugubeaţă Samuel
26. Toader Cristian
27. Văduva Elisei
28. Zamfir Emilia Rebeca

2015 - Profil Teologic
Caraman Cristian

1995 - Profil Real
Căprar Emilia 

2005 - Profil Teologic
Streza Victoria

1. Artu Andreea Alina
2. Bacă Olga Bella
3. Bădună Luminiţa
4. Cişmaru Simona
5. Datcu Veronica Andreea
6. Dinică Mihaela Ionela
7. Drăgan Elisabeta
8. Găină Estera
9. Ghinea Andreea Cristiana
10. Ghiţă Nicoleta
11. Ivan Ana Maria
12. Măgureanu Camelia
13. Mielu Narcisa
14. Mihai Raluca Camelia
15. Miu Anca Daniela
16. Moreh Ana Camelia
17. Necula Emanuel
18. Niţică Emanuela Alina
19. Pătraşcu Iulia
20. Pîrîiac Florentina Raluca
21. Pârlea Ionela
22. Săvuică Felicia
23. Sfetcu Luiza Maria
24. Stamate Beniamin
25. Stanciu Mihaela
26. Stănescu Daniela
27. Stoichiţă Alice Mădălina
28. Ştefan Andreea Liliana
29. Tănase Alina Ioana

1998 - Profil Uman
Stan Corneliu Marian 

1. Aruştei Alina Emanuela
2. Bădulescu Andrei
3. Clipa Cristina Irina
4. Frăţilă Lucian
5. Grigoraş Nicolae
6. Gubernu Claudiu Răzvan
7. Manda Veronica
8. Neamţu Oana Narcisa
9. Nicolae Mihail
10. Paveliuc Maria
11. Popovici Alexandru
12. Ungureanu Ştefan

2009 - Profil Teologic
Dincov Dumitru

1. Cojocaru Cornel
2. Drăgan Dan Laurian
3. Duţă Nicoleta Marilena
4. Ghidia Daniela
5. Grădinaru Cătălina
6. Iordan Adnana
7. Istrate Cristian
8. Istrate Elena
9. Manole Alexandru
10. Marin Magdalena
11. Minciună Mihai
12. Minciună Cornelia
13. Pătraşcu Laurenţiu
14. Poroch Felicia Diana
15. Simion Cristian

2002 - Profil Real
Ologeanu Eleonora 

1995 - Profil Uman
Ologeanu Eleonora 

2006 - Profil Teologic
Căplescu Iuliana

1. Bizadea Florentina Adela
2. Chirilă Didel Carol
3. Costache Coca
4. Crivisin Ana
5. Dinu Cristina
6. Dîlcu Maria Manuela
7. Dobre Emanuel
8. Dragoman Alexandru
9. Drăguşanu Alexandru
10. Găluşcă Cristina
11. Ionescu Bogdan Ioan
12. Juravle Daniela
13. Măciucă Silvia
14. Minea Marius Adrian
15. Mocanu Irina Oana
16. Nicolaide Ruxandra
17. Pană Andreea
18. Paris Irina
19. Pavlof Amelia
20. Petre Simona
21. Radu Angela
22. Radu Sorinel Cosmin

1999 - Profil Real
Căprar Emilia

1. Badea Michele 
Alessandro Gherardo

2. Burghelea Silviu 
Emanuel

3. Cimpoeru Mădălin
4. Costache Corneliu
5. Dăniciuc Alina Simona
6. Ibiş Diana
7. Jantă Cornel Costin 

Ciprian
8. Mîrza Emanuela
9. Nae Ionela Mihaela
10. Neag Mihaela
11. Neagu Doris Elena
12. Pănican Liviu Fabian
13. Pănican Luminiţa
14. Predoiu Ştefan
15. Radu Mariana
16. Sandu Daniela
17. Serghe Cristian
18. Ţone Daniela
19. Ungureanu Tiberiu
20. Vlăduşel Mihaela

2010 - Profil Teologic
Dincov Dumitru

1. Alexandru Elena
2. Banu Elisabeta
3. Bădăluţă Ionescu Laura
4. Chirilă Marius Daniel
5. Creţu Mariana
6. Delcea Adriana
7. Drăgulescu Claudia
8. Gheorghiţă Emanuela
9. Ivan Daniela
10. Mândreanu Simona
11. Mocanu Robert Eugen
12. Muclea Irina
13. Nazarie Claudiu
14. Nedelcu Mihaela
15. Olaru Roxana 
16. Popescu Sorina
17. Şalgău Cristiana
18. Şocostiuc Deborah
19. Taşcău Loredana
20. Toader Lidia
21. Toculeţ Anca
22. Tudor Crutean
23. Tudor Ana Maria
24. Tudorache Florentina

2002 - Profil Teologic
Lincan Alina 

1996 - Profil Real
Voiculescu Graţiela 

2006 - Profil Teologic
Popa Ana Gabriela

1. Achim David Lucian
2. Alecu Estera
3. Anton Monica
4. Baciu Corina
5. Ciornei Adrian Lucian
6. Cosma Simona Daniela
7. Creţu Cristina
8. Drăgan Ioana
9. Drăghicescu Vlad Octav
10. Găină Simona
11. Ghiţă Valentina
12. Gîtlan Liliana Oana
13. Gogu Ana
14. Ionescu Daniela
15. Ionescu Ligia
16. Irimia Cristian Florin
17. Manea Claudia Mioara
18. Manea Lidia Angela 
19. Marineac Alexandru
20. Marinescu Despina
21. Minescu Beniamin
22. Moreh Raluca
23. Movilă Lidia Tabita
24. Muntean Sorina 

Mihaela Magdalena
25. Negru Emanuel Iosif
26. Oprişanu Teofil
27. Radu Mariana
28. Rădan Daniel Mihail
29. Stan Marilena

1999 - Profil Uman
Titirişcă Tincuţa 

1. Baciu Octav Andrei
2. Barta Andreea Alina
3. Ciulacu Daniel
4. Costache Andrei
5. Dorobanţu Thomas
6. Dumitru Nicoleta
7. Florescu Marian
8. Frăţilă Valentin
9. Ghidia Alexandra
10. Gligor Adina Mihaela
11. Iancu Lucian
12. Miron Bianca Felicia
13. Mîrza Beniamin
14. Neagu Ciprian George
15. Pagano Viviana
16. Pănican Cătălin Gabriel
17. Pungaru Emanuel
18. Şaimu Cristian Iosif
19. Şerban Alexandru
20. Toculeţ Suzana
21. Ţone Alexandru
22. Ţone Tabita Bianca
23. Văduva Rebeca
24. Velcea Marina 

Andreea

2011 - Profil Teologic
Caraman Cristian

1. Alecu Daniel
2. Anton Cristian
3. Bedreag Dragoş
4. Celcan Zamfir
5. Chelu Ana
6. Ciopaşiu Andreea
7. Crenicean Oana
8. Dinescu Ana Maria
9. Dorca Sanda Lucia
10. Florea David
11. Georgescu Simona
12. Gheţu Adrian
13. Helj Ionela
14. Mistreanu Irina
15. Movilă Cristian Matei
16. Necula Ligia
17. Orheian Claudia
18. Peleanu Mirela
19. Stanciu Delia
20. Toculeţ Veronica
21. Voileanu Andreea

2003 - Profil Teologic
Cartacai Mihaila

1996 - Profil Uman
Pandrea Teodor

2006 - Profil Teologic
Murariu Petru

1. Alecu Emanuel
2. Bacă Daniela
3. Bodnariu Mihaela
4. Buzu Lidia
5. Capotă Andrei
6. Capotă Estera
7. Dima Bogdan
8. Facuş Georgiana
9. Iancu Tecla
10. Mitroi Sorin
11. Savu Cristian
12. Tamaş Felix
13. Tătaru Ioan 

Alexandru
14. Trandafir Florentina
15. Ungureanu Adrian

2000 - Profil Real
Mateescu Nicoleta 

1. Albăstroiu Cătălin
2. Aruştei Cristina 

Domnica
3. Aruştei Marius Andrei
4. Barbu Ana Maria
5. Boseff Cristian Matei
6. Buga Naomi Andra
7. Capotă Ana Maria 

Veronica
8. Cojocaru Alin Daniel
9. Dumitrache Sandra
10. Feer Bianca Amalia
11. Florescu Angelo 

Valentin
12. Grigore Rebeca
13. Ioniţă Mihai 

Alexandru
14. Mihalache Solomon
15. Mocanu Eugen 

Emanuel
16. Neagu David
17. Nistor Ruben
18. Olaru Gabriel
19. Puiu Beatrice Cristina
20. Radu Stela Emanuela
21. Sava Daniel
22. Sava Valentin
23. Stănică Robert Vasile
24. Traşcă Beniamin
25. Vintilă Radu Alexandru

2012 - Profil Teologic
Găvănescu Alina

1. Buzu Daniel
2. Crăcia Ştefania 

Cristina
3. Crivisin Miriam
4. Dangă Camelia
5. Dima Luiza
6. Drăgan Adrian
7. Georgescu Georgeta
8. Mihai Doina
9. Neaga Irina
10. Niculescu Ligia
11. Popescu Iuliana 

Mihaela
12. Roman Mihaela 

Lăcrămioara
13. Sandu Daniela
14. Săvuică Magdalena
15. Siminiceanu Alina
16. Tronaru Raluca
17. Uşurelu Paula
18. Poroch Florenţa 

Ştefania
19. Pupăză Daniela Florina

2003 - Profil Teologic
Mănoiu Emilia

1997 - Profil Real
Vâlcu Anca 

2008 - Profil Real
Ologeanu Eleonora 

1. Alexe Mihai Bogdan
2. Capotă Adriana
3. Ciopaşiu Eliza
4. Ciulacu Viorel
5. Cîmpean Beniamin
6. Costache Iustina
7. Crosman Teodora
8. Dănilă Ionica Ancuţa
9. Grădinaru Irina
10. Grigoruţă Simona
11. Hacman Irina
12. Hârlea Ştefan
13. Iacobescu Valentina
14. Măgureanu Samuel
15. Niculae Aneta
16. Popescu Lidia
17. Rădan Maria Magdalena
18. Stanciu Anişoara
19. Stanciu Lavinia
20. Tărniceriu Magdalena
21. Vâja Lucia
22. Zărnescu Rozica

2000 - Profil Uman
Ţepeş Marius

1. Barta Ana Maria
2. Bica Ionelia Mădălina
3. Brad Alin Cristian
4. Cartacai Flavia Estera
5. Cernea Aron
6. Chiper Ionuţ Ciprian
7. Constantin Ana Maria
8. Crivisin Moise
9. Dinu Dănuţ Ionuţ
10. Găină Narcis Eduard
11. Ghidia David
12. Ghionea Adrian
13. Ghiţescu Patricia 

Monica
14. Grigoraş Ana Maria
15. Iorgu Iuliana
16. Huluţă Teodor Virgil
17. Mihalache Larisa 

Elena
18. Minescu Ruben 

Teodor
19. Mîrza David Ştefan
20. Nicolescu Daniela 

Ioana
21. Pascariu Cosmin
22. Popa Emanuel
23. Pungaru Irina
24. Tudorache Florentina
25. Ţarcă Adriana
26. Ţone Andrei Ciprian
27. Ţone Maria Rebeca
28. Ungureanu Daniel
29. Văduva Lidia

2013 - Profil Teologic
Dragomirescu 
Ana Gabriela

1. Banu Andrei
2. Bălaşa Cristina
3. Chelu Marta
4. Condurachi Ştefan
5. Critu Aurelia
6. Dumitraşcu Livia
7. Gal Emanuel
8. Ghenu Raluca
9. Iacob Răzvan Ioan
10. Iftimescu Costin
11. Ignat Dana
12. Manole Emanuel
13. Manolescu Ovidiu
14. Marinică Daniela
15. Mărculescu Denisa
16. Mihai Adina Elena
17. Nistor Irina
18. Pătraşcu Alexandra
19. Popescu Cristian
20. Stăncioiu Marius
21. Stănculescu Daniel
22. Stănescu Livia
23. Suditu Mihaela
24. Ursan Ovidiu Ciprian
25. Vasile Garofiţa
26. Vişan Camelia Valeria
27. Răşcanu Eliza

2004 - Profil Real
Ologeanu Eleonora 

 PAG. 25 PAG. 24



 PAG. 26  PAG. 27

CADRELE DIDACTICE ALE LICEULUI TEOLOGIC 
BAPTIST „LOGOS” – 25 DE ANI DE SLUJIRE CU HAR
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Limba şi 
literatura 
română / 
Literatură 
universală / 
Literatură 
creştină

Ologeanu Eleonora
Pandrea Teodor
Ţepeş Marius 
Constantinescu Emanuela
Tamaş Mihaela Eunice
Stanciu Mihaela (Vraja)
Cercel  Cătălina
Cozea Iris Gabriela
Ungureanu Alina Elena

Limba engleză

Voiculescu Graţiela 
Bighiu Loredana
Lincan Alina 
Popa Daniela 
Popa Ana Gabriela (Dragomirescu)

Limba franceză

Constantinescu Ioan 
Stan Corneliu Marian 
Ologeanu Eleonora
Ştefănescu Simona
Murat Aurelia
Buliga Angela
Golub Veronica
Dincov Dumitru
Stoian Andreea 
Volintiru Mirela
Dobre Silvia Elena
Ungureanu Alina Elena

Limba 
latină

Dincov Tincuţa
Vasile Vasile
Sepacher Gabriela
Stanciu Mihaela (Vraja)
Cercel  Cătălina
Ungureanu Alina Elena

Matematică

Căprar Liviu
Nicolae Miruna
Bora Dana
Mustaţă Viorica
Nicolae Marin 
Badea Cristina 
Dumitru Titel
Iorga Vicenţiu
Ciobanu Iulia
Găvănescu Alina 

Fizică / Ştiinţe

Căprar Emilia
Budescu Cătălina
Bărănescu Adriana
Gherman Daniela
Stermin Valerica

Chimie/ Ştiinţe

Răceanu Argentina
Teodosescu Anca (Vâlcu)
Oros Maria
Mateescu Nicoleta
Bărănescu Adriana
Toma Mihaela
Popa Virginia
Teodorescu Luminiţa
Brăzdaru Lavinia 

Biologie

Radu Anghel 
Dobrinoiu Silvia 
Lepădatu Aurelia 
Lepădatu Aurel
Mitu Emanuela
Cartacai Mihaila 
Sfercoci Lorena
Groza Claudia
Vuerich Cătălina 
Răducan Cristina 
Chiriacov Elena

Istorie

Constantin Dora 
Buzatu Sorin 
Căplescu Iuliana Maria
Botea Tudor
Pop Mihaiela Antonela
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Geografie

Pintea Emil 
Giurgiu Maria 
Hogaş Alexandru 
Sima Gabriel
Dragnea Mirela Valentina

Socio-Umane 
(Logică, 
Psihologie, 
Sociologie, 
Filosofie, 
Economie)

Ştefan Silvia (P)
Pană Cristian (L+P)
Creţu Georgiana (F+E)
Boghian Mihaela (L+F)
Bunea Adriana (F+E)
Titirişcă Tincuţa (L+P+F)
Ursache Simona (L+F+P)
Fironda Adriana
Corduneanu Marius (L+P+F+E)
Lăutaru Elisaveta (L+F)
Barbălată Costel 
Geantă Bogdan (L+P+F+E)
Fusea Daniel (P+F+E)
Coman Alexandra (P)
Bucatariu Mihaela
Bălăceanu Cristina 
Niculae Daniela (L+F)
Şăulean Alexandra(P)

Educaţie 
muzicală

Streza Victoria Elisabet
Caraman Cristian 

Educaţie 
artistică / 
plastică / vizuală

Streza Victoria Elisabet
Crişan Alina
Geantă Bogdan 
Brănaru Ştefania
Popescu Florin
Iordache Rocsana Raisa

Educaţie fizică şi 
sport

Sims Daniel
Creţu Elvira 
Popescu Florina
Mănoiu Emilia 
Ivan Gina Georgeta 

Informatică / 
T.I.C.

Itoafă Maria 
Străinescu Ioan
Sima Gabriel
Andrei Gabriela
Constantin Diana Rodica 
Popa Virginia
Cerchez Iuliana
Dugăeşescu Dănuţ

Discipline 
Teologice

Taloş Vasile Alexandru 
Ţundrea Ilie
Ţiplea Liviu
Căprar Liviu
Murariu Petru
Kovacs Iosif
Mariş Daniel
Ţepeneu Marcel
Iuga Romică
Birgean Marius
Hubert Emerich
Covaci Sorin 
Dragomir Iosif
Popovici Trandafir
Oprea Radu
Tuns Cornel
Gheorghiaş Gabriel
Dejeu Emanuel
Ologeanu Nicolae
Tătaru Soterius 

Capelă
Taloş Vasile, Ţundrea Ilie, Căprar Liviu, Murariu Petru, Peia Ioan, Ciucur David, Achim Ioan, Cioată Silviu, Wurmbrand Richard, Bulgăr 
Emil, Cimpoca Ilie, Ceuţă Ioan Marinel, Miu Petru, Bunaciu Otniel, Gheorghiţă Nicolae, Bochian Ioan, Costea Samuel, Botică Paul, 
Vilan Costel, Birgean Marius, Furdui Daniel, Paul Dan, Dragu Petru, Gheorghiaş Gabriel, Dragomir Marcel, Tătaru Soterius

Secretariat Prina Anda, Bădulescu Cornelia, Stan Cipriana, Socaciu Lidia, Mănoiu Emilia, Radu Magdalena, Negoiţă Maria, Tamaş Ionela, Olteanu 
Meda, Iagăru Mariana, Coman Alexandra, Ilie Nicoleta, Şăulean Alexandra
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