
 

 

CURS DE REVITALIZAREA BISERICII 

 
Revitalizarea Bisericii este un curs de formare continuă organizat de către Institutul 

Teologic Baptist în cadrul Centrului de Formare Continuă și Extensii Universitare și în 
parteneriat cu European Leadership Forum (www.euroleadership.org) și Asociația Centrul 
Antiohia (www.pastor.ro). 
 
Scop:  
Echiparea pastorilor (conducerea) bisericii cu principii biblice fundamentale și cu practici 
esențiale în vederea implementării unui proces de revitalizare în biserica pe care o slujesc.   

Publicul țintă: 
Pastorii activi ai bisericilor evangelice din Romania și din diaspora care conștientizează nevoia 
de revitalizare și care sunt determinați să se implice în revitalizarea bisericii.  

Durată: 1 an  
 
Formatul cursului:  

1. Trei cursuri modulare organizate la sediul Institutului pe parcursul unui an. Durata     
fiecărei întâlniri este de 2-3 zile. Calendarul cursurilor va fi prezentat în cadrul primului 
modul.   

2. Studiu individual a resurselor bibliografice menționate în bibliografia obligatorie.  
3. Patru Webinarii organizate pe parcursul unui an prin skype. Calendarul Webinariilor 

va fi prezentat în cadrul primului modul.   
4. La cerere, și în măsura posibilităților, mentorare individuală și consultanță pentru 

conducerea bisericii  

 

 

 



Instructori :  
 

 
David Brown  
David Brown este inițiatorul și liderului grupului de revitalizarea a bisericii (Church Revitalisation 
Network) din cadrul European Leadership Forum. El a fost implicat în plantarea de biserici în Franța, 
din anul 1976 și a plantat trei biserici (două în orașul Nancy și una în suburbiile orașului Paris). În 
prezent, „replantează” o biserică din centrul Parisului (Église Protestante Évangélique de Paris-
Cardinet). Timp de mai mulți ani a fost implicat cu GBU (Groupes Bibliques Universitaires), mișcarea 
studenților francezi afiliată IFES, mai întâi ca secretar general, iar apoi ca președinte al bordului. De 
asemenea, el prezidează Comisia de Evanghelizare a Consiliului Național al Evanghelicilor din  
Franța. David predă plantarea și revitalizarea bisericii la Institutul Biblic din Geneva. El este căsătorit 
cu Mary și au patru copii adulți și mai mulți nepoți. 
 

 
Daniel Fodorean 
Daniel  Fodorean este lector și prorector la Institutul Teologic Baptist din București, activând ca 
profesor asociat la Universitatea Liberty, SUA, și este coordonatorul cursului de Revitalizarea 
Bisericii din cadrul ITBB. Are peste 25 de ani de experiență pastorală și timp de 24 de ani a avut 
diferite poziții și responsabilități în cadrul entităților din cadrul  Cultului Baptist. Fodorean Daniel este 
unul dintre fondatorii Asociației Centrul Antiohia și al Comunității Baptiste din Constanța. Prin 
Bisericile din Comunitatea Baptistă de Constanța, în ultimii 20 de ani, au fost plantate în jur de 53 de 
adunări noi de credincioși. El este implicat în slujirea din Europa, conducând European Leader 
Formation Network și Antioch Church Network, fiind unul dintre vorbitorii din  anul 2020 la grupului 
Revitalizarea Bisericii din cadrul European Leadership Forum. Este căsătorit cu Felicia și au un fiu, 
Natanael.  
 
În cadrul cursurilor și pentru Webinarii vor fi invitați pentru a conferenția și alți pastori și profesori 
cu experiență în domeniul revitalizării bisericii.  
 
Calendar: 

ü Înscrieri: 4 – 22 Februarie 2019  
ü Analiza cererilor și admiterea în curs se va face până cel târziu în 24 februarie  
ü Primul Modul – 3-5 Martie 2020  

Calendarul pentru următoarele cursuri modulare și pentru webinarii va fi prezentat în cadrul 
primului modul.   



Programul primului modul:  
         3 Martie: 8:30 – 17:00 (cu mai multe pauze) 
         4 Martie: 8:30 – 17:00 (cu mai multe pauze) 
         5 Martie: 8:30 – 17:00 (cu mai multe pauze)  
         6 Martie: 8:30-10:00  Sesiune de întrebări și răspunsuri (Opțional) 
 
Înscriere: 
           Pentru înscriere se va completa următorul formular:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLHNbET-HiX4Mi2yYJOm915_HVS6z4OWh23xJUH-gjakNZw/viewform 

Numărul maxim de locuri: 15  

Vor fi admiși doar pastorii care se încadrează în profilul publicului țintă pentru care se  

organizează acest curs.   

Costuri:  
200 lei/modul 

70 lei/zi (cazare, mic dejun și prânz)  

 
Mai multe informații:  
           
         Coordonator curs -  Dr. Daniel Fodorean   
                                             Danielfodorean@gmail.com    
                                             0748-108080 
 
 
 
 
 
 
  


