
 

INVITAŢIE  LA  CONFERINȚA „PIM 2020” 
 

5-7 Mai 2020, Fundația Emanuel, Valea Drăganului 

https://fundatiaemanuel.ro 

 

 

Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să 

scoată lucrători la secerișul Său. Luca 10:2 

 

 

 

Dragi parteneri în misiune,  

 

Avem deosebita plăcere să vă invităm la Conferința de Misiune destinată 

păstorilor/prezbiterilor, liderilor de misiune, de tineret, școli biblice și organizații 

misionare având ca temă principală Rugăciunea pentru lucrători la seceriș. 

 

Conferința va începe Marți, 05 Mai 2020, de la ora 15.00 cu înregistrarea participanților  

la Fundația Emanuel, și se va încheia joi, 07 Mai 2020, la ora 15.00 cu masa de prânz.  

 

În cadrul conferinței: 

- Veți putea asculta mesaje suținute de invitați din cele trei confesiuni evanghelice 

din România (baptiști, creștini după evanghelie și penticostali)  

- Veți putea asculta mesaje susținute de invitați din afara țării.  

- Veți participa la ateliere pe diferite domenii de implicare în lucrarea de misiune.  

În cadrul acestor ateliere dorim să oferim ocazia pastorilor, reprezentanților  

școlilor creștine, directorilor de organizații misionare precum și surorilor să 

lucreze împreună în aceste grupuri. 

 

Prin toate activitățile planificate în cadrul conferinței ne dorim ca Domnul să reaprindă în 

inima participanților și apoi a bisericilor din România pasiunea pentru El, pasiunea pentru 

oameni și dorința lucrului în comun, în unitate pentru slava Lui, semănând sămânța 

Evangheliei din Ierusalim și până la marginile pământului.  

 

Costul total al conferinței este de numai 250 lei/persoană. Această sumă include taxa de 

înregistrare și acoperă costurile de cazare, masă, pauze de cafea și program. 

Taxa de înregistrare este de 100 lei/persoană, iar diferența se achită în momentul sosirii la 

conferință. 

Bursa – persoanele cu greutăți financiare pot beneficia de burse care să acopere (parțial sau 

total) diferența între taxa de înregistrare și costul total al conferinței. Vă rugăm să 

specificați în formularul de înregistrare dacă aveți nevoie de bursă.  

 

Pași pentru înregistrare la conferință: 
1. Completați formularul de înregistrare. 

2. Plătiți taxa de înregistrare, în valoare de 100 lei, în contul de mai jos: 

Asociația Wycliffe România, CIF- 24990606, 

Banca Transilvania Oradea, agenția Republicii. 

RO24BTRL00501205N34078XX (lei) 

Specificați: “Pentru conferința PIM” 

3. Trimiteți confirmarea de plată pe email pimromania2020@gmail.com 
 

IMPORTANT:  

• Data limită de înregistrare este 25 Aprilie. 

• Taxa de înregistrare nu se va mai returna în cazul în care cineva renunță să mai 

participe la conferință din diverse motive. 

• Cazarea este asigurată pentru primele 150 de persoane înscrise.  

În conferință pot participa până la 350 de persoane, însă cei care se vor înscrie 

după ocuparea celor 150 de locuri de cazare disponibile, vor fi nevoiți să își 

asigure cazarea. Masa va putea fi servită la restaurantul conferinței. 

• Persoanele pentru care nu se va putea asigura cazarea vor fi informate telefonic. 

 

Vă așteptăm cu toată dragostea! 

 

Echipa Coordonare PIM, 

Gavi Moldovan, Lidia Muraru, Ruben Dubei, Ionică Zaharie 

 

Telefon de contact: 0744625824 (Ionică), 0744796030 (Gavi) 

 

Pa 
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