
CEF National Offi  ce and 

Training Center

Cum ajungeţi
la noi
Cu maşina – sediul AMEC este situat la ieșire din Sibiu (spre 
Sebeș), la prima intersecţie principală după McDonalds. 
Coordonate GPS: Lat. 45,795481; Long. 24,123266.

Cu trenul – staţia de tren este la 10 – 15 minute cu maşina. 

Cu avionul – Sibiul are aeroport internaţional. Pentru mai 
multe informaţii vizitaţi pagina www.sibiuairport.ro

How to arrive
here
By car – we are on the outskirts of Sibiu (west side), the 
� rst main intersection after passing McDonalds (GPS –Lat. 
45,795481; Long. 24,123266).

By train – the train station is 10 – 15 minutes drive from us.

By plane – Sibiu has an international airport. For more 
information www.sibiuairport.ro

Rezervări
Dacă doriţi mai multe informaţii sau vreţi să faceţi o 
rezervare, vă rugăm să ne contactaţi. 

More
information
Would you like to receive 
more information or to 
make a reservation? We 
look forward to hearing 
from you.

AMEC
Calea Turnişorului 90
Sibiu 550048 România
Tel. 0040-269-22 99 94
E-mail: amec.cef@gmail.com

Contact: 
Daniel Leonte - manager - 
0746382471
Alexandru Grigore - 
building administrator - 
0771774436

    Biroul Naţional AMEC şi

Centrul de Instruire

Spre Sebeș
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Deschis pentru 
dumneavoastră
Centrul de Instruire este diponibil pe 
tot parcursul anului pentru biserici, 
grupuri şi organizaţii creştine. Centrul 
nostru oferă următoarele facilități: sală de 
conferinţe (echipată cu ecrane TV şi sistem 
de sunet, pian şi chitară), bucătărie şi sală de mese, 16 
dormitoare (fără baie) şi un apartament, care împreună 
oferă posibilitate de cazare pentru 58 de persoane, 
băi separate, bibliotecă şi sală de recreere (cu loc de 
joacă pentru copii şi echipament TV/video). Există, de 
asemenea, wireless, parcare gratuită şi posibilitatea de 
a desfăşura diferite activităţi recreative precum tenis de 
masă, volei, şah în aer liber.

Obiective turistice
Complexul Naţional Muzeal Astra, Muzeul Brukenthal, 
Grădina zoologică și Arka Park sunt câteva din atracţiile 
turistice din zona Sibiului. În centrul oraşului sunt multe 
cofetării şi restaurante, iar numeroasele evenimente 
culturale fac din Sibiu un loc ideal pentru o vacanţă 
de grup. Pentru mai multe informaţii despre Sibiu sau 
evenimente speciale vizitaţi site-ul www.sibiu.ro

Open for
 YOU
The training center is also available 
to church groups and Christian 
organisations throughout the year and 
o� ers the following: conference room 
(equipped with tv screens and sound 
system, piano and guitar), kitchen and dining 
area, 16 bedrooms and an apartment which together 
o� er accommodation for up to 58 people, bathrooms, 
bookroom and recreational room (with play area for small 
children and TV/video equipment). Wi� , free parking and 
various recreational activities such as table tennis, volley 
ball, outdoor chess are also available.

Sibiu Sights
Dumbrava folk park, Brukenthal Museum, Arka Park and 
the Sibiu Zoo are among some of the tourist attractions 
on o� er. Numerous co� ee shops and restaurants in the 
centre of town, together with various special events 
makes Sibiu the ideal location for a group retreat. For 
more information about Sibiu or special events see  
www.sibiu.ro

AMEC este
AMEC este o organizaţie internaţională şi 
interdenominaţională, al cărei scop este să evanghelizeze 
copiii, să-i ajute pe copiii mântuiţi să crească în credinţa 
creştină şi să îi îndrume către o biserică locală bazată pe 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

CEF is
An international and interdenominational 
organization, our aim is to reach the 
unreached children with the Gospel; 
to teach the Word of God to saved 
children that they might grow; 
and to guide the children into   
           local evangelical 
 churches. 

Centrul de 
instruire
Biroul Naţional 
AMEC şi Centrul 
de Instruire sunt 
situate în Sibiu, şi 
slujesc la administrarea 
lucrărilor AMEC din ţară. Tot 
aici se a� ă și sediul Editurii AMEC, 
Cursului Biblic prin Corespondenţă și Radio Vestea Bună. 

La Centrul de Instruire AMEC sunt organizate multe cursuri 
de instruire şi întruniri, printre care amintim: Institutul de 
Instruire a Liderilor, cu durata de trei luni; cursuri pentru 
formare de instructori, cu durata de două săptămâni; 
cursuri Predând E� cient Copiilor, nivelele 1 şi 2;  cursuri de 
instruire pentru lucrarea cu adolescenţii şi lucrarea în aer 
liber, cu durata de şase zile; întruniri la sfârşit de săptămână 
etc. Pentru mai multe informaţii despre cursurile de 
instruire AMEC, vă rugăm să contactaţi Biroul 
Naţional. 

Training
Center 
The CEF National o�  ce and Training 
Center is located in Sibiu and 
used to administer CEF ministries 
throughout the country. The literature, 
Bible Correspondence Course, radio and 
administration is carried out from here. 

Many di� erent CEF training programs and retreats are 
organized at the center. They vary from 3 month Leadership 
Training Institutes to 2 week long instructor courses, 
Teaching Children E� ectively level 1&2 courses, training for 
youth and open air child evangelism which run for 6 days   
 and weekend retreats. Contact the national o�  ce 
f or more information about CEF training courses.


