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Regulament specific de organizare şi desfăşurare a 

OLIMPIADEI DE RELIGIE - Cultul Penticostal,  clasele V-XII/  
Licee Teologice Penticostale, clasele IX-XII 

 
 

I. Cadrul normativ  
         Olimpiada de religie-Cultul Penticostal,  clasele V-XII/Licee Teologice Penticostale, clasele 
IX-XII, constituie un concurs de excelență, care se desfășoară în conformitate cu prevederile 
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul 
ministrului educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în 
continuare, Metodologie-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, precum 
și ale prezentului Regulament. 
 

II. Prezentare generală  
a) Olimpiada de religie - Cultul Penticostal,  clasele V-XII/Licee Teologice Penticostale, 

clasele IX-XII, reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, 
înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina religie. La această competiție pot participa 
elevi din învățământul de stat, particular și confesional, care participă la ora de religie, 
indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională şi 
individuală. 

b) Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, 
clasa a VIII-a, clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a pentru elevii  participanți  la 
disciplina  religie – cultul penticostal și clasa a IX-a,  clasa a X-a,  clasa a XI-a și clasa a XII-a 
pentru  elevii  Liceelor teologice penticostale. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa 
numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. Nu se admite participarea elevilor de la 
clasele inferioare la clasele superioare şi nici invers. 

c) Elevii de la Liceele teologice penticostale, care școlarizează în profil vocațional 
teologic, clasele IX-XII, vor participa la etapa pe școală, iar în urma calificării (un elev pentru 
fiecare an de studiu) va participa direct la etapa națională. Din fiecare liceu teologic 
penticostal se califică  pentru etapa națională primul clasat la etapa pe școală. Probele de 
concurs  se  vor  desfăşura  la  nivelul  Liceelor  Teologice  Penticostale, pe clase, după cum 
urmează: Vechiul Testament (clasa a IX-a); Noul Testament (clasa a X - a); Doctrine biblice             
(clasa a XI-a) și Pneumatologie (clasa a XII-a). 
 

III. Etapele desfășurării olimpiadei 
a) Etapa pe școală. Perioada desfășurării etapei pe școală se comunică unităților de 

învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de către 
inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală comunicată.  

b) Etapa locală (comună, oraș). Perioada desfășurării etapei locale se comunică de către 
inspectoratele școlare unităților de învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei 
etape este stabilită de către inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală 
comunicată. 

c) Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București. Data desfășurării etapei 
județene/a sectoarelor municipiului București este unică și se comunică inspectoratelor 
școlare în fiecare an școlar. 
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d) Etapa națională. Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilesc și se 

comunică inspectoratelor școlare în fiecare an școlar. 
 
IV.  Selecția elevilor 

a) Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea 
prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și cu 
aplicarea criteriilor înscrise în prezentul Regulament specific al olimpiadei.  

b) Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt 
comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile 
înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei. 

c) Pentru județe, de la etapa pe școală pentru etapa locală - criteriile de selecție (nota 
minimă, numărul elevilor calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia 
județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de 
organizare din cadrul acesteia. 

d) Pentru județe, de la etapa locală pentru etapa județeană - criteriile de selecție (nota 
minimă, numărul elevilor calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia 
județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de 
organizare din cadrul acesteia. 

e) Pentru municipiul București, de la etapa pe școală pentru etapa sectoarelor 
municipiului București - criteriile de selecție (nota minimă, numărul elevilor calificați pentru 
etapa următoare) sunt stabilite de către Comisiile sectoarelor municipiului București de 
organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisiile de organizare din 
cadrul acestora. 

f) Pentru etapa națională a Olimpiadei  de religie - Cultul Penticostal,  clasele V-XII/Licee 
Teologice Penticostale, clasele IX-XII, se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu 
fiecărui inspectorat școlar județean și fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București. Punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București 
este de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00). 

g) La etapa națională a olimpiadei, pentru fiecare nivel de clasă, în baza prevederilor art. 
15 alin. (5) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
se atribuie un număr de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 
conform clasamentului naţional realizat după finalizarea etapei judeţene/a sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi calificarea participanţilor pe locurile prevăzute la alin. (3), până la 
un număr maxim de locuri suplimentare calculate cu formula: 13 x numărul de judeţe şi 
sectoare ale municipiului Bucureşti în care se organizează olimpiada/47, valoare rotunjită 
superior. 

h) Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este 
necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să 
fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).  

i) La alcătuirea listei finale a participanților la etapa națională, pentru elevii care au 
obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială 
calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare 
atribuite conform Metodologiei-cadru și prezentului Regulament. 

j) Pentru etapele județeană/sectoarelor municipiului București și națională ale olimpiadei 
de religie - Cultul Penticostal,  clasele V-XII/Licee Teologice Penticostale, clasele IX-XII, 
programele pentru olimpiadă, bibliografia aferentă și limitele de încadrare ale conținuturilor 
sunt prevăzute în anexa la prezentul Regulament. 
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V. Realizarea subiectelor și a baremelor 
a) La etapa pe școală, subiectele și baremele se realizează la nivelul unității de 

învățământ prin comisiile instituite la acest nivel, în acord cu tematica generală, a 
conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru 
realizarea subiectelor.  

b) La etapa locală, acestea se realizează de către comisiile de organizare și evaluare ale 
etapei locale, propuse de Consiliul consultativ al disciplinei constituite la nivelul 
inspectoratului școlar județean/al municipiului București, în acord cu tematica generală, a 
conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru 
realizarea subiectelor.  

c) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, subiectele și baremele 
aferente vor fi elaborate de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale 
aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, în conformitate cu 
prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în acord 
cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor 
orientativi pentru realizarea subiectelor. 

d) La etapa națională, subiectele și baremele aferente se realizează de Comisia centrală 
a olimpiadei naționale, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru 
această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor, sub coordonarea 
președintelui executiv al competiției sau a reprezentantului CNPEE. În acest sens, se va 
constitui câte o subcomisie pentru fiecare an de studiu. Comisia centrală a olimpiadei 
naționale va elabora subiectele de concurs și baremele de evaluare pentru etapa națională 
cu o zi înainte de începerea competiției. 

 
VI. Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate 
cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
precum și cu prevederile prezentului Regulament. 

a) La etapele locală, judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională, nu pot 
fi membri ai comisiilor de organizare şi evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor, respectiv 
ai Comisiei centrale a olimpiadei, cadrele didactice care au în competiţie rude şi afini până la 
gradul al III-lea inclusiv. 

b) La toate etapele olimpiadei, cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă, nu 
pot fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă şi nu pot intra în contact cu 
subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice. 

c) La toate etapele olimpiadei, membrii comisiilor vor da o declaraţie scrisă prin care să 
îşi asume respectarea condiţiilor menţionate anterior. Modelul declaraţiei este prezentat în 
anexa, care face parte integrantă din Metodologia-cadru. 
 
VII. Desfășurarea probelor de concurs  

Probele de concurs sunt individuale. La toate etapele competiției se susţine o probă 
scrisă. Durata probei scrise este de 3 (trei) ore. Notarea lucrărilor se realizează prin punctaj 
de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul 
final obținut este transformat în notă, prin împărțirea la 10. 
 
VIII. Evaluarea lucrărilor 

a) La etapa pe școală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare și 
evaluare pentru etapa pe școală. 

b) La etapa locală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa locală. 
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c) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, evaluarea lucrărilor se face 
de către Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa 
județeană/a sectoarelor municipiului București. 

d) La etapa națională, evaluarea lucrărilor se face de către Comisia centrală a olimpiadei 
naționale. 

e) La toate etapele competiției, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către 
profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa 
la care evaluează. 
 
IX. Rezolvarea contestațiilor, criterii de departajare și proba de baraj 

a) Rezolvarea contestațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. La toate etapele olimpiadei, 
rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive. Contestațiile sunt 
considerate admise atât prin creștere, cât și prin scădere. Rezultatele contestațiilor sunt 
consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestații. 
La toate etapele olimpiadei, comisia/subcomisia de contestaţii este formată din cadre 
didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării. 

b) Pentru etapele pe școală/locală/județeană/a sectoarelor municipiului București, 
depunerea contestațiilor se realizează la comisiile de organizare, evaluare și soluționare a 
contestațiilor, constituite pentru fiecare etapă. Membrii comisiilor de evaluare discută cu 
elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice sau cu părinţii) pe baza lucrării scrise. 
Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă 
elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

c) Pentru etapa națională, contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea, de 
către elevul concurent, a formularului pus la dispoziţie de Comisia centrală a olimpiadei, pe 
care îl vor semna atât acesta, cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens. Nu se 
admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.) 
în absența elevului în cauză. Membrii comisiei discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu 
părinții sau cadrele didactice însoțitoare) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage 
contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menține 
contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

d) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor 
iniţiale. 

e) După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin 
doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/sectoarelor municipiului București cu 
note egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se 
aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi 
la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem.  

f) În situația menținerii egalității, după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de 
departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la 
subiectul/itemul/cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem ș.a.m.d. 

g) Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o 
probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de 
proveniență al elevilor, aflați în situația mai-sus menționată, va elabora subiectele și 
baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului 
București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota 
cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa 
națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din 
cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
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X. Deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a Olimpiadei de religie - 
Cultul Penticostal,  clasele V-XII/Licee Teologice Penticostale, clasele IX-XII, a reprezentanților 
unui judeţ/municipiul București, elev/ elevi  şi profesor însoțitor, se vor face numai prin 
respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, 
referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică. 

În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiului Bucureşti vor semna o 
declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, 
prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare din România, referitoare la 
alerta/siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de 
părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va rămâne la dosarul 
olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul 
însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale. 

 
XI. Acordarea premiilor și mențiunilor 

a) La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 
b) La etapa locală, județeană/a sectoarelor municipiului București, modul de acordare a 

premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului. 
c) La etapa națională, premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
d) La etapa națională, la note egale se acordă același premiu. Dacă nota pentru care se 

acordă ultimul premiu este aceeași pentru doi sau mai mulți elevi, subcomisia clasei 
respective va reevalua lucrările aflate în discuție pentru departajarea acestora, astfel încât 
să nu se depășească numărul maxim de premii prevăzut în Metodologia-cadru de organizare 
și desfășurare a competițiilor școlare. Atribuția verificării și avizării calității evaluării 
lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreședintelui comisiei respective. 

e) Precizările de la punctul c) sunt valabile și pentru situația similară în ceea ce privește 
acordarea mențiunilor. 

f) Eventualele premii și mențiuni rămase neacordate, la una sau mai multe clase, nu se 
redistribuie pentru celelalte clase. 

g) Toți elevii participanți la etapa națională primesc diplomă de participare din partea 
inspectoratului școlar organizator. 

h) Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației, la etapa națională pot fi acordate 
și premii speciale de către cultele religioase, societăți științifice, asociații profesionale, 
universități, autorități locale sau sponsori. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt 
stabilite de către Comisia centrală a competiției. 

 
XII. Dispoziţii finale 

În vederea realizării clasamentului național pentru fiecare an de studiu și a stabilirii 
elevilor participanți pe locurile suplimentare, președintele executiv al Comisiei județene/a 
sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 
(inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligația de a 
transmite către județul organizator al competiției, în atenția inspectorului pentru 
disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile de la afișarea rezultatelor finale de după 
contestații, datele elevilor calificați pentru etapa națională (numele şi prenumele elevilor, 
clasa, nota cu două zecimale, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele 
profesorului care i-a pregătit, localitatea, județul, numele și prenumele, respectiv numărul 
de telefon ale profesorului însoțitor), în conformitate cu precizările din cap. IV, lit. f) din 
prezentul Regulament (câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar 
județean și fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București). Datele vor fi 
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încărcate într-un formular, în cadrul unei platforme electronice, puse la dispoziție de către 
județul organizator al competiției. 

        Totodată, în vederea stabilirii locurilor suplimentare, conform prevederilor 
Metodologiei-cadru și ale cap. IV, lit. g) din prezentul Regulament, se vor transmite, în 
termen de cel mult șapte zile de la afișarea rezultatelor finale de după contestații, datele 
tuturor elevilor participanți la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București care au 
obținut cel puțin 80 de puncte, nota minimă 8.00 (numele şi prenumele elevilor, clasa, nota 
cu două zecimale, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele profesorului care i-
a pregătit, localitatea, județul). Datele vor fi încărcate într-un al doilea formular, în cadrul 
unei platforme electronice, puse la dispoziție de către județul organizator al competiției. 

Toate aceste date vor fi transmise și prin fax la inspectoratul școlar, organizator al 
competiției, precum și la Ministerul Educației, la adresa de e-mail: dgip@edu.gov.ro, în atenția 
inspectorului general responsabil pentru disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile 
de la afișarea rezultatelor finale de după contestații. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Mihaela Tania IRIMIA 

 

DIRECTOR,                                                                                                        INSPECTOR GENERAL, 
Eugen STOICA                                                                                                          Vasile TIMIȘ 
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Anexă la 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a  
OLIMPIADEI DE RELIGIE -Cultul Penticostal, clasele V-XII/ 

Licee Teologice Penticostale, clasele IX-XII, aprobat cu nr. 25179/09.02.2023                                                                                                                         
 
TEMATICA GENERALĂ a Olimpiadei de religie - cultul penticostal, clasele V-XII 
 
CLASA A V-A 
Tematica a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie - 
Cultul Penticostal, clasa a V-a, aprobată prin O.M. 3393/28.02.2017. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Dumnezeu în creație (Dumnezeu este Părintele omenirii; crearea îngerilor şi rolul lor în viaţa 
omului; crearea lumii văzute; diversitatea şi frumuseţea acesteia; cunoaşterea lui Dumnezeu din 
creaţia Lui) 
2. Dumnezeu în istorie (creația familiei, expansiunea rasei umane și formarea popoarelor, atenția 
specială a lui Dumnezeu asupra poporului Israel, împlinirea planului lui Dumnezeu;)  
3. Dumnezeu în Sfânta Scriptură (inspirația Scripturilor, revelația lui Dumnezeu, darea Legii, 
profețiile) 
4. Promisiunea unui Mântuitor (Adam și Eva – prima familie; bucuria vieții în rai; legătura omului 
cu Dumnezeu înainte şi după căderea în păcatul strămoşesc; promisiunea venirii Mântuitorului) 
5. Prietenia  lui  Dumnezeu cu Avraam,  (chemarea  și  legământul  lui  Dumnezeu  cu  Avraam; 
începuturile poporului ales) 
6. Dumnezeu salvează: Noe (starea de păcat a omenirii; Noe ascultă de Dumnezeu; Dumnezeu 
salvează omenirea)  
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 
7. Dumnezeu iartă (Iacov şi cei 12 fii; strămutarea în Egipt a poporului ales; de la vânzare la 
răscumpărare; puterea iertării) 
8. Dumnezeu vorbește cu omul: Moise (eliberarea din robia egipteană; drumul spre Țara 
Făgăduinței; primirea Decalogului) 
 
CLASA A VI-A 
Tematica a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie - 
Cultul Penticostal, clasa a VI-a, aprobată prin O.M. 3393/28.02.2017. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos (aspecte geografice și istorice; aspecte generale 
referitoare la viața religioasă, politică, socială și familială a evreilor; ocupații de bază) 
2. Nașterea și copilăria lui Isus Hristos (vestirea Naşterii, împlinirea Vechiului Testament; 
naşterea şi copilăria lui Isus Cristos) 
3. Începutul propovăduirii lui Isus Hristos (Ioan Botezătorul; botezul Domnului; începutul 
propovăduirii; alegerea apostolilor) 
4. Iubirea Mântuitorului Isus Cristos pentru oameni (marea poruncă a iubirii; iubirea semenilor și 
a vrăjmaşilor; exemple de minuni făcute din iubire faţă de oameni)  
5. Rugăciunea Tatăl nostru – (Dumnezeu ca Părinte iubitor al omenirii; apelativul „Tată” prin care 
creștinii, ca fii spirituali, se adresează lui Dumnezeu; explicarea şi importanţa rugăciunii)  
6. Jertfirea pe cruce şi biruința asupra morţii (Patimirile, moartea şi Învierea Domnului; 
deschiderea raiului pentru toţi oamenii)  
7. Înălţarea Domnului Isus Cristos (înălţarea Domnului la Cer şi trimiterea Duhului Sfânt; rolul 
apostolilor şi al urmaşilor acestora)  
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă:   8. Recunoştinţa omului (contexte de exprimare a recunoştinţei, exemple biblice 
– mulţumirea adusă de leprosul vindecat, exemple din viața cotidiană)  
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CLASA A VII-A 
 
Tematica a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie - 
Cultul Penticostal, clasa a VII-a, aprobată prin O.M. 3393/28.02.2017. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Duhul Sfânt în Vechiul Testament (Duhul Sfânt la creațiune; înainte de potop; în viața unor 
bărbați ai Vechiului Testament) 
2. Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime (scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume: confirmarea 
proorociilor, fondarea Bisericii, începutul unei noi ere; despre evenimentul pogorârii Duhului 
Sfânt peste apostoli; curajul mărturisirii lui Cristos) 
3. Lucrarea Duhului Sfânt în biserica primară (pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime – actul de 
naștere al Bisericii; înmulțirea Bisericii; manifestarea darurilor în Biserica Primară)  
4. Lucrarea Duhului Sfânt în viaţa omului (pocăința, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, 
sfințirea) 
5. Darurile Duhului Sfânt (enumerarea darurilor și definirea lor; clasificarea darurilor; 
actualitatea darurilor Duhului Sfânt) 
6. Biserica primară (perioada de aur a Bisericii lui Dumnezeu; Biserica din Ierusalim – 
caracteristici: învățătura apostolilor, părtășie, Cina Domnului, rugăciuni, minuni, frecventarea 
adunărilor, laudă la adresa lui Dumnezeu) 
 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 
7. Biserica în istorie (persecuțiile împotriva creștinilor: Ștefan și alți martiri, încetarea 
persecuțiilor și garanția libertăţii religioase în timpul lui Constantin cel Mare; răspândirea 
creştinismului în lume) 
 
 
CLASA A VIII-A 
Tematica a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie - 
Cultul Penticostal, clasa a VIII-a, aprobată prin O.M. 3393/28.02.2017. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Sfânta Treime (caracterul personal şi întreit al lui Dumnezeu; despre descoperirea lui 
Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament) 
2. Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică (Descoperirea lui Dumnezeu: definiții, moduri de 
revelare a lui Dumnezeu în Biblie. Descoperirea lui Dumnezeu Tatăl drept Creatorul, Judecătorul, 
Răscumpărător pentru poporul Israel; Conlucrarea cu celelalte persoane ale Trinității; creație, 
prototipul jertfei lui Isaac) 
3. Sfânta Treime în viața Bisericii (Biserica, metafore, terminologie, Scopul Bisericii: închinare, 
evanghelizare și creştere spirituală, Slujbele în Biserică; Actele de cult: Botezul în apă și Cina 
Domnului) 
4. Iubirea, temeiul vieții (Cea mai mare poruncă)  
5. Sfânta Treime în creație (Dumnezeu Tatăl - Creatorul, Domnul Isus Cristos - Mântuitorul lumii) 
6. Duhul Sfânt – Sfințitorul (chemarea la sfințire, calea spre sfințire, esența sfințeniei, roada 
sfințeniei)  
7. Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu (credința, pocăința, botezul) 
 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă: 
8. Conștiința curată (conștiința, atribut al omului; curățirea conștiinței; conștiința curată și 
efectele ei asupra trupului și sufletului) 
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CLASA A IX-A 
Tematica  a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare  pentru  disciplina   Religie 
(Alianța  Evanghelică-Cultul  Baptist,  Cultul  Creștin  după Evanghelie, Cultul Penticostal) la clasa a 
IX-a, aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu 
2. Dumnezeu Tatăl.  
3. Dumnezeu Fiul.  
4. Dumnezeu Duhul Sfânt 
5. Păcatul 
6. Credința 
7. Nașterea din nou 
8. Biserica 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă:   
9. Integrarea în biserica locală 
 
CLASA A X-A 
Tematica  a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare  pentru  disciplina   Religie 
(Alianța  Evanghelică-Cultul  Baptist,  Cultul  Creștin  după Evanghelie, Cultul Penticostal) la clasa a 
X-a, aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Scurt istoric al muzicii în Vechiul Testament 
2. Exemple de cântări: Moise, Ana, Psalmul 137, fii lui Asaf 
3. Scurt istoric al muzicii în Noul Testament 
4. Cântări din Noul Testament: Maria, Simeon, Zaharia 
5. Cântarea duhovnicească 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele etapa județeană/a sectoarelor municipiului 
Bucureşti, la care se adaugă: 
6. Probleme ale adolescenților 
7. Nevoia de conformare 
8. Integrarea 
 
 
CLASA A XI-A 
Tematica  a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare  pentru  disciplina   Religie 
(Alianța  Evanghelică-Cultul  Baptist,  Cultul  Creștin  după Evanghelie, Cultul Penticostal) la clasa a 
XI-a, aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009. 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Infailibilitatea Bibliei 
2. Argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu 
3. Duhul Sfânt în viața credinciosului 
4. Comunicarea cu Dumnezeu - viața de rugăciune a credinciosului 
5. Formarea caracterului creștin 
6. Calea spre maturitate spirituală 
7. Valoarea integrității în relațiile dintre tineri 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 
8.  Iubirea adevărată și cea falsă 
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CLASA A XII-A 
Tematica  a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare  pentru  disciplina   Religie 
(Alianța  Evanghelică-Cultul  Baptist,  Cultul  Creștin  după Evanghelie, Cultul Penticostal) la clasa a 
XII-a, aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009. 
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Biblia aplicată în viața cotidiană. 
2. Dumnezeirea Domnului Isus. Isus - model de slujire 
3. Cunoașterea lui Dumnezeu și trăirea în părtășie cu El 
4. Participarea la viața Bisericii (Botezul și Cina Domnului) 
5. Familia creștină 
6. Rolul creștinilor în promovarea valorilor creștine 
7. Creștinul și suferința 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 8. Provocările lumii contemporane 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
Biblia cu concordanță și explicații, Societatea Biblică Română, Oradea, 2006 
1. Bădeliţă, Ioan, Principii şi metode pedagogice în viaţa şi activitatea Învăţătorului Divin, Editura 

Little Lamb, Suceava, 2004 
2. Cairns, E. Earle, Creştinismul de-a lungul secolelor, Societatea Misionară Română, Oradea, 1992 
3. Schultz, Samuel J., Călătorie prin Vechiul Testament, Imprimeria de Vest, Oradea, 1991 
4. Sandru, Trandafir, Biserica Penticostală în istoria creştinismului, Editura Cultului Penticostal -

Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Bucureşti, 1992 
5. Tenney, Merrill C., Privire de ansamblu asupra Noului Testament, Europontinc, Cluj-Napoca, 1998 
6. Gheorghe Cătană - coordonator,  Carmen Marici, Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc, 

Religie - Cultul Penticostal - cl. a V-a, EDP, 2018 
7. Gheorghe Cătană - coordonator, Carmen Marici, Samuel Bârle, Bratu Emilian Caraman,Daniel 

Pop, Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc, Religie-Cultul Penticostal, cl. a VI-a, EDP, 2018 
8. Gheorghe Cătană - coordonator, Carmen Marici, Samuel Bârle, Speranța Doina Cătană, Andrei 

Varasciuc, Religie-Cultul Penticostal, cl.a VII-a, EDP, 2019 
9. Gheorghe Cătană - coordonator, Carmen Marici, Samuel Bârle, Speranța Doina Cătană, Andrei 

Varasciuc, Religie-Cultul Penticostal, cl. a VIII-a, EDP, 2020  
10. Cătană Gheorghe, Cătană Doina, Speranța, Manual de Religie pentru clasa a IX-a, Editura Dalia, 

Timișoara, 2006 
11. Cătană Gheorghe, Cătană Doina, Speranța, Manual de Religie pentru clasa a X-a, Editura Dalia, 

Timișoara, 2006 
 
 
 
TEMATICA GENERALĂ a  Olimpiadei de religie - Licee  Teologice  Penticostale,  
clasele IX-XII 
 
 

CLASA A IX-A  
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina 
VECHIUL TESTAMENT la clasa a IX-a. 
 

Etapa locală cuprinde următoarele teme: 
I. LEGEA – PENTATEUHUL - Geneza; Exodul; Leviticul; Numerii; Deuteronom 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală la care se adaugă următoarele teme: 
II. ISTORIA - CĂRȚILE  ISTORICE 
Iosua; Judecători; Rut 
1 Samuel; 2 Samuel; 1 Împărați; 2 Împărați; 1 Cronici; 2 Cronici 
Ezra; Neemia; Estera 
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CLASA A X-A  
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina 
NOUL TESTAMENT la clasa a X-a. 
 
Etapa locală cuprinde următoarele teme:  
I. EVANGHELIILE 
Evanghelia după Matei  
Evanghelia după Marcu  
Evanghelia după Luca 
Evanghelia lui Ioan  
II.FAPTELE APOSTOLILOR 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă următoarele 
teme: 
III. EPISTOLELE PAULINE 
Romani 
1 Corinteni; 2 Corinteni 
Galateni 
Efeseni 
Filipeni 
Coloseni 
1 Tesaloniceni; 2 Tesaloniceni 
1 Timotei , 2 Timotei; Tit; Filimon 
 
 
CLASA A XI-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina 
DOCTRINE BIBLICE la clasa a XI-a. 
 
Etapa locală cuprinde următoarele teme: 
I. DOCTRINA DESPRE BIBLIE - BIBLIOLOGIE 
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu 
Părţi componente: Vechiul şi Noul Testament - Inspiraţia si autoritatea Bibliei 
Canonicitatea Bibliei: canonul Vechiului Testament, canonul Noului Testament 
II. DOCTRINA DESPRE DUMNEZEU - TEOLOGIE FUNDAMENTALA 
a. Dumnezeu - Tatăl - Paterologie 
Revelaţia lui Dumnezeu: revelaţia generală şi revelaţia specială  - Natura lui Dumnezeu 
Numele lui Dumnezeu 
Atributele lui Dumnezeu: morale, nonmorale 
Lucrările lui Dumnezeu: creaţia, hotărârile lui Dumnezeu 
b. Domnul Isus Hristos - Hristologie 
Divinitatea Domnului Isus  
Umanitatea Domnului Isus 
Lucrarea mesianică a lui Isus: Jertfa, Învierea şi Înălţarea lui Isus  - Oficiile Domnului Isus: profet, 
preot, împărat 
III. DOCTRINA DESPRE ÎNGERI - ANGELOGIE 
Originea îngerilor si natura lor 
Caracterul şi lucrarea îngerilor 
 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă următoarele 
teme: 
IV. DOCTRINA DESPRE OM - ANTROPOLOGIE  
1. Originea si natura omului 
2. Omul - fiinţă tripartită: trup, duh, suflet 
3. Scopul creării omului - starea omului la originea lui 
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DOCTRINA DESPRE PĂCAT - HAMARTIOLOGIE 
Originea și natura păcatului, căderea omului în păcat - Clasificarea păcatelor 
Urmările păcatului: imediate, îndepărtate 
V. DOCTRINA DESPRE MÂNTUIRE - SOTERIOLOGIE  
Natura mântuirii 
Harul lui Dumnezeu, alegere şi chemare 
Pocăinţă, îndreptăţire, naştere din nou 
Credinţa: definiţie, exemple, importanţă şi rezultate • Necesitatea şi beneficiile mântuirii 
Siguranţa mântuirii 
 
CLASA A XII-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina 
PNEUMATOLOGIE la clasa a XII-a. 
 
Etapa locală cuprinde următoarele teme: 
I.PERSONALITATEA DUHULUI SFANT 
1.Duhul Sfânt este o persoană  
2.Dumnezeirea Duhului Sfânt  
3.Simbolurile Duhului Sfânt  
4.Denumirile Duhului Sfânt 
II.DISPENSATIA DUHULUI SFANT 
Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime  
Lucrări de bază ale Duhului Sfânt  
Roada Duhului Sfânt 
 
Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă următoarele 
teme: 
Plinătatea Duhului Sfânt 
Darurile Duhului Sfânt 
Lucrări ale Duhului Sfânt  
Slujbele din biserică 
Călăuzirea Duhului Sfânt 
Locul şi rolul Duhului Sfânt în predicarea Evangheliei 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
 
Biblia cu concordanță și explicații, Societatea Biblică Română, Oradea, 2006 

1. Cairns, E. Earle, Creştinismul de-a lungul secolelor, Soc. Misionară Română, Oradea,1992 
2. Erickson, Millard J., Teologie Creştină, Editura Cartea Creştină, Oradea,1998 
3. Kay, Arthur, Cum să studiem Biblia, Editura Cunoaşterea Cuvântului, Lugoj, 2001 
4. Aebi, Ernst, Scurtă introducere Biblică, Manualul Nelson, de hărți și schițe biblice, Ed 

Societatea Biblică din România, Oradea, 2013 
5. Merrill C., Tenney, Privire de ansamblu asupra Noului Testament, Editura Societatea 

Misionară Română, Oradea, 1991 
6. Merrill C., Tenney, Studiu al Noului Testament, Ed. Soc. Misionară Română, Oradea, 1991 
7. Samuel J. Schulz, Călătorie prin Vechiul Testament, BEE International, Cluj Napoca, 1998 
8. Samuel J. Schulz, Privire de ansamblu asupra Vechiului Testament, Editura BEE 

International, Cluj Napoca, 1998 
9. Sandru, Trandafir, Biserica Penticostală în istoria creştinismului, Editura Cultului 

Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Bucureşti,1992 
10. Trandafir Sandru, Doctrine biblice ale Bisericii, Ed. Cultului Penticostal, Bucuresti,1991 
11. Trandafir Sandru, Pneumatologie sau Persoana Duhului Sfânt, Ed. Institutului Teologic, 

București, 1991 
 


