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1. Disciplinele de concurs  
 

Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă, ce se adresează elevilor de 
gimnaziu si liceu, clasele VII-XII, care studiază în şcoală disciplina religie, cultul romano-
catolic sau religie, cultul greco-catolic şi care manifestă înclinaţii şi interes deosebit pentru 
această disciplină.  
 
2. Elevii participanţi  
 

La olimpiada de religie, la toate etapele participarea este opţională şi individuală. 
Elevii, indiferent de anul de studiu şi limbă, pot participa numai la olimpiada organizată la 
nivelul clasei lor.  
 
3. Etapele desfăşurării olimpiadei de religie sunt: etapa pe şcoală, etapa locală/sector, 
etapa judeţeană /a municipiului Bucureşti şi etapa naţională.  
 

Perioadele generale de desfăşurare ale etapelor pe şcoală și locală/sector se comunică 
inspectoratelor şcolare la începutul anului şcolar şi sunt menţionate în precizările elaborate 
anual de către inspectorul de specialitate din MENCȘ.  

Data desfăşurării etapei judeţene/a municipiului Bucureşti şi locul/perioada 
desfăşurării etapei naţionale sunt menţionate, anual, în cadrul precizărilor cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul catolic 
(confesiunile romano-catolic și greco-catolică) şi în Calendarul olimpiadelor naţionale 
şcolare. 

Locul şi perioada desfăşurării etapei naţionale a olimpiadei de religie pentru clasele 
VII-XII (cultul catolic-confesiunile romano-catolic și greco-catolică) sunt propuse de către 
inspectorul de specialitate din MENCȘ, după consultarea Conferinţei Episcopilor Catolici din 
România (CER) şi aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale pentru Coordonarea 
Competiţiilor şcolare. 
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4. Selecţia elevilor  
 

a. De la etapa pe școală pentru etapa locală/sector - criteriile de selecţie (nota 
minimă, nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite de comisiile de organizare 
şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti.  

 

b. De la etapa locală/sector pentru etapa județeană/a municipiului București - 
criteriile de selecţie (nota minimă, nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) sunt stabilite 
de comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

c. De la etapa județeană/a municipiului București pentru etapa națională se 
califică din fiecare judeţ/municipiul Bucureşti elevul clasat pe locul I, dacă a obţinut 
minimum 90 de puncte.  

 
În situaţia necalificării elevilor la nivelul clasei din cauza neobţinerii punctajului 

minim de 90 de puncte sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă, locurile rămase 
neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri și celelalte județe. 

 
În situaţia obţinerii de punctaje egale, în vederea stabilirii elevilor cu drept de 

participare la etapa naţională, pentru fiecare judeţ şi, după caz, pentru municipiul 
Bucureşti, în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare la etapa 
naţională, se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. Comisia de organizare şi evaluare 
pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti va elabora subiectele, baremele şi va 
realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj.  
 
5. Elaborarea subiectelor și a baremelor de evaluare. Durata probelor  
 

a. La etapa pe şcoală, subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi 
evaluare pentru etapa pe şcoală, în acord cu tematica generală a fiecărei clase.  

 
b. La etapa locală/sector, subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi 

evaluare pentru etapa locală/sector, în acord cu tematica generală a fiecărei clase.  
 
c. La etapa județeană/a municipiului București, subiectele se elaborează de către 

Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa județeană/a municipiului București, în 
acord cu tematica generală a fiecărei clase.  
 

d. La etapa naţională, subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a 
olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul catolic (confesiunile romano-catolic și 
greco-catolică), în acord cu tematica generală a fiecărei clase.  

 
e. În anexa la prezentul regulament sunt enumerate tematica generală şi 

bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. Conţinuturile orientative pentru etapa pe 
şcoală și etapa locală/sector sunt stabilite de către comisiile care realizează subiectele 
la aceste etape.  

 
f. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. Se acordă 10 puncte 

din oficiu.  
 
g. Pentru toate etapele, durata probelor de concurs este de 3 ore.  
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6. Organizarea comisiilor  
 

Pentru fiecare etapă, componenţa comisiilor de organizare şi evaluare şi atribuţiile 
care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, 
capitolul III, secţiunea I, articolele 18-28.  
 
7. Evaluarea lucrărilor  
 

Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secţiunea a II-a, 
articolele 46-48.  

 

8. Rezolvarea contestaţiilor  
 

a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile 
Metodologiei –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin 
OMECTS nr. 3035/2012, art. 49-52.  

 
b. La toate etapele olimpiadei, rezolvarea contestaţiilor se face prin reevaluarea 

lucrărilor primite, conform baremelor afişate. Contestaţiile au următoarea rezolvare:  
 

1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj 
mai mic de 95 de puncte, punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin 
descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va 
constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este 
mai mică de 5 puncte, punctajul iniţial rămâne neschimbat.  

2) pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 de puncte, punctajul definitiv 
este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii, indiferent de diferenţa 
între punctajul iniţial şi cel nou acordat.  

Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către 
preşedintele Comisiei Centrale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul catolic 
(confesiunile romano-catolic și greco-catolică). 
 
9. Acordarea premiilor şi a menţiunilor  
 

a. La etapa locală/sector și la etapa județeană/a municipiului București numărul 
de premii şi menţiuni acordate rămâne la latitudinea inspectoratului judeţean/municipiului 
Bucureşti.  

b. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu 
prevederile Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 
aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012.  

c. La etapa naţională, la note egale se acordă acelaşi premiu. Dacă nota pentru care 
se acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulţi elevi, subcomisia disciplinei 
respective va reevalua lucrările candidaţilor pentru departajarea acestora, astfel încât să nu 
se depăşească numărul maxim de premii (3 premii) prevăzut în Metodologia–cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 
nr.3035/2012.  
 

Atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea 
revine vicepreşedintelui comisiei respective.  
 

d. Precizările de la punctul c) sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce 
priveşte acordarea menţiunilor.  
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e. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu 
se redistribuie pentru celelalte clase.  

 
f. Toţi elevii participanţi la etapa judeţeană şi naţională primesc diplomă de 

participare din partea inspectoratului şcolar organizator.  
 
10. Dispoziţii finale  
 

Preşedintele executiv al comisiei de organizare şi evaluare de la etapa judeţeană/a 
municipiul Bucureşti (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are 
obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea etapei 
judeţene/a Municipiului Bucureşti, la Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării 
Științifice, în atenţia inspectorului general pentru disciplina religie, datele elevilor 
calificaţi pentru etapa naţională.  

Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, 
unitatea şcolară de provenienţă, punctajul, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va 
însoţi lotul la etapa naţională, alte date de contact (conform tabelului de mai jos):  
 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa de la 
care provin 

Unitatea 
şcolară de 

provenienţă 
Punctajul 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

Profesorul 
care va 

însoţi lotul 
la etapa 

naţională 

Alte date 
de contact 

       

Tot cu această ocazie, se vor înainta și propunerile de profesori care să facă 
parte din Comisia centrală a competiției naționale a olimpiadei de religie pentru clasele 
VII-XII , cultul catolic (confesiunile romano-catolic și greco-catolică). 

Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele și prenumele cadrului didactic, 
școala în care își desfășoară activitatea și precizarea că respectivul cadru didactic nu 
are rude sau elevi în concurs, până la gradul al III-lea inclusiv, pentru etapa 
națională, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului 
școlar general și a inspectorului școlar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin 
fax la numerele 021/313 55 47, 021/311 23 81 și pe e-mail, scanat (cu semnături și 
ștampilă), la adresa catalin_pislaru@yahoo.com sau prin poșta rapidă. 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihaela Tania IRIMIA 

 

DIRECTOR, 

Monica Cristina ANISIE 

 

INSPECTOR GENERAL, 

Cătălin PÎSLARU 

mailto:catalin_pislaru@yahoo.com
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Anexă la 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII 

cultul catolic 
(Confesiunile romano-catolică şi greco-catolică) 

 

Tematica pentru olimpiada de religie 

Clasa a VII-a 

 

Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform Programei şcolare în vigoare 
pentru disciplina religie la clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 

 

Etapa  pe școală/locală cuprinde următoarele teme: 

 Biserica în primele veacuri 

1. Naşterea Bisericii 

- Biserica din Ierusalim (mediul iudaic şi Rusaliile) 

- Răspândirea creştinismului în Imperiul Roman: Sf. Petru şi Sf. Paul 

2. Persecuţiile din primele veacuri 

- Cauzele persecuţiilor 

- Persecuţiile de la Nero la Diocleţian 

3. Edictul de la Milano 

 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  

 

I. Biserica în primele veacuri 

1. Primele concilii ecumenice: 

- Niceea 

- Constantinopol I 

- Efes 

- Calcedon 

II. Biserica în Evul Mediu 

1. Ereticii şi Inchiziţia 
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Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 

Biserica în epoca moderna şi contemporană 

1. Martin Luther şi Reforma protestantă 

2. Calvin şi răspândirea protestantismului 

3. Henric al VIII-lea şi anglicanismul 

4. Reforma catolică 

5. Conciliul Tridentin 

 

Bibliografie: 

1. Biblia, traducere, introduceri şi note: pr Alois Bulai, pr Eduard Pătraşcu, Ed. Sapientia, Iaşi, 
2013.  

2. Manual de Religie pentru clasa a VII-a (cultul romano-catolic), Pr. Alois Hîrja (coord.), 
Editura Presa Bună, Iaşi 2007. 

3. Religie: manual pentru clasa a VII-a (cultul greco-catolic), Sorin Marţian, Nicoleta 
Marţian, Editura Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş 2012. 

4. Catehismul Bisericii Catolice, Ed. ARCB, 1993. 
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Clasa a VIII-a 

 

Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform Programei şcolare în vigoare 
pentru disciplina religie la clasa a VIII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 

 

Etapa  pe școală / locală cuprinde următoarele teme: 

I. Existenţa lui Dumnezeu 

1. Cine este Dumnezeu? Însuşirile lui Dumnezeu 

2. Preasfânta Treime 

II. Dumnezeu Tatăl 

1.  Prezenţa lui Dumnezeu în Vechiul Testament  

2. Cristos ne vorbeşte despre Dumnezeu Tatăl 

 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  
 

III. Dumnezeu Fiul 

  1. Isus – Fiul lui Dumnezeu şi al Mariei 

  2. Parabolele lui Isus: Parabola fiului risipitor, Parabola samariteanului 
milostiv 

  3. Minunile lui Isus: Nunta din Cana, Învierea fiicei lui Iair 

4. Pătimirea şi moartea lui Isus 

5. Învierea lui Isus 

6. Înălţarea la cer 

 

Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 

IV. Dumnezeu Duhul  Sfânt 

1. Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură: numele, darurile şi roadele 

2. Acţiunea Duhului Sfânt în viaţa creştinului. 
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  Bibliografie: 

1. Biblia, traducere, introduceri şi note: pr Alois Bulai, pr Eduard Pătraşcu, Ed. Sapientia, Iaşi, 

2013. 

2. Manual de Religie pentru clasa a VIII-a (cultul Romano-Catolic), Crezul, Pr. Alois Hîrja 

(coord.), Editura Presa Bună, Iaşi 2007 

3. Religie: manual pentru clasa a VIII-a (cultul Greco-Catolic), Sorin Marţian, Nicoleta 

Marţian, Editura Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş 2012 
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Clasa a IX-a 

 

Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru 
disciplina Religie la clasa a IX-a, aprobată prin O.M. nr. 5230 din 01.IX. 2008.  

 

Etapa pe școală/ locală cuprinde următoarele teme: 

 

I. Introducere în Sfânta Scriptura  

1. Autorul, inspiraţia şi sensurile Sfintei Scripturi 

2. Canonul Sfintei Scripturi 
3. Criteriile de interpretare ale Sfintei Scripturi  
 
 
II. Perioada Patriarhilor  

1. Chemarea lui Avraam  

2. Legământul lui Dumnezeu cu Avraam  
3. Jertfa lui Isac 
4. Istoria lui Iacob 
 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  
 

III. Perioada Exodului  

1. Chemarea lui Moise 

2. Eliberarea din Egipt şi trecerea Mării Roşii  

3. Legământul de pe Sinai  

 

Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 
IV. Perioada monarhiei  

1. Regele David  

2. Regele Solomon  

3. Profetul Ilie  
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Clasa a X-a 
 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru 
disciplina Religie la clasa a X-a, aprobată prin O.M. nr. 5230 din 01.IX. 2008. 
  

Etapa pe școală/ locală cuprinde următoarele teme: 

 
I. Credința în Dumnezeu Tatăl, Creatorul  
1. Îngerii și lumea văzută  
2. Omul: - după chipul lui Dumnezeu; 
 - unitate de trup și suflet; 
 - bărbat și femeie; 
 - omul în Paradis  
 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  
 
II. Credința în Isus Cristos, Mântuitorul  
1. Misterele copilăriei lui Isus: - Epifania - Prezentarea lui Isus la Templu  
2. Misterele vieții publice a lui Isus: - Botezul - Ispitirea - Schimbarea la față  
3. Misterele pătimirii, morţii şi învierii lui Isus: Cina cea de Taină, Moartea pe cruce, 
Învierea 
 

Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 
III. Credința în Spiritul Sfânt, Sfintitorul  
1. Numele propriu al Spiritului Sfânt  
2. Denumirile Spiritului Sfânt  
3. Simbolurile Spiritului Sfânt  
4. Coborârea Spiritului Sfânt 
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Clasa a XI-a 
 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru 
disciplina Religie clasa a XI-a, aprobată prin O.M. nr. 5230 din 01.IX. 2008.  
 

Etapa pe școală/ locală cuprinde următoarele teme: 

 
I. Biserica lui Isus Cristos  
1.Biserica în planul lui Dumnezeu  
2.Biserica – popor al lui Dumnezeu,  
3.Însuşirile Bisericii  
 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  
 
II. Sacramentele inițierii creștine  
1. Sacramentul Botezului: definiție, prefigurări, necesitatea și harul botezului  
2. Sacramentul Mirului: definiție și roadele Mirului  
3. Sacramentul Euharistiei: definiție, prefigurări, roadele împărtășaniei  
 

Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 
III. Sacramentele de vindecare  
1. Sacramentul Pocăinței sau al Reconcilierii: definiție, forme ale Pocăinței în viața creștină, 
actele penitentului, roadele sacramentului Pocăinței  
2. Sacramentul ungerii bolnavilor: definiție, roadele sacramentului  
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Clasa a XII-a 
 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei școlare în vigoare pentru 
disciplina Religie la clasa a XII-a, aprobată prin O.M. nr. 5230 din 01.IX. 2008.  
 

Etapa pe școală/ locală cuprinde următoarele teme: 

  
I. Demnitatea persoanei umane  
1. Libertatea omului - libertate și responsabilitate - libertatea umană în economia mântuirii  
2. Conștiința morală - judecata de conștiință - formarea conștiinței - alegerea după 
conștiință - judecata eronată  
 

Etapa judeţeană cuprinde temele din etapa anterioară, la care se adaugă 
următoarele teme:  
 
II. Legea  
1. Legea morală naturală  
2. Legea veche  
3. Legea cea nouaă 
III. Încălcarea legii – păcatul  
1.Definirea și clasificarea păcatelor  
 

Etapa naţională cuprinde temele de la etapele anterioare, la care se adaugă 
următoarele teme: 

 
IV. Omul în familie, în Biserică și în societate (din perspectiva poruncii a IV-a a Decalogului)  
1. Familia în planul lui Dumnezeu  
2. Familia și societatea  
3. Îndatoririle membrilor familiei  
 
 
  
BIBLIOGRAFIE (pentru clasele IX-XII):  
 
1. Biblia, traducere, introduceri şi note: pr Alois Bulai, pr Eduard Pătraşcu, Ed. Sapientia, Iaşi, 
2013.  

2. Conciliul Vatican II, Ed. ARCB, 2000  

3. Catehismul Bisericii Catolice, Ed. ARCB, 1993.  

4. SESCU P., Introducere în Sfânta Scriptură, Ed. Sapientia, Iaşi, 2001.  

 


