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Regulament specific de organizare şi desfăşurare a
OLIMPIADEI DE RELIGIE - ALIANȚA EVANGHELICĂ
(Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal, clasele V-XII)/
LICEE TEOLOGICE BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE, clasele IX-XII,
valabil începând cu anul școlar 2018-2019
I. Prezentare generală
1. Olimpiada de religie pentru Alianța Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creștin după
Evanghelie, Cultul Penticostal), clasele V-XII/ Licee teologice baptiste și penticostale, clasele
IX-XII, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare introduse prin
OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, numită în continuare Metodologie-cadru.
2. Olimpiada de religie pentru Alianța Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creștin după
Evanghelie, Cultul Penticostal), clasele V-XII/Licee teologice baptiste și penticostale, clasele
IX-XII, reprezintă o competiție 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. Participarea la această olimpiadă este opţională
şi individuală.
3. 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, cultele baptist, creștin după Evanghelie și penticostal și clasa a IX-a, clasa a
X-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a pentru elevii Liceelor teologice baptiste și penticostale.
4. Elevii de la Liceele teologice baptiste și 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 baptist și
penticostal se califică pentru etapa națională primul clasat la etapa pe școală. Probele de
concurs se vor desfăşura la nivelul Liceelor Teologice Baptiste și Liceelor Teologice
Penticostale, pe clase, după cum urmează:
a. Cultul Baptist: Studiul Biblic al Vechiului Testament (clasa a IX-a), Studiul Biblic al Noului
Testament (clasa a X-a), Istoria Creștinismului (clasa a XI-a), Doctrine Biblice (clasa a XII-a).
b. Cultul Penticostal: Studiul Biblic al Vechiului Testament (clasa a IX-a), Studiul Biblic al
Noului Testament (clasa a X-a), Doctrine Biblice (clasa a XI-a), Pneumatologie (clasa a XII-a).
5. 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.
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II. Etapele olimpiadei și selecția elevilor
1. Pentru etapele pe şcoală și locală, perioada generală a desfășurării acestor etape se
comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și este menționată în precizările
elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MEN. Datele desfășurării etapelor, pe
şcoală și locală, sunt stabilite de către inspectorii școlari de specialitate din inspectoratele
școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și se încadrează în perioada
generală comunicată, de regulă, în luna ianuarie, respectiv februarie a anului școlar în curs.
Criteriile de participare a elevilor la etapa pe școală sunt stabilite de profesorul/profesorii de
religie din fiecare unitate școlară. Criteriile de calificare la etapa locală și numărul de locuri
pentru această etapă sunt stabilite de Comisia județeană/a sectorului municipiului București de
organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de organizare.
2. Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei, data
desfășurării este stabilită la nivelul MEN, de regulă, în luna martie. Criteriile de calificare la
etapa județeană/pe sectoare sunt stabilite de subcomisiile de organizare constituite în cadrul
Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București. Acestea elaborează criteriile de
calificare și stabilesc numărul de locuri pentru această etapă.
3. Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti subiectele sunt unice şi sunt
elaborate de către grupul de lucru pentru subiecte format din membri ai Comisiei centrale a
olimpiadei naționale. Subiectele vor fi transmise județelor în format electronic, fiind accesibile
în dimineața zilei de concurs.
4. Locurile desfășurării sunt stabilite de fiecare inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar
al Municipiului București. Punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa
naţională este de 85 puncte, punctajul maxim fiind de 100 puncte. Comisia județeană/a
sectoarelor municipiului București stabilește modul de atribuire a premiilor la această etapă,
după centralizarea rezultatelor.
5. Pentru etapa naţională a Olimpiadei de religie, - Alianța Evanghelică (Cultul Baptist,
Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal), clasele V-XII, numărul locurilor atribuite
fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ), respectiv fiecărui sector al municipiului București, se
stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare, art.15 alin.(3). Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv,
fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu. Din
fiecare judeţ și din fiecare sector al municipiului București se califică primul clasat la etapa
judeţeană/a sectorului municipiului București.
6. În conformitate cu prevederile art.15 alin. (4) al Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de
religie pentru Alianța Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul
Penticostal), clasele V-XII, se atribuie locuri suplimentare, 23 locuri/an de studiu, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea
etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe
locurile prevăzute la art.15 alin. (3) din metodologie.
Pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesară respectarea
condiției de punctaj minim prezentată la punctul II.4 din prezentul regulament. Locurile
suplimentare se atribuie după cum urmează:
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a) 23 locuri/an de studiu pentru olimpiadele la care etapa județeană se organizează în
toate județele și sectoarele municipiului București.
b) 13 x (numărul de județe și sectoare ale municipiului București în care se organizează
olimpiada)/47, valoare rotunjită superior, pentru olimpiadele la care etapa județeană nu se
organizează în toate județele și sectoarele municipiului București.
7. Pentru elevii de la un an de studiu care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în
clasamentul naţional pe an de studiu (realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor
municipiului București) care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă
se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite, conform Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
8. Avându-se în vedere specificul profilului vocațional al Liceelor teologice baptiste și
penticostale, care școlarizează în profil vocațional teologic, clasele IX-XII și repartiția acestui
profil, în general, ca profil unic la nivel de județ și Municipiul București, etapele olimpiadei
pentru acest profil sunt: etapa pe școală și etapa națională. Etapa pe școală este echivalentă
etapei județene.
III. Realizarea subiectelor şi a baremelor
1. În Anexele 1 și 2, care sunt părți componente ale prezentului regulament, este prezentată
tematica pentru etapele: locală, județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti și națională.
Anexa 1 cuprinde tematica pentru Olimpiada de religie- Alianța Evanghelică (Cultul Baptist,
Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal), clasele V-XII, iar anexa 2 cuprinde
tematica pentru Olimpiada de religie - Licee teologice baptiste și penticostale, clasele IXXII. Tematica pentru etapa pe școală este stabilită de către comisia care realizează subiectele
la această etapă.
2. La etapa pe şcoală subiectele și baremele aferente se realizează de către Comisia de
organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală, în acord cu tematica generală a disciplinei,
stabilită pentru această etapă.
3. La etapa locală subiectele și baremele aferente se realizează de către Comisia de
organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa locală, propusă de
Consiliul consultativ al disciplinei cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea etapei locale,
constituită la nivelul inspectoratului școlar, în acord cu tematica generală a disciplinei,
stabilită pentru această etapă.
4. La etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti 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 Art. 27 (1)
din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în acord
cu tematica generală a disciplinei, stabilită pentru această etapă.
5. La etapa națională subiectele și baremele aferente sunt elaborate de către Comisia centrală
a olimpiadei naționale, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare, în acord cu tematica generală a disciplinei, stabilită
pentru această etapă.
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IV. Organizarea comisiilor
1. Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate cu
prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
precum și cu prevederile prezentului regulament.
2. Pentru etapa pe școală a olimpiadei se constituie Comisia de organizare, evaluare și de
soluționare a contestațiilor care răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării
olimpiadei. Comisia este numită prin decizie a conducătorului unității de învățământ
preuniversitar şi cuprinde cel puțin 2 profesori și un secretar. Calitatea de președinte al
comisiei revine directorului/directorului adjunct al unității de învățământ preuniversitar.
3. Pentru etapa locală se constituie Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a
contestațiilor care răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării olimpiadei. Comisia
este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei cu cel puțin 10 zile înainte de
desfășurarea etapei locale și numită prin decizie a inspectorului școlar general, având
următoarea componență:
 președinte: inspector școlar/profesor metodist de specialitate;
 vicepreședinte: profesor metodist de specialitate/profesor de specialitate cu rezultate
deosebite în activitatea profesională;
 secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se
desfășoară etapa, având competențe de operare pe calculator;
 membri: profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora
fiind proporțional cu numărul elevilor participanți.
4. Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, Comisia județeană/a
sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor
este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei cu cel puțin 10 zile înainte de
desfășurarea olimpiadei și este numită prin decizie a inspectorului școlar general.
5. Pentru etapele judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională componența
comisiilor/subcomisiilor și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite pe baza
prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare.
V. Desfășurarea probelor de concurs și evaluarea lucrărilor
1. Probele de concurs sunt probe 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.
2. Desfășurarea probelor de concurs și evaluarea lucrărilor se face conform Metodologieicadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cap. II, secțiunea 2, articolele
32-41 și a unei proceduri elaborate de Comisia centrală.
3. La etapa pe şcoală evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare şi
evaluare pentru etapa pe şcoală. La etapa locală evaluarea lucrărilor se realizează de către
Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa locală. La
etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti evaluarea lucrărilor se face
conform unei proceduri stabilite de Comisia centrală a olimpiadei naționale. La etapa
națională evaluarea lucrărilor se face de către Comisia centrală a olimpiadei naționale.
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4. 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.
5. Evaluarea pe baza baremului de corectare şi notare se înregistrează în borderourile de
evaluare, separat pentru fiecare evaluator.
VI. Rezolvarea contestaţiilor/criterii de departajare
1. În conformitate cu prevederile art. 42, din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă. Depunerea și
rezolvarea contestațiilor se desfășoară astfel:
(1) Pentru etapele premergătoare etapei județene/a sectoarelor municipiului București:
a) Depunerea contestațiilor se realizează la comisiile de organizare, evaluare și soluționare a
contestațiilor, constituite pentru fiecare etapă.
b) Comisiile discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice sau cu părinţii)
pe baza lucrării scrise.
c) Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură.
d) Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor.
(2) Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, Comisia națională stabileşte
prin procedură specifică modalitatea de soluţionare a contestaţiilor, conform art.43 alin.(3) din
Metodologia-cadru.
(3) Pentru etapa națională:
a) 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.
b) Comisiile discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice însoțitoare sau
cu părinţii) pe baza lucrării scrise.
c) Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură.
d) Dacă elevul îşi menține contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor.
(4) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor
iniţiale.
2. Punctajul acordat de subcomisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele
olimpiadei. La toate etapele olimpiadei, comisia/subcomisia de contestaţii este formată din
cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării.
3. Rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de cel mult 24 de ore de la
încheierea intervalului orar destinat rezolvării contestaţiilor pentru etapa națională și cel mult
72 de ore pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, conform prevederilor
art. 43 alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
4. După afișarea rezultatelor finale după contestații, în situația existenței a cel puțin doi
elevi/două lucrări care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a 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.
În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următorul criteriu de departajare
îl constituite punctajul superior obținut la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare
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număr de puncte, acordat prin barem. În cazul în care departajarea nu se poate realiza în baza
criteriilor precizate, se vor aplica alte criterii, elaborate de către subcomisiile de organizare
constituite în cadrul Comisiilor județene/a sectoarelor municipiului București de organizare,
evaluare și de soluționare a contestațiilor. Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate
înainte de festivitatea de premiere.
VII. Premierea
1. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
2. La etapele locală, județeană/a sectoarelor municipiului București, modul de acordare a
premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiției. La etapa națională
premierea elevilor se va realiza în conformitate cu prevederile art. 47 alin (2) din Metodologiacadru.
3. Pe lângă premiile acordate de MEN, la etapa națională pot fi acordate și premii speciale, de
către societăți științifice, culte religioase, asociații profesionale, universități, organizații ale
minorităților naționale din România sau din străinătate, autorități locale sau sponsori.
4. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a olimpiadei
naționale și vor fi comunicate participanților la deschiderea fiecărei competiții.
VIII. Dispoziţii finale
Inspectorul şcolar pentru disciplina religie din judeţul/municipiul Bucureşti are obligaţia
de a transmite, în termen de 5 zile de la desfăşurarea etapei judeţene/a sectoarelor municipiului
Bucureşti (pentru Olimpiada de religie - Alianța Evanghelică - Cultul Baptist, Cultul Creștin
după Evanghelie, Cultul Penticostal, clasele V-XII), respectiv a etapei pe școală (pentru
Olimpiada de religie - Alianța Evanghelică - licee teologice baptiste și penticostale, clasele
IX-XII), Ministerului Educației Naționale și județului organizator al etapei naționale, rezultatele
(notele obținute) și datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.
Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea
şcolară de provenienţă, punctajul obţinut, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi
lotul la etapa naţională, alte date de contact.
Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului
şcolar pentru disciplina religie. Acestea vor fi transmise în format electronic inspectorului
general din MEN și pe adresa de e-mail a inspectorului pentru disciplina religie din județulgazdă al etapei naționale a olimpiadei de religie.
DIRECTOR GENERAL,
Corina MARIN

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania IRIMIA

Director,
Adrian Marius BĂRBULESCU

Inspector General,
Vasile TIMIȘ
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ANEXĂ 1 la
Regulament specific de organizare şi desfăşurare a
OLIMPIADEI DE RELIGIE - ALIANȚA EVANGHELICĂ
(Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal, clasele V-XII)/
LICEE TEOLOGICE BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE, clasele IX-XII
TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE, CLASELE V-XII
CLASA A V-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programele școlare în
vigoare pentru disciplina Religie-Cultul Baptist, Religie-Cultul Creștin după Evanghelie, ReligieCultul Penticostal la clasa a V-a, aprobate prin O.M. 3393/28.02.2017
 Etapa locală cuprinde următoarele teme:
1. Dumnezeu în creație (crearea lumii văzute; diversitatea și frumusețea Universului creat;
cunoașterea lui Dumnezeu prin Creația Sa)
2. Primii oameni și promisiunea unui Mântuitor (legătura omului cu Dumnezeu înainte și după
căderea în păcat; promisiunea venirii Mântuitorului)
3. Avraam, prietenul lui Dumnezeu (chemarea și legământul lui Dumnezeu cu Avraam;
începuturile poporului ales)
4. Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu (eliberarea din Robia egipteană; drumul spre Țara
Făgăduinței; primirea Decalogului)
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală la
care se adaugă următoarele teme:
5. Decalogul: importanța lui în viața omului (explicarea celor zece porunci; rolul poruncilor lui
Dumnezeu în diferite contexte de viață)
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
6. Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu (exemple de personaje biblice care au răspuns
chemării lui Dumnezeu: Noe, Samuel, Ieremia, Iona)
CLASA A VI-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 VI-a, aprobate prin O.M. 3393/28.02.2017
 Etapa locală cuprinde următoarele teme:
1. Țara Sfântă în vremea Domnului Isus (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 nașterii lui Isus; nașterea și copilăria Sa)
3. Începutul propovăduirii lui Isus Hristos (Ioan Botezătorul; botezul și începutul lucrării publice;
alegerea celor 12 ucenici)
4. Jertfa de pe cruce și biruința asupra morții (suferințele și moartea Domnului Isus; învierea și
arătările Domnului după înviere)
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
5. Înălțarea Domnului Isus la cer (promisiunea trimiterii Duhului Sfânt; Înălțarea Domnului Isus;
rolul apostolilor și faptele ucenicilor după înălțare)
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
6. Rugăciunea Tatăl Nostru (Dumnezeu ca Tată; folosirea apelativului ”Tată” de către cei care
sunt copii ai lui Dumnezeu; explicarea și importanța rugăciunii)
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CLASA A VII-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 VII-a, aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009.
 Etapa locală cuprinde următoarele teme:
1. Profeții mari (Isaia, Daniel)
2. Evangheliile (Matei, Marcu, Luca, Ioan)
3. Faptele Apostolilor. Formarea Bisericii primare
4. Biserica. Hristos și Biserica Sa. Slujbele în Biserică
5. Actele de cult ale Bisericii: Botezul în apă și Cina Domnului
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
6. Pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt - o necesitate în viața credinciosului
7. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
8. Minunile Domnului Isus (cele patru domenii)
9. Predica de pe munte (Matei 5-7)
10. Pildele împărăției (Matei 13)
CLASA A VIII-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 VIII-a, aprobată prin O.M. nr. 5097 / 09.09.2009.
 Etapa locală cuprinde următoarele teme:
1. Epistolele pauline (Romani – Evrei)
2. Epistolele generale (Iacov – Iuda)
3. A doua venire a Domnului Isus
4. Judecata de apoi.
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
5. Creștinismul la români
6. Mișcarea evanghelică din România. Baptiștii. Penticostalii. Creștinii după Evanghelie
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
7. Iudaismul
8. Creștinismul
CLASA A IX-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 locală cuprinde următoarele teme:
1. Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu
2. Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Duhul Sfânt
3. Păcatul
4. Credința
5. Nașterea din nou
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 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
6. Biserica. Integrarea în biserica locală
7. Virtuțile creștine: Dragostea
8. Conștiința curată
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
9. Respectul față de părinți
10. Limbajul. Îmblânzirea limbii
CLASA A X-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 locală cuprinde următoarele teme:
1. Scurt istoric al muzicii în Vechiul Testament
2. Exemple de cântări (Cântarea lui Moise, Cântarea Anei)
3. Scurt istoric al muzicii în Noul Testament
4. Cântări din Noul Testament (Cântarea Mariei, Cântarea lui Simeon)
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
5. Probleme ale adolescenților: Conformismul
6. Nevoia de modele
7. Pericole pentru adolescenți. Răzvrătirea
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
8. Aspectul fizic
9. Anturajul. Evaluarea grupului de tineri
CLASA A XI-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 locală 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
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
6. Calea spre maturitate spirituală
7. Valoarea integrității în relațiile dintre tineri
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
8. Regula de aur a Scripturii
9. Iubirea adevărată și cea falsă
10. Acceptarea. Încurajarea
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CLASA A XII-A
Tematica pentru Olimpiada de Religie 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 locală 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
 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde temele de la etapa locală
la care se adaugă următoarele teme:
6. Creștinul și suferința
7. Provocările lumii contemporane: sexualitatea, drogurile
 Etapa națională cuprinde temele de la etapele locală și județeană la care se adaugă
următoarele teme:
8. Răspunsuri la întrebările lumii de azi
9. Creștinul în biserică și în afara ei. Marea Trimitere
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Pop, Speranța Doina Cătană, Andrei Varasciuc, Religie-Cultul Penticostal, cl.a VI-a, EDP, 2018
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Timișoara, 2006
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ANEXĂ 2 la
Regulament specific de organizare şi desfăşurare a
OLIMPIADEI DE RELIGIE - ALIANȚA EVANGHELICĂ
(Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal, clasele V-XII)/
LICEE TEOLOGICE BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE, clasele IX-XII,
TEMATICA GENERALĂ A
OLIMPIADEI DE RELIGIE - LICEE TEOLOGICE BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE, clasele IX-XII
A. LICEE TEOLOGICE - CULTUL BAPTIST
CLASA A IX-A
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina
Studiul biblic al Vechiului Testament la clasa a IX-a
• Etapa locală cuprinde următoarele teme:
I.Prezentarea generală a Bibliei
1.Revelaţia
2.Inspiraţia
3.Canonul Evreiesc şi Protestant
II. Căderea omului şi răscumpărarea poporului Israel
1.Geneza
-creaţia
-căderea în păcat
-Avraam, Iosif
2.Exod
-Ieşirea din Egipt
-Legea
-Cortul întâlnirii
•Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele:
III.Perioada monarhiei unite
1.Împăratul Saul
2.Împăratul David
3.Împăratul Solomon
IV. Poezia evreiască
1.Caracteristicile poeziei ebraice
2.Cartea Psalmilor
CLASA A X-A
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina
Studiul biblic al Noului Testament la clasa a X-a
•Etapa locală cuprinde următoarele teme:
I. INTRODUCERE IN NOUL TESTAMENT
1.Prezentare generală
2.Lumea romană – Cezarii secolului I
3.Filosofiile primului secol
4.Iudaismul
5.Canonul Noului Testament
II. LITERATURA EVANGHELICĂ
1.Problema sinoptică a evangheliilor
2.Evanghelia după Marcu
3.Evanghelia după Matei
4.Evanghelia după Luca
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5.Evanghelia după Ioan
6.Persoana Domnului Isus în sinoptici vs. Ioan
•Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele:
III. Apostolul Pavel
1.Convertirea lui Saul
2.Romani
3.Galateni, 1,2 Corinteni
4.Epistolele scrise în temniţă – Efeseni, Filipeni, Coloseni
CLASA A XI-A
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina
Istoria Creştinismului la clasa a XI-a
•Etapa locală cuprinde următoarele teme:
I. Perioada de supravieţuire a creştinismului
1.Persecuţiile religioase sec. I-IV
2.Erezii doctrinare sec. I-IV
3.Constantin cel Mare şi edictul de la Milano
II. Perioada de consolidare a creştinismului
1.Conciliile bisericeşti
2.Părinţii bisericeşti sec. I-IV
•Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele:
III. Perioada de controversă a creştinismului
1.Controversa iconoclastă şi iconodulă
2.Marea Schismă de la 1054
IV. Perioada Reformatorilor
1.Reforma lui Martin Luther 1517
2.Reforma lui Zwingli
3.Calvinism vs Arminianism
CLASA A XII-A
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina
Doctrine Biblice la clasa a XII-a
•Etapa locală cuprinde următoarele teme:
I. TEOLOGIE
1. Atributele lui Dumnezeu
2. Revelaţia
3. Inspiraţia
II. Hamartologie
1. Păcatul
2. Natura esenţială a păcatului
3. Surse ale păcatului
4. Consecinţe ale păcatului
•Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele:
III. SOTERIOLOGIE
1.Definiţia mântuirii
2.Începutul mântuirii
3.Continuarea mântuirii
4.Desăvârşirea mântuirii
IV. CRISTOLOGIE
1.Persoana Domnului Isus Hristos
2.Moartea lui Isus Hristos
3.Învierea lui Isus Hristos
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B. LICEE TEOLOGICE - CULTUL PENTICOSTAL
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:
LEGEA – PENTATEUHUL
 Geneza
 Exodul
 Leviticul
 Numerii
 Deuteronom
Pentru etapa națională, la tematica de la etapa locală se adaugă:
ISTORIA - CĂRȚILE ISTORICE
 Iosua
 Judecători
 Rut
 1 Samuel; 2 Samuel
 1 Împărați; 2 Împărați
 1 Cronici; 2 Cronici
 Ezra
 Neemia
 Estera
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:
EVANGHELIILE
 Evanghelia după Matei
 Evanghelia după Marcu
 Evanghelia după Luca
 Evanghelia lui Ioan
FAPTELE APOSTOLILOR
Pentru etapa națională, la tematica de la etapa locală se adaugă:
EPISTOLELE PAULINE
 Romani
 1 Corinteni; 2 Corinteni
 Galateni
 Efeseni
 Filipeni
 Coloseni
 1 Tesaloniceni; 2 Tesaloniceni
 1 Timotei
 2 Timotei
 Tit
 Filimon
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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:
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

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
DOCTRINA DESPRE ÎNGERI – ANGELOGIE



Originea îngerilor si natura lor
Caracterul şi lucrarea îngerilor

Pentru etapa națională, la tematica de la etapa locală se adaugă:
DOCTRINA DESPRE OM – ANTROPOLOGIE
 Originea si natura omului
 Omul - fiinţă tripartită: trup, duh, suflet
 Scopul creării omului – starea omului la originea lui
DOCTRINA DESPRE PĂCAT – HAMARTIOLOGIE
 Originea și natura păcatului, căderea omului în păcat
 Clasificarea păcatelor
 Urmările păcatului: imediate, îndepărtate
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
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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:
PERSONALITATEA DUHULUI SFANT
 Duhul Sfânt este o persoană
 Dumnezeirea Duhului Sfânt
 Simbolurile Duhului Sfânt
 Denumirile Duhului Sfânt
DISPENSATIA DUHULUI SFANT
 Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime
 Lucrări de bază ale Duhului Sfânt
 Roada Duhului Sfânt
Pentru etapa națională, la tematica de la etapa locală se adaugă:
 Plinătatea Duhului Sfânt
 Darurile Duhului Sfânt
LUCRARI ALE DUHULUI SFANT
 Slujbele din biserică
 Călăuzirea Duhului Sfânt
 Locul şi rolul Duhului Sfânt în predicarea Evangheliei
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21. Trandafir Sandru, Doctrine biblice ale Bisericii, Editura Cultului Penticostal, Bucuresti,1991
22. Trandafir Sandru, Pneumatologie sau Persoana Duhului Sfânt, Ed. Institutului Teologic Penticostal,
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