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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

20 iulie 2016 
 

Probă scris ă 
 

RELIGIE ORTODOXĂ 
Profesori 

 
Varianta 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Toată făptura lui Dumnezeu e bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire, căci se 
sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. (I.Timotei 4, 4-5) 

Pornind de la afirmaţia de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
a) Definiţi ierurgiile. 
b) Precizaţi scopul ierurgiilor. 
c) Enumeraţi ierurgiile legate de viaţă. 

 
14 puncte 

 
2. Rolul cel mai important în formularea învăţăturii de credin ţă l-au avut Sinoadele Ecumenice. 

Pornind de la afirmaţia de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
a) Precizaţi o învățătura de credință formulată la Sinodul I Ecumenic. 
b) Menţionaţi învăţătura formulată de Sinodul III Ecumenic despre Fecioara Maria. 
c) Explicați învățătura de credință formulată la Sinodul VII Ecumenic. 

 
 

16 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Redactaţi un text cu tema Recunoa şterea mitropoliei din Moldova , după următorul plan de 
idei: 
 a)  Contextul  politic al întemeierii Mitropoliei Moldovei; 
 b)  Organizarea bisericească; 
 c)  Recunoaşterea Mitropoliei de către Patriarhia Ecumenică.  
   

           15 puncte  

2. Redactaţi un text cu tema Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos,   după următorul plan 
de idei: 
   a) Chemarea profetică; 
   b) Slujirea arhierească; 
   c) Demnitatea împărătească. 

15 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox, clasa a V-a: 

Competen ţe specifice Con ţinuturi 
2.2 Comunicarea clară şi corectă a conţinutului şi 
mesajului moral-religios din textele studiate  

- Să fim prevăzători - Pilda celor zece 
fecioare 
- Răspândirea creştinismului pe teritoriul 
ţării noastre. Sfântul Apostol Andrei 

3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei 
sărbătorilor creştine pentru credincioşi 
 

- Despre sărbători - împărţirea şi 
importanţa lor 
- Duminica - sărbătoare săptămânală a 
creştinilor 
- Sărbătorile împărăteşti 

 (Programe şcolare Religie - Cultul Ortodox , Clasele a V-a - a VIII-a, OMECI 5097/09.09.2009) 

Pornind de la secvența dată, prezentaţi proiectarea activităţii didactice în cadrul procesului 
de predare-învățare-evaluare specific disciplinei religie, având în vedere: 
 
- precizarea unei metode expozitive care poate fi aplicată pentru formarea/dezvoltarea uneia dintre 
competențele specifice din secvența dată, la alegere;  
- descrierea modului în care utilizați metoda menționată în vederea formării/dezvoltării competenței 
specifice selectate; 
- precizarea a două mijloace de învăţământ, specifice religiei, justificând totodată şi alegerea 
acestora din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor date; 
- precizarea unei forme de organizare extraşcolară a educaţiei religioase, care contribuie la  
formarea /dezvoltarea competenţelor specifice precizate în secvenţa de mai sus;  
- proiectarea a doi itemi de tip diferit, unul de tip obiectiv și unul de tip semiobiectiv, pentru 
evaluarea uneia dintre competențele specifice din secvența dată. 

 
Notă! Se punctează și utilizarea limbajului de specialitate, corectitudinea informației 

teologice  utilizate în elaborarea itemilor și a răspunsurilor, structurarea prezentării, ordonarea şi 
explicarea ideilor. 

 


