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Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare
a Olimpiadei de religie pentru colegiile şi liceele teologice
Cultul catolic
(Confesiunile romano-catolică şi greco-catolică)
1. Disciplinele de concurs
Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează
elevilor cu aptitudini, înclinații şi interese deosebite pentru disciplinele Studiul biblic şi
Catehism, studiate în colegiile şi liceele teologice catolice (confesiunile greco-catolică şi
romano-catolică).
2. Elevii participanţi
La olimpiada de religie, participarea este opţională şi individuală, la toate
etapele. Elevii, indiferent de anul de studiu şi limbă, pot participa numai la olimpiada
organizată la nivelul clasei lor.
3. Etapele desfăşurării olimpiadei
a. Etapa pe şcoală se organizează la nivelul fiecărui colegiu/liceu teologic catolic.
Perioada generală a desfăşurării etapei pe şcoală se comunică inspectoratelor şcolare la
începutul fiecărui an şcolar. Data desfăşurării acestei etape este stabilită de
inspectoratele şcolare, încadrându-se în perioada generală prevăzută în Calendarul
olimpiadelor şcolare naționale.
b. Etapa naţională. Locul şi perioada desfăşurării etapei naționale a olimpiadei de
religie pentru colegiile şi licee teologice sunt propuse de către inspectorul de
specialitate din MENCȘ, după consultarea Conferinței Episcopilor Catolici din România
(CER) şi aprobate de preşedintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor
şcolare. Ele sunt comunicate la începutul anului şi sunt menționate în precizările
elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MENCȘ şi în Calendarul
olimpiadelor naționale şcolare.
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4. Selecţia elevilor
De la etapa pe şcoală pentru etapa naţională se califică pentru fiecare nivel de clasă
(IX-XII) elevul clasat pe locul I, dacă a obținut minimum 90 de puncte.
În situaţia necalificării elevilor pentru etapa naţională din cauza neobținerii
punctajului de minimum de 90 de puncte, sau a lipsei de concurenți la un nivel de clasă,
locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte clase.
În situaţia obţinerii de punctaje egale, 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 pe şcoală va elabora subiectele,
baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj.
5. Elaborarea subiectelor şi a baremelor şi 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 naţională, subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a olimpiadei
de religie pentru colegii şi licee teologice, cultul catolic, în acord cu tematica generală
a fiecărei clase.
c. În anexa la prezentul regulament, sunt enumerate tematica generală şi
bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. Conținuturile orientative pentru etapa
pe școală sunt stabilite de către comisia care realizează subiectele la această etapă.
d. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. Se acordă 10 puncte
din oficiu.
e. Pentru toate etapele, durata probelor de concurs este de 3 ore.
6. Organizarea comisiilor
Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare şi
atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologieicadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr.
3035/2012, capitolul III, secțiunea 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,
secțiunea a II-a, articolele 46-48.
8. Rezolvarea contestaţiilor
a. Rezolvarea contestațiilor 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 de religie, rezolvarea contestațiilor se face prin
reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate. Soluționarea contestațiilor se
va face astfel:
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1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai
mic de 95 de puncte, punctajul acordat inițial se modifică, prin creştere sau prin
descreştere, dacă între punctajul inițial şi cel acordat de comisia de contestații se va
constata o diferență de cel puțin 5 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje
este mai mică de 5 puncte, punctajul inițial rămâne neschimbat.
2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte, punctajul definitiv este
cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații, indiferent de diferența
între punctajul inițial şi cel nou acordat.
Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele
Comisiei centrale a olimpiadei de religie pentru colegiile şi liceele teologice catolice
(confesiunile greco-catolică şi romano-catolică).
9. Acordarea premiilor şi menţiunilor
a. La etapa naţională, premiile şi mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile
Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată
prin OMECTS nr. 3035/2012.
b. La etapa naţională, la note egale se acordă acelaşi premiu. Dacă nota pentru care se
acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulți elevi, subcomisia disciplinei
respective va reevalua lucrările candidaților 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.
Verificarea şi avizarea calității evaluării lucrărilor, ce impun departajarea, revin
vicepreşedintelui comisiei respective.
c. Precizările de la punctul b) sunt valabile şi pentru situația similară în ceea ce priveşte
acordarea mențiunilor.
d. Eventualele premii şi mențiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu se
redistribuie pentru celelalte clase.
e. Toți elevii participanți la etapa națională primesc diplomă de participare din partea
inspectoratului şcolar organizator.
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10. Dispoziţii finale
Preşedintele executiv al comisiei de organizare şi evaluare de la etapa pe colegii/licee
teologice (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia
de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea etapei pe colegiu/liceu
teologic, la Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Știinţifice, în atenţia
inspectorului general pentru disciplina religie, datele elevilor calificaţi pentru etapa
naţională.
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 olimpiadei de religie pentru colegiile/liceele teologice,
cultul catolic.
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
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Anexă la

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare
a olimpiadei de religie pentru colegiile şi liceele teologice
Cultul catolic
(Confesiunile romano-catolică şi greco-catolică)
Clasa a IX-a
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru
disciplina Biblie, la clasa a IX-a, aprobată prin O.M. nr. 5705 din 21.XI. 2006.
Etapa pe şcoală cuprinde următoarele teme:
I. Introducere în Sfânta Scriptură
1. Autorul, inspirația şi sensurile Sfintei Scripturi
2. Canonul Sfintei Scripturi
3. Criteriile de interpretare ale Sfintei Scripturi
II. Perioade din istoria Poporului ales
1. Perioada patriarhilor
2. Perioada exodului şi a intrării în Țara Canaanului
3. Perioada judecătorilor
4. Perioada monarhiei
5. Perioada exilului din Babilon și a întoarcerii în Patrie

Etapa naţională cuprinde temele de la etapa anterioară, la care se adaugă
următoarele teme:
III. Teme teologice din Pentateuh
1. Crearea omului
2. Căderea în păcat şi promisiunea mântuirii
3. Chemarea lui Avraam
4. Chemarea lui Moise
5. Eliberarea din Egipt
6. Mielul pascal
7. Legământul de pe Sinai
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Clasa a X-a
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru
disciplina Catehism la clasa a X-a, aprobată prin O.M. nr. 5705 din 21.XI. 2006.
Etapa pe şcoală cuprinde următoarele teme:
I. Credința în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu
1. Titlurile mesianice: Isus, Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut, Domnul
2. Patima, moartea şi învierea lui Isus Cristos (Procesul lui Isus. Moartea răscumpărătoare a
lui Isus Cristos. Învierea lui Isus Cristos, eveniment istoric şi transcendent)
II. Credința în Duhul Sfânt
1. Nume, denumiri, simboluri

Etapa naţională cuprinde temele de la etapa anterioară, la care se adaugă
următoarele teme:
III. Biserica lui Cristos
1. Biserica în planul lui Dumnezeu
2. Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii
3. Biserica - Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică
IV. Sfânta Fecioară Maria
1. Maica lui Cristos
2. Maica Bisericii
3. Cultul Fecioarei Maria în viața Bisericii
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Clasa a XI-a
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru
disciplina Catehism, clasa a XI-a, aprobată prin O.M. nr. 5705 din 21.XI. 2006.
Etapa pe şcoală cuprinde următoarele teme:
I. Sacramentele inițierii creştine
1. Sacramentul Botezului: definiție, prefigurări, necesitatea şi harul botezului
2. Sacramentul Mirului: definiție şi roadele Mirului
3. Sacramentul Euharistiei: definiție, prefigurări, roadele împărtăşaniei

Etapa naţională cuprinde temele de la etapa anterioară, la care se adaugă
următoarele teme:
II. Iubirea față de Dumnezeu
1. Porunca I a lui Dumnezeu
- Virtuțile teologale
- Expresii ale virtuții religiei
- Păcatele împotriva poruncii I a lui Dumnezeu
2. Porunca a II-a a lui Dumnezeu
- Numele Domnului este sfânt
- Jurământul
- Numele creştin
3. Porunca a III-a a lui Dumnezeu
- Ziua Sabatului
- Ziua Domnului
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Clasa a XII-a
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru
disciplina Studiu biblic, clasa a XI-a, aprobată prin O.M. nr. 5705 din 21.XI. 2006.
Etapa pe şcoală cuprinde următoarele teme:
I. Evanghelia după Sfântul Ioan
1. Autor, scop, destinatari şi particularități teologice
2. Texte specifice evangheliei după Sfântul Ioan
- Nunta din Cana 2, 1-12;
- Întâlnirea lui Isus cu Nicodim (In 3, 1-21);
- Întâlnirea cu samarineanca (In 4, 1-42);
- Discursul despre pâinea vieții (In. 6, 1-15);
- Învierea lui Lazăr (In11, 1-44);
- Rugăciunea sacerdotală (In17, 1-26).

Etapa naţională cuprinde temele de la etapa anterioară, la care se adaugă
următoarele teme:
II. Cartea Faptele apostolilor
1. Autor, scop, destinatari şi particularități teologice
2. Teme reprezentative:
3. Coborârea Spiritului Sfânt
4. Comunitatea primară
5. Convertirea lui Paul

BIBLIOGRAFIE (clasele IX-XII):
1. Biblia, traducere, introduceri şi note: pr Alois Bulai, pr Eduard Pătraşcu, Ed. Sapientia,
Iaşi, 2013.
2. SESCU P., Introducere în Sfânta Scriptură, Ed. Sapientia, Iasi, 2001.
3. BAGOT J. P. – DUBS J.-CL., Pour lire la Biblie, traducere în limba româna de Tarciziu
Serban, Cum să citim Biblia, Ed. ARCB, 1994.
4. CHARPENTIER E., Pour lire l’Ancien Testament, Les Edition du Cerf, Paris, 1994.
Traducere în limba română de Paula Iosif, Să citim Vechiul Testament, Ed. ARCB, 1998.
5. CHARPENTIER E., Pour lire le Nouveau Testament, Les Edition du Cerf, Paris, 1992.
Traducere în limba romănă de Cătălina Carabas-Olaru, Să citim Noul Testament, Ed. ARCB,
1999.
6. Catehismul Bisericii Catolice, Ed. ARCB, 1993.
7. ORSATTI, M., Introducere în Studiul Noului Testament, Bunavestire, Blaj 2008
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