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

15 iulie 2015 
 

Probă scris ă la 
RELIGIE GRECO-CATOLICA 

Profesori 
Varianta 3 

• 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. Pornind de la Evanghelia dup ă Sfântul Matei , precizaţi: 
a. Date despre autor 
b. Data redactării 
c. Destinatarii evangheliei 
d. Structura evangheliei 
e. Aspecte teologice 

                                                                                                                                           16 puncte  

2. Se dă textul biblic:  

 Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va 
zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul. (Geneza 3,15) 

Pornind de la textul de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

a. Descrieţi contextul în care au fost rostite cuvintele din textul de mai sus. 
b. Prezentaţi tema păcat – pedeapsă - mântuire. 
c. Precizaţi momentul împlinirii acestor cuvinte. 
d. Arătaţi importanţa acestor cuvinte. 

14 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

1. Prezentaţi Sacramentul Preo ţiei  în economia mântuirii, după următorul plan: 

a. Definirea sacramentului. 
b. Preoţia în Vechiul Testament.                                      . 
c. Preoţia unică a lui Cristos. 
d. Participarea creştinului la preoţia unică a lui Cristos. 
e. Preoţia ministerială.                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                     15 puncte  

2. Redactaţi un text cu tema Maria - Maica lui Cristos, Maica Bisericii , după următorul plan: 

a. Maternitatea Mariei faţă de Biserică. 
b. Cultul Sfintei Fecioare. 
c. Maria – Icoană escatologică a Bisericii. 

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

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Religie - Cultul Greco-Catolic, clasa a 
VIII-a: 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.2. Descoperirea adevărurilor de credinţă pe 
baza textelor Sfintei Scripturi; 
 
1.3. Explicarea principalelor etape ale Revelaţiei. 
 
 

- Cred în Dumnezeu, Tatăl. 
- Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 
- Cred în Spiritul Sfânt. 
- Cred în Sfânta Biserică. 

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

Prezentaţi activitatea didactică desfăşurată pentru formarea/dezvoltarea și evaluarea unei 
competențe specifice din secvența dată, având în vedere: 
- precizarea unei metode interogative care poate fi aplicată în predarea uneia dintre competențele 
specifice din secvența dată, la alegere; 
- descrierea modului în care utilizați metoda menționată în vederea formării/dezvoltării competenței 
specifice selectate; 
- evaluarea unei competențe specifice din secvența dată prin elaborarea a doi itemi: unul de tip 
pereche (de asociere) și unul de tip eseu structurat. 

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului de specialitate, corectitudinea informației 
teologice  utilizate în elaborarea itemilor și structurarea prezentării. 
 

 
 


