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

15 iulie 2015 
 

Probă scrisă la 
RELIGIE PENTICOSTALĂ 

Profesori 
VARIANTA 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1.  "Teofile, în cea dintâi carte e mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe 
oameni, de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt, dăduse 
poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese." (Faptele Apostolilor 1:1,2) 

 Pornind de la textul de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:                             
a. Precizaţi autorul, perioada scrierii şi temele majore ale cărţii Faptele Apostolilor.  
b. Descrieţi importanţa cărţii Faptele Apostolilor pentru Biserică. 

14 puncte 
 

2. Ideea coordonatoare a teologiei lui Calvin este suveranitatea totală a Lui Dumnezeu. Calvin 
avea o concepţie măreaţă despre Dumnezeu şi despre gloria Lui, care este atât de caracteristică 
unora din profeţii Vechiului Testament. 
Pornind de la afirmaţia de mai sus, prezentaţi Reforma lui Jean Calvin, având în vedere 
următoarele:                                                                                                                         

a. Cadrul socio-istoric al reformei lui Jean Calvin; 
b. Esenţa reformei lui Jean Calvin; 
c. Aria de răspândire a reformei calviniste; 
d. Urmările reformei lui Jean Calvin. 

16 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Redactaţi un text cu tema: Profetul Daniel,  în care dezvoltaţi următoarele aspecte: 

a. Autorul, perioada scrierii şi structura  cărţii Daniel;                                                
b. Profeţiile lui Daniel. 

15 puncte 
2. Elaboraţi un eseu cu titlul: Darul  minunilor , după următorul plan:                              

a. Enumerarea şi clasificarea darurilor Duhului Sfânt; 
b. Descrierea darului minunilor; 
c. Importanţa darului minunilor pentru vestirea Evangheliei. 

15 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Religie – Alianța Evanghelică (Cultul 
Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal), clasa a VI-a: 

Competen ţe specifice Con ţinuturi 
1.3  Analizarea iubirii lui Dumnezeu din implicarea Lui 
în istoria poporului evreu 
 
4.2  Respectarea, cu fidelitate, a principiilor de bază 
ale credinţei în orice împrejurare din viaţă 

- Naşterea, copilăria şi viaţa Domnului Isus 
 
 
- Credinţa 

(Programe şcolare Religie - Alianţa Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creştin după 
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Evanghelie, Cultul Penticostal), 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. 
 
 


