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Nr. 25181/09.02.2023                                                                                                                        Aprob,                                                                                                          
                                                                                                                                        SECRETAR DE STAT, 
                                                                                                                              Ionel-Florian LIXANDRU 
  
 
 
 

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a 
OLIMPIADEI DE RELIGIE - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea,  clasele V-XII/  

Licee Teologice Adventiste, clasele IX-XII 
 
 
I. Cadrul normativ  
         Olimpiada de religie- Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, clasele V-XII/Licee Teologice 
Adventiste, clasele IX-XII, constituie un concurs de excelență, care se desfășoară în 
conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 
școlare, Anexă la ordinul ministrului educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, numită în continuare, Metodologie-cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare, precum și ale prezentului Regulament. 
 
II. Prezentare generală  

a) Olimpiada de religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, clasele V-XII/Licee Teologice 
Adventiste, clasele IX-XII, reprezintă un concurs 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, care participă la ora de 
religie, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională 
şi individuală. 

b) 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 – Cultul Adventist de Ziua a Șaptea și clasa a IX-a,  clasa a X-a,  clasa a XI-a și 
clasa a XII-a pentru  elevii  Liceelor teologice adventiste. 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. 

c) Elevii de la Liceele teologice adventiste, 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) vor participa direct la etapa națională. Din fiecare liceu teologic adventist se 
califică  pentru etapa națională primul clasat la etapa pe școală. Probele de concurs  se  vor  
desfăşura  la  nivelul  liceelor  teologice  adventiste pe clase, după cum urmează: Studiul biblic 
al Vechiului Testament (clasa a IX-a); Studiul biblic al Vechiului Testament (clasa a X-a); 
Studiul Bibliei (clasa a XI-a) și Doctrine Biblice (clasa a XII-a). 
 
III. Etapele desfășurării olimpiadei 

a) Etapa pe școală. Perioada desfășurării etapei pe școală se comunică unităților de 
învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de către 
inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală comunicată.  

b) Etapa locală (comună, oraș). Perioada desfășurării etapei locale se comunică de către 
inspectoratele școlare unităților de învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei 
etape este stabilită de către inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală 
comunicată. 
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c) Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București. Data desfășurării etapei 
județene/a sectoarelor municipiului București este unică și se comunică inspectoratelor 
școlare în fiecare an școlar. 

d) Etapa națională. Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilesc și se 
comunică inspectoratelor școlare în fiecare an școlar. 

 

IV.  Selecția elevilor 
a) Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și cu 
aplicarea criteriilor înscrise în prezentul Regulament specific al olimpiadei.  

b) Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt 
comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile 
înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei. 

c) Pentru județe, de la etapa pe școală pentru etapa locală - criteriile de selecție (nota 
minimă, numărul elevilor calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia 
județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de 
organizare din cadrul acesteia. 

d) Pentru județe, de la etapa locală pentru etapa județeană - criteriile de selecție (nota 
minimă, numărul elevilor calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia 
județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de 
organizare din cadrul acesteia. 

e) Pentru municipiul București, de la etapa pe școală pentru etapa sectoarelor 
municipiului București - criteriile de selecție (nota minimă, numărul elevilor calificați pentru 
etapa următoare) sunt stabilite de către Comisiile sectoarelor municipiului București de 
organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisiile de organizare din 
cadrul acestora. 

f) Pentru etapa națională a Olimpiadei  de religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, 
clasele V-XII/Licee Teologice Adventiste, clasele IX-XII, se atribuie câte un loc pentru fiecare 
an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București. Punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului 
București este de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00). 

g) La etapa națională a olimpiadei, pentru fiecare nivel de clasă, în baza prevederilor art. 
15 alin. (5) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
se atribuie un număr de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 
conform clasamentului naţional realizat după finalizarea etapei judeţene/a sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi calificarea participanţilor pe locurile prevăzute la alin. (3), până la 
un număr maxim de locuri suplimentare calculate cu formula: 13 x numărul de judeţe şi 
sectoare ale municipiului Bucureşti în care se organizează olimpiada/47, valoare rotunjită 
superior. 

h) Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este 
necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să 
fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).  

i) La alcătuirea listei finale a participanților la etapa națională, pentru elevii care au 
obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială 
calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare 
atribuite conform Metodologiei-cadru și prezentului Regulament. 

j) Pentru etapele județeană/sectoarelor municipiului București și națională ale olimpiadei 
de religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, clasele V-XII/ Licee Teologice Adventiste, clasele 
IX-XII, programele pentru olimpiadă, bibliografia aferentă și limitele de încadrare ale 
conținuturilor sunt prevăzute în anexa la prezentul Regulament. 
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V. Realizarea subiectelor și a baremelor 
a) La etapa pe școală, subiectele și baremele se realizează la nivelul unității de 

învățământ prin comisiile instituite la acest nivel, în acord cu tematica generală, a 
conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru 
realizarea subiectelor.  

b) La etapa locală, acestea se realizează de către comisiile de organizare și evaluare ale 
etapei locale, propuse de Consiliul consultativ al disciplinei constituite la nivelul 
inspectoratului școlar județean/al municipiului București, în acord cu tematica generală, a 
conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru 
realizarea subiectelor.  

c) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, 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 Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în acord 
cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor 
orientativi pentru realizarea subiectelor. 

d) La etapa națională, subiectele și baremele aferente se realizează de Comisia centrală 
a olimpiadei naționale, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru 
această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor, sub coordonarea 
președintelui executiv al competiției sau a reprezentantului CNPEE. În acest sens, se va 
constitui câte o subcomisie pentru fiecare an de studiu. Comisia centrală a olimpiadei 
naționale va elabora subiectele de concurs și baremele de evaluare pentru etapa națională 
cu o zi înainte de începerea competiției. 

 
VI. Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate 
cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
precum și cu prevederile prezentului Regulament. 

a) La etapele locală, judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională, nu pot 
fi membri ai comisiilor de organizare şi evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor, respectiv 
ai Comisiei centrale a olimpiadei, cadrele didactice care au în competiţie rude şi afini până la 
gradul al III-lea inclusiv. 

b) La toate etapele olimpiadei, cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă, nu 
pot fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă şi nu pot intra în contact cu 
subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice. 

c) La toate etapele olimpiadei, membrii comisiilor vor da o declaraţie scrisă prin care să 
îşi asume respectarea condiţiilor menţionate anterior. Modelul declaraţiei este prezentat în 
anexa, care face parte integrantă din Metodologia-cadru. 
 
VII. Desfășurarea probelor de concurs  

Probele de concurs sunt 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. 
 
VIII. Evaluarea lucrărilor 

a) La etapa pe școală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare și 
evaluare pentru etapa pe școală. 

b) La etapa locală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa locală. 
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c) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, evaluarea lucrărilor se face 
de către Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa 
județeană/a sectoarelor municipiului București. 

d) La etapa națională, evaluarea lucrărilor se face de către Comisia centrală a olimpiadei 
naționale. 

e) 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. 
 
IX. Rezolvarea contestațiilor, criterii de departajare și proba de baraj 

a) Rezolvarea contestațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. La toate etapele olimpiadei, 
rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive. Contestațiile sunt 
considerate admise atât prin creștere, cât și prin scădere. Rezultatele contestațiilor sunt 
consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestații. 
La toate etapele olimpiadei, comisia/subcomisia de contestaţii este formată din cadre 
didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării. 

b) Pentru etapele pe școală/locală/județeană/a sectoarelor municipiului București, 
depunerea contestațiilor se realizează la comisiile de organizare, evaluare și soluționare a 
contestațiilor, constituite pentru fiecare etapă. Membrii comisiilor de evaluare discută cu 
elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice sau cu părinţii) pe baza lucrării scrise. 
Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă 
elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

c) Pentru etapa națională, 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. Membrii comisiei discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu 
părinții sau cadrele didactice însoțitoare) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage 
contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menține 
contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

d) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor 
iniţiale. 

e) După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin 
doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/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.  

f) În situația menținerii egalității, după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de 
departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la 
subiectul/itemul/cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem ș.a.m.d. 

g) Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o 
probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de 
proveniență al elevilor, aflați în situația mai-sus menționată, va elabora subiectele și 
baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului 
București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota 
cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa 
națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din 
cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
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X. Deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a Olimpiadei de religie - 
Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, clasele V-XII/ Licee Teologice Adventiste, clasele IX-XII, a 
reprezentanților unui judeţ/municipiul București, elev/elevi şi profesor însoțitor, se vor face 
numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul 
României, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică. 

În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiului Bucureşti vor semna o 
declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, 
prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare din România, referitoare la 
alerta/siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de 
părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va rămâne la dosarul 
olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul 
însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale. 

 
XI. Acordarea premiilor și mențiunilor 

a) La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 
b) La etapa locală, județeană/a sectoarelor municipiului București, modul de acordare a 

premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului. 
c) La etapa națională, premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
d) La etapa națională, la note egale se acordă același premiu. Dacă nota pentru care se 

acordă ultimul premiu este aceeași pentru doi sau mai mulți elevi, subcomisia clasei 
respective va reevalua lucrările aflate în discuție pentru departajarea acestora, astfel încât 
să nu se depășească numărul maxim de premii prevăzut în Metodologia-cadru de organizare 
și desfășurare a competițiilor școlare. Atribuția verificării și avizării calității evaluării 
lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreședintelui comisiei respective. 

e) Precizările de la punctul c) sunt valabile și pentru situația similară în ceea ce privește 
acordarea mențiunilor. 

f) Eventualele premii și mențiuni rămase neacordate, la una sau mai multe clase, nu se 
redistribuie pentru celelalte clase. 

g) Toți elevii participanți la etapa națională primesc diplomă de participare din partea 
inspectoratului școlar organizator. 

h) Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației, la etapa națională pot fi acordate 
și premii speciale de către cultele religioase, societăți științifice, asociații profesionale, 
universități, autorități locale sau sponsori. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt 
stabilite de către Comisia centrală a competiției. 
 
XII. Dispoziţii finale 

În vederea realizării clasamentului național pentru fiecare an de studiu și a stabilirii 
elevilor participanți pe locurile suplimentare, președintele executiv al Comisiei județene/a 
sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 
(inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligația de a 
transmite către județul organizator al competiției, în atenția inspectorului pentru 
disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile de la afișarea rezultatelor finale de după 
contestații, datele elevilor calificați pentru etapa națională (numele şi prenumele elevilor, 
clasa, nota cu două zecimale, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele 
profesorului care i-a pregătit, localitatea, județul, numele și prenumele, respectiv numărul 
de telefon ale profesorului însoțitor), în conformitate cu precizările din cap. IV, lit. f) din 
prezentul Regulament (câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar 
județean și fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București).  
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Datele vor fi încărcate într-un formular, în cadrul unei platforme electronice, puse la 
dispoziție de către județul organizator al competiției. 

Totodată, în vederea stabilirii locurilor suplimentare, conform prevederilor 
Metodologiei-cadru și ale cap. IV, lit. g) din prezentul Regulament, se vor transmite, în 
termen de cel mult șapte zile de la afișarea rezultatelor finale de după contestații, datele 
tuturor elevilor participanți la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București care au 
obținut cel puțin 80 de puncte, nota minimă 8.00 (numele şi prenumele elevilor, clasa, nota 
cu două zecimale, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele profesorului care i-
a pregătit, localitatea, județul). Datele vor fi încărcate într-un al doilea formular, în cadrul 
unei platforme electronice, puse la dispoziție de către județul organizator al competiției. 

Toate aceste date vor fi transmise și prin fax la inspectoratul școlar, organizator al 
competiției, precum și la Ministerul Educației, la adresa de e-mail: dgip@edu.gov.ro, în atenția 
inspectorului general responsabil pentru disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile 
de la afișarea rezultatelor finale de după contestații. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Mihaela Tania IRIMIA 

 

DIRECTOR,                                                                                                        INSPECTOR GENERAL, 
Eugen STOICA                                                                                                          Vasile TIMIȘ 
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Anexă l 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a  
OLIMPIADEI DE RELIGIE  -  Cultul Adventist de Ziua a Șaptea,  clasele  V-XII/ 

Licee Teologice Adventiste, clasele IX-XII, aprobat cu nr. 25181/09.02.2023                                                                                                                         
 

 
TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE, clasele V-XII 
 
CLASA A V-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie – Cultul Adventist de Ziua a Șaptea la clasa a V-a, aprobată prin O.M. 
3393/28.02.2017 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 

1. Dumnezeu, Tatăl ceresc, revelat în viața personajelor biblice (Adam si Eva şi liberul     arbitru; 
Enoch-umblare cu Dumnezeu; Noe-ascultare necondiționată; Avram-mergând prin credință 

2. Dumnezeu Tatăl descoperit prin viața profeților mici și mari (Daniel; Ezechiel; Ieremia; cei 12 
profeți mici) 

3. Atașamentul față de propriul popor; alegerile făcute de Mardoheu și Estera 
4. Învățături din viața lui Daniel şi a prietenilor săi (ascultarea de Dumnezeu, nu de oameni, la 

masa împăratului; Daniel în groapa cu lei; cei trei tineri în Câmpia Dura) 

5. Darul profeției (visul lui Nebucadnețar și explicarea lui; copacul și cei șapte ani de nebunie ai 
lui Nebucadnețar; istoria lui Belșațar; timpul din urmă) 

6. Iertarea (iertarea ca virtute esențială a creștinului față de cei din familie, față de cei apropiați, 
dar și față de ceilalți 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

7. Planuri de restaurare (decretul dat de Cir; Ezra și Neemia) 
8. Descoperirea lui Dumnezeu în timpuri moderne (E.G. White – răspuns la chemarea lui 

Dumnezeu în vremuri tulburi și de mare însemnătate istorică și profetică 
 
 

CLASA A VI-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea la clasa a VI-a, aprobată prin O.M. 
3393/28.02.2017 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 

1. Emanuel – Dumnezeu cu noi (aspecte biblice legate de nașterea lui Isus; copilărie; educație; 
consacrare; legătura cu Tatăl ceresc) 

2. Pregătirea pentru lucrare (botezul lui Isus; ispitirile; alegerea primilor ucenici) 
3. Împlinirea nevoilor oamenilor (nunta din Cana; întâlnirea cu femeia samariteană; fericirile) 

4. Momente finale ale trăirii pe pământ (intrarea în Ierusalim; Cina cea de taină; judecata 
lui Hristos) 

5. Pregătirea creștinului pentru împlinirea speranței (aspecte biblice legate de semnele și 
promisiunea revenirii lui Isus; Înălțarea Domnului Isus) 

6. Lucrarea din cer (Împărat; Mântuitor; Mijlocitor și Judecător 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 
7. Cetățeni ai Împărăției (sarea pământului; lumina lumii; să nu judeci; să-ți iubești vrăjmașii) 

8. Pavel, un exemplu de urmat (convertirea; cele trei călătorii misionare, scrierea epistolelor și 
suferința pentru Hristos; așteptarea revenirii Domnului Hristos pe norii cerului) 
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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 - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a VII-a, aprobată prin O.M. 
3393/28.02.2017 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Fiecare avem un trecut-originea familiei umane; Dumnezeu a creat o lume perfectă: Adam și 

Eva 
2. În căutarea unui sens al vieții (Dumnezeu are un scop bine definit cu fiecare om; Iosif; Iacov - 

dreptul de întâi născut, viața zbuciumată, pocăința) 
3. Planul lui Dumnezeu pentru tine (inițiativa lui Dumnezeu de salvare a omenirii; fericirea și 

împlinirea adevărată alături de Dumnezeu) 

4. Zilele creațiunii (importanța actului creației în viața oamenilor; Sabatul – memorialul 
creațiunii; Sabatul – timp de părtășie cu Dumnezeu și cu semenii) 

5. Căderea în păcat – consecințe (Dumnezeu a prevăzut prețul păcatului și modalitatea de plată a 
acestuia; căutarea de către Dumnezeu a omului păcătos: primii părinți, Iona) 

6. Planul pentru salvarea omului (Gen 3:15-dovada iubirii lui Dumnezeu dragostea lui 
Dumnezeu necondiționată oferită omului – o garanție sigură; promisiunea de salvare a  
omului de-a lungul secolelor) 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

7. Harul ca răspuns pentru om (influența Duhului Sfânt asupra omului în vederea mântuirii; 
harul lui Dumnezeu este creșterea creștină; Rusaliile; pilda fiului risipitor) 

8. Legământul lui Dumnezeu cu omul (botezul – un legământ al dragostei și credincioșiei și un 
nou început; legământul dintre Isus și om generează drepturi și îndatoriri; convertirea 
temnicerului din Filipi) 

 
CLASA A VIII-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a VIII-a, aprobată prin O.M. 
3393/28.02.2017 
 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 

1. Dumnezeul Creator în relație cu creația Sa (Dumnezeul Creator iubește oamenii creați și intră 
în relație cu aceștia; Adam și Eva; Agar și Ismael) 

2. Creatorul în relație cu familia Sa de pe pământ (idealul lui Dumnezeu pentru familie; Amram și 
Iochebed familia model; familia disfuncțională a lui Iacov) 

3. Creatorul în relație cu biserica Sa (modelul bisericii apostolice; Biserica – trupul lui Hristos) 

4. Dependența de Dumnezeu versus independența de Dumnezeu (dependența de Dumnezeu nu 
este slăbiciune, ci putere; alegerile ne aparțin: pilda fiului risipitor) 

5. Decizii importante în fața provocărilor (cultivarea unei gândiri critice în fața deciziilor 
importante din viață; contexte şi criterii de alegere a valorilor, a principiilor, a prietenilor, a 
profesiei, a drumului vieții; Iosif; Iosua și Caleb; Daniel și cei trei tineri înaintea lui 
Nebucadnețar) 

6. Sabatul și închinarea adevărată (Sabatul – un semn între Dumnezeu și om; poporul Israel și 
mana din pustie într-o zi de Sabat; adevărata închinare) 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

7. Suferința umană (prezența lui Dumnezeu alături de omul suferind/tânărul părăsit de 
prieteni; dreptul Iov; David prigonit de Saul) 

8. Creștinii mântuiți biruitori (răscumpărații tuturor timpurilor sunt adevărații câștigătorii; 
a doua venire a lui Isus; învierea celor dragi; Noul pământ) 
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CLASA A IX-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie – Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a IX-a, aprobată prin O.M. nr. 
5230/01.09.2008/ O.M. nr. 5259/02.09.2008 
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu 
2. Dumnezeul Creator - un Dumnezeu al iubirii 

3. Creaţiune şi ştiinţă 
4. Planul lui Dumnezeu pentru salvarea omului 

5. Vieţile patriarhilor (Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif) 
6. Eliberarea poporului ales din ţara robiei (Moise, drumul din Egipt spre Canaan) 

7. Iosua. Judecătorii 

8. Primii împărați ai lui Israel 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

9. Solomon. Proverbele și Eclesiastul 

10. Planul de mântuire exemplificat prin sanctuar și serviciile sale. 
 
 
CLASA A X-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a X-a, aprobată prin O.M. nr. 
5230/01.09.2008/ O.M. nr. 5259/02.09.2008 
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Primii ani din viaţa lui Isus. Nașterea și copilăria. Începuturile activității publice 

2. Lucrarea lui Isus prin minuni 

3. Predica de pe Muntele Fericirilor 
4. Metodele lui Isus de a trata păcatul şi pe păcătoşi 

5. Încheierea lucrării lui Isus. Evenimente prevestitoare în săptămâna patimilor 
6. Ultima Cină. Răstignirea şi moartea lui Isus Hristos 

7. Învierea şi înălţarea lui Isus Hristos 
8. Biserica şi începuturile ei 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

9. Răspândirea Evangheliei la neamuri 

10. Îndreptăţirea prin credinţă. Relaţia păcătosului cu Hristos 
 
CLASA A XI-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a XI-a, aprobată prin O.M. nr. 
5230/01.09.2008/ O.M. nr. 5259/02.09.2008 
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 
1. Revelația lui Dumnezeu 
2. Dumnezeirea (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) 

3. Creațiunea și natura omului 
4. Originea răului și căderea în păcat 

5. Planul de mântuire 
6. Nașterea din nou 

7. Botezul și Cina Domnului 

8. Legea lui Dumnezeu - principii de viaţă 
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Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

9. Sabatul – Ziua specială a lui Dumnezeu 
10. Comportamentul creştin – clădind pentru veşnicie 

 
 
CLASA A XII-A 
Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare 
pentru disciplina Religie - Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, la clasa a XI-a, aprobată prin O.M. nr. 
5230/01.09.2008/ O.M. nr. 5259/02.09.2008 
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti cuprinde următoarele teme: 

1. Sisteme şi principii de interpretare a cărţilor profetice 
2. Daniel – schița cărții 

3. Visul uitat al lui Nebucadneţar – chipul cel mare 

4. Încercarea credinței 
5. Un vis tulburător – împlinit şi recunoscut 

6. Apocalipsa - autorul, titlul, tema, structura cărţii, termeni şi simboluri 

7. Evenimente dintre prima şi a doua venire (Cele şapte biserici, Cele şapte sigilii, Cele 
şapte trâmbiţe) 

8. Marea luptă şi conflictul final (Avertizarea finală) 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, la 
care se adaugă: 

9. Evenimente finale (Cele şapte plăgi, Adevăratul sigiliu şi falsul sigiliu) 

10. Judecată şi răsplătire. Noul Pământ. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 

1. Biblia, Ediția Cornilescu 

2. Cairns, E. Earle, Creștinismul de-a lungul secolelor, Societatea Misionară Română, 
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3. Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, Ed. Universitas, Chişinău, 1992 

4. Erickson, Millard J., Teologie Creștină, Editura Cartea Creștină, Oradea,1998 
5. Moldovan, Vilhelm, Manualul doctrinelor biblice A. Z. Ş, Bucureşti, 1982 
6. ***Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…, O expunere a celor 27 de puncte fundamentale de 

doctrină, Bucureşti, Cuvântul Evangheliei, 1993 

7. Moldovan, Aron, Doctrine biblice, Cernica, CARD, 2004 

8. ***, SDA Bible Commentaries, RHPA, Hagertown, 2000 
9. ***Handbook of SDA Theology, RHPA, Hagertown, 2000 
10. White, Ellen, Patriarhi şi profeţi, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 1999 

11. White, Ellen, Istoria mântuirii, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 2000 

12. White, Ellen, Hristos, Lumina lumii, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 2002 

13. White, Ellen, Faptele apostolilor, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 2002 
14. White, Ellen, Calea către Hristos, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 2002 

15. White, Ellen, Tragedia veacurilor, Bucureşti, Viaţă şi sănătate, 2000 
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TEMATICA GENERALĂ a Olimpiadei de religie - Licee Teologice Adventiste,  
clasele IX-XII 
 
CLASA A IX-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei școlare în vigoare 
pentru disciplina Cunoștințe Biblice (2008), la clasa a IX-a: 
 
Etapa locală cuprinde următoarele teme: 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE ALE SFINTEI SCRIPTURI 

- Tematica Bibliei 
- Inspiraţia Sfintei Scripturi 

- Canonul şi Structura Bibliei 
II. CREAŢIUNEA 

- Creaţiune şi ştiinţă 

- Omul – coroana creaţiunii 
- Sabatul – memorial al creaţiunii 

- Căderea în păcat 

- Planul lui Dumnezeu pentru salvarea omului 
III. ISTORIA PATRIARHILOR 

- Noe – statornicie şi credinţă 
- Răzvrătirea de la Turnul Babel 

- Avraam – credincios printre cei lipsiţi de credinţă 
- Nimicirea Sodomei şi Gomorei 

- Încercarea lui Avraam – revelaţia iubirii Tatălui ceresc 

- Isaac – ascultare şi încredere în planul lui Dumnezeu 
- Iacov – încredere în făgăduinţele divine/ Iosif – un om al providenţei 
Etapa națională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele: 
IV. ISTORIA POPORULUI ISRAEL 

- Experienţa poporului Israel în Egipt 

- Paştele – simbol al eliberării din Egipt şi din robia păcatului 

- Moise. Eliberarea poporului ales din ţara robiei 

- Îndrumări pentru păzirea Sabatului 

- Cele zece porunci – Un Legământ cu Dumnezeu 
- Sanctuarul – simbol al marii lucrări de salvare 

IV. PRINCIPII MORALE ŞI SOCIALE 
1. Principii de guvernare divină 

2. Principii de sănătate şi igienă 
 

 
CLASA A X-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei școlare în vigoare 
pentru disciplina Cunoștințe Biblice (2008), la clasa a X-a: 
 

Etapa locală cuprinde următoarele teme: 

I. ÎNVĂȚĂTURI DIN ISTORIA POPORULUI ISRAEL 

1. Ocuparea Canaanului sub conducerea lui Iosua 
- Experienţa lui Acan-consecinţele neascultării/ Marea luptă de la Gabaon/ Împărţirea ţării 

Canaan 
2. Perioada judecătorilor 

- Primii judecători în Israel 

- Ghedeon - puterea minunilor/ Samson – înălţare şi declin/ Rut – exemplu de supunere/ 
Samuel în slujba Domnului 
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3. Perioada monarhiei 

- Saul – primul împărat al lui Israel/ David – om după inima lui Dumnezeu/ Solomon – un 
împărat al înţelepciunii/ Despărţirea regatului în Iuda şi Israel/ Împăraţii lui Iuda şi robia 
Babiloniană/ Împăraţii lui Israel şi robia Asiriană 

 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele: 
II.LITERATURĂ, ÎNJELEPCIUNE ŞI PROFEJIE 

1. Cărțile poetice 
- Poezia Psalmilor 

- Proverbele şi Eclesiastul – cărţi ale înţelepciunii 
- Iov – credinţă în încercare 

- Cântarea Cântărilor – alegoria iubirii 

2. Cărţile profeţilor – limbajul mustrării şi al alinării 

- Isaia, Ieremia,. Ezechiel. 
 
 
CLASA A XI-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei școlare în vigoare 
pentru disciplina Istoria Bisericii Creștine (2008), la clasa a XI-a: 
 

Etapa locală cuprinde următoarele teme 
I. PRIMII ANI DIN VIAȚA LUI ISUS  
1. Naşterea şi copilăria lui Isus  
2. Începuturile activităţii publice a lui Isus Hristos (Ioan Botezătorul, botezul şi ispitirea lui 
Isus)  
II. LUCRAREA PUBLICĂ A LUI ISUS HRISTOS 
1. Lucrarea lui Isus prin minuni  
2. Lucrarea mântuirii prezentată prin parabole  
3. Predica de pe Muntele Fericirilor  
4. Metodele lui Isus de a trata păcatul şi pe păcătoşi  
III. ÎNCHEIEREA LUCĂRII LUI ISUS HRISTOS PE PĂMÂNT 
1. Evenimente prevestitoare în săptămâna patimilor  
2. Ultima Cină  
3. Sfaturi şi învăţături finale  
4. Răstignirea şi moartea lui Isus Hristos  
5. Învierea şi înălţarea lui Isus Hristos 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele: 
IV.CARTEA FAPTELOR APOSTOLILOR  
1. Prezentare generală; 2. Biserica şi începuturile ei 
V. EPISTOLELE  
A. Prezentare generală  
1. Autorii şi contextul scrierii epistolelor  
2. Scrisorile apostolului Pavel  
3.Apostolii – trimişi ai lui Hristos 
 
 
CLASA A XII-A 
Tematica pentru olimpiadă a fost stabilită conform programei școlare în vigoare 
pentru disciplina Dogmatică (2008), la clasa a XI-XII-a 
 

Etapa locală cuprinde următoarele teme: 
I.DOCTRINA DESPRE MÂNTUIRE 

1. Planul de mântuire 

2. Naşterea din nou 
3. Îndreptăţirea prin credinţă 
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II.DOCTRINA DESPRE BISERICĂ 

1. Biserica – Scriptură și în viață 
2. Soliile celor trei îngeri 

3. Botezul și Cina Domnului 

4. Darurile spirituale 
5. Darul profeţiei 

 

Etapa națională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele: 
III.DOCTRINA DESPRE VIAȚA CREȘTINĂ 
1. Legea lui Dumnezeu 

2. Sabatul 
3. Administrarea creştină a bunurilor vieţii 

4. Comportamentul creştin 

5. Căsătoria şi familia 
IV.DOCTRINA DESPRE EVENIMENTELE FINALE 

1. Lucrarea lui Isus Hristos în Sanctuarul ceresc 

2. A doua venire a Domnului Isus Hristos 

3. Mileniul şi sfârşitul păcatului 
4. Noul pământ 
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