
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la  religie romano-catolică   
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

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

15 iulie 2015 
 

Probă scris ă la 
RELIGIE ROMANO-CATOLIC Ă 

Profesori 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. TOTAL 15 PUNCTE  
a. Pentru identificarea momentului din viaţa lui Isus, se acordă 6 puncte;   
b. Pentru prezentarea celor trei teme teologice, se acordă 9 puncte; câte 3 puncte pentru fiecare 

temă teologic ă (3px3=9p). 
 
2.  TOTAL 15 PUNCTE 
a. Pentru explicarea semnificaţiei denumirii de Sacramentum Ordinis, se acordă 6 puncte;  
b. Pentru identificarea treptelor Sacramentului Preoţiei, se acordă 3 puncte; câte 1 punct pentru 
fiecare treaptă a Sacramentului Preoţiei (1px3=3p); 
c. Pentru prezentarea, pe scurt, a efectelor Sacramentului Căsătoriei, se acordă 6 puncte, câte 3 
puncte pentru fiecare efect al Sacramentului Căsătoriei (3px2=6p).  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

1. TOTAL 15 PUNCTE  
a. Pentru prezentarea comunităţii primare, se acordă 5 puncte;  
b. Pentru prezentarea naşterii şi dezvoltării Bisericii, se acordă 10 puncte.   

 
2.  TOTAL 15 PUNCTE 
a. Pentru prezentarea catehezei despre creaţie, se acordă 5 puncte;  
b. Pentru prezentarea omului creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, se acordă 5 

puncte;  
c. Pentru prezentarea faptului că omul a fost creat bărbat şi femeie, se acordă 5 puncte;  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

• 4 puncte pentru precizarea unei metode interogative care poate fi aplicată în predarea 
uneia dintre competențele specifice din secvența dată, la alegere; 

• 6 puncte pentru descrierea modului în care este utilizată metoda menționată în vederea 
formării/dezvoltării competenței specifice selectate; 

3 puncte pentru descrierea parțială a modului în care este utilizată metoda 
menționată în vederea formării/dezvoltării uneia dintre competențele specifice 
selectate; 

• câte 4 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei doi itemi (4px2=8p); 
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• câte 4 puncte pentru corectitudinea informației teologice utilizate în elaborarea fiecărui 
item (4px2=8p); 

• 2 puncte pentru utilizarea limbajului de specialitate adecvat; 
• 2 puncte pentru structurarea prezent ării . 

 


