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Varianta 2 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 Se acordă 10  puncte din oficiu. 

 Total 100 de puncte. 

 

Subiectul I                                                20 puncte 
Defineşte următoarele noțiuni teologice: iconomie, anamneză, harisme, hirotesie. 

 

Subiectul II                                                         30 puncte 
Pornind de la textul: „Catolicitatea înseamnă şi întregimea şi unitatea şi identitatea Bisericii ca 

Trupul lui Hristos cel Unul şi ca plenitudinea Celui ce plineşte toate în toţi (cf. Efes. 1, 23). Este 

întregimea Bisericii, ca o mare unitate duhovnicească mistică, care ca trup al lui Hristos cel Unul este 

călăuzită de Duhul Sfânt cel Unul.” (I. Karmiris, Eclesiologia ortodoxă, Atena, 1973) argumentează 

importanţa teologică a acestei afirmaţii, ţinând cont de următoarele aspecte: 

1. Catolicitatea / sobornicitatea Bisericii 

2. Catolicitatea în viziunea eclesiologiei romano-catolice 

În redactarea textului vei avea în vedere: 

 respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, 

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării învăţăturii de credinţă; 

 elaborarea argumentării în concordanţă cu tema dată: formularea învăţăturii de 

credinţă privind ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor 

adecvate şi formularea unei concluzii pertinente. 

 

Subiectul III                                40 puncte 

Se dă textul: „Mirungerea este Cincizecimea personală a omului, intrarea lui în viața Duhului Sfânt, 

adică în viața adevărată a Bisericii. În această Taină el e consacrat ca om deplin. Cãci a aparține 

Împărăției lui Dumnezeu înseamnă numaidecât a fi om întreg și deplin, în maturitatea lui” (Pr. 

Alexander Schmemann, Sacraments and Orthodoxy).  

Redactează un eseu, de minimum 3 pagini (900 de cuvinte), cu titlul De la Taina Mirungerii la 

îndumnezeire, în care să ai în vedere următoarele aspecte:  

 

1. Lucrarea Tainei Mirungerii 

2. Taina Mirungerii și darurile Duhului Sfânt 

3. Lucrarea harului dumnezeiesc în om 

4. Îndumnezeirea - împlinire a omului  

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 

 respectarea structurii specifice eseului (introducere, cuprins, încheiere); 

 înlănţuirea logică a ideilor; 

 viziunea teologică asupra temei abordate; 

 utilizarea adecvată a limbajului teologic şi argumentarea scripturistică şi patristică 
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit in barem. 

 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 

ideile precizate în barem. 

 
Subiectul I                                              20 puncte 
 
Pentru fiecare noţiune teologică dintre cele patru se va acorda următorul punctaj: 
       Răspuns corect          - 5 puncte; 

Răspuns parţial corect sau incomplet - 3 puncte; 
Răspuns incorect sau lipsa acestuia    - 0 puncte; 

 
Subiectul II                                                                 30 puncte 
Pentru corectitudinea dogmatică a celor două teme se vor acorda câte 10 puncte, pentru fiecare: 

1. Catolicitatea / sobornicitatea Bisericii 
2. Catolicitatea în viziunea eclesiologiei romano-catolice 

Răspuns corect      - 10 puncte; 
Răspuns parţial corect sau incomplet    - 6 puncte; 
Răspuns incorect sau lipsa acestuia    - 0 puncte; 

      Respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ/respectarea parţială a cerinţei - 5/3 puncte; 
       Argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată/respectarea parţială a cerinţei  
          - 5/3 puncte; 

 
Subiectul III                                  40 puncte  

1. Lucrarea Tainei Mirungerii 

2. Taina Mirungerii și darurile Duhului Sfânt 

3. Lucrarea harului dumnezeiesc în om 

4. Învăţătura ortodoxă despre îndumnezeirea omului  

1. Pentru corectitudinea dogmatică a fiecăreia dintre cele patru aspecte se vor acorda câte 7 puncte: 
Răspuns corect     - 7 puncte; 
Răspuns parţial corect sau incomplet     - 4 puncte; 
Răspuns incorect sau lipsa acestuia        - 0 puncte; 

2. Utilizarea adecvată a limbajului teologic şi argumentarea scripturistică şi patristică/ respectarea 
parţială a cerinţei     - 4/2 puncte; 

3. Construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unui eseu/respectarea parţială a 
cerinţei               - 4/2 puncte; 

4. Creativitatea şi originalitatea textului redactat - 4 puncte. 
 
   

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total 100 de puncte. 
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Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 


