
 
 

 
     

Examen de capacitate preoțească - sesiunea septembrie 2021 
Barem de corectare și notare 

 
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total. 

 
Subiectul I                  30 de puncte 

1. Isaac (1p) și Ismael / Edom (1p)        2p 
2. Mănăstirea Dragomirna (1p), 1602-1605 (1p)       2p 
3. Psaltirea în versuri; Viața și petrecerea sfinților; Dumnezeiasca Liturghie ș.a. – 2*1p  2p 
4. Sinodul III ecumenic (1p); Efes (0,5p) 431 (0,5p)      2p 
5. Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți; Sâmbăta dinaintea Rusaliilor - 2*1p 2p 
6. Mândria, iubirea de arginți, desfrânarea, invidia, lăcomia pântecelui, lenea - 2*1p  2p 
7. Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim.    2p 
8. Evrei (1p), 13, 7 (1p)          2p 
9. Epicleza (1p) și Dipticele (1p)         2p 
10. Sf. Vasile cel Mare; Sf. Ioan Damaschin; Sf. Teodor Studitul – 2*1p    2p 
11. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (1p); Luca 1, 43 (1p)   2p 
12. Ferirea de desfrânare; nașterea de copii; ajutorarea soților – 2*1p     2p 
13. Proscomidia (1p) și Liturghia credincioșilor (1p)      2p 
14. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 

învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă.      2p 
Redare incompletă; parafrazare;          1p 

15. Desfrâul oprește de la primirea preoției.        2p 
 

Subiectul al II-lea                 30 de puncte 

1. Răzvrătirea poporului; șerpii veninoși; șarpe de aramă (3p); Numeri 21 (1p); Ioan 3, 14 (1p) + 
text (1p);           6p 

2. Pomul vieții (Facere 2); însemnarea Mării Roșii cu toiagul lui Moise (Ieșire 14); brațele lui 
Moise ridicate în timpul bătăliei cu amaleciții (Ieșire 17); binecuvântarea crucișă dată de Iacov 
lui Efraim și Manase (Facere 48) ș.a. – 2*2p (idee – 1p; referință biblică – 1p)  4p 

3. Matei 24, 30; 1 Corinteni 1, 18; Galateni 6, 14; Coloseni 2, 14-15 ș.a. – 2*2p (idee – 1p; referință 
biblică – 1p)           4p 

4. Fiecare zi de vineri / Duminica a 3-a din Post / Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie) / 
Scoaterea Sfintei Cruci (1 august) – 3*1p       3p 

5. Semnul apartenenței la credința în Hristos Cel răstignit și înviat / Semnul biruinței lui Hristos 
asupra morții / armă împotriva demonilor care încearcă să răpească sufletul   2p 

6. Proscomidiarul – Golgota; copia – sulița; scoaterea Sfântului Agneț și străpungerea – 
jertfa/răstignirea Domnului; acoperămintele – giulgiurile și marama; acoperământul mare – 
piatra de la ușa mormântului – 5*1p        5p 



 
 

7. Tânărul este chemat în orice vreme a urma lui Hristos și a-și lua crucea sa (Luca 14, 27); 
provocări contemporane care îngreunează purtarea „crucii” (secularizarea, libertinajul, 
adicțiile etc.); modalități de susținere a tinerilor creștini pentru a rămâne pe cale, etc. 6p 
Prezentare sumară, neplauzibilă, neconvingătoare               1-5p 
 

Subiectul al III-lea                 25 de puncte 

1. 40 de ani – fiul fiicei lui Faraon (pregătirea consistentă înainte de a chemat la lucrare) / Rugul 
Aprins (așteptarea chemării lui Dumnezeu pentru a începe slujirea) / zdrobirea vițelului de 
aur (fidelitate față de Dumnezeu) / cere de la Dumnezeu iertarea poporului sau ștergerea lui 
Moise din Cartea în care a fost scris (fidelitate față de poporul pe care îl reprezenta) / 
reprezentarea poporului înaintea lui Faraon (lider al comunității în fața puterii seculare) / 
mâinile înălțate în timpul luptei lui Iosua cu amaleciții (rugăciunea pentru cei ce sunt în 
lupte) / scoaterea apei din stâncă (Dumnezeu poate lucra minuni prin slujitorul său pentru 
nevoile poporului, însă asta nu garantează intrarea în Canaan) ș.a. - 3*3p   9p 
Exemplificare generală, simplă menționare                      3*(1-2)p 

2. Predica ridică sufletul deznădăjduit și smerește sufletul îngâmfat / Sfântul Apostol Pavel a 
folosit cuvântul, deși uimea pe toți cu minunile sale / Petru 3, 15: Fiți gata totdeauna să 
răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea voastră / Exemplul negativ al preotului contrazice 
cuvântul pozitiv pe care îl rostește; ș.a. - 2*2p                 4p  
Exemplificare generală, simplă menționare                          2*1p 

3. Cel mai periculos păcat care îl poate cuprinde pe un preot este stânca slavei deșarte / Păstorul 
de suflete are nevoie de multă pricepere și mii de ochi, ca să vadă starea sufletească a 
păcătosului / Păcatele preoților / Sunt pedepsiți nu numai cei ce singuri se străduiesc să intre 
în cler, dar și cei ce intră siliți de alții, dacă săvârșesc păcate odată ajunși preoți (exemplele 
lui Saul, fiul lui Chiș, Eli preotul, Aaron preotul și Moise, care, deși nu și-au dorit să ocupe 
anumite funcții, nu au fost scutiți de pedeapsă arunci când, din funcțiile respective, au 
săvârșit anumite greșeli) ș.a. - 3*2p        6p 
Prezentare sumară, neplauzibilă, neconvingătoare               3*1p 

4. Stăpânul întărește hotărârea dată de robi. Dumnezeu întărește sus cele făcute de preot jos / 
Preoții Noului Testament au puterea de a vindeca nu doar lepra trupească, ci și necurăția 
sufletului / Ceea ce lucrează preoții pe pământ, Dumnezeu plinește în ceruri / Nimeni dintre 
muritori nu slujește și nu trăiește în același timp în cer și pe pământ ca preotul - 2*3p 6p 
Descriere sumară, neplauzibilă, neconvingătoare         3*(1-2)p 

 

Redactarea generală a lucrării          5 puncte 

1. Limbaj teologic; sintaxă adecvată; exprimare coerentă     2p 
Utilizare parțial corectă a limbajului teologic / exprimare defectuoasă    1p 

2. Ortografia și punctuația          2p 
0–2 erori – 2p; 3 erori – 1p; 4 sau mai multe erori – 0p  

3. Așezarea în pagină, lizibilitatea         1p 
 

Din oficiu           10 puncte 

TOTAL                      100 puncte 


