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Dragi ci琀椀tori, 

Revista LogEx a luat naștere din dorința de 
a împărtăși din bunele prac琀椀ci ale             
profesorilor lectori și colaboratorilor         
centrului județean de excelență în domeniul 
curriculum-ului, managementului școlar, 
pentru bunul impact al ac琀椀vităților din 
punctul de vedere al elevilor centrului, dar și 
ar琀椀cole din perspec琀椀va elevilor în raport cu 
ac琀椀vitățile derulate.  

Așadar, revista își propune să readucă    
cadrelor didac琀椀ce și elevilor din Centrul  
Județean de Excelență Bacău o formulă       
consacrată de prezentare a ideilor, creațiilor 
și proiectelor în derulare dar și a celor         
viitoare.  

O pagina scrisă e o mărturie sigură a     
efortului nostru întru și pentru Excelență. 
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La început de drum - provocare �i succes 

 

Prof. Bejan Daniela,  
Director Centrul Județean de Excelenț� Bac�u 

 Centrul Județean de Excelență Bacău 
func�ionează începând cu 19 aprilie 2022 ca urmare a 
cuprinderii centrului în re�eaua �colară a jude�ului 
Bacău, în baza Ordinului Ministrului Educadiei �i 
Cercetării nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 privind 
înfiin�area centrelor jude�ene de excelen�ă. 
 În vara anului �colar 2021-2022 la nivelul 
centrului a început activitatea de selec�ie a profesorilor 
lectori, urmând în lunile septembrie-octombrie selec�ia 
elevilor pentru grupele de performan�ă.  
 Cursurile Centrului Jude�ean de Excelen�ă 
Bacău au debutat în 17 octombrie 2022 pentru 
următoarele discipline: limba �i literatura română, 
limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, 
astronomie, chimie, biologie, informatică, tehnologia 
informa�iei, istorie, geografie �i economie.  
 Un număr de 36 de grupe au fost aprobate prin 
planul de �colarizare. Pentru aceste grupe au fost 
selecta�i un număr de 494 elevi, după cum urmează: 80 
de elevi au fost admi�i fără testare pe baza rezultatelor 
la olimpiadele �colare din ultimii 2 ani �colari, 414 
elevi au fost declara�i admi�i de către comisia de 
selec�ie pe baza rezultatelor la etapa de testare, 
respectiv fără testare acolo unde numărul de elevi 
înscri�i nu a depă�it numărul maxim de elevi în grupă 
(15). Pe lângă ace�tia la unele grupe, au fost cuprin�i �i 
elevi auditori, fără a depă�i 25% din efectivul maxim 
al grupei. Numărul total al elevilor auditori admi�i a 
fost de 38, iar numărul total de elevi din grupe de 532. 
 Pentru anul �colar 2022-2023 demersul 
didactic `i educadional este asigurat de cei 54 profesori 
lectori selecta�i în baza procedurii de selec�ie �i 
angaja�i pentru a sus�ine activită�ile la cele 12 
discipline ofertate. Activită�ile se desfă�oară conform 
programelor realizate de către profesorii lectori ai 
centrului ele urmărind tematica la nivel de performan�ă 
pentru olimpiade �i concursuri jude�ene �i na�ionale.  
 La finalul activită�ilor, în luna iunie 2023, se 
va aplica o evaluare finală a elevilor de la grupe, 
pentru a asigura feed-back-ul de impact al activită�ilor; 
punctajul maxim ce va putea fi ob�inut va fi de 200 
puncte, din care maxim 100 puncte pentru evaluare la 
test, maxim 50 puncte, acordate gradual, pentru nivelul 
cel mai ridicat al premiului ob�inut de elev ca urmare a 
participării la concursuri/olimpiade �i respectiv maxim 
50 puncte pentru activitatea de la grupă (teme/ 
referate/ proiecte); Astfel, un punctaj de minim 100 îi 
va permite reînscrierea fără admitere în anul �colar 
următor, dacă nu a absolvit clasa a XII-a, elevul fiind 
declarat admis. Sub acest punctaj elevul va putea 
continua pregătirea în anul �colar următor doar 
parcurgând etapele unei noi selec�ii. De asemenea �i 
cadrele didactice, vor putea continua activitatea în anul 
�colar următor, în baza unei cereri de reînscriere.  
 

La cerere vor fi ata�ate documentele noi, ob�inute în 
anul curent, conform anexelor indicate la cerere. 
Programele aferente cursurilor sunt parcurse 
conform planificărilor lunare acestea vizând 
promovarea �i sprijinirea dezvoltării elevilor capabili 
de performan�ă, în domeniile aferente grupelor de 
excelen�ă, scopul fiind acela de a forma un nucleu 
educa�ional orientat către dezvoltarea la nivel maxim 
a capacită�ilor individuale. 
 În anul �colar 2022-2023 cele 36 de grupe, 
din care 15 gimnaziu �i 21 liceu î�i desfă�oară 
activitatea în 6 unită�i de învă�ământ, filiale ale 
centrului, în baza protocoalelor de parteneriat, după 
cum urmează: Colegiul Na�ional „Gheorghe 
Vrănceanu= Bacău, Colegiul Na�ional „Ferdinand I= 
Bacău, Colegiul Na�ional „Vasile Alecsandri= 
Bacău, Colegiul Na�ional „Dimitrie Cantemir= 
One�ti, Liceul Teoretic „Spiru Haret= Moine�ti �i 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika= Comăne�ti.  
 Ne propunem prin implementarea unei 
educadii de calitate în concordan�ă cu a`teptările �i 
nevoile beneficiarilor, conform standardelor de 
calitate, asigurarea unei rampe de lansare pentru 
elevii capabili de performan�e înalte, încununarea 
rezultatelor a�teptate prin premii la olimpiade �i 
concursuri, promovarea unei oferte educadională 
atractivă, care să permită dezvoltarea abilitădilor `i 
deprinderilor pentru ariile curriculare preferate, 
realizarea de proiecte educa�ionale la nivelul 
disciplinelor dar �i trasdiciplinare, încheierea de 
protocoale de colaborare cu alte centre de excelen�ă 
din �ară, crearea unui climat educa�ional deschis 
oferindu-le un suport de lucru optim pentru 
valorificarea poten�ialului psihic, emo�ional, fizic �i 
intelectual, întru descoperirea propriei identită�i �i 
atingerea performan�elor necesare ob�inerii 
rezultatelor de excelen�ă. 
 Centrul Jude�ean de Excelen�ă Bacău este 
a�adar la început de drum, iar pentru realizarea 
misiunii cu care a fost invesit urmăre�te 
„promovarea şi sprijinirea dezvolt�rii elevilor 
capabili de performanţ� pentru disciplinele la care 
se organizeaz� olimpiade naţionale şi internaţionale 
şi dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, 
pluridisciplinare şi transdisciplinare ale acestora=, 
întreaga activitate fiind sus�inută prin următoarele 
valori: performanță, creativitate, inovație, 
responsabilitate, integritate morală, socială şi 
profesională.  
  

 Creatorii acestor valori sunt cadrele 
didactice, cea mai importantă resursă a 
învățământului românesc, oameni de excepție, 
ambitio�i, plini de curaj �i făuritori de oameni mari. 
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           Promovarea activită�ii de performan�ă 
prin activită�i curriculare, proiecte educa�ionale 
sau activită�i extra�colare este esen�ială pentru 
a încuraja elevii să-�i dezvolte abilită�ile �i tal-
entele. 

Aceste activită�i pot fi integrate în ca-
drul programelor �colare sau pot fi organizate 
ca proiecte speciale, care să încurajeze elevii să
-�i depă�ească limitele �i să-�i demonstreze 
abilită�ile, deoarece fiecare elev are un set unic 
de abilită�i �i talente care ar trebui să fie dez-
voltate �i încurajate �i pot fi un instrument efi-
cient pentru dezvoltarea performan�elor, tal-
entului �i a abilită�ilor elevilor, oferindu-le 
oportunită�i de a-�i explora interesele �i de a-�i 
îmbunătă�i cuno�tin�ele �i abilită�ile. Astfel de 
activită�i oferă elevilor oportunită�i de a-�i ex-
plora �i de a-�i dezvolta abilită�ile unice, fie ele 
artistice, tehnice, sportive sau de altă natură.  

Proiectele educa�ionale pot încuraja 
elevii să gândească creativ �i să genereze 
idei noi �i inovatoare, pot implica lucrul în 
echipă, brainstorming-ul �i găsirea unor 
solu�ii originale la problemele date. Toto-
dată, acestea oferă elevilor oportunită�i de a 
învă�a prin experien�ă �i pot implica elevii 
în activită�i practice �i experimente, oferin-
du-le astfel oportunită�i de a-�i aplica cu-
no�tin�ele �i de a-�i dezvolta abilită�ile într-

Promovarea activită�ii de performan�ă prin 
activită�i curriculare, proiecte educa�ionale 

sau activită�i extra�colare  
 

Prof. Cojocaru Ioana-Mirela ,  
Inspector �colar pentru Proiecte Educaționale,  

Inspectoratul �colar Județean Bac�u  

un mod concret. Abilită�ile de comunicare �i 
colaborare prin intermediul lucrului în echipă, 
esen�iale pentru reu�ita în via�a profesională, sunt 
dezvoltate eficient în cadrul proiectelor edu-
ca�ionale. 

 Asigurarea unui feedback constructive 
este esen�ială pentru a-i încuraja pe elevi să-�i 
dezvolte abilită�ile �i să-�i demonstreze perfor-
man�a. Feedback-ul ar trebui să fie specific �i să 
ofere sugestii clare pentru îmbunătă�irea perfor-
man�ei. 

În concluzie, activită�ile curriculare, pro-
iectele educa�ionale sau activită�ile extra�colare 
pot fi o modalitate excelentă de a-i încuraja pe 
elevi să-�i dezvolte abilită�ile �i talentele �i să-�i 
demonstreze performan�a. Prin organizarea aces-
tor activită�i, elevii pot fi încuraja�i să-�i 
depă�ească limitele �i să-�i realizeze poten�ialul 
maxim. 
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Simțim foarte bine c� înțelepciunea nostr� 
începe acolo unde sfâr�e�te înțelepciunea autorului 

�i am vrea ca el s� ne dea r�spunsuri, când,  de 
fapt, tot ceea ce poate s� fac� este s�  stârnesc� în 

noi dorințe. 
(M. Proust, Zile de lectur�) 

 

Nevoia de poveste/ de sens transcende tim-
pul �i rămâne o constantă a firii umane. După mo-
delul Logosului divin, oamenii au încercat să cree-
ze din cuvinte alte lumi. Dacă nodiunea de lume 
posibil�  provine din filosofia lui Leibniz, în nara-
tologie, se folose`te termenul de univers diegetic 
sau diegeză, termen preluat din retorica antică `i 
introdus în vocabularul critic al cinematografului în 
1953, de către E. Souriau1. 
 Universul diegetic reprezintă lumea unică 
închipuită de orice povestire `i se construie`te ca 
alternativă la cea adevărată. Supusă legilor sale 
proprii, lumea imaginară este populată de persona-
je, realizate în funcdie de o dubl� iluzie referenţia-
l�2: universul însu`i al acestuia (lumile ficţionale3) 
`i lumea reală căreia îi apardin autorul `i cititorul, 
de care depinde construcdia personajului. Persona-
jul este proiectat, ca imagine, în oper�, care devine 
purt�toarea unui cod în stare virtual�, pân� la rea-
lizarea sa/ de-codarea, în procesul lecturii4. Philip-
pe Hamon define�te personajul drept o construcdie 
mentală pe care cititorul o operează pornind de la 
un ansamblu de semnificandi dispersadi în text, un 
efect-personaj5, o virtualitate deschisă diverselor 
avataruri din imaginadia fiecărui cititor. 

 În absenda unui lector, opera literară există 
doar ca poten�ialitate. Autorul scrie  în funcdie de 
un orizont de aşteptare6, determinat de o serie de 
factori obiectivi, cum îi nume`te estetica receptării, 
răspunde unei cereri implicite `i încheie un pact de 
generozitate7 cu cititorul său. În orice operă, există 
o prestructurare a lecturii, o virtualitate esendială ce 
se concretizează în conceptul de cititor implicit8. 
Instanda cititoare, la fel ca în cazul autorului, este 
dedublată într-un model de cititor abstract `i citito-
rul concret, la care se poate adăuga cititorul fictiv9.  
În romanul modern, apar adesea, de la A. Gide în-
coace, proiecte de cititor, în pasajele de poetică ex-
plicită puse pe seama unui personaj-autor. Con-

Drumul către excelen�ă străbate lumile 
posibile din opere 

 

Prof. lector CJExBC Merticaru Claudia,    
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

strucdiile speculare narative se bazează pe dedublarea 
enundului, a enundării sau a codului10, dar `i pe actul 
lecturii, prin cititorul înscris11 care apare sub forma 
personajului ce găse`te/ publică un manuscris: Auto-
rul, lector al scrisorilor D-nei T.; Fred Vasilescu, lec-
tor al scrisorilor lui Ladima. 

 Textul reprezintă, în viziunea lui U. Eco, o 
maşin� leneş� care cere cititorului un efort de coope-
rare înverşunat pentru a umple spaţiile non-spusului 
sau deja-spusului r�mase în alb,  un produs al c�rui 
destin interpretativ trebuie s� fac� parte din propriul 
s�u mecanism generativ. În consecin�ă, autorul va pre-
vedea existenda unui cititor model, capabil s� coopere-
ze la actualizarea textual�, la fel cum gândea el, auto-
rul, şi, de asemenea, s� se manifeste din punct de ve-
dere interpretativ, la fel dup� cum el însuşi s-a mani-
festat din punct de vedere generativ12. Pentru a plăs-
mui o lume posibilă dintr-un ansamblu redus de date, 
lectorul trebuie să îndeplinească funcţiunile de perfor-
mare, evaluare, cooperare13, dedinând, în acela`i timp, 
un ansamblu important de competende: enciclopedice, 
lingvistice, (inter)textuale, generice, ideologice. 

 Pragmatica prelunge`te această concepdie, ur-
mărind, prin „mobilizarea= acestor competende, o stra-
tegie de înaintare în actul lecturii,14 în vederea căreia 
cititorul dispune de o cunoa`tere a contextului enundia-
tiv, de stăpânirea limbii, de grile diverse relevând tex-
tul. Cititorul folose`te diverse posibilitădi, iar una din-
tre ele este interlectura: posibilitatea simultan� de a 
recunoaşte intertextul manifest şi de a mobiliza refe-
rinţele latente15, în interpretarea condinuturilor mai 
ales implicite (presupuse sau subîndelese), împlinind 
acele goluri textuale. Acest nespus poate fi si mai im-
portant de îndeles în condi�iile în care  universul enci-
clopedic al emidătorului `i receptorului se schimbă �i 
nu  va mai face parte din ceea ce toată lumea `tie, din 
ceea ce se îndelege de la sine.   

 Lumea fictivă care este propusă cititorului are 
nevoie de reprezentarea mentală a acestuia, lizibilita-
tea ei16 înfăptuindu-se prin consumarea totală a materi-
ei cărdii de către lector, care devine, ca spectatorul de-
finit de A. Ubersfeld, produc�tor,  fiindc�, în ultim� 
analiz�, în el şi numai în el se f�ureşte sensul17. Lu-
mea fic�ională există doar ca materie latentă în absenda 
lectorului, în imaginarul căruia urmează a fi construită. 
Diferendele în receptare derivă din gradul în care lecto-
rul „actualizează< personajul (V. Jouve realiza o dis-
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tincdie între lectant, lisant, lu) sau stăpâne`te com-
petendele specifice, de felul în care împline`te golu-
rile sau virtualitădile. „Golurile< nu sunt doar elipse, 
inferende, presupozidii (toate de întregit în limbaj) 
sau posibile alte capitole. Sunt `i imagini virtuale 
ce-`i află chip în imaginadia cititorului, ca în Meşte-
rul Manole de L. Blaga, când oamenii,  uitându-se 
la zidurile lăca`ului ce se înălda, vedeau, în închipu-
ire, mai mult decât se arăta, clădind ei în`i`i până la 
capăt. 

 În lectură, ca `i în procesul comunicării 
interpersonale, după cum a arătat Th.Ogden, 
„proiecdia= alternează cu „introiecdia<: individul se 
proiectează în obiect, dar î`i reinteriorizează pro-
iecdia modificată prin „întâlnirea< cu Celălalt. S-a 
făcut distincdie între două categorii de receptori: 
participantul `i spectatorul. Primul este un dionisi-
ac, un afectiv, un spontan, identificându-se eroilor 
(un model al acestui tip de receptor era publicul 
atenian, despre care Seneca poveste`te într-una din-
tre epistolele sale că, la reprezentadia unei piese a 
lui Euripide, când un personaj făcea elogiul banu-
lui, s-a năpustit spre actor, fiind nevoie de inter-
vendia lui Euripide care a promis pe scenă că astfel 
de cuvinte îi vor aduce ticălosului, în final, o pe-
deapsă exemplară).  

 A doua categorie se referă la un apolinic, 
un radionalist, un lucid, ce urmăre`te opera fără a-`i 
pierde controlul critic.18 Trăirea estetică asociază, 
de fapt, cele două perspective, identificarea `i dis-
tandarea, ce se află într-un raport permanent, într-un 
fel de pulsadie care poate fi atât de rapidă, încât am-
bele momente par a se confunda: Efectul de dis-
tanţare transform� atitudinea aprobatoare a spec-
tatorului fundat� pe identificare într-o atitudine 
critic�19.  

 Lectura începe, preluând o formulă a lui 
Piaget, prin a fi o acomodare la alteritatea textului, 
a cărui fiindă interioară se dezvăluie print-un proces 
treptat de apropiere, în care, cum spune Wellershof, 
cititorul doreşte, pe de o parte, s� se recunoasc� în 
el, pe de alt� parte, s� se diferenţieze de acesta, 
aşadar s� dispun� de spaţiu alternativ. Tocmai 
ficţionalitatea textului e cea care i-l garanteaz� de 
la bun început, precum şi realitatea sa cognoscibil� 
ce ia sfârşit odat� cu ultima fil� a c�rţii20, procesul 
estetic fiind ceea ce produce `i efectul cathartic. 

Singurele căi de acces spre lumile posibile 
din opere `i spre tiparele ce le alcătuiesc structurile 
generice - lectura, contempladia, spectacolul - sunt, 
în viziunea lui M. Eliade, principalele căi adoptate 
de moderni de evaziune din durata profan� `i de 
reintegrare într-un timp calitativ diferit, un timp 
concentrat, de mare intensitate, reziduu sau succe-
daneu al timpului magico-religios21. 

Note: 

1. Adam, J.M. , Revaz, F.,  Analiza  povestirii, Ia`i, 
Institutul European, 1999, P.32 

2. Petrescu, L., Poetica personajului la Camil Petrescu, 
Ia`i, Editura Junimea, 2000, p. 17 

3. T. Pavel, apud L. Petrescu, op. cit., p. 18 

4. L Petrescu, op. cit., p. 34 

5. P. Hamon, apud L. Petrescu, op.cit., p. 19 

6. H. R. Jauss, Experienţ� estetic� şi hermeneutic� lite-
rar�, Bucure`ti, Editura Univers, 1983, p.65 

7. P. Lejeune, Pactul autobiografic, Bucure`ti, Editura 
Univers, 2000, p. 98 

8. W. Booth, Retorica romanului, Bucure`ti,  Editura 
Univers, 1976, p. 112 

9. J. Lintvelt, Încercare de tipologie narativ�. Punctul 
de vedere, Bucure`ti, Editura Univers, p. 34 

10. L. Dallenbach, apud L. Petrescu, Poetica personaju-
lui la Camil Petrescu, Ia`i, Editura Junimea, 2000, p. 
34 

11. P. Cornea, Introducere în teoria lecturii, Bucure`ti, 
Editura Minerva, 1988, p. 129  

12. U. Eco, Lector in fabula, Bucure`ti, Editura Univers, 
1991 

13. P. Cornea, op. cit., p. 123 

14. D. Maingueneau, apud G. Gengembre, Marile curen-
te ale criticii literare, Institutul European, 2000, p. 
32 

15. J. Bellemin-Noel, apud G. Gengembre ,op. cit., p. 35 

16. T. Pavel, apud L. Petrescu, Poetica personajului la 
Camil Petrescu, Ia`i, Editura Junimea, 2000, p. 45 

17. A. Ubersfeld, Termenii cheie ai analizei teatrului, 
Institutul European, 1999, p. 32 

18. R. Muller, apud P. Cornea, op. cit, p. 90 

19. Brecht, Petit Organon, nr. 42, apud P. Cornea, op. 
cit., p. 96 

20. H. R. Jauss, op. cit., p. 54 

21. M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, 
Bucure`ti, Editura _tiindifică, 1999, p.176 

 



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

Câmpuri lexicale în „Amintiri din copilărie= 

 

Prof. dr. lector CJExBC Băisan Lavinia-Elena, Director adjunct  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

 Caracterul aplicativ lexicologic 
în ,,Amintiri din copilărie= demonstrează că 
majoritatea cuvintelor din câmpurile identifi-
cate fac parte din vocabularul fundamental, iar 
alte variante lexicale sunt regionalisme. Dacă 
selectăm, primul capitol din crea�ia lui Crean-
gă, observăm că autorul conturează spa�iul ru-
ral cu elementele specific primei jumătă�i din 
secolul al XIX lea, înregistrând panoramic ele-
mentele toposului, elementele în jurul cărora se 
conturează tema învă�ăturii �i rolul �colii de pe 
lângă biserica satului: Humule�ti, Piatra, Paris, 
Agapia.  
 Un element ce atrage aten�ia este 
împăr�irea satului în zone, prima dintre ele fi-
ind parte specifică a�ezărilor umane din 
punct de vedere geografic: Vatra satului, 
Delenii şi Bejenii. Starea materială a 
�tăranilor este men�ionată ca satis-
făcătoare, favorabilă fiindu-le, tocmai ba-
zinul hidrografic a Bistri�ei. Ca imagine a 
spiritualită�ii cre�tine, dar �i a importan�ei 
în via�a locuitorilor satului humule�tean, 
apare biserica, atât ca formă arhitecturală 
care su��ine vechimea cât �i a elementelor 
ei specifice: biseric� frumoas�, ţintirim, 
îngr�dit cu z�plaz de bârne, streşinit cu 
şindil�. Cuvântul stre�init este format aici 
prin derivare progresivă, probabil la acea 
vreme fiind cerut de nevoia de a păstra 
sub stre�inile bisericii, copii în timpul 
slujbelor religioase sau cre�tinii aduna�i la 
sfat în curtea bisericii. 
 Figurile părintelui �i a dascălului 
apar înaintea evocării părin�ilor biologici 
pentru că erau intelectualii acelor vremuri, cu 
rol în educa�ia fiilor satului: neobositul p�rinte 
cum umbla prin sat din cas� în cas�, împreun� 
cu b�diţa Vasile a Ilioaei, dasc�lul bisericii, un 
holtei zdrav�n, frumos şi voinic, şi sf�tuia pe 
oameni s�-şi dea copiii la înv�ţ�tur�1. Întâm-
plarea cu Smarandi�a popei este o scenă în care 
zace răsul bufnit dar �i durerea copilei nevi-
novate, atitudinea violentă a tatălui fiind con-
siderată un model educativ, modelele edu-
ca�ionale din mileniul nostru neacceptând-o. 
Imaginea copilei rămâne în memoria afectivă a 
autorului, fie din cauza admira�iei pentru harul 

învă�ăturii, fie pentru că frumuse�ea fetei era de-
parte de imaginea pe care i-o oferea simplitatea 
fetelor de prin megie�i, obi�nuite cu munca grea a 
câmpului, a �ese la război, dar pricepute �i la hora 
satului: o zgâtie de copil� ager� la minte şi aşa de 
silitoare, de întrecea mai pe toţi b�ieţii şi din 
carte, dar şi din nebunii2. 
 Putem, aici, completa analiza cu ceea ce 
ne oferă studiul Ion Creangă: cruzimile unui 
moralist jovial, de Eugen Simion: ,,Ion Creang� 
creeaz� un model de confesiune în care se 
amestec� ficțiunea cu biografia �i realizeaz� 
imaginea unui copil din p�rțile de munte ale 
Moldovei de mijloc, un copil care face poznele pe 
care le fac copiii de pretutindeni.= 3  

 Prezen�a amenin�ătoare a Calului Bălan 
produce râvna dar �i dispre�ul elevilor începători 
în studiul alfabetului chirilic, pentru metodele pu-
nitive pe care vor trebui să le suporte, cauzate �i 
de răută�ile fra�ilor sau colegilor mai mari pu�i să 
le însemne gre�elile. Aici tonul prezentării cre�te 
în tensiunea dramatică pentru ca cititorul să 
respingă sanc�iunea disciplinară a elevilor, de�i 
exemplul dat de Smărăndi�a este răsplătit cu bu-
cate biserice�ti: pitaci şi colaci, dăruite de preotul 
satului �i tatăl fetei. Progresul învătăturii este 
prezent într-un parcurs specializat, de la buchii, la 
tr�taji, de tr�taji la ceaslov. Dacă ultimele două 
semne din câmpul lexical al denumirii literelor au 
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dispărut complet din vorbire, cuvântul buche 
mai rezistă si astăzi în categoria arhaismelor 
(conform DEX: s. f. A doua literă din alfabetul 
chirilic; p. gener. literă; (de obicei la pl.) 
alfabet; cuno�tin�e elementare de scris �i 
citit. Expr.Buchea c�rții = exact ca în carte; în 
chip mecanic. A fi (tot) la buchi = a fi (tot) în-
cepător (la învă�ătură). A nu �ti buche = a nu �ti 
nimic (la învă�ătură). 3 Din sl. buky.)4  
 Dorin�a de învă�ătură a copilului nu dis-
pare, de�i speriat de colegii mai mari fuge 
acasă, cerând mamei îngăduin�a de a nu mai 
îndura pedepesele. Scrisul memorabil a lui 
Creangă înregistrează aici, poate cea mai 
frumoasă imagine a mamei care î�i dore�te ca 
fiul să se îmbogă�ească cu rodul învă�urii din 
literatura română. Pe Smaranda Creangă o 
regăsim în făptura Catrinei Moromete, mai 
tăcută �i mai răbdătoare, dar cu acela�i vis de a
-�i trimite fiul la învă�ătură: mama înv�ţa cu 
mine acas� şi citea acum la ceaslov, la psaltire 
şi Alexandria mai bine decât mine, şi se bucura 
grozav când vedea c� m� trag la carte5.  
 Observăm, aici, că literele încep să se 
aleagă în cuvintele primelor căr�i biserice�ti de 
care se bucură �i mama copilului pentru că 
în�elege de unde vin cuvintele ritualului religi-
os. Nică revine la �coală ajutat de familie �i de 
cuvintele preotului care îi bucură părin�ii. 
A�adar, preotul, de�i cam aprig pizmuit de 
copilul Creangă, are puterea de convingere că 
învă�ătura îl poate face în�elept �i chiar la rân-
dul lui să devină preot la biserica din sat: doar 
ai trecut de bucheludeazla şi bucheriţazdra: 
eşti acum la ceaslov, şi mâine-poimâine ai s� 
treci la psaltire, care este cheia tuturor 
înv�ţ�turilor, şi, mai ştii cum vine vremea? 
Poate s� te faci şi pop� aici, la biserica 
Sfântului Nicolai, c� eu pentru voi m� 
str�d�nuiesc. Am o singur� fat� ş-oi vedea eu 
pe cine mi-oi alege de ginere6. Insă ce îl bucură 
mai tare pe copil este vorba aruncată că poate, 
într-o zi o popa i-o va da pe Smărăndi�a de ne-
vastă. Vremurile nu sunt lini�tite pentru copiii 
din sat, începutul promi�ător al institu�iei �co-
lare înfiin�ate pe lângă biserica din sat dispare 
pentru că dascălii tineri le sunt lua�i la oaste, 
iar pentru cei în vârstă nu aveau tragere de in-
imă la învă�ătură chit că �tiau carte. Un argu-
ment rapid enun�at despre importan�a �colii, 
face ca studiul asupra Amintirilor din copilărie 
să poată fie reevaluat, din punctul de vedere a 
principiilor de ordin pedagogic: biserica (cu 
în�elesul de �coală) deschide pe om. A�teptarea 

sărbătorilor când părintele le dădea dezlegare 
mamelor să-�i hrănească copiii cu bucatele dulci 
(bob fiert, g�luşte, turte cu julf� şi v�rzare) si 
bucuria că preotul îi purta cu dănsul prin casele 
oamenilor cât timp �coala rămăsese închisă, era o 
formă prin care învă�ătura nu li se mai părea 
copiilor humule�teni atât de grea. Comunicarea 
era �i la acea vreme factorul esen�ial al educa�iei, 
iar comunicarea afectivă era �i atunci ca �i acum 
liantul dezvoltarii individuale si de grup, al social-
izării si al rezolvării conflictelor. Decizia mamei 
de a trimite feciorul la învă�ătură vine din ne-
concordanta dintre aparen�ă �i esen�a lumii rurale, 
între ceea ce sunt personajele în realitate �i ceea 
ce vor să pară. Nepotrivirea dintre situatii �i rezol-
varea lor, dintre concep�iile părin�ilor despre 
�coală subliniază incompatibilitatea unor situa�ii 
în general fire�ti. �tefan a Petrei Ciubotariul 
respinge ideea învădăturii, manifestând o îndărăt-
nicie tipic dărănească fadă de categoriile sociale 
neproductive, �tiind că munca fizică era cea salva-
toare pentru grijile �i responsabilitatea familei ru-
rale după zicala: „Logofete, brânza-n cui. / Lapte 
acru-n c�lim�ri, / Chiu şi vai prin buzun�ri=.  
 Mama vedea 
însă în `coală un 
mijloc de emanci-
pare, iar modelul pre-
otului din sat era 
convingător. Sem-
nele zodiacale culese 
de la bătrânele din 
sat îi demonstrează 
mamei că fiul are 
calită�i pentru a urma 
�coala, iar copilul îi 
recunoa�te slăbi-
ciunea, considerându
-se fiul preferat. 
În�iruirea de calită�i 
probează autocuno�terea �i poten�ialul viitorului 
dascăl: mama, în sl�b�ciunea ei pentru mine, 
ajunsese a crede c� am s� ies un al doilea Cu-
cuzel, podoaba creştin�t�ţii, care scotea lacrimi 
din orice inim� împietrit�, aduna lumea de pe 
lume în pustiul codrilor şi veselea întreaga f�p-
tur� cu viersul s�u.7  
Referin�ele la Sfântul Ioan Cucuzel, numit �i ,,cel 
cu glas îngeresc=, cinstit pe 1 octombrie, sunt 
dovezi incontestabile ale cunoa�tin�elor teologice 
ale autorului, de�i rezonan�a numelui ar putea 
constitui pentru profani o sursă a comicului. 
Sfantul Ioan Cucuzel a trăit în mănăstirea Marea 
Lavra, între anii 1280-1360, în vremea împara-

https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/marea-lavra-athosului-67636.html
https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/marea-lavra-athosului-67636.html
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tului Alexie Comneanul. Sfântul era orfan de 
tată, iar mama lui l-a dat la �coală, spre a înva�a 
�tiin�a sfintelor căr�i. Inscris la �coala Imperi-
ală de cântare�i biserice�ti din Constantinopol, 
copilul dovede�te calită�ile celui mai bun 
cântăre� din genera�ia lui. Se spune că împara-
tul, cucerit de minunata lui voce, îl va numi pe 
tânarul Ioan protopsalt al mare�ei catedrale bi-
zantine. Cântăre�ul î�i va căpata numele 
de ,,Cucuzel= tot în vremea petrecerii în Con-
stantinopol. Se poveste�te cum odată sfântul a 
fost întrebat ce a mâncat la cină, întrebare la 
care el a raspuns ,,fasole �i maz�re= (aceste 
cuvinte se traduc prin ,,koukouzelis=).8 Autori-
tară, mama reu`e`te să-l determine pe Nică să 
învede, făcându-l `i pe sodul ei să accepte că 
învădătura îl ajută pe om să-`i îmbunătădească 
viada, a�a cum în partea a patra a Amintirilor 
din copil�rie, când se pune problema plecării 
lui Nică la Socola, Smaranda `i _tefan a 
Petrei manifestă aceea`i atitudine con-
tradictorie fadă de `coală. Mama ase-
menea sfântului amintit nu se arată im-
presionată de posibilitatea 
„îmboln�virii= copilului „de dorul ei=, 
este neînduplecată, iar tatăl consideră 
până la urmă că băiatul, terminându-`i 
`coala, va fi independent economic �i ar 
putea fi un sprijin pentru fradii lui mai 
mici. 
 Neîncredrea tatălui în iscusin�a 
băiatului este bazată pe pove�tile auzite 
în lumea satului �i neprobate, pe când 
dovezile mamei sunt fapte reale, dar �i 
pe obiceiuri bine păstrate. Expresia 
plină de savoare, sursă de umor ,,a te 
duce bou la Paris �i a te întoarce vac�= 
este folosită �i astăzi, în limbajul famili-
al când se spune despre cineva că se 
întoarce nelămurit, fără să fi învă�at sau 
în�eles ceva. Învă�ătura constituia în ochii 
părin�ilor o formă de luminare a min�ii �i a 
mul�imii, posibilitatea ca fiul învă�at să 
părasească lumea satului �i să devină un ajutor 
pentru fra�ii răma�i pe lângă casa părintească 
fiind certă. Or, se �tie că fratele învă�at devenea 
pentru genera�iile următoare un reper formator, 
iar în�elesul integrat Amintirilor face ca rela�ia 
dintre părin�i �i copil să păstreze aceea�i aură 
de sinceritate motiva�ională în parcursul educa-
tiv al acestuia. �coala de la Bro�teni sau �coala 
de catihe�i de la Fălticeni sunt primele două 
experin�e definitorii în pentru viitoarea profesie 

dragă mamei chiar dacă financiar, tatăl recunoa�te 
că nu mai are resurse după o iarnă grea: Peste iar-
n�, mama iar s-a pus pe capul tatei, s� m� dea 
undeva la şcoal�. Dar tata spunea c� nu mai are 
bani de dat pentru mine.9 Prezentarea acestor de-
rapaje ale sistemului educadional într-o manieră 
comică, deta`ată, autorul reliefează nu o lume 
dezechilibrată datorită lipsei de educadie, ci o co-
munitate aflată în armonie tipic tradidională, mar-
cată de valori morale `i religioase.   

 Limbajul popular `i procedeele oralitădii 
aproprie cititorul de atmosfera acelor locuri `i 
timpuri, dându-i senzadia unui univers feeric, ide-
al, al copilăriei, care nu trebuie judecat pentru 
peripediile nu tocmai convenabile ale vârstei ori 
delăsării cu care era tratată memorarea unor in-
formadii ce în percepdia copiilor de la sat nu ar fi 
avut să le folosească la nimic în viadă. 

Note: 

1. http://biblior.net/amintiri-din-copilarie 

2.  http://biblior.net/amintiri-din-copilarie 

3. Eugen Simion, Ion Creang�: cruzimile unui moralist 
jovial, Editura Princeps Media, Ia�i, 2014, p. 24 

4. http://www.dex.ro/buche  
5. http://biblior.net/amintiri-din-copilarie 

6. http://biblior.net/amintiri-din-copilarie 

7. Idem 

8. https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-ioan-

cucuzel-cantaretul-la-marea-lavra  
9. http://biblior.net/amintiri-din-copilarie  
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Olimpiada de Limba �i literatura română 

faza jude�eană, clasa a IX-a, varianta 1  
 

Prof. dr. lector CJExBC Crăciun Mariana,  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Lucr�rile în care eseul/r�spunsurile sunt 

precedate de titlu �i/sau motto vor fi notate 
cu zero puncte. 

• Timp de lucru: 3 ore.  
• Total: 100 de puncte.  
 

Cite�te cu aten�ie textele de mai jos:  
 

A. ֦Firimiturile care cad de la masa de lucru a 
poetului 
fac uneori un zgomot asurzitor 
se aud �ipete, bufnituri 
o bătrână le�ină pe trotuarul din fa�a casei poetului 
un om moare strivit sub o ma�ină ploioasă 

 

de la masa de lucru a poetului 
cad uneori firimituri enorme, inadmisibile 

când poetul este obosit ora�ul însu�i înnebune�te 

fântânile arteziene înghea�ă, tramvaiele se izbesc 
de ziduri 
cuvintele însele devin mai rare, mai greu de în�eles 
 

În fa�a cuvântului lini�te s-a făcut o coadă enormă 

aten�ie, nu va fi de ajuns pentru toată lumea strigă 
poetul 
chiar `i în fada cuvântului dragoste care s-a termi-
nat de mult 
mai a`teaptă câdiva ireductibili, câteva grupuri de 
turi`ti obosidi 
 

poate că aceste urme de sânge 

duc la cuvântul singurătate, î`i spune poetul 
ie`it el însu`i la o plimbare prin ora`ul ciuruit de 
absende 

poate că în fada cuvântului om nu mai dau târcoale 

decât câinii= 

Matei Vi�niec, Firimiturile care cad 

 

B. Uitându-vă la literatura care se scrie acum, 
peste tot în lume, care ar fi, pentru dumneavoas-
tră, motivele de entuziasm �i, pe de altă parte, 
care ar fi rezervele? 

Mircea C�rt�rescu: Ar fi o mare exagera-
re să spun că sunt la curent cu ce se scrie acum în 
lume. De fapt, în ultimii zece ani, mai mult am 
recitit decât am citit. Jocul ăsta cu =mă �in la cu-

rent= devine foarte plicticos cu trecerea vremii. Acum 
e�ti la curent, după un an vezi că nu mai e�ti. Nu cred 
că există =literatura care se scrie acum=, în sensul unei 
coeren�e �i consisten�e a câtorva formule literare. Pro-
blema literaturii de azi e: ce căr�i ies la suprafa�ă?  

Pentru fiecare carte mare, pentru fiecare autor 
mare, există o sută de căr�i �i autori la fel de mari care 
nu vor ajunge niciodată pe buzele tuturor. De multe 
ori, ca în cazul lui Bolaño sau al lui David Foster Wal-
lace, autorii devin celebri la mult timp după moarte. 
(...) 

Am spus că formulele romane�ti sunt mai cu-
rând mecanisme de supravie�uire, pentru că, să nu ne 
facem iluzii, literatura =de calitate= e azi pe cale de 
extinc�ie, ca tot ce e de calitate. Concuren�a la care ea 
(nu) face fa�ă azi vine din zone diverse �i e strivitoare: 
literatura comercială, literatura non-fic�ională, literatu-
ra eticistă, filmul, jocurile video, industria media în 
general. (...) Literatura =adevărată= nu înflore�te, ci 
supravie�uie�te azi, �i viitorul ei (ca �i al nostru) e 
sumbru.  

Cu atât mai mult îi pre�uiesc pe cei care, ca 
arti�ti, nu fac nici un pact �i nu se-nrolează în nici o 
armată, ci rămân fideli convingerilor lor �i tradi�iei 
occidentale în care-au crescut. Nu po�i scrie decât din 
convingere artistică, (...) eu cred în nevoia implicării 
artistului în problemele lumii �i, la modul meu stân-
gaci �i naiv, am fost �i eu mereu implicat. Dar poezia 
�i proza ar trebui să rămână libere de constrângeri. 

Care este cel mai de preț lucru pe care vi l-a 
adus/furat succesul? 

Mircea C�rt�rescu:  Mai întâi 3 succesul este 
relativ �i alunecos. Po�i avea succes în familia ta, în 
bula ta, în cartierul tău, în �ara ta, pe minuscula ta pla-
netă. În Laniakea. Despre care succes e vorba? Al vân-
zării căr�ilor? Al cronicilor �i recenziilor? Al premii-
lor? Al legendei? Succesul de ieri? Succesul de azi? 
(...)  

Pentru foarte mul�i e imposibil ca un autor 
foarte cunoscut să fie �i foarte bun. Dacă ai succes de 
vânzări, e imposibil să fii �i valoros, pentru că succe-
sul tău îl decide gloata care-�i cumpără căr�ile, nu pu�i-
nii cunoscători. 
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În latină,  altus  însemna �i înalt, �i 
adânc. Sacer era �i sacru, �i blestemat. Succesul, 
a� spune, face parte din familia asta de cuvinte cu 
sensuri diametral opuse. Când ai succes, e�ti sacer, 
sacru �i blestemat. În literatura română sunt legen-
dari autorii care =n-au avut succes=. Ei sunt cei în 
jurul cărora se �es miturile �i se înfiripă cercurile 
de adulatori esoterici: Eminescu însu�i, Bacovia, 
Mateiu Caragiale, M. Blecher, Gellu Naum, Leo-
nid Dimov, Virgil Mazilescu, Cristian Popescu. Pe 
când cineva perceput ca fiind =prea de succes=, ca 
Sadoveanu, Minulescu, Arghezi, Sorescu, chiar 
Nichita Stănescu au avut mereu �i detractori. În 
realitate, aceste două linii sunt amestecate valoric 
�i nu au nicio relevan�ă. Succesul însu�i sau lipsa 
lui nu au relevan�ă estetică, ci doar sociologică. 
Sunt preferin�e ale lumii dintr-o anumită epocă, la 
fel ca �i modele vestimentare. Goethe a avut suc-
ces, Kleist n-a avut. Kafka n-a avut succes, Faul-
kner a avut. Márquez a avut un succes imens, José 
Lezama Lima n-a avut. �i ce dacă?  

Pentru mine, de-a lungul celor 40 de ani 
cât am înotat în acidul sulfuric al lumii literare de 
la noi, ideea de succes n-a avut, de asemenea, nici 
cea mai mică relevan�ă. Am fost fericit când mi-
am publicat căr�ile, am suferit enorm când ele mi-
au fost contestate pe nedrept (sau pe drept), dar nu 
m-am uitat vreodată dacă oamenii întorc capul 
după mine pe stradă. Când e�ti vizibil devii sacul 
de box al tuturor.  

Nimeni nu e interesat să scrie că un ins 
oarecare dintre cei aproape 3000 de scriitori înre-
gistra�i oficial la noi e prost. Aproape că nu există 
cronici negative în revistele noastre. Dar scriind 
despre un autor cunoscut că e prost faci o �tire, 
lumea cite�te, tu, criticul, ie�i în eviden�ă. Nu ade-
vărul, ci paradoxul stârne�te oamenii. Notorietatea 
î�i face du�mani, stârne�te invidie �i gelozie litera-
ră. Cine nu �tie ce înseamnă asta, îi doresc să nici 
nu afle vreodată. Ca în povestirea lui Joseph Con-
rad (ecranizată splendid, sub numele =Dueli�tii=, 
de Ridley Scott), sunt �i eu urmărit de decenii în-
coace de in�i care-mi fac rău continuu, de�i pe unii 
nici nu-i cunosc, iar altora le-am făcut doar bine. E 
de necrezut câtă ură am stârnit fără să mi�c un de-
get, stând, pur �i simplu, la masa de scris �i scri-
ind. Dacă mi-a adus ceva =succesul=, asta mi-a 
adus. Bogdan Co�a, Interviuri, Mircea Cărtăres-
cu în dialog cu 15 tineri scriitori români, noiem-
brie 2020 

Subiectul I (30 de puncte)  
Rezolv� urm�toarele cerin�e:  
1. Prezintă atitudinea/ comportamentul/ rolul poetului 
în fața lumii, asa cum se desprinde din semnificatiile 
textului A. 6 puncte 

2. Demonstrează existen�a unei interferen�e tematice 
�i/sau culturale între cele două texte. 6 puncte  
3. Prezintă rela�ia emit�tor-receptor prin referire la 
unul dintre textele propuse, la alegere. 6 puncte  
4. Propune un titlu interviului prezentat în textul B. 
Motivează-�i alegerea. 6 puncte  
5. Comentează, în cel pu�in 50 de cuvinte, secven�a din 
textul B: ,, Nu adevărul, ci paradoxul stârne�te oame-
nii. Notorietatea î�i face du�mani, stârne�te invidie �i 
gelozie literară.= 6 puncte  
Not�! Niciun r�spuns nu va dep��i 100 de cuvinte.  
 

Subiectul al II-lea (35 de puncte) 
Imaginează-�i că e�ti unul dintre cei 15 tineri scriitori 
români men�iona�i în textul B �i ai fost intervievat pe 
tema debutului tău literar. Redactează, în 150-300 de 
cuvinte, o pagină de jurnal în care să prezin�i un frag-
ment din acest interviu �i impresiile/ emo�iile trăite pe 
parcursul acestei zile.  
Data redactării jurnalului este 19 martie 2022. 
 

În rezolvarea acestui subiect, vei avea în vedere urmă-
toarele aspecte: 
- Realizarea unei compozi�ii cât mai expresive prin 
folosirea creativă a mijloacelor artistice;  
- Textul va fi conceput în marca subiectivită�ii emi�ă-
torului.  
 

Not�!  
Pentru con�inut vei primi 25 de puncte.  
Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea 
ideilor în scris 3 2 puncte; abilită�i de analiză �i argu-
mentare 3 2 puncte; utilizarea limbii literare 3 2 punc-
te; ortografia 3 2 puncte; punctua�ia 3 1 punct; respec-
tarea precizărilor privind numărul maxim de cuvinte 3 
1 punct.) Textul care nu are cel pu�in 150 de cuvinte 
nu va primi punctajul pentru redactare.  
 

Subiectul al III-lea (35 de puncte)  
Scrie un eseu liber, de 600-900 de cuvinte, despre uni-
versul scriitorului �i destinul c�rților sale, valorificând 
textele date �i experien�a ta culturală.  
 

Notă! Pentru con�inut vei primi 25 de puncte.  
  



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea 
ideilor în scris 3 2 puncte; abilită�i de analiză �i 
argumentare 3 2 puncte; utilizarea limbii literare 3 
2 puncte; ortografia 3 2 puncte; punctua�ia 3 1 
punct; respectarea precizărilor privind numărul 
maxim de cuvinte 3 1 punct.) Textul care nu are 
cel pu�in 600 de cuvinte nu va primi punctajul 
pentru redactare. 
 

 

Barem de corectare `i de notare 

 

ATEN�IE! Lucr�rile care con�in eseuri cu titlu 
�i/sau motto vor fi notate cu 0 puncte, autorii 
acestora fiind descalifica�i.  
 

Subiectul I (30 de puncte)  
1. Prezentarea detaliată �i nuan�ată a atitudinii/ 
comportamentului/ rolului poetului în fa�a lumii, 
prin referire la mesajul textului dat: 6 puncte; pre-
zentarea schematică: 3 puncte; încercarea de pre-
zentare: 1 punct.  
 

2. Demonstrarea detaliată `i nuandată, realizată 
prin referire la structuri sau elemente relevante 
pentru cerindă, selectate din cele două texte: 6 
puncte; susdinerea fără exemplificări, explicadii, 
comparadii, analogii etc.: 3 puncte; încercarea de 
argumentare, improvizadii: 1 punct.  
 

3. Prezentarea clară �i nuan�ată a rela�iei emi�ător-
receptor, cu exemple din text: 6 puncte; prezenta-
rea schematică a rela�iei emi�ător-receptor: 3 
puncte; încercarea de prezentare: 1 punct.  
 

4. Propunerea unui titlu relevant, cu valorificarea 
unor elemente de con�inut, �i motiva�ia clară, nu-
an�ată: 6 puncte; propunerea unui titlu fără rela�io-
nare cu ideile propuse în text, dar argumentat co-
rect: 3 puncte; propunerea unui titlu fără valorifi-
carea con�inutului de idei �i încercarea de argu-
mentare: 1 punct. 
 

5. Comentarea nuan�ată a secven�ei date: 6 punc-
te; comentarea schematică: 3 puncte; încercarea 
de comentare: 1 punct.  
 

Subiectul al II-lea (35 de puncte: 25p + 10p) 
• Respectarea structurii specifice jurnalului: 

10 puncte; respectarea pardială a structurii 
jurnalului: 6 puncte; încercarea de respecta-

re a structurii jurnalului sau structură inadecva-
tă: 3 puncte.  

• Caracterul personal `i confesiv al scrierii: 10 
puncte; respectarea pardială a caracterului per-
sonal `i confesiv: 6 puncte; nerespectarea carac-
terului personal `i confesiv: 3 puncte.  

• Adecvarea con�inutului de idei la cerin�ă �i mo-
dul de valorificare a talentului literar �i a creati-
vită�ii: 5 puncte; adecvarea par�ială a con�inutu-
lui de idei la cerin�ă cu valorificarea talentului 
literar `i a creativită�ii: 2 puncte; inadecvare la 
con�inutul de idei din cerin�ă, fără manifestarea 
creativită�ii sau a talentului literar: 1 punct.  

 

 Pentru redactare vei primi 10 puncte 
(organizarea ideilor în scris 3 2 puncte; abilită�i de 
analiză �i argumentare 3 2 puncte; utilizarea limbii 
literare 3 2 puncte; ortografia 3 2 puncte; punctua�ia 3 
1 punct; respectarea precizărilor privind numărul ma-
xim de cuvinte 3 1 punct.) Textul care nu are cel pu�in 
150 de cuvinte nu va primi punctaj pentru redactare.  
 

Subiectul al III-lea (35 de puncte : 25p + 10p)  
• Abordarea complexă a tematicii propuse, valori-

ficând cele dou� texte, prin punerea în eviden�ă 
a talentului literar �i a creativită�ii: 15 puncte; 
abordarea schematică a tematicii propuse, valo-
rificând cele două texte: 5 p.;  

• Abordarea complexă a tematicii, valorificând 
experiența cultural�: 10 puncte; abordarea 
schematică a tematicii, valorificând experien�a 
culturală: 5 puncte  

 

 Pentru redactare vei primi 10 puncte 
(organizarea ideilor în scris 3 2 puncte; abilitădi de 
analiză `i argumentare 3 2 puncte; utilizarea limbii 
literare 3 2 puncte; ortografia 3 2 puncte; punctuadia 3 
1 punct; respectarea precizărilor privind numărul ma-
xim de cuvinte 3 1 punct.)  
 

Punctajul pentru redactare se acord� numai dac� 
textul are cel pu�in 600 de cuvinte �i trateaz� subi-
ectul propus. 
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 Povestea începe, ca orice poveste, la o 
gură de sobă sau de suflet. Acolo s3a zămislit 
întâiul vis, frământat în spic de toamnă roditor 
de gânduri. Am prins unul din zbor �i mi l-am 
strecurat sub tâmple. Apoi am a�teptat să mă 
cheme Povestea, cu teamă că, dacă nu se va 
întâmpla, voi rămâne mai sărac de cuvinte. 
Dar mare mi-a fost bucuria să aflu că mi s-a 
deschis tărâmul magic. �i am pă�it în freamă-
tul cuvintelor cu emo�ie �i grijă să nu strivesc 
vreun gând. Am colindat prin texte narative �i 
lirice, până când am găsit multe, multe co-
mori. 
 Eu, �i cei ca mine, am învă�at să ne 
jucăm printre rânduri, să ne rostogolim printre 
cuvinte, să le inspirăm adânc râsul �i plânsul. 
N-am fi reu�it asta singuri. Pentru că �i-n Po-
vestea mea, ca în orice poveste, există si zâne. 
 Două zâne-profesor cărora le mul�u-
mesc: Cr�ciun Mariana �i Soțu Roxana. 
 

 

Mă simt ca un pom mic si roditor 
Ce-mi întind ramurile spre viitor, 
În drumul cunoa�terii, legăturilor de cuvinte,  
Cu în�elesuri �i taine nebănuite. 

 

Mă simt liber în ploaia de cuvinte,  
Ce-mi hrănesc pasiuni �i legăminte,  
Mă simt legat de verb si substantiv, 
De articole si figuri de stil. 
 

Acum în�eleg de ce strofa �i versul 
Stapânesc tot universul. 
Lumea fantastică a limbii române în esen�ă 

O descoperi, urmând cu exigen�ă 

Calea frumoasă spre excelen�ă! 
 

Excelen�a în Poveste 

 

Elev Harabagiu Mario, clasa a VII-a, 
 Colegiul Național„Ferdinand I= Bac�u, grupa de 

excelenț� Limba �i literatura român�  

Idealuri 
 

Elev� Ungureanu Sara-Ioana, clasa a VII-a 
Colegiul Național„Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba �i literatura român�  

Atelier Narativul 
nonlitarar ... 

 

 

Grupa de excelenț� clasele VII-VIII 
Limba �i literatura român� filiala Bac�u 

coordonat� de profesor dr. lector Cr�ciun Mariana 
�i profesor lector �oțu Roxana  

În cadrul atelierului Narativul nonliterar, textul 
discontinuu �i textul multimodal, elevii grupei de 
limba �i literatura română, clasele VII-VIII, au ex-
tins cadrul stilistic arghezian al jucăriei de vorbe 
printr-o lectură inocent-ludică a limbajelor. 
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 Cum se poate scrie, astăzi, o istorie a li-
teraturii române care să răspundă funcdiilor inte-
lectuale ale criticii, năzuindei spre obiectivitate, 
cerindelor unui context modern `i principiilor 
tradidionale?  
 Trebuie să impună un canon sau să fie o 
prezentare onestă, recapitulativă, fără derapaje 
de interpretare, a fenomenului literar? Numeroa-
se volume `i reviste semnalează erorile, inexac-
titădile, aproximadiile, lipsa de rigoare `i discută 
problemele teoretice `i practice ale istoriei lite-
rare; amintim Concepte în mişcare. Studii des-
pre stadiul actual al criticii şi istoriei literare 
româneşti1 `i Multiculturalismul. Actualitatea 
istoriei literare româneşti2.  
 Dar istoria literară mai este vie, de actua-
litate, sau a intrat în declin, alunecând spre ex-
tincdie? Se mai simte necesitatea reactivării unor 
repere diacronice, se poate realiza o reconfigurare 
profitabilă a istoriei literare? Sau concretizarea 
oricărui proiect de asemenea anvergură este mai 
ales un eveniment monden `i ambidios, care îl 
aduce pe istoricul literar în prim-planul atendiei 
generale? 

 De`i interesul pentru `tiindele literaturii 
are o vechime considerabilă − începând cu seco-
lul al XVII-lea (Prodromus Historiae Litterariae, 
scrisă de Peter Lambek în 1659)3 −, o constatare 
se impune de la început: conceptul de istorie lite-
rară î`i estompează contururile, la o încercare de 
definidie. În pofida aparendei de câmp de cerce-
tare categoric circumscris sintagmei date, etero-
genitatea caracterului acestui concept derivă din 

Despre istoria literaturii (române): 
actualitate `i eterogenitate  

 

Prof. dr. lector CJExBC Chioaru Adriana,  
Colegiul Național „Ferdinand I= Bac�u,Inspector �colar pentru 
Dezvoltarea resurselor umane, Inspectoratul �colar Județean Bac�u  

armonizarea istoriei, în sens propriu, cu biogra-
fiile scriitorilor (uneori anecdotice4), a monogra-
fiei cu studiul critic, de la geneza la receptarea 
operei literare. Limpezirea `i purificarea sunt, 
adeseori, ocultate de principiile elaborării: des-
prinderea de modele, competenda, obiectivitatea 
`i exhaustivitatea, adecvarea stilistică, submise 
normelor etice `i plăcerii textului.  
 În primele încercări române`ti de istorie 
literară, apardinându-le lui Aron Densusianu 
(Istoria limbei şi literaturei române, Tipolito-
grafia „H. Goldner=, Ia`i, 1885), lui Ioan Nădej-
de (Istoria limbei şi literaturei române, Ia`i, 
1886) `i lui A. Philippide (Introducere în istoria 
limbei şi literaturei române, Editura Librăriei 
„Fradii _araga=, Ia`i, 1888), istoria literară era 
precedată de istoria limbii. Conceptul însu`i nu 
era bine determinat, dar Aron Densusianu a su-
gerat, pentru întâia dată, legătura între istoria `i 
critica literară, considerând că istoria literaturii 
române nu se poate dispensa de „măsura severă 
a criticei=. 
 Intercondidionări între critica `i istoria 
literară stabile`te, mai târziu, G. Călinescu, în 
două dintre eseurile sale, Tehnica criticii şi a 
istoriei literare (în „Adevărul literar `i artistic=, 
nr. 908 `i 910 din 1 3 5 mai 1938, reluat în Prin-
cipii de estetic�, 1939) `i Istoria literar� ca şti-
inţ� inefabil� şi sintez� epic� (în „Jurnalul lite-
rar=, nr. 1 din 1947). Raportându-se la obiectivul 
interpretării, în primul studiu, G. Călinescu nu 
stabile`te o distincdie între „istoricul literar= `i 
„critic=, deoarece ambii pleacă de la „opera ca 
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realitate artistică=. Autorul Esteticii basmului 
define`te istoria literară ca pe o formă a criticii, 
implicând o determinare istorică, o ordonare 
cronologică.  Criticul român stabile`te dis-
tincdia dintre istoria culturii `i istoria literaturii 3 
văzută ca o ordonare de date a căror încărcătură 
estetică trebuie surprinsă de către istoricul lite-
rar. 
 G. Călinescu nume`te istoria literară 
„`tiindă inefabilă `i sinteză epică=, îndelegând, 
prin ultima sintagmă, semnificadiile identificate 
de către istoricul literar, dintr-un unghi personal. 
Sensul complementar apare în istoria literară 
îndeleasă, manolescian, drept critica ansamblului 
de opere, în care toate ipotezele sunt considerate 
valabile, cu condidia să fie coerente `i profunde. 
 La aceea`i concluzie a ajuns `i Roland 
Barthes, în Essais critiques, când substituie „la 
verité= cu „la validité=. Se impune, însă, con-
didia ca raporturile `i nexurile ipotetice („un ade-
văr=) dintre opere să aibă legătură cu raporturile 
reale dintre ele („adevărul=). 
 Obiectul istoriei literare este constituit de 
opera literară văzută ca fenomen estetic, cu un 
anumit orizont istoric. Werner Mahrholz consi-
deră5 că istoria literară are trei puncte de pleca-
re: personalitatea creatorilor, operele, contextul 
cultural general. În funcdie de acestea se poate 
scrie o „istorie a creatorilor=, cu ample impli-
cadii biografice; o istorie a operelor, avându-se 
în vedere motivele, condinutul, forma `i eficienda 
acestora `i o istorie a culturii, în cadrul căreia 
literatura reprezintă o parte integrată în ansam-
blul expresiei spirituale a viedii unui popor.  
 Diferenda dintre istoria literaturii `i isto-
ria literară este cea dintre obiect `i disciplină, 
opinează Nicolae Manolescu, în Critic� şi isto-
rie, postfadă la Metamorfozele poeziei. 
 Dintr-o altă perspectivă, Antoine Com-

pagnon stabile`te o nouă delimitare între istoria 
literaturii `i istoria literară: analiză contra sinte-
ză. Îndelese ca demersuri legitimatoare, scenarii-
le istoriei literaturii române s-au ilustrat în studii 
apardinându-le lui Mihail Dragomirescu, Nicolae 
Iorga, Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, G. 
Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Al. Piru, 
Tudor Vianu, _erban Cioculescu, Vladimir Stre-
inu, I. Negoidescu, Ion Rotaru, Ov. S. Crohmăl-
niceanu, Laurendiu Ulici, Dumitru Micu, Eugen 
Simion, Nicolae Manolescu, Z. Ornea, Alex. 
_tefănescu, Marian Popa `.a. 
 De`i, după cum afirmă Irina Mavrodin, 
atunci „când faci istorie literară, trebuie să ai 
con`tiinda că asta faci, `i nu altceva (de altfel, 
situadia e de a`a natură încât oricât ai veghea la 
procesul de purificare, tot nu vei putea evita cu 
totul elementele eterogene)=6, în ultimul timp, 
anundatele „istorii ale literaturii= s-au dovedit 
resuscitări `i ordonări ale unor mai vechi eseuri 
critice − generatoare de „liste= cu pretendii cano-
nizante, precum „lista= lui Nicolae Manolescu.  
 Istoriile literaturii române acoperă o tipo-
logie generoasă: descriptive, precum cele ale lui 
Dumitru Micu (Istoria literaturii române. De la 
creaţia popular� la postmodernism) `i Ion Rota-
ru (O istorie a literaturii române); academice, 
ca a grupului _erban Cioculescu, Vladimir Strei-
nu, Tudor Vianu (Istoria literaturii române mo-
derne) sau cea editată de Academia Română; 
creatoare, ca Istoria literaturii române de la ori-
gini pân� în prezent; critică (`i o replică a monu-
mentalei întreprinderi călinesciene), precum vo-
lumul din 2008, al lui Nicolae Manolescu; 
„antievreiască=, a`a cum a fost (des)calificată 
Istoria literaturii române de azi pe mâine; pen-
tru perioada veche (Istoria literaturii române 
vechi, a lui Al. Piru); modernă (manualul univer-
sitar al lui _erban Cioculescu, Vladimir Streinu, 
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Tudor Vianu, dar `i cele ale lui Paul Cornea sau 
Mihai Zamfir), postmodernă, scrisă de Ion Bog-
dan Lefter; secretă, a lui Cornel Ungureanu; 
anecdotică, de Florentin Popescu. Există, chiar, 
o propunere de istorie literară morală `i de 
„istorie experimentală=7, `i „ar mai fi loc de isto-
rii neistorice sau chiar antiistorice=8. În ultimele 
decade, aparidia unei istorii a literaturii române a 
devenit un eveniment a`teptat de către un public 
larg, nu neapărat competent, dar ale cărui speci-
alizări diverse, interes `i chiar snobism au cono-
tat mondenul, cu toate atributele sale: exaltare `i 
partizanate pro `i contra, plecând de la absendele 
marcante `i de la victimizarea publică a celor 
exclu`i.  
 A`adar, în pofida unei imagini generale 
rigide `i desuete `i a profilului de „mare naradiu-
ne fondatoare=, istoria literară î`i conservă actu-
alitatea, uneori prin prestigiul autorului (admirat, 
adorat, contestat, detestat), alteori prin tendindele 
de revizuire `i prin polemicile înver`unate pe 
care le declan`ează, prin principiile directoare `i 
prin perspectiva istorică vizionară, în acela`i 
timp. Nu s-a ajuns, încă, la o definidie a istoriei 
literaturii, la un set de principii viguroase. Însu`i 
faptul că au apărut, chiar în ultimul timp, multe 
astfel de istorii, propunând tot atâtea viziuni di-
ferite, eterogene, unele cu contribudii semnifica-
tive, ilustrează faptul că „disciplinei fie îi lipsesc 
principiile coagulante, fie acestea sunt prea fra-
gile pentru a bănui, în spatele vreuneia dintre 
ele, o paradigmă=9, cum observă Mircea A. Dia-
conu. 
Note: 
1. Ofelia Ichim `i _erban Axinte (coordonatori), Con-

cepte în mişcare. Studii despre stadiul actual al 
criticii şi istoriei literare româneşti, prefadă de Dan 
Mănucă, Bucure`ti, Editura Academiei Române, 
2010. 

2. Florea Firan, Multiculturalismul. Actualitatea isto-
riei literare româneşti, Craiova, Editura Scrisul 
Românesc, 2010. 

3. Apud Adrian Marino, „Istoria literară=, în Concep-
tul de istorie literar� în cultura român� 
(coordonator: Paul Cornea), Bucure`ti, Editura 
Eminescu, 1978, p. 135. 

4. Florentin Popescu, Istoria anecdotic� a literaturii 
române, Bucure`ti, Editura Saeculum `i Editura 
Vestala, 1995. 

5. Werner Mahrholz, Literargeschichte und Literar-
wissenschaft, Leipzig, Alfred Kräner Verlag, 1932, 
pp. 57 3 62, apud Paul Cornea (coordonator), Con-
ceptul de istorie literar� în cultura româneasc�, 
Bucure`ti, Editura Eminescu, pp. 299 − 306. 

6. Irina Mavrodin, „Mai este actuală istoria literatu-
rii?=, în Multiculturalismul. Actualitatea istoriei 
literare (volum coordonat de Florea Firan), Craio-
va, Editura Scrisul Românesc, 2010, p. 69. 

7. Constantin Pricop, Seducţia ideologiilor şi lucidita-
tea (rigoarea) criticii. Perspective asupra criticii 
literare româneşti din perioada interbelic�, Bucu-
re`ti, Editura Integral, 1999, p. 53. 

8. Marian Victor Buciu, Lanţul sl�biciunilor literare, 
în „România literară=, an. XLI, nr. 47, din 28 no-
iembrie 2008, p. 10. 

9. Mircea A. Diaconu, „Istoria literaturii, adică despre 
haos, labirint `i metodă=, în Concepte în mişcare, 
ed. cit., p. 106.  
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De când e lumea, todi cei care conduc 
suscită controverse. Pudine din personalitădile 
politice au dat na`tere unor judecădi controver-
sate de talia celor despre Vlad cepe`. _i mai 
pudine figuri au redinut atendia cercetătorilor, 
scriitorilor `i cinefililor. Peste toate, Vlad Drac-
ula este `i creator de mit. Încă din timpul viedii 
sale, el devine o legendă a Rena`terii.  

Ce a făcut ca un domnitor al unei dări 
mici să ajungă să se bucure de asemenea faimă? 
La consolidarea faimei lui cepe` au contribuit 
câdiva factori: cruzimea faptelor sale, intrigile 
sa`ilor din Transilvania, ecoul răsunător al victo-
riilor sale, ineditul tacticilor de luptă, supralici-
tarea unei singure pedepse(tragerea în deapă), 
conotadia demonică a numelui său, intransigenda 
sa fadă de orice gre`eală umană, situadia politică 
fragilă a Europei ce a permis vizibilitatea unui 
asemenea erou, expansiunea periculoasă a Impe-
riului otoman care ameninda cre`tinătatea `i ati-
tudinea interesată `i programatică a lui Vlad 
cepe`. 

Pentru a-l discredita �i a-l îndepărta de la 
putere, boierii munteni `i negustorii sa`i 
scornesc fel de fel de intrigi pe la curdile altor 
suverani, răspândesc în întreaga Europă anec-
dote care relatează faptele grozave ale acestui 
domnitor, multe dintre ele fiind exagerate `i 
neconforme cu adevărul istoric. Aceste naradiu-
ni au prins u`or pentru că, se `tie de când e lu-
mea, răul supraveduie`te `i se proliferează mai 

Vlad cepe`: între adevărul istoric �i 
literatură 

 

Prof. dr. Nistor Dorel, Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

Inspector �colar de specialitate, Inspectoratul �colar Județean Bac�u  

repede decât binele. Sa`ii, ungurii, turcii, ru`ii, 
todi aveau motivele lor de a-l urî `i de a-l dis-
predui. Faptele, care construiesc firul acestor 
naradiuni, îl prezintă pe cepe` ca unul dintre cei 
mai mari psihopadi ai istoriei. Avântul impri-
meriilor a făcut ca această imagine viciată să 
capete cât mai mult teren, speculând setea ne-
ostoită a occidentalilor pentru senzadional. 

Astfel, faima sa ia na`tere din amestecul 
realitădii cu imaginadia, a mitului cu istoria, liter-
atura `i istoria interferând în creionarea figurii 
marelui domnitor. În plan intern, faima domni-
torului valah se datorează agresivitădii cu care îi 
pedepse`te pe cei vinovadi.  

Ajuns în fruntea dării, Vlad ia măsuri 
radicale pentru a-`i întări puterea domnească `i 
pentru a spori puterea de apărare a dării. Faima 
lui începe să crească: măsurile sale, de o 
cruzime nemaiîntâlnită până atunci, au ecou dif-
erit în rândul poporului `i mai ales în rândul 
marii boierimi, pedepsită pentru caracterul său 
instabil, pentru trădarea de care se făcea de atâ-
tea ori vinovată.  

Este con`tient că prosperitatea dării nu 
poate fi asigurată decât prin dezvoltarea unui 
comerd sănătos; de aceea reglementează norme 
stricte, înlătură privilegiile acordate sa`ilor `i 
spore`te siguranda drumurilor. Măsurile sale sunt 
însă de o fermitate `i duritate cu care populadia 
nu s-a mai întâlnit.  
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Povestirile române`ti redin imaginea unui 
domn aspru, dar drept. Frica era a`a de mare, 
încât nimeni nu mai îndrăznea să fure sau să 
în`ele, fiindcă `tia că pedepsa lui cepe` era 
cumplită `i definitivă: „_i a poruncit să se puie 
la fîntâna aceea de la drumu’ mare o mândrede 
de cană, de strălucea ca soarele, dar n-a legat-o 
nici un land, nici un curmeiu, ci slobodă. Treceau 
oamenii pe drum, se abăteau pe la fîntână `i 
beau din cana aia de aur o apă rece `i dulce cum 
nu mai băuseră ei vreodată. Dar ca să ia cana lui 
cepe` de acolo, necuratul n-a mai ispitit pe 
nimeni, niciodată, cît a fost el domn= (Ion 
Stăvăru`, Povestiri medievale despre Vlad Tepe�
-Draculea, Bucuresti, Editura Univers, 1978, p. 
179-180). Astfel, pentru orice nelegiuire, răspla-
ta voievodului este deapa. Îi ucide pe hodi, pe 
uciga`i, pe mincino`i, pe preodii fădarnici, pe le-
ne`i, pe solii îngâmfadi care nu sunt capabili de a 
purta solia, pe osta`ii frico`i. Celor vrednici, 
curajo`i `i harnici le acordă privilegii, după cum 
mărturisesc legendele ruse`ti, mai fidele re-
alitădii. Pe măsură ce faima sa cre`te începe pro-
cesul de deformare a imaginii lui cepe`. De-
monizarea imaginii se realizează prin nara�iunile 
germane care îi vor schimba pentru totdeauna 
numele în Vlad Dracula. 

Vlad cepe` a sancdionat degradarea 
morală `i tendindele deviante ale cer`etorilor `i 
săracilor, care erau văzudi ca ni`te marginalizadi 
de către popor. Astfel, respingerea acestora de 
către societate î`i găse`te instrumentul de repre-
siune `i de excludere în intoleranda lui cepe`. 

Faima sa capătă greutate odată cu 
măsurile luate de Vlad cepe` în plan extern. Po-
litica sa dovede`te că Vlad cepe` era convins că 

sporirea prestigiului său nu putea cre`te decât 
prin isprăvi ie`ite din comun. Nu de pudine ori 
până acum, Vlad dovedise abilitădi strategice `i 
militare de excepdie. 

Datorită acestor povestiri faima sa va 
căpăta reputadie universală, iar cepe` va rămâne 
pentru totdeauna în mentalul colectiv european 
crudul domnitor, avid de a vărsa sânge, 
devenind „un personaj <negru=, asociat spiritelor 
malefice `i poreclit semnificativ, Dracula. 
Ticluite de sa`ii din sudul Transilvaniei, cu con-
cursul unora dintre boierii `i pretendendii la tron, 
aceste plăsmuiri vor cunoa`te celebritatea `i cu 
ajutorul curdii de la Budapesta. Meritul lor literar 
este de a fi pus în circuladia universală un gen de 
personaj care va fi exploatat mai tâziu de roman-
ul gotic `i de scrierile vampirice. 

Faima acestuia se datorează `i ecoului pe 
care l-au avut faptele domnitorului muntean în 
Imperiul otoman. Fadă de turci, până a-`i consol-
ida puterea `i a-`i întări cetădile, cepe` alege să 
plătească un tribut. Cu sigurandă că re-
prezentandii Pordii nu au privit cu ochi buni in-
tendiile `i acdiunile dirijate ale domnitorului 
muntean spre întărirea puterii domne`ti. Un 
domnitor slab, fără autoritate, însemna pentru 
Poartă o dominadie facilă, u`or de controlat. 

Faima domnitorului, refuzul de a plăti 
tributul de circa trei ani, incursiunile militare de 
la sud de Dunăre, uciderea solilor, nemuldumir-
ile unor boieri împotriva tiranului Dracula nu fac 
altceva decât să stârnească mânia `i îngrijorarea 
sultanului, care se decide de a conduce el însu`i 
lupta, pentru că „numai un mare du`man `i o 
mare primejdie putea aduce pe însu`i sultanul în 
fruntea expedidiei= (A.D.Xenopol, Istoria 
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românilor din Dacia Traian�, IV,Iasi, 1889, p. 
22). Întreaga sa politică militară se sprijină pe 
efectele demoralizante ale fricii. El a exploatat, 
cum nimeni altul nu o mai făcuse, slăbiciunea 
esendială a omului: frica de moarte.  

Bun cunoscător al psihologiei umane, 
cepe` aduce la lumină, pe scară largă `i într-o 
manieră crudă, efemeritatea viedii, supralicitând 
efectele cauzatoare de frică. Pădurea de schelete 
îngropate în depi nu putea să nu afecteze profund 
sensibilitatea o`tilor, care erau deja măcinate de 
hărduiala continuă `i nesiguranda permanentă. _i 
legendele române`ti, ca cea despre ulciorul de 
aur, păstrează memoria fricii pe care a indus-o în 
imaginarul colectiv românesc. Mai celebru ca 
orice alt domnitor al românilor, Vlad 
Dracula este în acela`i timp un erou 
nadional, dar `i un tiran pentru du`mani. 
Sinistrele sale pedepse au alimentat nu-
meroasele cronici ale epocii sale făcând 
din el un personaj legendar.  

Faima sa nu încetează nici astăzi 
să se prolifereze, gradie comportamentului 
excepdional `i original de care a dat dova-
dă în cursul viedii sale. Obiectivele sale 
politice sunt destul de evidente: să creeze 
un stat autonom puternic realizând aliande 
cu cele două superputeri de la acea dată: 
Imperiul otoman `i Imperiul ungar.  

Metoda sa politică era de a guver-
na prin teroare, a cărei concretizare consta 
în execudia sistematică a du`manului. Însă 
Dracula e un caz aparte, dinând cont de 
eficacitatea sa militară, de numărul de vic-
time `i de cruzimea supliciilor.  

Construit intr-o epocă de maximă tensi-
une psihosocială, mitul lui Dracula este unul 
complex �i sinuos, desfă�urat de-a lungul a 
câtorva veacuri, urmărind traseul clasic, evi-
den�iat de Victor Kernbach : <fenomenul de 
geneză a unui mit ia na�tere din spectacolul in-
solit �i enigmatic conferit de fapte, evenimente 
sau fenomene reale ce depă�esc puterea de 
în�elegere a spectatorului, totdeauna victimă sau 
beneficiar sau privitor…=(Mituri esen�iale, 
Bucure�ti, Editura �tiin�ifică �i enciclopedică, 
1978, p.7). Dincolo de exagerările evidente ale 
povestirilor germane, un fapt rămâne sigur: Vlad 
cepe` nu dorea să-`i justifice violenda pentru 
sine, ci în numele iubirii de patrie �i de dreptate. 
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SUBIECT 

DISCIPLINA LIMBA �I LITERATURA RO-
MÂN� 

CLASA a X-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord� 10 
puncte din oficiu. 

Eseul sau r�spunsurile nu vor fi precedate de 
titlu �i / sau motto. 

Timp de lucru: 2 ore. 
Total: 100 de puncte 

 

Cite�te cu aten�ie fragmentele de mai jos: 
A: „(…) Pe înserate, mama intră cu două sorcove. 
Una cu patru trandafiri de hârtie sub�irică �i cu câte-
va fire de beteală, alta, mai proastă, cu trandafiri 
ro�ii pe-o fa�ă �i albi pe cealaltă. A bună pentru mi-
ne �i a proastă pentru Ionică, un biet copil fără tată, 
cu un an mai mic ca mine, cu care umblam eu la 
sorcovăială. 

 A doua zi, cizmele în picioare (nu mă mai 
uitam la ele, se cam învechiseră), căciula în cap �i cu 
Ionică prin mahala. Ionică, fericit, nu-�i mai lua ochii 
de la sorcova lui. Lapovi�ă; noroi; ploua �i ningea; ne 
scufundam în noroi �i abia ne scoteam picioarele, 
pocnind, ca �i cum am fi spart burdufuri de hârtie. 
Un câine se repede; eu fug; Ionică rămâne în noroi; 
�ipă; se apară desperat cu sorcova; un �ipăt �i mai 
tare… l-a mu�cat… din sorcovă n-a mai rămas decât 
bă�ul. A scăpat. Îl iau de mână. El plânge arătând la 
picior �i nu vede că trandafirii i-au picat în mocirlă. 
Intrăm la noi acasă. Mama îl întreabă: = De un’ te-a 
mu�cat? = 

Ionică vede bă�ul sorcovei fără trandafiri.  
De sorcovă! răcni el.  
Era mai mult învine�it decât mu�cat. Mama 

îmi făcu cu ochiul �i desprinse doi trandafiri de la 
mine �i îi legă de be�i�orul lui. Mie îmi venea să 
plâng… dar mi-era �i milă de bietul Ionică. El tăcu. 
Se uita la trandafiri… 

Nu mă mai doare… 

 Parcă pe mine mă durea… �i pe mine mă 
mu�case cineva de sorcovă. Înghi�ii de vreo cîteva 
ori �i plecarăm. 
 An fără noroc.(...) 
 La sărbătorile mari sim�im nevoia de-a �ti 
lumea inocentă �i pură încă. Închipui�i-vă un copil 
înfometat �i tremurând în ziua de Crăciun… E ceva 
mai dureros?... 
 Ce de drame, mici �i emo�ionante! 
 Vă rog să mă crede�i că nu este un sentimen-
talism afectat, ci o rugăciune profundă care, în fieca-

Test ini�ial Limba �i literatura română 

 

Prof. lector CJExBC Matei Cristina 

Colegiul Național „Grigore Moisil= One�ti 

re an, porne�te din via�a mea de odinioară: Doamne, 
dă, Doamne, copiilor săraci cizme, scurteici, căciuli 
de Mo� Ajun �i nu lăsa, Doamne, pe nici unul fără 
sorcovă de Anul Nou…=   

 

Barbu Delavrancea, De azi �i de demult 
  
B. =În fiecare an, am sentimentul că sărbătorile, în 
loc să suspende timpul, tind, din ce în ce mai apă-
sat, să îl accelereze. Mai întâi, intervalul festiv s-a 
scurtat: se lucrează până în ultimul moment. Dez-
lănduit, lacom, precipitat, ca dinaintea unui sfâr`it, a 
unei întreruperi catastrofale, care trebuie amânată 
cât mai mult cu putindă. „Noi lucrăm `i pe 24 de-
cembrie `i pe 30. La noi e foc continuu!< Alături de 
această euforie a trebăluielii, intră în joc `i o insom-
niacă patimă achizitivă; trebuie făcute cumpărături: 
cadouri, alimente, brazi, jucării, locuri la restaurant, 
la munte sau la mare. Vacanda ar trebui să fie o 
paji`te calmă, reconfortantă, senină, o adiere de 
contemplativitate. În realitate, seamănă cu piada 
Obor. A face, în aceste zile, o vizită în piada Obor e 
o experiendă inidiatică. Deasupra întregii lumi se 
înaldă o grimasă de bazar, o nebuloasă pestridă, un 
frison comatos. Înghesuiala are propordiile unui 
exod apocaliptic. Cărnuri sanguinolente, pe`ti ago-
nizandi, icoane kitsch, stambe băldate, vânzători 
clandestini, muzici băloase, chiote obscene, scuipă-
turi, noroi, totul amestecat cu totul, într-o rătăcire 
generală, cu miros de duică `i porc. Criză? Poate. 
Dar o criză barocă, nesistematizabilă: abundendă 
ambalată în nelini`te, precaritate lacomă, fast sără-
căcios. Sărbătorile au devenit, s-ar zice, un mod de 
a risipi cerul.= 

 

Andrei Ple�u, Despre frumusețea uitată a vieții 
 

 

Subiectul I (30 de puncte) 
 

R�spunde, pe foaia de concurs, la fiecare 
din urm�toarele cerin�e referitoare la cele dou� 
texte date: 
1. Eviden�iază două modalită�i de caracterizare 

a personajului Ionică din fragmentul citat la 
punctul A, prin două exemple semnificative.       
6 puncte 

2. Exemplifică �i comentează o interoga�ie reto-
rică �i o exclama�ie retorică identificate în 
fragmentul de la punctul A.                                    
6 puncte 
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3. Men�ionează o consecin�ă a folosirii enumera�iei 
în cele două fragmente citate la punctele A �i B.  
   6 puncte 

4. Prezintă, comparativ, mesajul celor două texte 
citate la punctele A `i B.  

   6 puncte 

5. Comentează, în 50-100 de cuvinte, sensul sec-
vendei din textul citat la punctul B: ,,Sărbătorile 
au devenit, s-ar zice, un mod de a risipi cerul.= 6 
puncte 

Not�! 
Niciun r�spuns nu va dep�`i 100 de cuvinte. 
În vederea acord�rii punctajului maxim, r�s-
punsurile vor fi formulate în enun�uri. 

 

Subiectul al II-lea (60 de puncte) 
                                                

Scrie un eseu liber de minimum 400 de 
cuvinte despre importan�a păstrării valorilor 
spirituale �i a tradi�iilor în societatea actuală, 
pornind  de la cele două fragmente citate `i valorifi-
când experien�ele tale culturale. 

Not�! 
Vei primi 50 de puncte pentru conţinutul com-
punerii `i 10 puncte pentru redactare. Puncta-
jul pentru redactare se acord� doar în cazul 
în care lucrarea are minimum 400 de cuvinte `i 
dezvolt� subiectul propus. 

 

BAREM DE EVALUARE �I NOTARE 

 

DISCIPLINA LIMBA �I LITERATURA RO-
MÂN� 

CLASA a X-a 

Nu se acord� fracţiuni de punct. Nu se acord� 
punctaje intermediare, altele decât cele precizate 
explicit în barem. 

Se acord� 10 puncte din oficiu. Nota final� se 
calculeaz� prin împ�rţirea la 10 a punctajului 
total ob�inut pentru lucrare. 
 

Subiectul I (30 de puncte) 
1. Evidenţierea a dou� modalit�ţi de caracteri-
zare a personajului masculin principal din 
fragmentul de la punctul B 6 puncte 

Numirea `i prezentarea detaliată `i nuandată: 6 
p./ numirea `i prezentarea pardială: 3p./ simpla 
numire a mijloacelor de caracterizare: 2 p./ încer-
care de identificare: 1p. 

2. Ilustrarea figurilor de stil cu referire la textul 
A. 6 puncte 

Comentarea `i ilustrarea celor două figuri de stil 
cu exemple relevante din fragmentul A: 6 p./ co-
mentarea `i ilustrarea sumară a celor două figuri 
de stil: 4 p./ ilustrarea celor două figuri de stil: 2 
p./ ilustrarea unei singure figuri de stil: 1p. 

3. Precizarea consecin�ei folosirii enumera�iei 
existente în fiecare dintre textele citate. 6 punc-
te 

Comentarea `i ilustrarea figurii de stil cu exemple 
relevante din fragmentele A �i B: 6 p./ comenta-
rea `i ilustrarea sumară a figurii de stil din ambele 
texte: 4 p./ ilustrarea figurii de stil din ambele 
texte: 2 p./ ilustrarea figurii de stil dintr-un singur 
text: 1p. 
 

4. Prezentarea comparativ� a mesajului celor 
dou� texte citate la punctele A `i B în max. 100 
de cuvinte  (6 puncte) 
Prezentare detaliată `i nuandată, coerentă: 6p./ pre-
zentarea pardială, utilizarea de citate improprii: 
3p./ simpla relatare a textelor: 2p./ încercare de 
paralelă: 1p. 
Prezentarea comparativ[ a mesajului celor do-
u� texte citate la punctele A `i B în max. 100     
de cuvinte (6 puncte) 

• Prezentare detaliată `i nuandată, coerentă: 
6p./ prezentarea pardială, utilizarea de citate 
improprii: 3p./ simpla relatare a textelor: 
2p./ încercare de paralelă: 1p. 

 

5. Comentarea secvenţei citate: 6 puncte 

• Comentarea adecvată `i nuandată a secvendei 
citate: 6 p./ comentare schematică, ezitantă a 
secvendei citate: 4p./ încercarea de comenta-
re cu respectarea precizării privind numărul 
de cuvinte: 2p./ încercarea de comentare cu 
nerespectarea precizării privind numărul de 
cuvinte: 1p. 

 

Subiectul al II-lea (60 puncte)        
                                 

• Abordarea complex� a tematicii propuse, 
valorificând cele dou� texte, prin punerea 
în evidenţ� a talentului literar `i a creativi-
t�ţii: 25 puncte; abordarea schematică a tema-
ticii propuse, valorificând cele două texte: 10 
puncte; 

• Abordarea complex� a tematicii propuse, 
valorificând experienţa cultural�, prin pu-
nerea în evidenţ� a talentului literar `i a 
creativit�ţii: 25 puncte; 

• Abordarea schematică a tematicii din perspec-
tiva experiendei culturale: 10 puncte; 

 

Redactare 10 puncte 

• Organizarea ideilor în scris (text clar organi-
zat, coerent, cu echilibru între cele trei com-
ponente 3 introducere, cuprins, încheiere: 
construcdia paragrafelor subliniază ideile în 
succesiune logică: 2p./ text pardial organi-
zat, cu dezechilibru între componente, în 
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care construcdia paragrafelor nu subliniază 
ideile în succesiune logică sau cu dexechili-
bru între părdile textului liric: 1p.) 2 puncte 

• Utilizarea limbii literare (stil `i vocabular 
adecvate condinutului eseului, claritatea 
enundului, varietatea lexicului, sintaxă adec-
vată: 2p./ stil `i vocabular pardial adecvate, 
cu ezitări în selectarea cuvintelor: 1p. / vo-
cabular restrâns, monoton sau vocabular 
predios, folosirea excesivă a neologismelor 
2 puncte                   

• Ortografia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./sau 
mai multe erori: 0 p.) 2 puncte\ 

• Punctuadia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./ 3 sau 
mai multe erori: 0 p.) 2 puncte 

• A`ezarea corectă a textului în pagină, lizibi-
litatea 1 punct 

• Respectarea precizărilor referitoare la res-
pectarea numărului maxim de cuvinte 1 
punct 

 

Not�! Punctajul pentru redactare se 
acord� doar în cazul în care compunerea are 
minimum  400 de cuvinte `i dezvolt� subiectul 
propus. 

 

TEMA IUBIRII – PERIPLU EMINESCIAN 

Context: clasa a IX-a 

Unitate/Temă: IUBIREA 

 

Prima secven��: Pa�ii poetului… 

1. O vizită virtuală la Memorialul de la Ipote�ti 
(aplica�ie 3D disponibilă pe site: http://
www.eminescuipotesti.ro/) 3 am intrat în casa me-
morială a familiei Eminovici �i am descoperit vestig-
iile �i pove�tile din spatele acestora (impunătoarea 
ladă de zestre din holul casei; camera amenajată ca 
salon, cu mobilier �i obiecte de epocă, unele dintre 
ele apar�inând Aglaei; camera de lucru a tatălui, cu 
mobilier auster, �i biblioteca familiei Eminovici; 
camera amenajată ca dormitor al fetelor).  
Detaliile fiecărei încăperi pot fi descoperite prin in-
termediul infograficelor pop-up. În apropierea casei 
se află clădirea Muzeului „Mihai Eminescu= în care 
spa�iul este amenajat în raport cu etapele importante 
din via�a poetului: Sala Geneza (destinată părin�ilor 
poetului, Raluca �i Gheorghe Eminovici), Sala 
Cernău�i, Sala teatru, Sala dedicată perioadei Viena-

Berlin, Sala dedicată Sărbătorii de la Putna (1871) 
etc. 
2. Momentul de lectură (videocolaj): „Dorința=, 
„Sara pe deal=, „Atât de fraged�=, „Cr�iasa din 
pove�ti=, „Stau în cerdacul t�u=, „Departe sunt de 
tine=, „Pe lâng� plopii f�r� soț= etc. (ilustra�ii din 
colec�ia „Mihai Eminescu. Poetul na�ional al 

românilor de pretutindeni=, Editura Sedcom Libris). 
A doua secven��: Cuvintele dintre mine �i 
tine (titlu inspirat de video-eseul realizat de Oana 
Pellea ) 3 Cuvintele dintre mine si tine EMINESCU -
fragment- art.raiffeisen Proiect si Goong - YouTube 
un proiect aflat în derulare. 
Textul de bază: „Vorbe�te-ncet=, Mihai Emines-
cu (cu sarcini de lucru ce vizează comprehensiunea 
textului) 
Textul epistolar: pagini din coresponden�a dintre 
Mihai Eminescu �i Veronica Micle (volumul 
„Dulcea mea doamn�/Eminul meu iubit. 
Corespondenț� inedit� Mihai Eminescu – Veronica 
Micle) 
Text suplimentar: „Povestea lui Eminescu=, Florina 
Ilis. 
PROVOCARE - Cerin�e: 
1.Pornind de la fragmentul de mai sus, realizează pe 
o pagină A4, o scrisoare în care să-�i imaginezi 
răspunsul pe care Veronica i-l adresează lui Emines-
cu (po�i apela la elemente grafice �i la limbajul 
specifice epocii respective). 
2. Nume`te o melodie actuală pe care ar asculta-o cei 
doi îndrăgostidi, dacă ar trăi în vremurile noastre. 
Transcrie versurile care i-ar emodiona pe ace`tia `i ar 
reflecta povestea lor de iubire. 
Melodie (sugestie): Iordan & Ioana Ignat - Esti Stare 
(Official Music Video) - YouTube 

De vizionat (SUPLIMENTAR): „EU, EMINES-
CU< (documentar) - YouTube 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eminescuipotesti.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pWogrMZifRyB3MKYLJ5l_R1tOeJEXpkITpuMbBn5E7bVYkj8dvw9-RYk&h=AT3ZDy5FqL35saghzdxRvq-lvP4MfHGVq19DQedR2D8AdlIh7Q-JWkywGDVfrsOnVUakGDsUWJ10S2b5ZQLVBbb7v-L0-bqpHt7cGM-nP9nbxfhVw
https://www.youtube.com/watch?v=cT07XBIwVsw
https://www.youtube.com/watch?v=cT07XBIwVsw
https://www.youtube.com/watch?v=dbFOJfzguGQ
https://www.youtube.com/watch?v=dbFOJfzguGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ysgb-JiI0e8
https://www.youtube.com/watch?v=ysgb-JiI0e8
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1. Călătorie temerară 

Doi băiedi se găsesc la o distandă de 10 
metri unul de altul, privind în sensuri opuse: 
unul către est, celălalt către vest. Ei se hotărăsc 
să facă ocolul Pământului, pornind fiecare, în 
acela`i timp, în direcdia în care sunt îndreptadi. 
Ce distandă au de parcurs până la întâlnirea lor, 
admidând că tinerii se aflau pe paralela terestră 
45°? 

 R. Cei 10 m, căci băiedii erau a`ezadi 
fadă-n fadă. 

2. Pescuit cu ghinion 

Un pescar amator 3 isted la matematică 3 
se înapoia odată de la pescuit. Văzându-l cam 
posomorât, fetida sa, Mirela, i-a ie`it 
nerăbdătoare în cale `i l-a întrebat: 

- De ce e`ti supărat, tată? 

- Cum să nu fiu, îi răspunse el, când `tiu 
câdi pe`ti am prins de astă dată: 6 fără cap, 9 
fără coadă `i 8 pe jumătate ! 

Câdi pe`ti a prins acest `ugubăd pescar?
 R. Din cele spuse de pescar reiese că n-a 
fost prins nici un pe`te, pentru că dacă la cifrele 
6, 9, 8 se înlătură <capul=, <coada=, respectiv, 
una dintre <jumătădi=, rămâne mereu 0 (zero).  

3. O socoteală ciudată 

Se poate arăta că: 45 3 45 = 45 (!) 
Considerând egalitatea evidentă: 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45,  

diferenda 45 3 45 se scrie:    

 

 

 

Probleme distractive �i sofisme matematice 

 

Prof. lector CJExBC Nechita Cora-Mariana,  
Director adjunct Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

adică tot 45; bineîndeles, scăderea s-a efectuat, cum 
scrie la carte, de la dreapta la stânga, iar când 
numărul indicat de cifra scăzătorului depă`e`te pe 
cel corespunzător de la descăzut, s-a făcut împru-
mut de la numărul indicat de cifra anterioară de la 
descăzut ……. 
 A`a să fie oare?  

R: Afirmadia paradoxală este cauzată de o 
eroare: acel împrumut de la numărul indicat de 
cifra anterioară a descăzutului deoarece, a`a cum 
sunt scrise, nu reprezintă cifre de ordin imediat 
superior într-un număr scris în sistemul de numer-
adie zecimal, ci reprezintă doar simple unitădi. 

4. Pantofii şi etatea 

La o `edindă a clubului <Micii ma-
tematicieni=, Cătălin a făcut o mare senzadie, 
reu`ind să ghicească vârsta oricui după ….. 
numărul ce-l poartă la pantofi. Procedeul său este 
acesta: cere persoanei interesate să scrie numărul 
de la pantofi (acesta trebuind să fie un număr natu-
ral), să-l dubleze, apoi să adauge pe 35, iar re-
zultatul să-l înmuldească cu 50 `i la produsul 
obdinut să adauge numărul 241 (numărul acesta se 
va mări, an de an, cu o unitate; astfel se va folosi 
242 în 1992, apoi 243 în 1993 `.a.m.d.) în fine, din 
suma rezultată să scadă anul na`terii. Solicitând să 
i se spună doar ultimul rezultat (să presupunem, ca 
exemplu, 4261), Cătălin declară: la pantofi purtadi 
numărul 42 `i avedi 61 de ani ! Putedi dezvălui 
secretul radionamentului său? 

 R. Însemnând cu x numărul (natural) purtat 
la pantofi, suma dintre dublul acestuia `i 35 
înmuldită cu 50 dă: 
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(2x + 35) . 50 = 100x + 1750; 
adunând, în continuare, la acest rezultat pe 241 
(numărul care trebuie corelat mereu cu anul 
curent, ca diferendă dintre acesta `i numărul ivit 
1750), apoi scăzând anul na`terii 3 pe care-l 
putem scrie ca diferendă dintre anul curent `i 
vârsta v 3 se obdine: 
 100x + 1750 + 241 3 (1991 3 v) = 

 = 100x + 1991 3 1991 + v = 100x + v. 
cinând cont că numărul de la pantofi, 

ca `i vârsta, se exprimă îndeob`te prin numere 
de câte două cifre, numărul obdinut va avea 
patru cifre; primele două cifre dau numărul de 
la pantofi, iar ultimele două 3 etatea. 

(Notă. Dacă vârsta celui interogat nu 
este împlinită până la data când se fac aceste 
calcule, atunci din numărul corespunzător ei se 
scade o unitate). 

5. Problemă cu confidenţe 

Un profesor, trebuind să dea un exem-
plu de polinom cu coeficiendi întregi, 

, a făcut în acela`i timp o confi-
dendă elevilor: <Azi e ziua de na`tere a fiicei 
mele. Dacă dăm lui X valoarea m egală cu a 
vârstei ei atunci:  

p(m) = m. 
Precizez că:  
p(0) = n. `i n este un număr prim mai 

mare decât m. 
Afladi pe baza acestor date, vârsta fiicei 

mele `i redadi un polinom ca cel la care m-am 
gândit=. 

R: Redinând faptul că: 
 p(0) = n, 

se întrezăre`te că polinomul este de forma: 
 p(X) = X q(X) + n. 

 ýXZp

(unde q este un polinom cu coeficiendi întregi). 
Atunci: p(m) = mq(m) + n = m. 
ceea ce denotă că m divide pe n [întrucât m = p(m) 
divide suma mq(m) + n `i unul dintre termenii ei, mq
(m)], `i, cum n este număr prim, rezultă că m = 1 
(dat fiind că un număr prim admite ca divizori pe el 
însu`i `i pe 1, iar m<n). 

Deci vârsta fiicei profesorului este 1 an, iar 
unul din infinitatea de polinoame, la care se poate 
gândi, este: 

p(X) = X2 3 2X + 2. 
6. Imaginar sau real? 

Pentru a curma tăcerea `i (de ce nu !) se `tie că:  
i4 = 1 (unde prin i s-a notat,  

conform uzandei, ). 
Logaritmând ambele părdi ale egalitădii, se obdine: 

lg i4 = lg 1 

sau: 
 4 lg i = lg 1 = 0 

Deci: 
 lg i = lg 1,  
de unde: i = 1 

A`adar, unitatea fiind imaginară, toate nume-
rele formate cu ea ar fi imaginare ....... . 

Desigur, avem dubiu asupra acestui fapt cau-
zat de o eroare; care-i aceasta?  

 R: Aici s-a operat cu logaritmul unui număr 
complex, care nu este definit ca în cazul numerelor 
reale pozitive. 

Totu`i, dacă din: 
  4 lg i = lg 1 

s-ar fi scris:  întrucât una dintre 
rădăcinile de ordinul patru al unitădii este i, aceste 
ultime egalitădi pot exprima un adevăr. 

1−

4 1lg
4

1lg
lg ==i
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Comunicarea managerială reprezintă 
o formă a comunicării interumane, un instru-
ment de management cu ajutorul căruia ma-
nagerul î�i poate exercita atribuțiile specifice: 
previziune, antrenare, organizare, coordona-
re, control, evaluare.  

Comunicarea managerială este orien-
tată nu numai spre transmiterea mesajelor, ci 
�i spre schimbarea mentalităților �i adaptarea 
psihologică a angajaților la obiectivele orga-
nizaționale.  

Principalul scop al comunicării mana-
geriale îl constituie asigurarea funcționalității 
�i a eficacității activităților la nivel organizați-
onal.  

Comunicarea managerială nu poate fi 
privită în afara managementului (Fayol o consi-
dera chiar o func�ie a managementului), ea con-
stituind o componentă majoră, fundamentală a 
acestuia. Conform opiniei lui Mintzberg, rolu-
rile comunic�rii manageriale sunt: interper-
sonale, informaționale sau decizionale.  

Rolurile interpersonale se refer� la 
capacitatea managerilor de a reprezenta sub-
diviziunea organizatoric� de apartenenț� în 
fața celorlalți angajați, de a motiva �i influența 
acțiunile acestora, de a crea �i de a menține 
leg�turile atât în interiorul, cât �i în exteriorul 
organizației.  

Rolurile informaționale se refer� la 
capacitatea managerilor de a putea colecta, 
monitoriza, prelucra, sintetiza �i transmite in-
formații atât la nivel intra, cât �i inter-
organizațional. De regul�, rolurile informațio-
nale sunt realizate prin intermediul comparti-
mentului de <Relații cu Publicul=.  

Rolurile decizionale au în vedere cali-
tatea de întreprinz�tor, capacitatea de rezolva-
re a disfuncționalit�ților, responsabilitatea de 
a aloca resurse �i capacitatea de a negocia, 
care se realizeaz� prin inițierea de activit�ți, 
strategii �i tactici capabile s� conduc� la 
schimbare. Acestea sunt realizate de to�i anga-

Pa�i spre succes - comunicarea managerială 

 

Prof. lector CJExBC Nechita Cora-Mariana,  
Director adjunct Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

ja�ii cu func�ii de conducere, la toate nivelele ierar-
hice.  
 Informare 

 Transmiterea deciziilor 

 Influen�area receptorului 
 Instruire 

 Crearea de imagine 

 Motivarea angaja�ilor 

 Promovarea culturii organiza�ionale 

Keith DOWNING arată într-una din lu-
crările sale de referin�ă, Puterea, că pentru a 
«spune povestea cauzală a modului în care un 
individ sau un grup ajung la un rezultat politic 
dorit» trebuie: 
 să în�elegem natura regulilor �i a conven�i-

ilor conform cărora se comportă oamenii 
(abordarea instituțional�) ; 

 să în�elegem modul în care se structurează 
societatea �i cum se na�te această structură 
(abordarea structural�); 

 să descriem �i să explicăm elementele con-
crete ale comportamentului actorilor rele-
van�i (abordarea comportamental�). 

 Factorii care influen�eaz� caracterul 
etic al comunic�rii manageriale sunt: 

 calită�ile pozitive ale individului ce comuni-
că (credibilitatea, integritatea, loialitatea si 
respectul fa�ă de om); 

 respectarea sarcinilor si promisiunilor asu-
mate; 

 exemplul personal al conducerii de vârf; 
 corectitudinea informa�iilor; 
 Prejudecă�i; 
 tensiuni fizice �i psihologice. 

In sens larg, prin negociere se în�elege ac�iu-
nea de a purta discu�ii în scopul de a ajunge la o 
în�elegere. De altfel, �i in "Dic�ionarul explicativ al 
limbii romane", negocierea este privită drept "o 
ac�iune prin care se tratează cu cineva încheierea 
unei conven�ii economice, politice, culturale, etc." 
sau "o ac�iune de intermediere, de mijlocire a unei 
afaceri". Alte lucrări includ în conceptul de nego-
ciere "orice forme de întâlniri, discu�ii, consultări 
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sau alte legături directe sau indirecte". Pornind 
de la considerentele prezentate negocierea se 
poate defini ca fiind o forma principala de 
comunicare, un complex de procese, de acti-
vit��i, constând în contacte, întâlniri, consul-
t�ri, tratative desf��urate între doi sau mai 
mul�i parteneri, în vederea realiz�rii unor 
în�elegeri.  

În primul rând, procesul de negociere este 
un fenomen social ce presupune existenta unei 
comunicări între oameni în general �i între cele 
două păr�i, în particular. 

Procesul de negociere poarta amprenta dis-
tincta a comportamentului uman, fiind un pro-
ces realizat de oameni. 

In al doilea rând, negocierea este un proces 
organizat în care se dore�te evitarea confruntă-
rilor �i care presupune o permanen�ă competi-
�ie. 

In al treilea rând, negocierea este un proces 
cu finalitate precis�, care presupune armoni-
zarea intereselor. Negocierea are drept obiectiv 
realizarea unui acord de voin�ă, a unui consens 
�i nu neapărat a unei victorii, ambii parteneri 
(�i nu adversari) trebuind să încheie procesul 
de negociere cu sentimentul că au realizat ma-
ximul posibil în ceea ce �i-au propus. Altfel 
spus ,negocierea se consideră încununată de 
succes atunci când toate pâr�ile sunt câ�tigătoa-
re sau consideră că au învins. 

 

Etapele negocierii 
 Un proces de negociere are trei faze: 
 Prenegocierea - care include pregătirea 

negocierii prin activită�i gen: angajarea în 
tratative, negocierea pregătitoare a întâl-
nirii pâr�ilor, definitivarea agendei nego-
cierii propriu zise; 

 Negocierea propriu zisă; 
 Post negocierea începe în momentul 

adoptării în�elegerii, incluzând obiective-
le ce vizează punerea în aplicare a preve-
derilor acesteia. Pre 

 

Tipologii si forme de negociere 

Negocierea distributiv�, cea de tip ori/ori, 
optează între victorie �i înfrângere, define�te o 
tranzac�ie în care nu este posibil ca o parte să 

câ�tige, fără ca cealaltă să piardă. 
Negocierea integrativ� echivalează cu victorie/
victorie si este acel tip de negociere în care sunt 
respectate aspira�iile �i interesele partenerului, chi-
ar dacă vin împotriva celor proprii. Se bazează pe 
respectul reciproc �i pe tolerarea diferen�elor de 
aspira�ii �i de opinii. 
Negocierea ra�ional� este aceea în care păr�ile nu-

�i propun doar să facă sau să ob�ină concesii, ci 
încearcă să rezolve litigii de fond de pe o pozi�ie 
obiectivă, alta decât pozi�ia uneia sau alteia dintre 
păr�i. 
 

Stiluri de negociere: 
cooperant, creativ, pasiv, ostil, agresiv, dependent 
Principalele tehnici de comunicare utile în negoci-
ere sunt: 
 punerea întrebărilor;  
 ascultarea activă; 
 urmărirea semnalelor non- verbale, care per-

mit să se ob�ină informa�ii valoroase de la 
parteneri. 

 

Punerea întreb�rilor 

Func�ia comunicării de colectare de informa�ii se 
realizează în primul rând prin punerea unor între-
bări. 
În plus, întrebările îndeplinesc �i alte roluri în ne-
gociere, cum ar fi: 
 oferirea de informa�ii; 
 men�inerea climatului de negociere �i a dia-

logului. 
Întrebările de la începutul întâlnirii permit să 

<se spargă ghea�ă= între participan�i (ex.: <Cum a�i 
călătorit?=).  

În anumite momente, punerea unei întrebări 
poate să contribuie la men�inerea confortului psihic 
al partenerilor (<Cum a�i reu�it să realiza�i aceasta 
atât de repede?=). Întrebările pot fi puse �i pentru a 
trece peste momentele de lâncezeala ale discu�iilor 
(ex.: <Proprietarii imobilului ce părere au avut des-
pre acest aspect?=).  

Plasarea unei întrebări retorice într-o interven-
�ie mai lungă ajută la men�inerea interesului inter-
locutorului pentru cele spuse (ex.: <De ce sus�inem 
aceasta? Pentru ca….=). 
• semnalarea inten�iilor negociatorului - 

Anumite întrebări nu fac decât să anun�e su-
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biectul pe care negociatorul dore�te să- l 
abordeze (ex.: <Putem să discutam acum 
despre durata contractului de închirie-
re?=). În alte situa�ii întrebările urmăresc 
doar să atragă aten�ia partenerului asupra 
a ceea ce dore�te să spună cu scopul de a- 
i permite acestuia să se concentreze (ex.: 
<Pot sa pun o întrebare). 

• câ�tigarea de timp de gândire - Adesea 
negociatorul dore�te să ob�ină timp de 
gândire �i, pentru aceasta, recurge la în-
trebări de amânare (ex.: <Vre�i să dezvol-
ta�i acest punct de vedere?=). 

• influen�area partenerului - Se poate 
atrage aten�ia asupra unor aspecte cărora 
celălalt nu pare să le acorde suficientă 
aten�ie (ex.: V-a�i gândit ce ar însemna 
pentru noi să n-avem siguran�a unei con-
tinuită�i a activită�ii în acela�i sediu?=). 

In alte situa�ii scopul întrebării este să de-
termine o ac�iune a interlocutorului (ex.: 
<Am putea lua o scurtă pauza?=). Întrebările 
pot fi utilizate, într-un context conflictual, pen-
tru atacarea partenerului (<Crede�i că ave�i sufi-
cientă experien�ă în acest domeniu?=). 
• substituirea unui dezacord -; Deoarece în 

negociere se spune rareori un <nu= clar, 
exprimarea deschisa a dezacordului pu-
tând provoca reac�ia defensivă a partene-
rului, sunt utilizate întreb�ri de substi-
tuire a respingerii unei propuneri.  

De pilda, i se cere să dezvolte subiectul 
(<Pute�i să clarifica�i pentru mine acest as-
pect?=). Vorbind mai mult, se pot întâmpla do-
ua lucruri: fie receptorul i�i va schimba opinia 
ca urmare a celor aflate, fie emi�ătorul va reali-
za care sunt punctele slabe ale propriei argu-
menta�ii (ajutându-l să-�i schimbe el însu�i opi-
nia).   

Totu�i, rolul principal al întrebărilor în ne-
gociere este colectarea unor informa�ii de la 
partener �i, în acest scop, negociatorul va com-
bina mai multe tipuri, cum ar fi întrebările des-
chise, de sondare, directe, indirecte, închise, de 
dirijare, ipotetice, reflexive.  

Întrebările deschise permit o mare libertate 
în formularea răspunsurilor, astfel ca cel care le 
pune are �ansa de a ob�ine multe informa�ii. 

Interesul negociatorului este să-l facă pe celălalt să 
vorbească cât mai mult, pentru a afla cât mai mul-
te; din acest motiv întrebările deschise sunt larg 
utilizate în faza de explorare. 

În general forma lor este de tipul <de ce= (<De 
ce considera�i că nivelul chiriei este prea mare?=) 
dar pot exista �i alte formate (<Pute�i să ne spune�i 
care sunt propunerile dumneavoastră?=) 

Întrebările de sondare sunt întrebări deschise 
care vizează un aspect specific care să fie dezvoltat 
(ex.: <Spune�i-mi ce amenajări interioare propu-
ne�i?=). Întrebări directe se refera de asemenea la 
un aspect specific dar reduc foarte mult posibilită-
�ile de răspuns ale interlocutorului (ex.: <In ce cu-
loare a�i dori să fie zugrăvite camerele?=).  

Întrebările indirecte reprezintă o forma alterna-
tivă de a ob�ine un răspuns precis la un aspect pre-
cis (ex.: <Nu considera�i satisfăcătoare culoarea în 
care sunt zugrăvite încăperile?=). Aceasta au o va-
loare de informare mai slaba, deoarece interlocuto-
rul poate răspunde doar prin <da= sau <nu=, 
pierzându-se posibilitatea unor clarificări supli-
mentare. Întrebările închise solicită din partea in-
terlocutorului un răspuns scurt, de obicei monosi-
labic - <da=, <nu=; (<Dori�i sa semnăm contractul 
acum?=).  

Întrebările de dirijare sugerează răspunsul care 
este evident sau de dorit (ex.: <Nu crede�i că ar tre-
bui să discutăm �i problema perioadei de închirie-
re?=). Obiectivul unor asemenea întrebări nu este 
atât ob�inerea unor informa�ii cât determinarea 
unei ac�iuni a celeilalte păr�i (să accepte să dezbată 
�i aceea problemă).  

Folosite însă într-o maniera agresiva, cu scopul 
deschis de manipulare, pot să nu ducă la rezultatele 
a�teptate. Totu�i efectul este similar cu semnalarea 
inten�iilor, deoarece partenerul este aten�ionat (iar 
daca nu dore�te poate să respingă propunerea).  

În via�ă, dacă stăpâne�ti arta negocierii, ai o 
�ansă în plus să câ�tigi mai mult �i să mai �i păs-
trezi o rela�ie bună cu partenerul.  

Când negociezi bine po�i să orientezi, să influ-
en�ezi �i să manipulezi partenerul pentru a-l face să 
coopereze. Secretul constă să-l antrenezi într-un 
joc= Hai să câ�tigăm împreună!”. 
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Asupra unei clase de probleme de 
integrabilitate 

Prof. lector CJExBC Trofin Ovidiu, 
 Colegiul Național „Ferdinand I=, Bac�u  

Problemele de integrabilitate formează o categorie dificilă de probleme �i deseori rezolvarea 
acestora presupune o abordare tehnică. Folosirea teoremei de existen�ă a primitivelor func�iilor 
continue �i a teoremelor de medie este de multe ori greu de realizat deoarece sunt utilizate func�ii 
auxiliare �i găsirea acestora nu e tocmai facilă.  Dificultatea acestor probleme mai este dată �i de faptul 
că func�iile cu care se lucrează nu sunt precizate ci se cunosc doar unele proprietă�i ale lor. Am ales trei 
probleme de concurs care să ilustreze ideile exprimate anterior, precum �i strategii utile de rezolvare. 

Problema 1 Se consideră func�iile continue . Să se arate că ecua�ia 

 are cel pu�in o solu�ie în intervalul . 

Solu�ie 

Func�iile  �i  sunt continue, deci admit primitive. Considerăm  �i 

, cu proprietă�ile �i .  

Func�ia ,  îndepline�te condi�iile din teorema lui Rolle pe , 

deci există  astfel încât . Cum , deducem că 

, , deci c este solu�ie a ecua�iei 

  în intervalul . 

Problema 2 (OJM-2008) Fie o func�ie continuă care are proprietatea 

 Să se arate că ă există  astfel încât . 

Solu�ie 

Deoarece f este continuă, admite primitive. Fie ,  primitiva cu 

proprietatea . Atunci 

, deci 

. 
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Func�ia ,  satisface condi�iile din ipoteza teoremei lui Rolle, 

a�adar există un punct  astfel încât  Cum , 

deducem că . 

Func�ia ,  satisface condi�iile din ipoteza teoremei lui Rolle, 

a�adar există un punct  astfel încât  Cum , deducem că 

. 
 

Problema 3 (Concursul Na�ional de Matematic� �i Fizic� <Vr�nceanu-Procopiu=-2023)   

Se consideră o func�ie continuă care are proprietatea  

Demonstra�i că există  astfel încât . 
 

Solu�ia 1 

Cum f este continuă, admite primitive. Notăm  primitiva cu proprietatea . 
Avem 

. 

Deducem că .  

Considerăm func�ia , derivabilă pe . 

   

Cum , se poate aplica teorema lui Rolle func�iei H. 

Deci, există  astfel încât , de unde . 
 

Solu�ia 2 

Notăm . Cum f este continuă, rezultă că func�ia F este derivabilă �i 

. 

Avem  �i , deci se  poate aplica teorema lui Rolle 

func�iei F pe intervalul . Prin urmare, există  astfel încât , de unde 

. 
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Probleme pentru pregătirea concursurilor de 
matematică, clasa a V-a 

 

Prof. lector CJExBC Andrei Cristina,  
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

Prof. lector CJExBC Andrei Gabriel,  
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

 Vom exemplifica folosirea scrierii 
unui număr în diferite baze de numera�ie 
pentru a rezolva diferite probleme de 
concurs. 

Acest lucru se bazează pe faptul că 
reprezentarea unui număr într-o bază b 
revine la a scrie numărul respective ca o 
sumă de puteri ale bazei respective, 
înmul�ite cu ni�te coeficien�i, care sunt 
numere naturale mai mici decât b.  

Urmează câteva exemple în acest 
sens: 

1. S� se determine numerele 
naturale x<y<z pentru care 

 

 

Solu�ie: Vom folosi scrierea lui 
1752 în baza 2: 

 

1408=2·704+0 

704=2·352+0 

352=2·176+0 

176=2·88+0 

88=2·44+0 

44=2·22+0 

22=2·11+0 

11=2·5+1 

5=2·2+1 

2=2·1+0 

1=2·0+1,  
 

deci  
1408=

,  
adică x=7, y=8, z=10 

 

2. S� se determine suma 
numerelor naturale distincte x, y, z,t 

pentru care  

 

Solu�ie: Vom folosi scrierea lui 
6654 în baza 3: 

6654=3·2218+0 

2218=3·739+1 

739=3·246+1 

246=3·82+0 

81=3·27+1 

27=3·9+0 

9=3·3+0 

3=3·1+0 

1=3·0+1 

 

Am ob�inut că 6654=

,  
suma căutată fiind 8+4+2+1=15 

 

3. Determina�i numerele naturale a,b,c 

pentru care  (Olimpiada 
locală de matematică, Bucure�ti, 24.02.2019) 

 

Solu�ia din barem se bazează pe 
folosirea inegalită�ilor pentru a demonstra 
unicitatea solu�iei, găsită anterior. 

Vom prezenta o solu�ie simpl� bazată pe 
scrierea în baza 2: 

 

Folosind scrierea în baza 2, dacă 

 
imposibil. 

 

Deci  �i , de 

unde �i cu 
ra�ionamentul precedent rezultă că a+1=3c.  

 

Reiese că:

, 
deci a+2=400, a=398.  

Deci c=399/3=133 �i b=398/2=199. 
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Motiva�ia pentru învă�are �i activită�i 
interdisciplinare �i extracurriculare 

 

Prof. lector CJExBC Heisu Ancuța 

Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

Dezvoltarea armonioasă a elevilor 
nu se realizează doar din interior, ci �i 
printr-o interacdiune activă `i continuă cu 
mediul înconjurător. În acest proces 
complex, motivadia constituie un factor 
imporant.  

Pentru a stimula motiva�ia elevilor 
pentru activitatea de învă�are, pedagogii 
consideră semnificative câteva condi�ii de 
care cadrul didactic ar trebui să �ină cont în 
activitatea de predare: oferirea de 
provocări adaptate pentru învă�are (nici 
prea dificile, nici prea u�oare), utilizarea 
diferitelor mijloace de învă�are, 
diversificarea �i predarea integrată a 
activită�ilor, autenticitatea lec�iilor, 
accentul pus pe cooperare (să-i permită 
elevului să interac�ioneze �i să colaboreze 
cu ceilal�i). 

Elevii clasei a V-a, grupa CNFI, au 
participat la activită�i variate, îmbinând 
aproiectele extracurriculare cu orele de 
curs. În lunile octombrie �i noiembrie, au 
rezolvat �i discutat subiecte date la 
Concursul Interna�ional de Matematică 
LuminaMath, dar au participat �i la 
activitatea „Mo� Nicolae �i matematica la 
Centrul de Excelen�ă= 

 La proba scrisă a concursului, din data de 
10 decembrie, elevii Nicolae Nechita �i Benchea 
Cezar au luat men�iune, iar Patriciu Gabriel 
Ven�a, premiul al II- lea. 
 Ziua Culturii Române a fost celebrată de 
elevii din grupă printr-un moment artistic, ace�tia 
recitând poezii de Mihai Eminescu: Bitire 
Matei_Ioan -„Luceafărul=, Nechita Nicolae- 
„Sonetul I =, Sofia Floare�- „Pe lângă plopii fără 
so� =, Paul Drăgan- „Ce-�i doresc eu �ie, dulce 
Românie =. 
 Entuziasmul �i dragostea pentru 
simbolurile române�ti autentice fac din micii 
matematicieni o speran�ă a Centrului de 
Excelen�ă.  
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pregătirea examenelor de titularizare, definitivat �i 
gradul didactic II. Bucure�ti: Didactica Publishing 
House. 

2.  Muste, D. (2012). Stimularea motiva�iei învă�ării 
la elevi, prin intermediul unui program educa�ional 
specific. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 
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Două teoreme 

 

Prof. lector CJExBC Ghinea Iuliana 

Director adjunct, �coala Gimnazial� nr. 10 Bac�u 

Prezint în acest număr al revistei, două teoreme care sunt cuprinse în programa pentru 
olimpiada de matematică pentru clasa a VII-a `i implicit pentru clasa a VIII-a.  

 

1. TEOREMA LUI MENELAOS 

 

Fie un triunghi ABC `i o dreaptă d care nu trece prin A, B sau C.  

Dacă dreapta d intersectează pe BC, CA `i AB în punctele ,   

`i respectiv , atunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Demonstraţie: 
 

 Construim . 
Se observă, conform cazului de asemănare (UUU), următoarele triunghiuri asemenea: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înmuldind reladiile (1), (2) `i (3) obdinem: 
 

 

 

Observăm că după ce efectuăm simplificări în membrul drept al egalitădii obdinem: 
 

 

'A 'B

'C

d"CC;d"BB;d"AA §§§

"BB

"AA

"AA

"CC

"CC

"BB

B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

C’’ 

Α 

C 

Β’ 

Α’ Β 

Β’’ 

C’ Α’’ 

d 

 de unde rezultă  

"CC'A~"BB'A  "CC

"BB

C'A

B'A
= (1) 

de unde rezultă  

"AA'B~"CC'B  "AA

"CC

A'B

C'B
= (2) 

 de unde rezultă  

"BB'C~"AA'C  "BB

"AA

B'C

A'C
= (3) 
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Reciproca teoremei lui Menelaos 
 

 Fie triunghiul ABC `i , ,  astfel încât  

 

 

 

 

 

 

 

 

atunci  sunt coliniare. 
 

 

Demonstraţie: 

Presupunem că există  astfel încât  sunt coliniare. Atunci pentru dreapta determinată 

de cele trei puncte  `i triunghiul ABC aplicăm teorema lui Menelaos `i obdinem: 
 

 

 

 

 

Dar avem din ipoteza faptul că 

 

 

 

Din reladiile (1) `i (2) rezultă: 

 

 

Reladie care are loc dacă `i numai dacă punctele  `i  coincid, de unde rezultă că sunt 
coliniare. 

 

 

 

2. TEOREMA LUI CEVA 

 

 Fie un triunghi ABC `i punctele , , . Dacă dreptele ,  `i  
au în comun un punct P (sunt concurente într-un punct P), atunci: 
 

 

 

 

Demonstraţie: Avem cazurile: 
 

 

 

BC'A AB'C AC'B

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

'C,'B,'A

AB"C  "C,'B,'A

"C,'B,'A

 

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
= (2) 

B'C

A'C

B"C

A"C
=

'C "C 'C,'B,'A

BC'A AB'C AC'B 'AA 'BB 'CC

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

 

1
B"C

A"C

A'B

C'B

C'A

B'A
= (1) 

 

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
= (2) 

Β 

A 

C A’ 

Β’ C’ 

P 

A 

P 

Β 

Β’ C’ 

A’ C 
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Vom trata primul caz, cel de-al doilea fiind analog cu primul. 
 

În  cu dreapta  `i  rezultă din teorema lui Menelaos 

 

 

În  cu dreapta  cu  rezultă din teorema lui Menelaos 

 

 

Înmuldind reladiile (1) `i (2) `i efectuând simplificări, obdinem: 
 

 

 

Reciproca teoremei lui Ceva 

 Fie triunghiul ABC `i punctele , ,  astfel încât  
 

 

atunci dreptele ,  `i  sunt concurente. 
 

Demonstraţie: 

Fie . Presupunem că . Pentru dreptele , , 

 `i  aplicăm teorema lui Ceva `i atunci: 

 

 

Dar avem din ipoteză faptul că 

 

 

Din reladiile (1) `i (2) rezultă: 
 

 

 

Reladie care are loc dacă `i numai dacă punctele  `i  coincid, de unde rezultă că 

dreptele ,  `i  sunt concurente. 
 

C"AA 'BB 'BBP

 

1
A'B

C'B

BC

'BA

'PA

PA
= (1) 

B'AA 'CC 'CCP

 

1
'CA

CB

B'C

A'C

PA

'PA
= (2) 

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

BC'A AB'C AC'B

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C'A

B'A
=

'AA 'BB 'CC

}P{'CC"BB = }"A{BCAP = "AA 'BB

'CC ABC

 

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C"A

B"A
= (1) 

 

1
B'C

A'C

A'B

C'B

C"A

B"A
= (2) 

C'A

B'A

C"A

B"A
=

"A 'A

'AA 'BB 'CC
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Drumuri de lungime minimă în spa�iu  

 

Prof. lector CJExBC Cosma Adrian –Mihai 
Colegiul Național „Ferdinand I= Bac�u 

 

Una din temele percepute ca dificile de către elevii de clasa a VIII-a este aceea a 
calculului drumului minim dintre două puncte de pe fe�ele unui corp (drumul minim), a�a-zisa 
=problem� a furnicii=. Exemplific determinarea acestei distan�e prin câteva aplica�ii. 

 

Breviar teoretic: 
distan�a dintre 2 puncte în spa�iu 

corpuri în spa�iu, desfă�urarea suprafe�ei laterale 

 

Aplica�ii: 
1. O furnică merge pe fe�ele unui cub ABCDA`B`C`D`, plecând din vârful A până în vârful 

C’, pe un drum de lungime minimă. Dacă latura cubului este de 4 cm, calcula�i lungimea 
drumului parcurs. 

 

Soluție: 
    Folosind desfă`urarea suprafe�ei 
laterale a cubului, avem: 
     
 

 

 

 cm. 
 

2. O furnică merge pe fe�ele unei prisme patrulatere regulate VABCD, plecând din vârful A 
până în vârful C, pe un drum de lungime minimă. Dacă toate muchiile sunt de lungime 4 cm, 
calcula�i lungimea drumului parcurs. 
 Soluție: 

     Folosind desfă`urarea suprafe�ei 
laterale a piramidei,  rezultă că AC e 
diagonală în rombul ABCV, de latură 4 

cm, deci  cm, unde 
E este punctul de intersec�ie al 
diagonalelor rombului. 
 

 

 

3. O furnică porne�te din punctul A �i se deplasează pe baza ABCD a unei piramide patrulatere 
regulate VABCD, apoi pe fa�a laterală VBC, intersectând muchia BC în punctul M, diferit de 
B �i C �i se opre�te în vârful V. Dacă toate muchiile piramidei au lungimea de 4 dm, iar 
lungimea drumului parcurs de furnică e minima, să se determine lungimea segmentului BM. 
(ONM 2022- etapa local�) 
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Soluție:  
    Folosim desfă�urarea suprafe�ei laterale a piramidei, drumul minim este distan�a AV. Notăm 

, unde E este mijlocul lui AD �i  

Din asemănarea triunghiurilor VRM �i VEA, ob�inem:   

, adică . Atunci   =  dm. 
 

4. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu    =  cm,    =  cm. �tiind că o 

furnică parcurge distan�a de la punctul B la punctul D’ pe un drum de lungime minima de  
cm, deplasându-se pe suprafa�a laterală a paralelipipedului, afla�i înăl�imea paralelipipedului. (Culegere 
pentru clasa a VIII-a, Ed. Paralela 45) 
 

  
 

 

 

 

 

 

Soluție: 
Folosind desfă�urarea suprafe�ei laterale a paralelipipedului, ob�inem 

. Se ob�ine  cm. 
 

5. O furnică se deplasează pe suprafa�a piramidei triunghiulare regulate VABC, mergând pe toate fe�ele 

laterale, pe drumul cel mai scurt, pornind din vârful A �i revenind tot acolo. Dacă  cm  �i 

, determina�i lungimea acestui drum. (ONM 2021 – etapa local� Galați) 
 

  
 

 

 

 

 

Soluție: 
  Folosind desfă�urarea suprafe�ei laterale a piramidei, aflăm distan�a AA1 din triunghiul isoscel VAA1, 

ce are , laturile cm. Se ob�ine  cm. 
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Utiliza�i mijloace ecologice de transport!  
Sectorul transporturilor este cel care produce 
un sfert din totalul emisiilor cu efect de seră, 
fiind �i în cre�tere în ultimii ani. Firma TransE-
CO a creat baza de date TransECO.accdb, cu-
prinzând informatii despre mijloacele de tran-
sport ecologice de care dispune, angaja�ii �i 
clien�ii firmei. 

1. Modific�ri  
Pentru a putea comunica mai u�or cu angaja�ii, 
managerul firmei a considerat că ar fi mai co-
mod să asocieze fiecăruia câte o adresă de ma-
il. În acest scop adăuga�i un nou câmp Email în 
tabela tbl1Angajati, care va fi completat auto-
mat cu adresa formată doar din litere mici, în 
ordinea: prenume, initial� nume �i domeniul 
<<@transeco.ro>>. De exemplu, adresa de 
email a angajatului cu ID-ul 1 este danie-
lap@transeco.ro. În cadrul tabelei tbl1Mijloa-
ceTransport, modificati câmpurile Autonomie 
si Vitez� maxim� astfel încât să rămână de tip 
numeric, dar să permită scrierea unui număr cu 
maximum 3 cifre urmat de <<km>>, respectiv 
<<km/h>>, ca în imaginea de mai jos. 

2. C�ut�ri  
Crea�i un formular cu numele Cautare care să 
con�ină un control textBox, un buton de căuta-
re �i un subformular asociat tabelei tbl1Anga-
jati în care se vor afi�a informa�iile: ID, Prenu-
me, Nume si Salariu pentru toți angajații.  

Formularul va permite căutarea unui angajat 
după nume (sau secven�e de caractere ale aces-

Subiect Access - Olimpiada Na�ională de 
Tehnologia Informa�iei 2022 

 

Prof. lector CJExBC Pi�tea Daniela-Geanina, 
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir= One�ti 

tuia). După introducerea numelui angajatului, la 
click pe buton se vor afi�a doar informa�iile pentru 
numele/ secven�a căutată.  

3. Inform�ri  

Realiza�i formularul frmModel care va con�ine un 
control de tip ComboBox care va permite selecta-
rea modelului unui mijloc de transport �i un buton 
Afi�are model. După selectarea unui model, la click 
pe buton se va afi�a un raport rptModel ce va con�i-
ne următoarele informa�ii: Modelul selectat, Tip 
mijloc transport, Prețul modelului, Autonomie, Vi-
tez� maxim� si imaginea corespunzătoare. Ac�iona-
rea butonului cu textul Închide va determina închi-
derea acestui raport, oferind posibilitatea selectării 
altui model din formular.  
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Cuplaj maximal în graf bipartit 
 

Prof. lector CJExBC Muraru Crina-Cătălina, 
Colegiul Național „Ferdinand I= Bac�u 

În teoria grafurilor, un graf bipartit (sau bigraf) este un graf ale 
cărui noduri pot fi împăr�ite în două mul�imi disjuncte A �i B (adică A 
�i B sunt fiecare mul�imi disjuncte de noduri distincte) astfel încât fie-
care muchie conectează un nod din A cu unul din B. Mul�imile de no-
duri A �i B sunt de obicei numite păr�ile grafului. 

 

Se consideră dat un graf simplu neorientat G = (V, E). Un cuplaj în G este o mul�ime de mu-
chii M în care nici o pereche de muchii nu are un nod comun. Nodurile adiacente la muchiile din M 
se numesc noduri saturate de M (sau M-saturate). Celelalte noduri se numesc M-nesaturate. 

  

M1 = {(a, b),(c, e),(d, f)} 

Noduri M1-saturate: a, b, c, e, d, f 
M2 = {(a, b),(c, d)} 

Noduri M2-saturate: a, b, c, d 

 

Un cuplaj perfect al lui G este un cuplaj care saturează toate nodurile lui G. Un cuplaj ma-
xim al lui G este un cuplaj care are cel mai mare număr posibil de muchii. Un cuplaj maximal al lui 
G este un cuplaj care nu poate fi lărgit prin adăugarea unei muchii. 

  

Cuplaje maxime: 
M1 = {(a, e),(b, f),(c, d),(g, h)} 

Cuplaje maximale: 
M2 = {(d, g),(a, f),(b, c)} 

 

Dacă se dă un graf G �i un cuplaj M, o cale M-

alternant� este o cale în G în care toate muchiile alter-
nează între M-muchii �i non-M-muchii. O M-cale de 
cre�tere este o cale M-alternantă care are ambele capete 
M-nesaturate. 

  

 

M-cale alternantă: (c, a, d, e, i) 
M-cale de cre�tere: (j, g, f, a, c, b) 
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Problem�: 
Se dă un graf neorientat bipartit G = (V = (L, R), E). Un cuplaj în G este o submul�ime de muchii 

M astfel încât pentru toate vârfurile v din V, există cel mult o muchie în M incidentă în v. Un cuplaj ma-
xim este un cuplaj de cardinalitate maximă. 
Cerin��: Dându-se un graf neorientat bipartit G să se determine un cuplaj maxim. 
Date de intrare: Fi�ierul de intrare cuplaj.in con�ine pe prima linie trei numere naturale N, M `i E, un-
de N reprezintă cardinalul mul�imii L iar M cardinalul mul�imii R. Pe următoarele E linii se vor afla câte 
două numere naturale, separate între ele printr-un spa�iu, u `i v, cu semnifica�ia că există muchie de la 
nodul u din L la nodul v din R. 
Date de ie�ire: În fi�ierul de ie�ire cuplaj.out ve�i afi�a pe prima linie un singur număr reprezentând 
cuplajul maxim. Pe fiecare din următoarele linii ve�i afi�a câte două numere x `i y, separate între ele 
prin spa�iu, cu semnifica�ia că nodul x din L a fost cuplat cu nodul y din R. 
Restric�ii: 
1 ≤ N, M ≤ 10 000 

0 ≤ E ≤ minim(100 000, N * M) 
Pentru 20% dintre teste: 1 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ M ≤ 20 

Pentru 50% dintre teste: 1 ≤ (N + M) * E ≤ 5 * 106 

Pentru determinarea corectă a cuplajului maxim se va acorda 40% din punctaj `i încă 60% dacă s-a de-
terminat o submul�ime M validă. 
 

Teorema lui Berge 

Un cuplaj M al unui graf G este maxim dacă �i numai dacă G nu con�ine M-căi de cre�tere. 
  

Dacă G este graf bipartit cu mul�imile partite X �i Y, spunem 
că X poate fi cuplat în Y dacă există un cuplaj al lui G care saturează 
nodurile din X. 

  

  

 

cu-
plaj.in 

cuplaj.out Explica�ii   

5 4 9 

1 1 

1 2 

2 1 

2 2 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

5 4 

4 

1 1 

2 3 

3 2 

5 4 

În graful din exemplu se vor cupla urmă-
toarele perechi de noduri: 
(1, 1), (2, 3), (3, 2), (5, 4). 
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#include <fstream> 

#include <vector> 

using namespace std; 
ifstream fin ("cuplaj.in"); 
ofstream fout ("cuplaj.out"); 
int le, r, m, x, y, counter, i; 
vector<int> l[10005]; 
int p[10005];  
bool f[10005], cuplat[10005], ok = 1; 
bool dfs (int vf) { 

  int i, vfnou; 
  f[vf] = 1; 
  for (i = 0; i < l[vf].size(); ++i) 
  { 

    vfnou = l[vf][i]; 
    if (!p[vfnou] || (!f[p[vfnou]] && dfs(p
[vfnou]))) 
    { 

      p[vfnou] = vf; 
      cuplat[vf] = 1; 
      return 1; 
    } 

  } 

  return 0; 
} 

int main () { 

  /// citirea datelor 
  fin >>le>>r>>m; 
  for (i = 1; i <= m; ++i) 
  { 

    fin >>x>>y; 
    l[x].push_back(y); 
  } 

  ///determinare cuplaje 

 

  while (ok) 
  { 

    ok = 0; 
    for (i = 1; i <= le; ++i) f[i] = 0; 
    for (i = 1; i <= le; ++i) 
      if (!cuplat[i] && dfs(i)) 
        counter ++, ok = 1; 
  } 

  /// afi�are 

  fout <<counter<<'\n'; 
  for (i = 1; i <= r; ++i) 
    if (p[i]) 
      fout <<p[i]<<' '<<i<<'\n'; 
  fout.close(); 
  return 0; 
} 

În informatică, determinarea cuplajului 
maxim constă în atribuirea de sarcini agen�ilor 
cât mai bine posibil.  

Fiecare agent poate efectua o singură sarci-
nă pentru un anumit cost �i fiecare sarcină trebu-
ie efectuată de un singur agent. Sarcinile (adică 
perechile agent-sarcină) au toate un cost definit.  

Scopul este de a minimiza costul total al 
sarcinilor pentru a finaliza toate sarcinile, adică 
obiectivul este de a determina o cuplare perfec-
tă într-un grafic bipartit valorizat.  

 

 

 

 

Bibliografie: 
1. https://staff.fmi.uvt.ro/~mircea.marin/lectures/

TGC/L-12ro.pdf  
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Graf_bipartit  
3. https://www.infoarena.ro/problema/cuplaj1  
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De�i limbajele de programare nu acoperă acela�i domeniu de aplicare ca �i gândirea computa�io-
nală, pu�ine alte activită�i implică la fel de multe concepte �i practici ale acesteia ca �i programarea (Kuo 
�i Hsu, 2020; Grover �i Pea, 2018). Astfel, programarea este considerată un mijloc important pentru 
dezvoltarea gândirii computa�ionale, iar introducerea ei în curricula �colară obligatorie, încă de la vârsta 
de 10-11 ani, reprezintă o schimbare de politică educa�ională implementată la nivel interna�ional. 

Întrebarea care se pune în continuare este „Ce limbaj de programare este cel mai potrivit pentru 
elevii de gimnaziu?=. Se va utiliza programarea bazată pe blocuri (Scratch, Alice, Blockly, etc) sau pro-
gramarea bazată pe text (C++, Python, Java, etc)? Sau este mai u�or pentru elevi să pornească cu pro-
gramarea bazată pe blocuri, timp în care se introduc conceptele de bază, pentru ca apoi să treacă la cea 
bazată pe text, unde vor relua acelea�i concepte, dar cu un nivel crescut de dificultate în implementare? 

Au fost realizate o serie de studii care au comparat rezultatele elevilor pentru acela�i curs de in-
troducere în programare utilizând exclusiv un mediu bazat pe blocuri sau exclusiv un limbaj bazat pe 
text (Weintrop �i Wilensky, 2017) sau au parcurs o serie de lec�ii introductive utilizând blocuri, după 
care au utilizat un limbaj bazat pe text; fa�ă de cei care au utilizat exclusiv codarea prin text (Armoni �i 
colab., 2015; Grover �i colab., 2015).  

Studiile analizate au demonstrat o cre�tere a nivelului achizi�iilor atât pentru grupele test, cât �i 
pentru grupele de referin�ă (exclusiv text) 3 îndeplinind obiectivele curriculare, dar u�or mai ridicat în 
cazul grupelor test, fa�ă de cele de referin�ă (exclusiv text).  

Testele de evaluare aplicate au arătat că elevii care au utilizat mediile de programare bazate pe 
blocuri au demonstrat o în�elegere mai bună a conceptelor de bază (variabile, structuri condi�ionale �i 
repetitive) fa�ă de cei care au utilizat exclusiv limbaje bazate pe text; �i au întâmpinat mai pu�ine dificu-
tă�i în aplicarea lor atât utilizând blocuri, cât �i la transferul către limbajele bazate pe text.  

De asemeni din răspunsurile la chestionarele aplicate s-a observat un grad semnificativ mai ridi-
cat de interes, pentru a continua să înve�e programare în cazul celor care au aplicat �i limbaje bazate pe 
blocuri comparativ cu cei care au aplicat limbaje bazate pe text în mod exclusiv. Aceasta poate fi expli-
cată �i prin diferen�a observată în percep�ia celor două categorii de limbaje (Weintrop �i Wilensky, 
2017). Astfel, limbajele bazate pe text, de�i considerate „mai dificile= decât cele bazate pe blocuri, sunt 
percepute ca fiind cele „reale=, utilizate în programare ca profesie, pe când limbajele bazate pe blocuri 
sunt percepute doar ca un mijloc „simplu �i amuzant= de predare.  

Această diferen�ă de percep�ie a dus la întărirea motiva�iei elevilor care doreau deja să urmeze o 
carieră în domeniu �i în acela�i timp a demotivat o parte dintre elevii din grupele de referin�ă (exclusiv 
limbaj bazat pe text) care prin acest experiment au avut primul contact cu un limbaj de programare. 

Din analiza literaturii de specialitate au fost identificate o serie de riscuri: Papadakis �i colabora-
torii au eviden�iat dificultă�ile întâmpinate de către elevii de gimnaziu în în�elegerea constrângerilor sin-
tactice ale limbajelor bazate pe text, precum �i în în�elegerea conceptelor specifice (variabile, structurile 
condi�ionale, structurile repetitive, când folosesc un anumit tip de structură) �i de logică internă a limba-
jului (tipurile de date �i declararea variabilelor, module, obiecte, func�ii, parametri).  

A fost propus, ca �i testare a acestei afirma�ii, programul ce afi�ează „Hello World= scris �i afi-
�at într-un limbaj bazat pe blocuri comparativ cu un limbaj bazat pe text (Papadakis �i colab., 2016). În 
figurile Fig. 1-4 este reprezentată această paralelă utilizând cele două limbaje predate în ciclul gimnazi-
al: Scratch (Fig. 1, Fig. 2) �i C++ (Fig. 3, Fig. 4). 

Programare bazată pe text sau programare 
bazată pe blocuri? 

 

Prof. dr. lector CJExBC, Fâciu Maria-Ema,  
Colegiul Național „Gh. Vr�nceanu= Bac�u,  

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuț�= Podu Turcului 
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Se poate observa că programul în Scratch (Fig. 1) este construit exclusiv din pa�ii algoritmului, 
pe când, pentru a putea rezolva aceea�i sarcină în C++ (sau orice limbaj bazat pe text) elevul trebuie mai 
întâi să stăpânească sintaxa specifică limbajului (Fig. 3) �i apoi poate să rezolve problema (Papadakis �i 
colab., 2016). În acest context, Grover �i colaboratorii au identificat riscul ca, din punctul de vedere al 
profesorului, centrul de interes al sarcinilor de lucru solicitate elevilor să fie îndreptat în principal către 
stăpânirea limbajului �i a func�ionalită�ilor acestuia, în timp ce elevul percepe aceste sarcini ca neintere-
sante �i fără un scop concret (Grover �i colab., 2015). �i din perspectiva categoriilor de probleme ce pot 
face subiectul sarcinilor de programare la nivelul gimnazial au fost identificate o serie de riscuri.  

Un prim risc este legat de resursa umană. De�i disciplină nouă, cadrele didactice care o predau 
existau deja în sistem la momentul introducerii ei. Astfel disciplina Informatică �i TIC este predată fie 
de profesori de Informatică ce au predat până în acel moment exclusiv la liceu, fie de profesori de alte 
specialită�i, preponderent discipline din ariile STEM. În cazul profesorilor de Informatică ce au predat 
doar la liceu apar riscurile: neadaptarea nivelului cerin�elor la particularită�ile de vârstă �i de dezvoltare 
cognitivă a elevilor de gimnaziu; folosirea preponderentă a unui limbaj de specialitate, devenind astfel 
�i mai dificilă în�elegerea sarcinilor (MEN, 2017); desconsiderarea �i chiar ignorarea limbajelor bazate 
pe blocuri ca reprezentând o „joacă= prin compara�ie cu limbajele bazate pe text care sunt cele „reale= �i 
deci singurele care merită învă�ate. În cazul profesorilor proveni�i din alte discipline, datorită similarită-
�ilor în abordarea rezolvării de probleme dintre disciplina Informatică �i disciplinele STEM (Grover �i 
Pea, 2013), există riscul ca Informatica să nu mai fie percepută ca o disciplină distinctă, ci să fie asocia-
tă �i chiar asimilată disciplinei profesorului (Webb �i colab., 2017). 

Alegerea problemelor ce vor fi rezolvate prin programare preponderent din domeniile STEM, 
de�i mai u�or de implementat din perspectiva profesorului, limitează posibilită�ile de dezvoltare ale ele-
vului (Webb �i colab., 2017) �i în acela�i timp perpetuează o serie de stereotipuri gen: „trebuie să fii bun 
la matematică ca să po�i să programezi=, „programarea este pentru tocilari=, „eu sunt talentat la arte, 
deci nu am cum să învă� programare= (Papadakis �i colab., 2016; Armoni �i colab., 2015).  

Oferirea unui mediu familiar, orientat spre vizual, ce permite integrarea de activită�i media este 
mai interesantă pentru un elev de 10-13 ani decât o aplica�ie prin care se calculează media generală a 
clasei (Papadakis �i colab., 2016). În acela�i timp, crearea de jocuri sau pove�ti / anima�ii interactive 

 

Fig.1 Captur� de ecran cu progra-
mul „Hello World= realizat în Scratch 

 

Fig.2 Captur� de ecran cu re-
zultatul programului „Hello World= 
realizat în Scratch 

 

Fig.3 Captur� de ecran cu progra-
mul „Hello World= realizat în C++ 

 

Fig.4 Captur� de ecran cu re-
zultatul programului „Hello World= 
realizat în C++ 
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realizează legătura cu literatura �i arta (desen, muzică, film), iar elevii care se consideră „umani�ti= î�i 
vor găsi platforma de manifestare (Armoni �i colab., 2015; Grover �i Pea, 2013). Mediile de programare 
ce utilizează blocuri (Scratch, code.org, Alice) au fost dezvoltate special pentru astfel de activită�i. 

O altă direc�ie de abordare este oferită de robotică (programarea robo�ilor) �i crearea aplica�iilor 
mobile ce contextualizează programarea �i oferă un rezultat palpabil (robotul fizic se mi�că, telefonul 
ac�ionează) al codului scris (Papadakis �i colab., 2016; Armoni �i colab., 2015; Bottino �i Chioccariello, 
2015; Grover �i Pea, 2013). De�i activită�i ce se dezvoltă la nivel industrial prin limbaje tip text, pentru 
atragerea elevilor către aceste domenii au fost dezvoltate �i medii bazate pe blocuri (ScratchX, OpenRo-
berta, MIT AppInventor). 

Un alt risc identificat în �ările nevorbitoare de limba engleză îl reprezintă bariera de limbă, lim-
bajele de programare tip text utilizând exclusiv limba engleză pentru instruc�iuni. Mediile de programa-
re bazate pe blocuri au implementat versiuni traduse în limbile na�ionale, utilizarea lor devenind astfel 
accesibilă tuturor (Dasgupta �i Mako Hill, 2017).  

În sistemul educa�ional din România, programa �colară aferentă disciplinei Informatică �i TIC la 
clasele V-VIII este organizată în spirală, abordând conceptele de la simplu la complex, prin utilizarea 
unui mediu/limbaj bazat pe blocuri pentru clasele a V-a �i a VI-a, urmând ca trecerea c�tre lim-
bajele bazate pe text s� se fac� mai târziu, în clasele a VII-a �i a VIII-a. Sugestiile metodologice 
cuprinse în programa �colară aprobată prin OMEN 3393/28.02.2017, dau profesorului libertatea de a 
alege, în func�ie de specificul clasei de elevi �i activită�ile abordate, mediul/limbajul de programare.  
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Tehnici avansate de programare Metoda 
Greedy, Backtracking �i Divide-et-Impera  

 

Prof. (informatician CJExBC) Bitire Ioan-Bogdan,  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

A. Metoda Greedy 

Metoda Greedy este una din cele mai di-
recte tehnici de proiectare a algoritmilor care se 
aplică la o varietate largă de probleme.  

În general, această metoda se aplica 
problemelor de optimizare.  

Specificul acestei metode constă în faptul 
că se construie`te soludia optimă pas cu pas, la 
fiecare pas fiind selectat (sau "înghidit") în soludie 
elementul care pare "cel mai bun" la momentul 
respectiv, în speranda că va duce la soludie optimă 
globală.  
 

Cum lucreaz� Metoda Greedy? 

 

 Presupunem o mul�ime A cu n elemente �i 
se cere să se determine o submul�ime a sa 
(B) care  satisface anumite restric�ii.  

 

 Solu�ia respectivă se nume�te solu�ie posi-
bil�.  

 

 Se cere 3 determinarea unei solu�ii posibile 
care fie să maximizeze fie să minimizeze o 
anumită func�ie obiectiv dată.  

 

 Solu�ia se nume�te solu�ie optim�.  
 

Metoda Greedy lucrează în pa`i astfel:  
 

 Muldimea B este vidă la început; 
 

 Se alege un element din A care pare a fi 
soludia optimă la pasul i; 

 

 Se verifică dacă elementul ales poate fi 
adăugat la muldimea soludiilor, dacă da 
atunci va fi adăugat; 

 

 Procedeul continuă astfel, repetitiv, până 
când au fost determinate toate elementele 
din muldimea soludiilor. 

 

 

 Probleme propuse 

 

Problema Spectacolelor 

 

Managerul artistic al unui festival trebuie să 
selecteze o muldime cât mai amplă de spec-
tacole ce pot fi jucate în singura sală pe care 
o are la dispozidie.  

_tiind că i s-au propus n (n <= 100) spectacole 
`i pentru fiecare spectacol i a fost anundat intervalul 
în care se poate desfă`ura [Si,Fi] (Si reprezintă ora 
`i minutul de început, iar Fi ora `i minutul de final 
al spectacolului i).  

Scriedi un program care să permită spectatorilor 
vizionarea unui număr cât mai mare de spectacole.  
 Date de intrare (spectacole.in): 
 

 

 

 

 

 

 Datele de ie�ire (spectacole.out): 
 

 
 



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

Problema Rucsacului 
 

Un hod nepravăzător are la dispozidie un sin-
gur rucsac cu care poate transporta o greutate 
maximă Gmax. Hodul are de ales din n <= 50 obi-
ecte `i evident, intendionează să obdină un câ`tig 
maxim în urma singurului transport pe care îl 
poate face.  

Cunoscând, pentru fiecare obiect i greutatea 
Gi `i câ`tigul Ci pe care hodul l-ar obdine 
transportând obiectul respectiv în întregime. 
Scriedi un program care să 
determine o încărcare opti-
mă a rucsacului, în ipoteza 
că hodul poate încărca în 
rucsac orice parte dintr-un 
obiect.  
 Date de intrare 

(rucsac.in):  
5     100  
1000  120  
500   20 

400   200 

1000  100  
25    1  

 Datele de ie�ire 
(rucsac.out):  

2   100.00%  
4   79.00%  
5  100.00%  
 

 

 

B. Metoda Backtracking 

 

Backtracking este numele unui algoritm 
general de descoperire a tuturor solu�iilor unei 
probleme de calcul, algoritm ce se bazează pe 
construirea incrementală de solu�ii-candidat, 
abandonând fiecare candidat par�ial imediat ce 
devine clar că acesta nu are �anse să devină o 
solu�ie validă.  

Se poate aplica doar pentru probleme ce 
admit conceptul de „candidat par�ial de solu�ie= 
�i oferă un test relativ rapid asupra posibilită�ii ca 
un astfel de candidat să fie completat către o 
solu�ie validă. Când se poate aplica, însă, back-
trackingul este adesea mult mai rapid decât cău-
tarea prin metoda for�ei brute prin to�i candida�ii, 
întrucât este capabilă să elimine dintr-un singur 
test un mare număr de candida�i.  
 

 Probleme propuse 

 

 Problema 1 3 Să se genereze în ordine lexi-
co-grafică cuvintele din mul�imea a – h cu n 
litere si care nu contin două vocale 
alăturate.  

 

 Problema 2 3 Să se genereze cuvintele de k 
litere care încep cu o vocală si se termină cu 
o consoană.  

 

 Problema 3 - n persoane stau pe scaune nu-
merotate de la 1 la n. Oricare doi vecini se 
ceartă. Să se afi`eze toate posibilitădile de a-

i rea`eza pe scaune astfel încât să nu fie 2 
fo`ti vecini alăturadi. 

 

C. Metoda Divide-et-Impera 

 

Metoda Divide et Impera (Împarte `i 
Stăpâne`te) este o metodă de programare care se 
aplică problemelor ce pot fi descompuse în sub-
probleme independente, similare problemei in-
idiale, de dimensiuni mai mici si care pot fi re-
zolvate foarte u`or.  

Procesul se reia pana când (în urma 
descompunerilor repetate) se ajunge la probleme 
care admit rezolvare imediată.  
 

Cum lucreaz� metoda Divide-et-Impera? 

 

 Descompunerea problemei Pb curente în 
subprobleme independente SubPbi.  

 În cazul în care subproblemele SubPbi ad-
mit o rezolvare imediată se compun solu�iile 
�i se rezolvă problema Pb;  

 Altfel se descompun în mod similar �i sub-
problemele SubPbi. 

 

 

 Probleme propuse  
 

1. Valoarea maxim� dintr-un vector 

 

Se cite�te un vector cu n componente, nu-
mere naturale. Se cere să se tipărească valoarea 
maximă.  

Func�ia căutată va genera valoarea maximă 
dintre numerele re�inute în vector pe o pozi�ie din-
tre i �i j (ini�ial, i=1, j=n). Pentru aceasta, se pro-
cedează astfel:  

 

 dacă i=j, valoarea maxima va fi v[i];  
 în caz contrar, se împarte vectorul în doi 

subvectori - presupunem varianta pentru 
paralelizare pe 2 procesoare.  
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 Se calculează mijlocul m al intervalului 
[i, j]: m = (i+j) div 2. Primul subvector 
va con�ine componentele de la i la m, al 
doilea va con�ine componentele de la 
(m+1) la j; se rezolvă subproblemele 
(aflându-se astfel maximul pentru fiecare 
din subvectori), iar solu�ia curentă va fi 
dată de valoarea maximă dintre re-
zultatele celor două subprobleme.  

 

2. C�utarea binar� 

 

Se cite�te un vector cu n componente 
numere întregi (numerele se presupun ordo-
nate crescător) �i o valoare întreagă ("nr"). Să 
se decidă dacă nr se găse�te sau nu printre nu-
merele citite, iar în caz afirmativ să se tipăre-
ască indicele componentei care con�ine această 
valoare.  

O rezolvare în care nr se compară pe 
rând cu toate cele n componente reprezintă o 
pierdere de performan�ă (nu exploatează faptul 
că cele n valori sunt în secven�ă crescătoare). 
Algoritmul care va fi propus este optim �i se 
poate spune că face parte dintre algoritmii 
"clasici".  

Func�ia care va fi implementată va decide 
dacă valoarea căutată se găse�te printre numer-
ele aflate pe pozi�ii de indice cuprins între i �i j 
(ini�ial, i=1, j=n). Pentru aceasta, se va proce-
da astfel:  
 dacă nr coincide cu valoarea de la 

mijloc, aflată pe pozi�ia de indice 
(i+j)/2, se tipăre�te indicele �i se revine 
din apel (problema a fost rezolvată).  

 

 în caz contrar, dacă mai sunt �i alte ele-
mente de analizat (adică i<j, deci nu au 
fost verificate toate pozi�iile necesare), 
problema se descompune astfel:  

 dacă nr este mai mic decât 
valoarea testată (din mijloc), 
înseamnă că nu se poate afla pe 
pozi�iile din partea dreaptă, 
întrucât acestea sunt cel pu�in 
mai mari decât valoarea testată. 
Nr se poate găsi doar printre 
componentele cu indice între i �i 
(i+j)/2-1, caz în care se 
reapelează func�ia cu ace�ti para-
metri;  

 dacă nr este mai mare decât 
valoarea testată (din mijloc), 
înseamnă că nu se poate afla în 

 

stânga; se poate găsi doar printre com-
ponentele cu indicele între (i+j)/2+1 
�i j, caz în care se reapelează func�ia 
cu ace�ti parametri.  

 dacă nu mai sunt alte elemente de ana-
lizat (pentru că i=j �i valoarea din 
mijloc, v[i], nu coincide cu nr), se 
concluzionează că nr nu apare în ca-
drul vectorului.  

Această problemă nu mai necesită analiza tu-
turor subproblemelor în care se descompune, ea se 
reduce la o singură subproblemă, iar partea de com-
binare a solu�iilor dispare. În linii mari, această re-
zolvare este tot de tip "divide et impera".  

 

 

 Probleme propuse 

 

 Să se determine produsul a n numere întregi. 
 Să se determine maximul (minimul) a n nu-

mere întregi. 
 Să se determine cel mai mare divizor comun a 

n valori dintr-un vector. 
 Să se caute o valoare într-un vector. Dacă se 

găse`te se va afi`a pozidia pe care s-a găsit, 
altfel se va afi`a un mesaj.  

 Să se caute o valoare într-un vector ordonat 
crescător. 

 Să se numere câte valori sunt egale cu x dintr-
un �ir de numere întregi citite.  
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Excelența în educație este un subiect de interes 
global. 
 

 Ce este Excelen�a? 

 

Pentru a atinge excelen�a, trebuie mai întâi să 
�tii ce înseamnă termenul „excelen�ă=.  
Dificultatea cu termenul este că oamenii pot 
identifica excelen�a, dar atunci când trebuie să 
descrie ce componente sunt excelente sau de ce, 
totul devine o provocare. Pentru un termen utili-
zat pe scară largă, găsirea unei defini�ii este difi-
cilă. Collins English Dictionary (1979) define�te 
„excelen�a= atât ca substantiv, cât �i ca verb: 
„starea sau calitatea de a excela sau de a fi ex-
cep�ional de bun; merit extrem; superioritate= �i 
„o ac�iune, caracteristică etc., în care o persoană 
excelează=. Traducerea în latină pentru excelen-
�ă este „uirtus=, care seamănă foarte mult cu cu-
vântul „virtute=. Aceasta se bazează pe filozofia 
lui Platon că „excelen�a este virtute=. Prin urma-
re, a fi bun la o sarcină poate fi �i virtuos în cali-
tatea ei morală. 
 

 Ce este Succesul? 

 

Termenul „succes= este adesea 
schimbat cu „excelen�ă=. Cuvân-
tul „succes= provine din rădăcina 
latină „successus=, care înseamnă 
un rezultat. Collins English Dicti-
onary (1979) define�te „succesul= 
ca „Rezultatul favorabil al unei 
încercări=. De asemenea, este fo-
losit �i atunci când o sarcină a fost 
finalizată. „Excelen�ă= �i „succes= 
sunt adesea interschimbate, dar a 
încheia cu succes o sarcină nu 
înseamnă neapărat că ai excelat. 
Nu există neapărat o rela�ie cau-
zală între excelen�ă �i succes. 
Succesul este atunci când sarcina 
a fost îndeplinită �i nu necesită 
muncă suplimentară. 

Excelen�a în predare �i învă�are 

 

Prof. lector CJExBC Buzatu Cristina-Lăcrămioara,  
Colegiul Național „Grigore Moisil= One�ti 

 Ce este Competi�ia? 

 

Concuren�a are loc în multe domenii, inclusiv 
sport, muzică �i educa�ie. Premisa competi�iei 
este că vor exista un câ�tigător �i un învins în 
rândul indivizilor sau grupurilor care se confrun-
tă unul împotriva celuilalt. A fost definită ca 
„rivalitate=, sau „lupta dintre indivizi din aceea�i 
specie sau din specii diferite=. 
Din punct de vedere istoric, un studiu pe tema 
excelen�ei a fost publicat în urmă cu peste un 
secol, în 1917 în The Journal of Educational Re-
search . Caracteristicile identificate au fost cali-
tă�ile personale, organizarea subiectului, cuno�-
tin�ele, aptitudinile, cooperarea universitară �i 
dezvoltarea profesională. 
Caracteristici similare au fost găsite în studiile 
mai recente. O întrebare care apare des este dacă 
excelen�a este o calitate înnăscută sau dacă exis-
tă tehnici �i abilită�i care pot fi predate. 
Personalitatea profesorului a fost evaluată foarte 
bine în unele studii, iar trăsături cum ar fi abor-
dabilitatea, pasiunea �i entuziasmul sunt uneori 
considerate mai importante decât aptitudinile. O 
calitate a profesorilor excelen�i a fost capacitatea 
lor de a reflecta. Reflec�ia ar putea veni în multe 



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

forme, reflectând în mod critic asupra propriei 
lor activită�i pentru a-�i îmbunătă�i în continuare 
propria predare. O altă formă a excelen�ei este să 
ară�i în�elegere prin empatie. Acest răspuns em-
patic îi ajută pe elevi să-�i clarifice nevoile lor 
cele mai presante �i să-�i îmbunătă�ească învă�a-
rea. Alte calită�i sunt echitatea, conceptul de păr-
tinire a elevilor sau favoritismul este negat pen-
tru a ob�ine rezultatele dorite. 
Modul în care excelen�a, succesul, perfec�iunea 
�i e�ecul sunt definite variază între �ări, ceea ce, 
la rândul său, are un impact asupra predării �i 
învă�ării în �coli. Rolul competi�iei în educa�ie 
este un factor determinant în unele �ări dar este 
privit negativ în altele în favoarea cooperării.  
Pentru a atinge excelen�a, trebuie să fii pasionat 
de ea. Trebuie să ai o dorin�ă puternică de a ob�i-
ne excelen�a în educa�ie �i odată ce ai această 
dorin�ă, e�ti deja la jumătatea drumului pentru 
că odată ce mintea ta este de acord cu ceva, ju-
mătate din muncă este deja făcută. 
Bibliografie: 
1. Petre T. Frangopol, Mediocritate si excelenta, 

radiografiei a stiintei si învă�ământului din 
Romania, Editura Albatros, 2012 

2. Cornelia Stan, Mentorat si coaching in edu-
catie. Acta didactică, Editura Presa Universita-
ră Clujeană, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umanistul în lumea 
tehnologiei 

 

Elev Neagu Vasile-Florinel, clasa a IX-a, 
 Colegiul Național „Grigore Moisil= One�ti, 

grupa de excelenț� Tehnologia informației 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev de la Filologie la Olimpiada de TIC 

 

Poate vă sună incredibil ca un elev de la profilul 
umanist, să iubească TIC-ul. În general, elevii de 
la acest profil au aptitudini literare fiind preocu-
pa�i mai mult de materiile specifice profilului. 
Totu�i, rar există �i excep�ii. Ca o mărturisire, to�i 
colegii mei de grupă sunt de la profilul real. �i 
poate că citind acest articol ve�i spune: „Dar elevii 
umani�ti nu stau doar cu capul în căr�ile de româ-
nă �i înva�ă numai despre literatură?=.  
Păi acest profil nu mai este demult doar despre 
statul cu capul în căr�i. Elevii de la profilul filolo-
gie au spiritul creatorului, le place să-�i exprime 
viziunea creativă prin lucrări artistice. �i eu am 
spiritul creatorului dar totodată am �i o parte teh-
nică în mine.  
Am vrut să-mi valorific cumva �i poten�ialul crea-
tiv la �coală dar �i să fac ceea ce mă pasionează la 
centrul de excelen�ă. �i da pot în�elege tainele 
acestei materii chiar dacă sunt umanist ceea ce a 
impresionat multe persoane.  
Colegii de grupă m-au primit foarte bine �i avem 
o colaborare frumoasă dincolo de barierele profi-
lelor de la care provenim.  
 

 

 

 

 

 

În concluzie.... 
 

Dacă vrei o pregătire mai cooperativă decât cea 
conven�ională, care să nu facă din materia de 
olimpiadă un chin, î�i recomand Centrul de exce-
len�ă deoarece ai numai de câ�tigat. Este o experi-
en�ă pe care o po�i trăi �i ar fi păcat să pierzi 
această ocazie. 
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STEM (_tiindă, tehnologie, inginerie, 
matematică) în sens larg, fizică-chimie-biologie-

astronomie-informadică, implică crearea de co-
nexiuni semnificative între teme sau competende 
care sunt de regulă formate disparat, în interiorul 
diferitelor discipline, segment nevalorificat în 
�coală, fapt care determină lipsa unei imagini de 
ansamblu asupra unor fenomene, ac�iuni, proce-
se.  

Este un curriculum bazat pe ideea de 
educare a elevilor cu ajutorul a patru discipline 
diferite: �tiin�ă, tehnologie, inginerie �i matema-
tica 3 într-o abordare interdisciplinară �i aplica-
tă. Cu alte cuvinte, cele patru discipline nu sunt 
studiate în mod diferit �i separate, iar modelul 
STEM le integrează într-o pardigmă de învă�are 
coezivă, pe baza cererilor din lumea reală. 

Ceea ce diferentiază modelul STEM de 
educa�ia tradi�ională este învă�area coezivă, care 
le arată elevilor �i modul în care metoda �tiin�ifi-
că poate fi aplicată în via�a de zi cu zi, prin dez-
voltarea tipului de gândire bazată pe rezolvarea 
problemelor prin aplicarea solu�iilor din via�a 
reală. 
 Această orientare permite valorificarea 
capacitădilor superioare ale tinerilor, dezvoltarea 
aptitudinilor `i înclinadiilor dovedite de ei la cla-
să, formarea atitudinilor `i valorilor specifice 
lumii contemporane. 
 Învădământul românesc trece printr-un 
proces de profundă modernizare datorită infor-
matizării. Profesorii simt din ce în ce mai acut 
nevoia de a se descurca să î`i dezvolte propriile 
materiale didactice, să î`i organizeze cursurile 
într-o manieră modernă. Internetul oferă nenu-
mărate resurse alternative de învădare, online sau 
offline, care a`teaptă să fie descoperite, analizate 
`i utilizate. 

Studierea elementelor de astronomia vi-
zează observarea `i priceperea lumii în întregul 
său, cu componentele `i fenomenele caracteristi-

Educa�ie prin STEM 

 

Prof. dr. lector CJExBC Cap�a Doina,  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

ce. În acest sens se impune crearea unui cadru 
adecvat în care elevul să dobândească deprinderi 
prin care să exploreze `i să investigheze Univer-
sul, reu`ind o abordare interdisciplinară a cu-
no`tindelor `i o mai bună îndelegere a mediului 
în care trăim. 
 Prin promovarea educatiei prin �tiin�ă se 
are în vedere dezvoltarea atitudinii pozitive a 
elevilor fadă de realizarea unui mediu natural 
echilibrat `i propice vie�ii, precum `i familiariza-
rea acestora cu diferite curiozitădi `tiindifice din 
lumea înconjurătoare, semnificative din punctul 
de vedere al vârstei.  

 Aplicarea în activită�i practice de 
învă�are în practica curentă a competen�elor in-
tercurriculare, interdisciplinare, transdiscipli-
nare, competende transferabile, necesare cadrelor 
didactice în secolul al XXI-lea, reprezintă obiec-
tivul principal în profilul de formare al dascălu-
lui de mâine. 

 Importan�a educa�iei de calitate �i asig-
urarea de condi�ii educa�ionale adecvate dez-
voltării abilită�ilor tinerilor capabili de perfor-
man�ă în beneficiul lor �i al societă�ii, reprezintă 
o necesitate a sistemelor actuale de învă�ământ 

. 

 

Bibliografie: 
 

1. https://www.schooleducationgateway.eu/ro/
pub/latest/practices/steam-learning-science-

art.htm  
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programe_scolare/Ordin-programa-astro-

primar_4096_2022.pdf  
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Lentile argintate 

 

Prof. lector CJExBC Curbăt Florin,  
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

Consideraţii teoretice 

În momentul în care suprafada lentilei aflată în dreapta se argintează `i considerând că lumina se propagă 
de la stânga la dreapta, vom constata că lumina va trece de două ori prin lentilă: o dată se va propaga de la stânga 
la dreapta (prima trecere) `i apoi după reflexia pe suprafada oglinzii se va propaga în sens invers prin lentilă. 
Ata`ăm un sistem de axe sistemului lentilă-oglindă a`a încât axa OX să fie pe direcdia axului optic al lentilei 
(comun cu cel al oglinzii) orientată în sensul de propagare inidial al luminii (de la stânga la dreapta), iar OY per-
pendiculară pe OX (sensul pozitiv <deasupra=). Vom considera lentila subdire `i că centrul optic al lentilei se 
găse`te în acela`i loc cu cel al oglinzii `i coincide cu centrul sistemului de axe.  

Se a`ează un obiect punctiform în fada sistemului la distanda x1 (x1 < 0). La prima trecere a luminii 
provenite de la obiect lentila va forma o imagine a acestuia într-un punct de coordonată x2. Legătura celor două 
coordonate este asigurată de reladia punctelor conjugate scrisă pentru lentilă: 

   (1) 

În continuare razele de lumină provenite de la obiect după ce au trecut prima dată prin lentilă se reflectă pe 
oglindă astfel că imaginea dată de lentilă descrisă anterior (numită prima imagine intermediară) va constitui obiect 

pentru oglindă. Aceasta la rândul ei va crea o a doua imagine intermediară în punctul de coordonate . Reladia 
punctelor conjugate pentru oglindă este: 

   (2) 

După reflexia pe oglindă lumina î`i schimbă sensul de propagare ceea ce face ca focarele lentilei, la a doua 
trecere a luminii prin ea, să-`i schimbe locurile între ele. În raport cu sistemul de coordonate ales acest lucru este 
echivalent cu modificarea semnului distandei focale a lentilei doarece distanda focală exprimă coordonata focarului 
imagine care a devenit negativă prin inversarea focarelor lentilei. Imaginea dată de oglindă (a doua imagine inter-
mediară) devine obiect pentru lentilă a`a încât reladia punctelor conjugate se scrie în acest caz astfel: 

   (3) 

unde  este coordonata imaginii finale dată de sistemul fizic analizat. 

Acum vom înmuldi reladia (1) cu -1 `i vom obdine: 

 (4) 

Făcând suma reladiilor (2), (3), (4) vom obdine: 

  
După simplificări avem: 
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 (5) 

Din analiza acestei reladii se observă că ea are forma reladiei punctelor conjugate ale unei oglinzi (sferice) 
cu condidia ca aceasta să aibă convergenda egală cu: 

    (6) 

unde după cum se `tie  reprezintă convergenda oglinzii, iar  convergenda lentilei. Concluzia este 
una singură sistemul se comport� ca o oglind� (sferică) lucru ce era de a`teptat din faptul că razele de lumină î`i 
schimbă sensul de propagare în urma interacdiunii cu sistemul fizic analizat. 

În continuare voi demonstra valabilitatea concluziilor de mai sus prin o serie de exemple. 

Exemple: 

Prin lipirea a două lentile plan convexe identice subdiri astfel încât fedele plane să fie în contact se realiz-
ează o lentilă biconvexă a cărui fada convexă opusă obiectului se argintează. Obiectul este a`ezat la distanda de 0,24 
m de lentile. Cunoscând razele de curbură ale fedelor convexe ale lentilelor lipite 0,24 m `i indicele de refracdie al 
materialului transparent al lentilelor n = 1,5 , calculează mărirea liniară transversală dată de sistem. (prelucrare 
OJF 2008 clasa a IX-a) 

 Soluţie: Cele două lentile plan-convexe lipite formează o lentilă biconvexă cu razele de curbură egale. 
Convergenda acestei lentile este dată de formula: 

  (7) 

unde: 

R1 = R, iar  R2 = - R  

sunt razele de curbură ale celor două suprafede convexe ale lentilei conform convendiei de semn din manual, iar 
R = 0,24 m este raza de curbură <geometrică= a celor două calote sferice ce definesc lentila biconvexă. 

 Prin argintarea suprafedei opusă obiectului aceasta se va comporta ca o oglindă concavă având convergenda: 

  (8) 

Înlocuind (7) `i (8) în reladia (6) avem: 

  (9) ceea ce numeric duce la o distandă focală 

. (Comportament de oglindă sferică concavă având raza de curbură în valoare ab-
solută egală cu 12 cm conform cu rezultatul din barem. 

În continuare folosind reladia punctelor conjugate: 

    (10)  

`i reladia măririi liniare transversale pentru oglinzi sferice: 
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       (11)  

se obdine (având x1 = 3 0,24 m): 

 . 

Spre o mai bună exemplificare voi reda metoda propusă de autor de rezolvare a acestei probleme. Citez: 

< Fada argintată se comportă ca o oglindă concavă cu   

Sistemul în ansamblu se comportă ca o oglindă sferică având convergenda: 

  

Distanda focală a sistemului este:  Rezultă (comportament global de oglindă sferică): 

 `i  ⇒  

De remarcat incoerenda semnelor, postularea unor lucruri nedemonstrate, aplicarea unei formule de asociere a 
lentilelor la combinadii lentile-oglinzi, etc. De ce corectorii nu acceptă si alte metode, corecte de altfel, în afara 
celor din barem? 

Tot în acest an la etapa nadională a fost dată o problemă de <argintare=. 

Într-o oglindă sferică a`ezată orizontal se toarnă pudină apă ( ). Pentru un obiect real fix se obdin imagini 
reale pe un ecran atunci când ecranul se găse`te fie la distanda a = 45 cm, fie la distanda b = 30 cm de oglindă. Cal-
culează: 

Raza de curbură a oglinzii; 
Distanda obiect-oglindă. 

Acesta este subiectul 2.B ONF 2008 în valoare de 7 puncte. 

Soluţie: Deoarece în oglinda sferică care <dine= apa (deci este concavă) se toarnă puţin� apă este evident 
că nu toate razele de lumină vor trece prin apă pentru a ajunge la suprafada reflectorizantă. Asta înseamnă că una 
dintre imagini va fi dată doar de oglindă (razele ce nu trec prin apă) `i cealaltă de ansamblul apă 3 oglindă 3 apă 
(razele trec prin apă, se reflectă pe oglindă `i se intorc trecând din nou prin apă). Astfel ambele imagini sunt date 
de două oglinzi sferice de raze diferite, căci sistemul apă 3 oglindă 3 apă este echivalent cu o oglindă sferică con-

form demonstradiei de mai sus 3 reladia (6): ,  unde 

  (7) 

Lentila este una plan-convexă `i ca urmare 

     (12) 
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Înlocuind (7) `i (12) în (6) avem: 

  (13) 

În concluzie sistemul este echivalent cu o oglindă sferică concavă având raza de curbură  
deci mai mică decât cea a oglinzii fără apă. 

În continuare trebuie stabilit care dintre cele două imagini corespunde oglinzii cu apă `i care fără.  

Vom scrie reladia punctelor conjugate pentru oglinzi sferice (deoarece am demonstrat comportamentul re-
spectiv pentru ambele situadii) în cele două cazuri: 

  `i   (14) 

Deoarece ambele imagini sunt reale înseamnă că atât x2 cât `i  sunt negative adică:  iar 

, la fel `i x1 pe care o să-l putem scrie  unde d este distanda de la obiect la oglindă. Făcând 
înlocuirile avem: 

 iar   (15) 

Făcând raportul celor două convergende rezultă: 

  (16)   

deoarece b < a. Rezultă că . 

Vom calcula `i raportul   (17)   

Rezultă că . 

În concluzie prima imagine este dată de razele care nu trec prin apă `i cea de-a doua de sistemul <lentilă 
argintată=: 

  iar  (18) 

Folosindu-ne de rapoartele (16) `i (17) avem: 

 de unde rezultă . 

Folosind (15) `i (18) obdinem:  de unde . 

 



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

Alegere grupat�: la următoarele întrebări răspun-
dedi cu: 

A 3 dacă sunt corecte variantele 1,2,3 

B 3 dacă sunt corecte variantele 1 `i 3 

C 3 dacă sunt corecte variantele 2 `i 4 

D 3 dacă este corectă numai varianta 4 

   E 3 dacă sunt corecte toate variantele 

 

1. Alegeţi afirmaţiile adev�rate în leg�tur� cu 
acţiunile hormonilor la nivel renal: 
1. ADH-ul cre`te reabsorbdia facultativă a apei la 
nivelul tubilor contordi distali `i colectori  
2. în nefronul distal hormonul secretat de celule 
principale ale paratiroidelor, determină reabsorbdia 
calciului 
3. hormonul secretat de zona glomerulară a corti-
cosuprarenalei determină reabsorbdia sodiului de-
terminând cre`terea natremiei 
4. ADH-ul în doze mari determină vasoconstricdie  
  

2. Alegeţi asocierile incorecte: 
1. fibra preganglionară simpatică-acetilcolină 

2. fibra preganglionara simpatică-noradrenalina 

3. fibra postganglionară 3 monoxid de azot 
4. fibra postganglionara - glanda suprarenala 

 

3. În celula muscular� a antrului gastric, po-
tenţialul de acţiune are urm�toarele caracteris-
tici: 
1. panta ascendentă a potendialului de acdiune de-
pă`e`te 0 mV 

2. durata lui este de 200 ms 
3. panta descendentă are aspect similar cu a po-
tendialul de acdiune din neuron 

4. valoarea lui este negativă 

  

4. Urm�toarele acţiuni hormonale excercitate la 
nivelul unor celule binucleate sunt false: 
1. insulina cre`te glicogenogeneza  
2. glucagonul inhibă gluconeogeneza 

3. cortizolul determină anabolism proteic 

4. insulina stimulează catabolismul proteic 

 

5. Urm�toarea afirmaţie despre colesterol este 
adevarat�: 
1. este precursorul unui hormon care stimulează 
activitatea oseoblastică  
2. este component al membranei celulare 

3. este precursorul unei substande care stimulează 
excredia de K+

 

4. este precursorul unui hormon ce scade imunita-

Itemi complement grupat. 
Anatomia �i fiziologia omului, clasa a XI-a 

 

Prof. lector CJExBC Oiegar Emanuela,  
Colegiul Național „Vasile Alecsandri= Bac�u 

tea  
6. R�d�cina anterioar� a nervului spinal conţine: 
1. prelungiri celulifuge ce realizează sinapse colinergi-
ce  
2. axonii neuronilor gama spre pordiunea periferică a 
fusului neuromuscular 
3. prelungiri celulifuge spre landurile simpatice latero-
vertebrale 

4. fibre preganglionare mielinice ce formează ramura 
comunicantă albă 

 

7. Alegeţi afirmaţiile corecte despre gluconeogene-
z�: 
1. este stimulată de insulină în ficat 
2. este stimulată de glucagon care determină `i glicoge-
noliză 

3. este inhibată de cortizol 
4. este stimulată de scăderea glicemiei 
  

8. Alegeţi afirmaţiile incorecte referitoare la nervii 
cranieni:  
1. pot avea originea în substanda cenu`ie a măduvei 
cervicale 

2. au dispozidie metamerică ca `i nervii spinali 
3. originea reală poate fi `i în componente ale SNP 

4. fibrele lor senzoriale ajung întotdeauna la celule re-
ceptoare senzoriale 

  

9. Fasciculele care se încruci`eaz� la nivelul medu-
lar sunt:  
1. fasciculul Flechsig 

2. fasciculul spinotalamic anterior 
3. fasciculul rubrospinal 
4. fasciculul piramidal direct 
 

10. Despre adrenalin� nu putem afirma c�: 
1. este o catecolamină 

2. are efecte predominant metabolice si energetice 

3. relaxează mu`chii netezi ai bronhiolelor 
4. este secretată exclusiv de medulosuprarenală 

  

11. Despre ciclul ovarian se poate afirma: 
1. are perioada postovulatorie controlată de hormonul 
luteotrop 

2. ovuladia, una dintre fazele ciclului ovarin, poate fi 
prevenită de LTH  
3. este controlat exclusiv prin feed-back negativ 

4. după ovuladie foliculul se transformă în corp galben 
sub acdiunea LH-ului care împreună cu LTH-ul stimu-
lează secredia de estrogeni `i progesteron a acestuia 

12. Despre calciu se pot afirma urm�toarele: 



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

1. este scos din celulă prin transport activ primar 
2. intră în alcătuirea cromozomilor 
3. se găse`te în otolitele prezente în structura orga-
nelor receptoare din vestibulul membranos 
4. fixarea lui în oase este determinată de calcitoni-
nă 

  

13. Osmoza nu se caracterizeaz� prin: 
1. nu necesită prezenda unor proteine transportatoa-
re membranare 

2. este un transport pasiv 

3. necesită prezenda unei membrane semipermeabi-
le 

4. este inhibată de acdiunea aldosteronului 
 

14. Alegeti afirmaţiile incorecte: 
1. fasciculul vestibulo-cerebelos controlează echili-
brul static `i dinamic 

2. fasciculul vestibulo-spinal apardine sistemului 
extrapiramidal 
3. fasciculul vestibulo-talamic nu reprezintă o cola-
terală a căii de conducere 

4. fasciculul vestibulo-nuclear controlează mi`cări-
le globilor oculari, cu punct de plecare labirintic 
terminându-se în nucleii din mezencefal ai nervilor 
III, IV, VI 
  

15. Despre mioz� sunt adev�rate afirmaţiile: 
1. este un reflex vegetativ simpatic cu sediul în 
coarnele laterale 

2. este controlată de centri localizadi în măduva 
cervicală 

3. este produsă prin contracdia mu`chiului ciliar al 
irisului 
4. condine pe calea eferentă a reflexului fibre cu 
originea în nucleul vegetativ din mezencefal 
 

16. Alegeţi afirmaţiile adev�rate privind num�-
rul nucleilor dintr-o celul�: 
1. hepatocitele sunt celule binucleate 

2. celulele vegetative pot avea nuclei multipli 
3. neuronii din ganglionul prevertebral traversat de 
fibrele marelui nerv splanhic pot fi polinucleadi 
4. neuronii vegetativi din ganglionul trigeminal au 
nucleu unic 

 

17. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracte-
ristice sistemului nervos vegetativ parasimpatic 
cranian? 

1. stimularea secrediei glandelor mucoase de la ni-
velul plămânilor 
2. mioză 

3. cre`terea secrediei salivare apoase 

4. contracdia mu`chiului detrusor vezical 
 

18. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se 
realizeaz� transportul de: 
1. factori de eliberare `i inhibitori hipotalamici 
2. vasopresina 

3. TRH 

4. ocitocina 

 

19. Care dintre urm�toarele structuri conţin peri-
limf�? 

1. helicotremă 

2. rampa timpanică situată sub membrana bazală 

3. rampa vestibulară situată deasupra membranei Re-
issner 
4. utricula 

  

20. Nervul pneumogastric: 
1. include `i fibre viscerosenzitive; 
2. este conectat prin fibrele sale senzitive `i cu recep-
torii de la nivelul arcului aortic; 
3. fibrele sale vegetative parasimpatice preganglionare 
fac sinapsă în ganglioni intramurali 
4. prin fibrele motorii vegetative determină cre`terea 
secrediei gastrice `i salivare 

 

21. Al II-lea neuron al c�ii:  
1. piramidale - poate fi situat `i la nivelul nucleului 
ambigu din bulbul olfactiv; 
2. gustative - emite colaterale `i spre nucleii salivatori 
3. vestibulare - se conectează `i cu arhicerebelul prin 
pedunculii cerebrali inferiori 
4. olfactive - trimite eferende `i spre girusul hipocam-
pic; 
 

22. Alegeţi afirmaţiile corecte: 
1. teaca de mielină este produsă în sistemul nervos 
periferic de către celulele Schwann `i separă plasmale-
ma acestor celule gliale de axolema neuronului 
2. celulele cu conuri `i bastona`e sunt receptori fazici, 
ca `i cei olfactivi 
3. fotoreceptorii sunt neuroni unipolari cu aspect glo-
bulos 

4. glucagonul cre`te secredia hepatocitelor, ca `i stimu-
larea fibrelor simpatice 

 

23. Stimularea fibrelor simpatice are urm�toarele 
efecte asupra inimii:  
1. tahicardie, ca `i tiroxina `i vasopresina 

2. cre`terea fordei de contracdie a miocardului, ca `i 
glucagonul 
3. vasoconstricdie în tegument, mucoase `i viscere  
4. cre`terea ritmului cardiac, ca `i catecolaminele 

 

24. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la acţiu-
nea urm�torilor hormoni asupra musculaturii ne-
tede: 
1. adrenalina cre`te excitabilitatea `i frecvenda con-
tracdiilor miocardului 
2. o neurosecredie hipotalamică contractă miometrul, 
mai ales în timpul travaliului 
3. colecistokinina contractă mu`chiul neted al vezicii 
biliare determinând secredia bilei 
4. catecolaminele relaxează musculatura bronhiilor `i 
contractă sfincterelor digestive 
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25. Despre hipersecre�ia de hormoni tiroidieni 
este fals s� afirm�m c�:  
1. scade catabolismul tisular al glucozei 
2. cre�te concentradia de colesterol în sânge  
3. intensifică metabolismul bazal la nivelul creieru-
lui  
4. produce scădere în greutate, iritabilitate, ne-
lini`te 

 

26. În leg�tur� cu recep�ia �i transmiterea audi-
tiv� este adev�rat c�:  
1. sunetele cu frecvendă de 5000 de Hz sunt perce-
pute mai aproape de talpa scări�ei  
2. informa�iile din canalul cohlear drept se proiec-
tează în marea lor majoritate în lobul temporal 
drept  
3. sunetele cu frecvendă de 6000 de Hz sunt perce-
pute la nivelul helicotremei  
4. excita�iile sonore cu frecven�e diferite se tran-
smit prin =fire izolate= către cortex 

 

27. Tetania: 
1. are ca `i cauză hiposecredia de PTH la adult 
2. este caracterizată de cre`terea excitabilitădii neu-
romusculare `i aparidia spasmelor musculare 

3. este o insuficiendă paratiroidiană 

4. la copii se soldează cu dezvoltare defectuasă a 
dindilor 
 

28. Timocrescina: 
1. este secretată de glanda ce condine în zona corti-
cală corpusculi Hassal 
2. intervine în metabolismul calciului 
3. îndepline`te `i funcdia de organ limfatic central 
al timusului 
4. are acdiune antagonică hormonilor sexuali 
 

29. Neocortexul de asociaţie: 
1. prin aria prefrontală are rol `i în determinarea 
personalitădii 
2. prin aria parietoccipitală realizează integrarea 
superioară a sensibilitădii somatice 

3. prin aria temporală are rol în memoria vizuală 

4. excitarea ei are atât funcdii senzitive cât `i moto-
rii 
 

30. Tumorile numite feocromocitom: 
1. pot fi cauzate de hipersecredia de adrenalină `i 
noradrenalină 

2. pot determina exagerarea `i pierderea controlu-
lui efectelor sistemului nervos vegetativ simpatic 

3. uneori se asociază cu multiple neoplasme endo-
crine 

4. uneori se asociază cu neurofibromatoza de tip 1 
`i 2 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: itemii au fost concepuţi conform programei şco-
lare pentru clasa a XI a, şi a limitelor de materie 
pentru faza judeţean� a olimpiadei de biologie 
(inclusiv ,,Sistemul endocrin=), folosind conţinuturile 
tuturor manualelor alternative. 

 

 

 

 

Nr. item R�spuns Nr. item R�spuns 

1. A 16. A 

2. C 17. A 

3. D 18. B 

4. C 19. B 

5. E 20. A 

6. E 21. C 

7. C 22. B 

8. C 23. C 

9. C 24. C 

10. D 25. A 

11. D 26. D 

12. E 27. A 

13. D 28. C 

14. D 29. A 

15. D 30. A 
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1. Alexandru pentru a realiza un eseu cu tema ,,Sistemul nervos vegetativ=, î`i sintetizeaz� informaţiile dup� urm�-
toarele criterii:  
a. particularitădi ale căii eferente simpatice 

b. particularitădi ale căii eferente parasimpatice  
c. efecte ale sistemului nervos parasimpatic 

Ajutadi-l să aleagă varianta corectă! 

 

 

2. Andrei vizioneaz� la televizor serialul lui preferat, stând într-un fotoliu situat la 3 m distanţ� faţ� de aparat.  
a) Care sunt mecanismele prin care ochiul percepe clar imaginea de pe ecranul televizorului ? 

b) Care sunt caracteristicile segmentului intermediar al analizatorului vizual? 

c) Precizadi de ce bunicul are nevoie de ochelari cu lentile biconvexe pentru a putea urmări cu Andrei filmul! 
 

 

 

3. La ora de biologie elevii clasei a XI a au de realizat o tem� referitoare la efectele hormonilor asupra metabolismu-
lui intermediar. În acest scop Ioana realizeaz� urm�toarea sintez�.  
a. Efecte asupra metabolismului intermediar glucidic 

b. Efecte asupra metabolismului intermediar lipidic 

c. Efecte asupra metabolismului intermediar proteic 

Alegeţi varianta ce reune`te r�spunsurile corecte! 
 

  a) b) c) 

A Fibre preganglionare mielinice Fibre postganglionare amielini-
ce 

Scade frecvenda cardiacă 

B Fibre ale marelui nerv spanhic 
pot traversa landul ganglionar 
paravertebral `i ganglionul celi-
ac fără a realiza sinapsă 

Fibrele nervilor pelvici sinapse-
ză în ganglioni intramurali 

prin impulsuri transmise pe calea nervu-
lui X, cre`te secredia gastrică `i salivară 

C Fibre ale micului nerv splanhic 
sinapsează atât în ganglionul 
celiac cât `i în ganglionul me-
zenteric superior 

Sinapse neuro-efectoare coliner-
gice 

Scade forda de contracdie miocardică 

D Sinapsele neuroefectoare pot fi 
`i colinergice 

Fibre cu originea în nucleu ac-
cesor al oculomotorului reali-
zează sinapsă în ganglionul 
ciliar 

Contractă detrusorul vezical 

  a) b) c) 

A mioză Toate fibrele tractului optic se 
termină în corpii geniculadi laterali 
din metatalamus 

scăderea 

capacitădii de acomodare a cristalinului 

B scăderea razei de curbură a cris-
talinului 

Axonii neuronilor ganglionari 
formează, nervul optic, tractul 
optic `i chiasma optică 

Suferă de prezbitism 

C modificarea axelor oculare Primii doi neuroni se găsesc în 
retină 

prezintă defecte de 

sfericitate ale corneei 

D cre`terea razei cristalinului Nervul optic fiind format din 
axoni ai celui de al II lea neuron al 
căii de conducere, vor face sinapsă 
cu cel de al III lea neuron al căii 
de conducere, situat în diencefal 

Cristalin mai pudin elastic 

Itemi de tip problemă.  
Anatomia �i fiziologia omului, clasa a XI-a 

 

Prof. lector CJExBC Oiegar Emanuela,  
Colegiul Național „Vasile Alecsandri= Bac�u 
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4. Alexandru realizeaz� desenul ce reprezint� o secţiune transversal� prin m�duva spin�rii.  
Ce informaţii trebuie s� foloseasc� pentru a realiza un desen corect?  
a.caracteristicile substandei cenu`ii 
b.pozidia fasciculelor prezente în cordonul lateral 
c. pozidia fasciculelor prezente în cordonul anterior  

 

 

5. Pentru a fixa informaţiie referitoare la nervii cranieni, elevii clasei a XI a au de r�spuns la urm�toarele întreb�ri: 
a. originea reală a nervilor 
b. originea aparentă a nervilor 
c.distribudie 

Alegeţi varianta completat� corect în totalitate!  

 

  a. b. c. 

A
. 
  

Cortizolul determină hipergli-
cemie prin gluconeogeneză 

STH-ul stimulează lipoliza Tetosteronul secretat de celulele 
intertidiale Leydig, este un puternic 
anabolizant proteic 

B
. 
  

Hormonii tiroidieni cresc meta-
bolismul bazal `i consumul de 
energie 

Glucagonul realizează catabolism 
lipidic obdinând materie primă 
pentru gluconeogeneză 

STH-ul stimulează proteogeneza 
favorizând cre`terea viscerelor `i 
dezvoltarea musculaturii 

C
. 
  

Insulina scade gluconeogeneza 
hepatică `i stimulează glicoliza 
musculară 

Insulina stimulează sinteza enzi-
melor lipogenetice 

Tiroxina determinând împreună cu 
STH-ul `i hormonii gonadotropi 
cre`terea organismului, are efect 
anabolizant proteic 

D
. 
  

Excesul de glucoză este conver-
tit în acizi gra`i `i glicerol `i 
depozitadi sub formă de triglice-
ride în desutul adipos 

Cortizolul cre`te lipoliza `i con-
centradia acizilor gra`i plasmatici 

Hormonii glucocorticoizi determi-
nă catabolism proteic în ficat `i 
anabolism în mu`chii scheletici 

  a. b. c. 

A Este dispusă la interior sub 
forma unui fluture 

Fasciculul piramidal încruci`at este 
dispus ventral de fasciculul rubrospi-
nal 

Fasciculul fundamental anterior 
este dispus profund 

B Bara transversală a ,,H=-ului 
formează comisura cenu`ie 

Fasciculul spinocerebelos direct este 
la exterior `i dorsal de cel încruci`at 

De o parte `i de alta a fisurii me-
diane se găse`te un fascicul des-
cendent ce se încruci`ează în 
măduvă 

C Coarnele anterioare sunt mai 
late `i mai lungi `i condin 
corpii neuronilor somatomo-
tori alfa `i gama 

Fasciculul olivospinal este dispus 
periferic 

Condine preponderent fascicule 
descendente 

D Coarnele posterioare condin 
deutoneuroni ai căior senziti-
ve 

Fasciculul ce conduce sensibilitatea 
termică este situat medial de fascicu-
lul spinocerebelos Gowers 

Condine fasciculul rubrospinal ce 
se încruci`ează în mezencefal 

  a. originea real� a nervilor 

  

b. originea aparent� a nervilor 

  

c.distribuţie 

  

A Fibrele senzoriale ale nervilor 
VII, IX, X în nucleul tractului 
solitar din bulbul rahidian 

Între picioarele pedunculilor cere-
brali pentru nervul III 

Prin componenta vegetativă, ner-
vul X, se distribuie la organele din 
torace `i abdomen 

B Nervul XI, în exclusivitate la 
nivelul nucleului bulbar 

Retroolivar deasupra originii apa-
rente a nervului vag, pentru ner-
vul glosofaringian 

Nervul trohlear la mu`chiul oblic 
superior 

C în ganglionul Gasser pentru 
fibrele senzitive ale nervului ce 
asigură sensibilitatea proprio-
ceptivă a mu`chilor masticatori 

În `andul bulbo-pontin deasupra 
piramidei bulbare pentru nervul 
VI 

Nervul cu originea aparentă preoli-
var, se distribuie mu`chilor striadi 
ai limbii 

D Pe fada posterioară a trunchiului 
cerebral pentru nervul motor ce 
comandă contracdia mu`chiului 
drept extern 

În `andul bulbo-pontin pentru 
nervul senzorial ale cărui fibre se 
termină atât la nivelul bulbului 
cât `i la nivelul pundii 

Prin componenta vegetativă, ner-
vul III se distribuie `i la fibrele 
circulare ale mu`chilor ciliari 
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6. La ora de biologie, Ana prime�te urm�toarele sarcini de lucru: 
Preciza�i ac�iuni / efecte ale hormonilor asupra sistemului nervos; 
Caracteriza�i mecanismele de reglare a secre�iei diferidilor hormoni; 
Identifica�i caracteristici ale disfunc�iilor glandelor endocrine.  
Ajuta�i-o s� le rezolve corect! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Selectaţi varianta care r�spunde corect la cele trei întreb�ri referitoare la r�spunsurile la stres ale glandelor supra-
renale! 
a. efecte pe termen scurt 
b. efecte pe termen lung 

c. mecanismul de producere al efectelor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Selectaţi varianta care r�spunde corect la întreb�rile referitoare la afecţiuni ale 

a. urechii 
b. ale sistemului nervos 

c. ale ochilor  
 

 

 

  a) b) c) 
A Hormonii tiroidieni produc 

iritabilitate `i nelini`te 

În condi�ii de frig, se intensifică 
descărcările de TRH de către hi-
potalamusul mijlociu 

Sindromul androgenital provocat de exce-
sul de hormoni sexuali, se caracterizează 
la femei prin masculinizare 

B Hormonii glucocorticoizi 
scad puterea de concentrare 

Secredia de PTH este reglată în 
principal în funcdie de concen-
tradia sangvină a calciului 

Poliuria, polidipsia `i polifagia sunt carac-
teristici comune ale 

 hiposecrediei de insulină `i ale hipose-
crediei de ADH 

C Adrenalina produce alertă 
corticală, anxietate `i frică 

Reglarea secrediei de adrenalină 
se face exclusiv pe cale nervoasă 

Gu�a endemică 3 secre�ia pineală de tireo-
tropină se intensifică 

D Hormonii tiroidieni determi-
nă mielinizarea `i dezvolta-
rea normală a sinapselor 

Mecanismul umoral este meca-
nismul secundar de reglare a se-
crediei de insulină 

Boala Graves 3 piele caldă `i umedă, hi-
perfagie, scurtarea ciclului menstrual la 
femei etc. 

  a. efecte pe termen scurt b. efecte pe termen lung c. mecanismul de producere al efecte-
lor 

  

A Tahicardie `i hipertensiune Hipertensiune prin cre`terea vo-
lumului plasmatic 

Efectele pe termen scurt se datorează 
secrediei `i eliberării de catecolamine de 
către medulosuprarenală, sub coordona-
rea hipotalamusului mijlociu 

B Modificări ale irigadiei san-
gvine menită să întredină 
alerta corticală `i să scadă 
activitatea digestivă `i rena-
lă 

Hiperglicemie în principal prin 
glicogenoliză 

Sistemul nervos simpatic determină efec-
tele pe termen scurt 

C Modificări ale irigadiei san-
gvine menită să crească rata 
metabolismului 

Supresia sistemului imun Efectele pe termen lung sunt datorate 
stimulării secrediei corticosuprarenalei 

D Hiperglicemie prin gluco-
neogeneză 

Cre`terea natremiei prin retendie 
de sodiu 

Hipotalamusul mijlociu coordonează 
stimularea secrediei corticosuprarenalei 
prin eliberarea de neurosecredii elibera-
toare de corticotropină 
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9. Care este num�rul minim de cili olfactivi ai neuronilor bipolari funcţionali pentru un individ cu leziuni pe 30% din 
suprafaţa mucoasei, considerând c� exist� câte 50 de neuroni olfactivi/cm2 de mucoas� olfactiv� `i c� acesta are o su-
prafaţ� de 4 cm2 iar num�rul cililor este de 8-20 cili olfactivi/neuron olfactiv?  
 

 A.1600  

 B. 480   

 C. 112  

 D. 1120 

 

10. Impulsul nervos produs la nivelul nucleului de origine al fibrelor vegetative ale nervului glosofaringian din bulb 
ajunge la glanda parotid� dup� ce mai întâi se opre`te la nivelul unui ganglion previsceral, unde transmiterea impul-
sului întârzie 0,5 ms. Presupunând c�: lungimea fibrelor preganglionare este de 0,4 m, iar a celor postganglionare de 
2 cm, viteza de conducere în fibrele amielinice este de 0,5 m/s, iar în cele care prezint� mielin�, este mai mare de 10 
ori: 
a. să se calculeze timpul în care impulsului nervos ajunge de la nucleul bulbar până la efector fără a lua în considerare sinap-
sa cu efectorul; 
b. precizadi afirmadia corectă referitoare la plexurile vegetative; 
c. precizadi caracteristicile componentelor căii eferente a arcului reflex vegetativ parasimpatic. 

 

 

  a. b. c. 

A Cei mai susceptibili la otita 
medie sunt copiii deoarece 
răcesc frecvent `i au trompa lui 
Eustachio scurtă `i plasată ver-
tical 

Hemoragiile cerebrale pot avea 
drept cauză `i hipertensiunea arte-
rială sau diferite malformadii vas-
culare congenitale 

Cataracta apare întotdeauna la ambii ochi 
dar nu în acela`i timp 

B Otita medie acută poate evolua 
spre spargerea membranei tim-
panice 

Convulsiile pot fi izolate, nerecu-
rente, precum cele ce apar în boli 
febrile sau traumatisme craniene 

,,Apa neagră=,reprezintă a doua cauză de 
pierdere a vederii, iar în 95% la sută din-
tre cazuri apare la persoanele de peste 40 
de ani 

C Cre`terea secrediei de cerumen 
poate fi o cauză a otitei externe 

Cauzele epilepsiei sunt cunoscu-
te, fiind provocată de descărcări 
bru`te `i neorganizate ale creieru-
lui 

Tratamentul cataractei este chirurgical 

D Labirintita este otita localizată 
la nivelul urechii interne 

Meningita poate fi provocată de o 
infecdie virală, bacteriană sau 
micotică a meningelor spinale sau 
cerebrale 

Afectarea retinei se poate datora `i ra-
diadiilor ultraviolete de tip A care pene-
trează u`or diferite părdi ale ochiului 
având lungime de undă mică 

A a. 0,12005 s b. plexurile celiac, mezenteric superior 
`i mezenteric inferior sunt prevertebra-
le 

c. fibrele preganglionare sunt scurte `i colinergi-
ce 

B a. 0,1205 s b. plexurile Meissner `i Auerbach sunt 
intramurale 

c. fibrele postganglionare sunt amielinice `i coli-
nergice 

C a. 0,1205 ms b. plexurile faringian, laringian, hepa-
tic, sunt exemple de plexuri previsce-
rale 

c. ganglionii în care fac sinapsă fibrele vegetati-
ve ale nervului X sunt intramurali 

D a. 0,12005 ms b. din plexurile autonome simpatico-

parasimpatice pleacă fibre postgangli-
onare la viscere 

c. nervii pelvici sinapsează în ganglioni intramu-
rali ca `i nervii splanhici 

Nr. item R�spuns Nr. item R�spuns 

1. D 6. A 

2. B 7. C 

3. A 8. B 

4. B 9. D 

5. C 10. B 

Notă: problemele au fost concepute 
conform programei şcolare pentru 
clasa a XI a, şi a limitelor de materie 
pentru faza judeţean� a olimpiadei de 
biologie (inclusiv ,,Sistemul en-
docrin=), folosind conţinuturile tu-
turor manualelor alternative. 
 

  

BAREM DE CORECTARE 
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1. Dintr-o celul� diploid� s-au format celule reproduc�toare cu n=12 cromozomi. Stabiliţi:  
a. Numărul de cromatide din toate celulele reproducătoare rezultate 

b. Numărul de centromeri din celula mamă aflată în anafaza I 

c. Diferenda dintre metafaza I `i metafaza II 

2. Într-un ecosistem acvatic tr�ie`te o colonie de 100 de protozoare biflagelate `i 500 de parameci fiecare având câte 
1000 de cili. Stabiliţi câţi microtubuli conţin în total organele de mi`care ale acestor protozoare.  

A. 9 001 800 

B. 10 004 000 

C. 1 000 200 

D. 1 004 000 

3. Se încruci`eaz� doi iepuri, unul cu blan� de culoare cenu`ie, cel�lalt cu blan� de tip himalaian. _tiind c� în F1 
apar `i indivizi de tip himalaian heterozigoţi, stabiliţi:  

a. Genotipul părindilor 
b. Raportul de segregare în F1 
c. Particularitatea acestui tip de interacdiune genică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Culoarea pielii la om este determinat� de dou� perechi de gene nealele, P1 `i p1, respectiv P2 `i p2. Genele domi-
nante determin� culoarea închis� a pielii, iar cele recesive culoarea deschis�. _tiind c�, intensitatea culorii pielii 
depinde de num�rul de gene dominante `i c� ambii p�rinţi au genotipul P1p1P2p2, alegeţi varianta corect� privind 
probabilitatea na`terii unor copii cu diferite pigmentaţii. 

 

 

 

 

 

5. Din c�s�toria unui bariton cu o mezzosopran� pot rezulta:  
A. 50% copii cu genotip homozigot dominant 
B. 25% dintre fete altiste `i 25% dintre copii baritoni  
C. 25% dintre băiedi tenori `i 50% dintre fete altiste  
D. 50% dintre fete soprane `i 50% dintre băiedi tenori 

Probleme. Curriculum Biologie,  
clasa a IX-a 

 

Prof. lector CJExBC Oiegar Emanuela,  
Colegiul Național „Vasile Alecsandri= Bac�u 

  a b c 

A. 48 cromatide este de 2 ori mai mare fadă de numărul 
de cromozomi din celula reproducătoare 

în metafaza I cromozomii sunt aso-
ciadi în bivalendi 

B. este egal cu numărul de 
cromatide din celula ma-
mă aflată în profază 

12 centromeri în metafaza II sunt recombinadi 

C. 96 cromatide de 2 ori mai mare fadă de numărul de 
tetrade din celula mamă 

la sfâr`itul metafazei II cromozomii 
clivează 

D. este egal cu numărul de 
centromeri din toate celu-
lele formate 

24 de centromeri în fiecare placă metafazică II există 12 
cromozomi monocromatidici 

  a b c 

A Cch x chch
 75% heterozigodi : 25% homozigodi alelele au acela`i grad de dominandă fadă de c 

B Cch x chc 50% cenu`iu :25% himalaian: 25% albinos alelele ocupă loci diferidi pe cromozomii omo-
logi 

C Cc x chc 2 cenu`iu : 1 himalaian : 
1 albinos 

este determinat de patru alele 

D Cc   x 

ch ch
 

1 cenu`iu : 1 himalaian alelele au acela`i grad de dominandă fadă de ch
 

A 1/8 albi 
B 25% mulatri deschi`i 

C 2/16 negri tipici 

D 25% mulatri tipici 
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6. Un cuplu cu ochi verzi, dintre care unul are grupa sanguin� A, iar cel�lalt B au un copil cu ochi alba`tri, `i cu 
grup sanguin O . 
Stabilidi pentru această familie:  

a. probabilitatea na`terii unor copii cu grupa sanguină AB `i ochi verzi 
b. probabilitatea na`terii unor copii cu ochii alba`tri `i grup sanguin O  
c. probabilitatea na`terii unor copii cu ochii verzi `i grupa O 

 

7. Dintr-o g�in� de Andaluzia `i un coco` alb rezult� 12 de pui dintre care: 
A. 3 găini cu pene albastre `i 9 coco`i cu pene albe 

B. 50% coco`i cu pene albe din totalul de păsări 
C. 12 găini cu pene albe amestecate cu pene albastre  
D. 3 găini de Andaluzia `i 25% coco`i de Andaluzia 

8. Calculaţi num�rul de cromozomi, de cromatide, `i de microtubuli pe care centriolii îi conţin, din toate celulele fiice 
rezultate prin diviziune mitotic�, succesiv�, pornind de la o celul� somatic� cu 2n=10, la sfâr`itul profazei celei de a 4-

a diviziuni:  

 

9. Stabili�i ordinea pe cromozom a genelor, �tiind c� frecven�a crossing-over-ului între genele w �i q este de 35 % , 
între genele a �i n 30%, între genele q �i n 15% �i între genele w �i a 10%.  

A. a q w n 

B. w a q n 

C. n q w a 

D. q n w a 

10. Calculaţi probabilitatea ca un gamet s� fie identic cu un alt gamet, la 
Drosophila melanogaster.  

A. 0,062  
B. 0,015 

C. 0,031 

D. 0,125 

 

BAREM DE CORECTARE  
REZOLVAREA PROBLEMELOR 

1. A 

 n=12  2n=24 

 a. Numărul de cromatide din toate celulele reproducătoare rezultate: 
 4 celule X 12 cromozomi X 1 cromatidă=48 cromatide 

 b. Numărul de centromeri din celula mamă (2n=24) aflată în anafaza I: 
24 cromozomi bicromatidici; 24 de centromeri (fiecare cromozom condine un centromer) 

2.B  Un flagel condine o pereche de microtubuli a`ezadi central `i 9 perechi de microtubuli periferici= 20 microtubuli  
protozoar cu doi flageli =biflagelat -→ deci 40 microtubuli--→ 100 
protozoare de acest tip=> 

100X40=4000 de microtubuli 
500 000 cili pentru 500 de parameci 
500 000 x 20 microtubuli periferici = 10 000 000 microtubuli 
periferici 
3. C La iepuri, există patru gene alele care determină culoarea bla-
nei, cu dominandă gradată: C→cch→ch→c 

 

  a b c 

A 3/4 25% 3/4 

B 3/16 6,25% 1/8 

C 3/8 12,5% 1/2 

D 3/16 6,25% 3/16 

  Cromozomi bicromatidici Cromatide Microtubuli centriolari 
 A.  160 320 864 

 B.  80 160 432 

 C. 160 320 972 

 D.  80 160 864 

Părindii : Cc x chc 

Gameţi c ch
 

C Cc, tip sălbatic Cch, tip sălbatic 

c cc, tip albinos cch, tip himalaian 

Notă: problemele au fost concepute 
conform programei şcolare pentru 
clasa a IX a, şi a limitelor de materie 
pentru faza judeţean� a olimpiadei de 
biologie (inclusiv ,,Genetica uman�=), 
folosind conţinuturile tuturor manuale-
lor alternative.  
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4.B 

 

5.B 

Bas (SS) → Bariton (Ss) → Tenor (ss) 
Soprană (SS) → Mezzosoprană (Ss) → Altisă (ss) 

 

6. D 

 

probabilitatea na`terii unor copii cu grupa sanguină AB `i ochi verzi 3/16  
probabilitatea na`terii unor copii cu ochii alba`tri `i grup sanguin O 1/16  (6,25%) 
probabilitatea na`terii unor copii cu ochii verzi `i grupa O 3/16 

7.D 

 

25% găini de Andaluzia 

25 % gaini cu penaj alb 

25% coco`i de Andaluzia 

25% coco`i cu penaj alb 

8.D 

 

9.D 

 

10. A 

Probalitatea ca un gamet să fie identic cu altul este (½) n 
n=4 

(½) 4 = 1/16 =0,062 

 

  P1P2 P1p2 p1P2 p1p2 

P1P2 P1P1P2P2 

negru 

P1P1P2p2 mulatru 
închis 

P1p1P2P2 

mulatru închis 
P1p1P2p2 

mulatru tipici 

P1p2 P1P1P2p2 mulatru 
închis 

P1P1p2p2 mulatru tipic P1p1P2p2 

mulatru tipic 
P1p1p2p2 

mulatru deschis 

p1p2 P1p1P2p2 mulatru tipic P1p1p2p2 

mulatru deschis 
p1p1P2p2 

mulatru deschis 
p1p1 p2p2 

alb 

p1P2 P1p1P2P2 mulatru 
închis 

P1p1P2p2 mulatru tipic p1p1P2P2 

mulatru tipic 
p1p1P2p2 

mulatru deschis 

  SX sX SX sX 

SX SSXX SsXX SSXX SsXX 

sY SsXY ssXY SsXY ssXY 

SY SSXY SsXY SSXY SsXY 

sX SsXX ssXX SsXX ssXX 

  Gamedii EgrLB
 Egrl EblLB

 Ebll 

EgrEblLAl X EgrE-
blLBl 

EgrLA
 EgrEgr LA LB

 EgrEgr LA l EgrEbl LA LB
 EgrEbl LAl 

Egrl Egr Egr LBl EgrEgr l l Egr Ebl LB l EgrEbl l l 

EblLA
 EblEgr LA LB

 EblEgr LA l EblEbl LA LB
 EblEbl LAl 

Ebll EblEgr LBl EblEgr l l EblEbl LBl EblEbl l l 

  XA Xa YA Ya 

Xa XXAa XXaa XYAa XYaa 

Xa XXAa XXaa XYAa XYaa 

  Cromozomi bicro-
matidici Cromati-de Centrioli Microtubuli 

Prima celulă în profaza primei divizi-
uni 10 20 4 108 

intră în a 4-a diviziune intră 8 celule 80 160 32 864 

q       n       w   a 

0       15          35      45 
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 Genele noastre sunt fluide, dinamice �i 
răspund la tot ceea ce găndim �i facem. Activi-
tatea genelor este în mare măsurăsub controlul 
nostru. Fiecare celulă din organismul nostru 
vorbe�te cu multe alte celule prin intermediul 
mesajelor genetice. Stilul nostru de via�ă condu-
ce la o activitate utilă sau dăunătoare a genelor. 
Fiecare celulă trage cu urechea la ceea ce gân-
de�ti, spui sau faci. După aproape 20 de ani 
de cercetări �tiin�ifice �i dezvoltare, Proiectul 
Genomului Uman s-a încheiat cu o hartă com-
pletă a supergenomului (aproximativ 3 miliarde 
de perechi de baze chimice 3 alfabetul codului 
vie�ii). 

Acest supergenom este alcătuit din: 
 Aproximativ 23.000 de gene mo�tenite de 

la părin�i, împreună cu 97% din ADN-ul 
aflat între aceste gene de pe lan�urile spi-
ralei duble; 

 Mecanismul de comutare aflat în fiecare 
lan� de ADN, care îi permite să fie activat 
sau dezactivat, în sus sau în jos. Acest 
mecanism este controlat de epigenom. 

 Genele con�inute în microbi (organismele 
microscopice, ca bacteriile) care trăiesc în 
intestin, gură �i piele, dar în principal în 

Supergenele 

 

Prof. lector CJExBC Lăzărică Lorina-Ionela,  
Director Liceul Teoretic „Spiru Haret= Moine�ti  

intestin. Ace�ti „microbi intestinali= depă-
�esc numeric cu mult celulele organismului 
uman (găzduim aproximativ 100 de trilioane 
de microbi intestinali, cuprizând între 500 - 
2000 de specii de bacterii). 

 Toate aceste trei componente ale superge-
nomului, sunt „cărămizile= care constituiesc un 
organism uman. Noua genetică ne înva�ă că eredi-
tatea cooperează cu educa�ia. 
 Motivul pentru care genele sunt exact in-
vers decât fixe 3 fluide, maleabile �i interconectate 
3 întră sub inciden�a unui domeniu nou, numit epi-
genetic�. Întreaga cantitate de modificări epigene-
tice ale ADN-ului din organismul uman este denu-
mită epigenom. Dacă genomul este planul arhitec-
tural al vie�ii, epigenomul este inginerul, echipa de 
construc�ii �i �eful de �antier, toate la unloc. 
 Înainte de a putea să ne în�elegem propriile 
gene, este necesar să în�elegem implica�iile geneti-
ce ale microbiomului 3 totalitatea microorganisme-
lor care depă�esc numericde 10 ori celulele noas-
tre. 
 William Beaumont (1785 3 1854), pionier 
în fiziologia digestiei, afirma că furia afectează 
negativ procesul digestiei. Marea varietate de bac-
terii intestinale afectează dezvoltarea creierului �i a 

SNC din uter până la moarte. 
În plus, microbiomul reglează 
sistemul imunitar în fiecare zi. 
Când echilibrul natural al mi-
crobiomului este tulburat 
(disbioză) apare o gamă de tul-
burări cum ar fi: astmul, ecze-
mele, boala lui Crohn, scleroză 
multiplă, autismul, boala Al-
zheimer, artrita reumatoidă, 
lupus, obezitatea, boli cardio-
vasculare, cancerul �i malnutri-
�ia. 
 Din punct de vedere al 
geneticii, microbiomul ajută la 
educarea sistemului imunitar �i 
la prevenirea bolilor. Se �tie 
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faptul că bacteriile intestinale produc compu�i 
neuroactivi care interac�ionează cu celulele ce-
rebrale �i pot chiar să controleze expresia pro-
priilor noastre gene prin epigenetică. Cu o bo-
gă�ie a genomurilor din intestin care o depă�ete 
pe a noastră, microbiomul exercită o puternică 
influen�ă dincolo de digestie �i metabolism.  
 Cel mai fascinant este, probabil, 
„creierul intestinal=. Dr. Christine Tara Peter-
son, arată că intestinele găzduiesc 100 de mili-
oane de neuroni, mai mul�i decât măduva spină-
rii �i produc 95% din serotonina din organism, 
unul dintre cei mai importan�i neurotransmi�ă-
tori. 
 Principala linie de comunicare a creieru-
lui cu toate regiunile corpului este prin cei 12 
nervi cranieni. Unul ete nervul vag ( rătăcitor în 
latină) care „rătăce�te= începând din creierul 
inferior, trece prin gât, pe lângă inimă �i ajunge-
în tractul digestiv. În jur de 80% din toată infor-
ma�ia senzorială care ajunge la 
creier este transmisă prin nervul 
vag, iar 90% din trafic are loc de 
la intestin la creier.  
 Bacteriile din tractul in-
testinal afectează func�ionarea 
creierului, având poten�ialul de a 
modifica emo�iile �i chiar riscul 
de boli neurologice �i psihiatrice. 
La rândul lor, starea psihică �i 
nivelul de stres afectează bacteri-
ile care trăiesc în microbiom. 
 Noua genetică este ului-
toare, deoarece ne-a făcut să ne 
dăm seama cât de remarcabil es-
te organismul uman.  
 El se schimbă spectacu-
los odată cu fiecare experien�ă, 
răspunzând cu precizie desîvâr�i-
tă la provocările vie�ii, numai să-

l lăsăm s-o facă. Mai presus de 
sănătatea �i vitalitatea normală, 
corpul omenesc este platforma 
pentru starea fundamentalăde 
bine. Fiecare celulă este pregătită 
pentru această transformare, fi-
ind alimentată de supergenom. 
 Cu ajutorul epigeneticii �i 

a microbiomului, genele noastre pot spune da unei 
game largi de schimbări pozitive. Oricare genă are 
poten�ialul de a deveni o supergenă când cooperea-
ză cu inten�iile �i dorin�ele noastre.   
 Toată starea de bine, depinde de evitarea a 
tot ceea ce este rău �i să faci ceea ce este bine pen-
tru tine. Emo�iile pozitive precum iubirea, medita-
�ia, automul�umirea, compasiunea sunt asociate cu 
destinderea ADN-ului �i a vindecării, în timp ce 
emo�iile negative, precum ura, furia, gelozia, tea-
ma corespund sinergetic cu contractarea ADN-ului 
nostru, instalându-se boala �i suferin�a. 
 În concluzie, putem optimiza comporta-
mentul �i expresia genelor, pentru a ajunge la o 
stare de sănătate �i împlinire la care nici nu visam 
cu pu�in timp înainte. 

 

 

Bibliografie:   
1. Supergenele, Dr.Deepak Chopra, Dr.rudolph E. 
Tanzi, Lifestyle Publishing, Bucure�ti, 2016 
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Subiectul I (25 puncte) 
  

A. 10 puncte  
 

Berkeliu (A= 247 g/mol) a fost produs pentru prima dată prin sintetizare, iar apoi izolat �i identificat în anul 
1949 la Universitatea California din Berkeley. Un radiochimist a izolat 5,58 µg BkO2. În încercarea de a găsi �i 
alte stări de oxidare posibile ale elementului, el constată că la reducerea probei se folose�te un volum de 0,24 µL 
hidrogen măsurat la 200C �i 1 atm. La ce stare de oxidare a fost redus berkeliul? 

B. 15 puncte  
 

     Un n-alcan A se izomerizează complet în izomerii B �i C care se ob�in împreună, fiecare rezultând în urma 
unor reac�ii de ordin I. Pentru cele două reac�ii se cunosc energiile de activare Ea1 = 20 kJ/mol, Ea2 = 30 kJ/mol �i 
factorii preexponen�iali A1 = 2,5·1011 s-1, A2 = 1·1012 s-1. Dacă reac�ia are loc la 82,5oC în ce raport de masă se 
ob�in B �i C? (R= 8310 J·kmol-1·K-1, ln 2 = 0,693) 
 

Subiectul II (25 puncte) 
 

      Cunoscând următoarele trei reac�ii: 
 oxidarea Hg cu ionul dicromat; 
 reducerea ionilor de Sn4+ cu Sb0; 
 reducerea ionilor de Hg2+ cu ionul de Sn2+, 

 

să se stabilească: 
1) care dintre reac�iile de mai jos se desfă�oară spontan �i să se noteze ecua�iile reac�iilor chimice: a) Sb0 sau 

Sb3+ cu Hg0 sau Hg2+; b) Sn2+ sau Sn4+ cu Cr3+ sau ioni dicromat. 
2) ordinele par�iale de reac�ie �i ordinul total de reac�ie pentru reac�ia: 2Ag+ + Sn2+→2Ag0 + Sn4+, cunoscând 

datele cinetice: 
 

 

 

 

 

 

 

3) poten�ialul redox la echivalen�ă �i constanta echilibrului redox la titrarea Sn2+ cu o solu�ie de permanganat 
de potasiu la pH =0. Se dau poten�ialele standard ale celor două sisteme: ε Sn4+/ Sn2+ = 0,15V, ε MnO4

-/ 
Mn2+ = 1,5V 

 

 Subiectul III (20 puncte) 
 

Într-o bombă calorimetrică cu volumul de 50 L se introduc 36 g glucoză la temperatura de 25oC. În vede-
rea realizării combustiei totale a glucozei în vas se introduce, la presiunea p, cantitatea stoechiometric necesară de 
oxigen. Cunoscând valoarea capacită�ii calorice a sistemului C = 12 kJ/k �i faptul că s-a constatat o cre�tere a 
temperaturii de 5 grade, calcula�i: 
1) presiunea oxigenului �i căldura molară la presiune constantă; 
2) energia de organizare a particulelor la arderea unui mol de glucoză dacă varia�ia de entalpie ΔH = - 

2817,32 kJ iar varia�ia entalpiei libere ΔG = - 2867,48kJ; 
3) energia necesară în procesul de asimila�ie clorofiliană pentru a fixa din aer 20 g CO2, dacă la arderea a 0,5 

mol glucoză se eliberează 1432,2 kJ. 
 

Olimpiada de Chimie - etapa jude�eană 

Subiect clasa a XII-a 

 

Prof. lector CJExBC Bu�teagă Marinela,  
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

Nr. det. [Ag+

]0 
[Sn2+]0 v0 

1 c c v0 

2 2c c 4v0 

3 2c 2c 8v0 
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A. 15 puncte 

 

La dizolvarea sulfatului anhidru a unui metal divalent cu masa de 3,2 g în 289,8 g apă se degajă 1330 J 
iar la dizolvarea a 2,5 g din cristalohidratul (5 mol apă la 1mol sare anhidră) corespunzător în 144 g apă se absorb 
119,3 J. Determina�i masa atomică a metalului �i entalpia de formare a cristalohidratului din sarea anhidră. 

B. 15 puncte 

 

Pentaoxidul de diazot se descompune la 45oC după reac�ia de ordin I: 
N2O5 → 2NO2 +1/2 O2, 

 

ob�inându-se următoarele date experimentale: 
 

 

 

 

 

Determina�i: a) constanta de viteză k; b) timpul de înjumătă�ire; c) momentul de timp în care gradul de transfor-
mare este de 75%. 
Se dau :  
3 mase atomice: H 3 1; C 3 12; N 3 14; O 3 16.  
3 volumul molar = 22,4 L/mol  
3 constanta generală a gazului ideal: R = 8,310 J∙mol31∙K31; R = 0,082 atm∙L∙mol31∙K31  
 

 

OLIMPIADA DE CHIMIE – etapa judeţean� 

 

BAREM DE EVALUARE - Clasa a XII-a 

 

Subiectul I (25 puncte)  
 

A. 10 puncte  
 

2BkO2 + (4-n)H2 = Bk2On + (4-n)H2O, 3p 

ϑ BkO2 = 0,02 µmol, 2p 

pV = ϑ RT, ϑH2 = 0,01 µmol H2, 2p 

2 µmol BkO2...........4-n µmol H2 

0,02 µmol................ 0,01 µmol H2, n = 3. Starea de oxidare +3, 3p 

 

 B. 15 puncte 

Expresiile constantelor de viteză a celor 2 reac�ii paralele gemene, 5p 

, 5p 

, 5p 

Subiectul II (25 puncte) 
      

1.  3Hg + 14H+
 + Cr2O7

2-

 → 3Hg2+
 + 2Cr3+

 + 7H2O, ε Hg2+/ Hg0 ˂ ε Cr6+/ Cr3+
 

        3Sn4+ + 2Sb0 → 2Sb3+ + 3Sn2+, ε Sb3+/ Sb0 ˂ ε Sn4+/ Sn2+
 

        Sn2+ + Hg2+ → Sn4+ + Hg0, ε Sn4+/ Sn2+˂ ε Hg2+/ Hg0  
       ε Sb3+/ Sb0˂ ε Sn4+/ Sn2+ ˂ ε Hg2+/ Hg0 ˂ ε Cr6+/ Cr3+, 4p  
        a) 2Sb0 + 3Hg2+ → 2Sb3+ + 3Hg0, ε Sb3+/ Sb0˂ ε Hg2+/ Hg0  

        b) Cr2O7
2- + 3Sn2+ +14H+ →3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O , ε Sn4+/ Sn2+˂ ε Cr6+/ Cr3+ , 4p 

Timp(min) 0 20 40 60 80 100 140 

p(atm) în 
vas 

0,376 0,460 0,530 0,592 0,640 0,685 0,754 
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       2. Ecua�ia vitezei de reac�ie poate fi scrisă: v = k[Ag+]m[Sn2+]n , 2p 

        v0 = kcm+n
 

        4v0 = k 2m cm+n
 

        8v0 =k 2m+n cm+n , 4p 

     Ordinele par�iale de reac�ie: m=2, n=1 

     Ordinul total de rec�ie: m+n =3, 3p 

    3. Scrierea ecua�iei: 5Sn2+ + 2 MnO4
- +16H+ = 5Sn4+ + 2Mn2+ + 8H2O, 2p 

       E = 1,114V, 3p 

         Kredox = 10288,8 , 3p 

    
Subiectul III (20 puncte)  
 Ecua�ia reac�iei chimice, 1p 

Număr moli glucoză- 0,2 mol, 1p 

Număr moli O2 -1,2 mol, 2p 

Presiunea 3 0,5864 atm, 2p 

Qp = ΔH, ΔH = ΔU + p·ΔV = ΔU + ΔϑRT, 2p 

       Δϑ = 0 (la 30oC 3 apa lichidă), Qp = ΔH = ΔU, 3p 

 ΔU = QV = C ΔT = 60 kJ, 2p 

       Qp,m= 60 /0,2 =300  kJ/mol, 2p 

TΔS = ΔH 3 ΔG, TΔS = 50,16 kJ, 2p 

217 kJ, 3p 

 

Subiectul IV (30 puncte) 
    A. (15 puncte) 

      x = masa atomică a metalului M din MSO4 

    Raportul molar apă: sare anhidră = 1:5,03(x+96) 
MSO4(s) + 5,03(x+96)H2O(l) → MSO4(aq) + Q1,1p 

    La dizolvarea unui mol sare anhidră se degajă Q1 = (x+96)415,625 J/mol, 3p 

    Raportul molar apă de dizovare: cristalohidrat =1: 3,2(x+186)   
MSO4· 5 H2O(s) + 3,2(x+186) H2O(l) → MSO4(aq) 3 Q2, 1p 

     La dizolvarea unui mol cristalohidrat se absorb Q2 = (x+186)47,72 J/mol, 3p                         
Hidratarea: (3) MSO4(s) + 5 H2O(l) → MSO4· 5 H2O(s) + Q, 1p 

= (1) 3 (2) 
5 = 5,03(x+96) - 3,2(x+186), x= 64, 3p 

Q= Q1 3Q2  
Q= 78430J/mol 
ΔH = - 78,43 kJ/mol, 3p 

 

B. (15 puncte) 
   a) Număr ini�ial de N2O5 = 0,01442V mol, V 3 volumul vasului (L), c0 = 0,01442 mol/L, 1p                   
 Rela�ia de propor�ionalitate între presiunea componen�ilor gazo�i din sistem �i concentra�ia acestora: 
      p0/ p = c0/ (c0 +3x/2), 3p 

      Se determină x (conversia) pentru fiecare moment de timp: 
     x1 =0,00214; x2 =0,0040; x3 =0,00552; x4 =0,00674; x5 =0,00790; x6 = 0,00966, 3p 

      Pentru reac�ia de ordin I: k =          
             
          Se ob�in valorile: 
     k1 =13,38·10-5s-1; k2 =13,53·10-5s-1; k3 =13,40·10-5s-1; k4 =13,12·10-5s-1; 3p 

     k5 = 13,23·10-5s-1,  k6 =13,20·10-5s-1
 

          Se determină valoarea medie k = 13,31 ·10-5s-1, 1p 

      b) t1/2 = ln2/ k, t1/2 = 5206,6s, 2p                                                                                                                        
      c) t =10425,8s, 2p 
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„Experimentul este unica modalitate 
de înţelegere pe care o avem la dispoziţie; res-
tul este poezie, imaginaţie.< (Max Planck) 

 

Lipsa de motiva-
�ie în studiul �ti-
in�elor exacte, ca 
să nu vorbim de 
sentimentele de 
frustrare �i nepu-
tin�ă ale unor 
elevi, este un fapt 
destul de răspân-
dit ca să fie luat 
în considerare.  
Desigur multora 

=le place matematica=, de 
exemplu, dar  în spatele acestei afirma�ii nu se 
află întotdeauna un apetit real sau o convinge-
re sus�inută. Mai degrabă sentimentul de sigu-
ran�ă sau confort dat de posesia unor răspun-
suri exacte  la întrebări precise, ori pur �i sim-
plu ideea unui joc ce este �i mijloc de a ob�ine 
note bune. 
 �coala românească pune, după cum 
�tim, accent pe partea teoretică, fără o ancorare 
în practică. =La ce folosesc toate aceste no�iuni 
teoretice, teoreme, exerci�ii?= dacă aplica�iile 
lor concrete nu vor intra niciodată în sfera de 
activitate a actualului elev. A răspunde la 
această întrebare este o provocare curentă pen-
tru orice profesor care predă �tiin�e exacte. 
            Adolescen�ii au un puternic sentiment 
de curiozitate natural, care nu este satisfăcut de 
programa �colară. De aceea consider că este 
oportună desfă�urarea unor activită�i care să 
suplinească tocmai această caren�ă. Mendine-
rea unui nivel ridicat de interes este importantă 
mai ales, la nivelul liceal, unde `i probabilita-
tea ca elevii să se deta`eze de `tiinde cre`te, în 

Fascina�ia unui proiect �tiin�ific 

 

Prof. lector CJExBC Bu�teagă Marinela,  
Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

special datorită dificultă�ii no�iunilor teoretice 
care le sunt predate în �coală. Ori, după cum se 
arată în numeroase studii, 70% din joburile viito-
rului vor proveni din sfera STEM, iar unul dintre 
scopurile �colii este să oferim elevilor no�tri pre-
gătirea care să le permită încadrarea în muncă, 
eventual după ce urmează �i o institu�ie de învă�ă-
mânt superior, satisfacerea nevoilor comunită�ii în 
care trăiesc �i să aibă o via�ă profesională împlini-
tă. Convingerea noastră este că avem nevoie de 
proiecte care să rezolve, pe cât posibil, aceste ne-
voi din învă�ământ, de a cre�te motiva�ia �i intere-
sul pentru �tiin�e �i tehnologie prin legarea teoriei 
de practică �i prin folosirea metodelor de predare 
moderne (respectiv a noilor tehnologii).  
 Prin proiectul =Flagelul numit aluminiu= 
ne-am propus să  prezentăm un mod de a ne îm-
bunătă�i calitatea vie�ii folosind produse naturale, 
ieftine �i u�or de ob�inut. Scopul acestui proiect 
este de informare, con�tientizare �i popularizare 
asupra riscurilor folosirii antiperspirantelor ce 
con�in aluminiu, pentru sănătatea oamenilor.  

După o intensă documentare elevii au de-
terminat con�inutul de aluminiu din câteva anti-
perspirante folosind titrarea complexometrică.  

De asemenea au ales câteva re�ete de ob�i-
nere a deodorantelor 
din produse naturale 
pe care le-au prepa-
rat în laboratorul de 
chimie.  

Lucrând la 
acest proiect elevii 
au căpătat multe cu-
no�tin�e despre con-
�inutul deodorantelor 
�i despre pericolele 
pentru sănătate la 
care sunt expu�i. To-
todată au realizat 
deodorante naturale 
care pot înlocui cu 
succes pe cele din 
comer�. 
          Elevii au ade-
sea opinii stereotipe 
`i înguste cu privire 
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la carierele `tiindifice, sau, uneori, nu au nicio 
informadie despre ceea ce înseamnă să fi om de 
`tiindă sau inginer. Prin realizarea experimen-
telor din cadrul unor proiecte elevii de liceu 
vor îndelege relevanda studiilor lor `tiindifice 
pentru viitoarele lor locuri de muncă �i vor 
arăta mai mult interes în materie de sănătate `i 
medicină.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ei au posibilitatea de a aplica cuno`tindele 
dobândite în `coală, în situadii reale de muncă sau 
în activitădi de cercetare.  
 Elevii î`i asumă rolul `i comportamentul 
celor care lucrează într-un anumit domeniu.  
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Clasa a XII-a: CHIMIE pentru licee �i colegii teoretice  
Toate subiectele sunt obligatorii, un singur răspuns este corect la fiecare item. 
Barem:   Subiectele 1-15   sunt cotate cu 2 puncte 

               Subiectele 16-25 sunt cotate cu 4 puncte 

               Subiectele 26-30 sunt cotate cu 6 puncte 

Punctaj maxim 100 puncte. Timp de lucru 80 minute. 
1. Căldura corpului uman este rezultatul: 

 

2. Care dintre următoarele afirma�ii este falsă: 

 

3. În care caz varia�ia de entalpie ∆H= 110 Kj/mol ? 

 

4.Se amestecă acid sulfuric cu apă. Căldura degajată în urma procesului se nume`te:                  

 

5.Indica�i reac�ia endotermă :  

 

    6. Într-o reac�ie endotermă:  

 

a)fenomenului de transpirație a 
corpului; 

b)oxidărilor care se petrec la nive-
lul celulelor organismului; 

c) expirației, care provoacă feno-
menul de vaporizare a apei lichide 
din organism; 

∆H=∆U + p∆V b)o reacție este endotermă dacă 
suma entalpiilor produșilor este 
mai mare decât cea a reactanților; 

c)  Variația entalpiei este egală cu 
căldura de reacție  ∆H=Q (la vo-
lum constant); 

               ∆H 

            A  →    B 

+30KJ ³        ± +68KJ 

           C→   D 

             -10KJ 

a) 

              20KJ 

          A  →  B 

40KJ ±         ³ ∆H 

          C→   D 

             -50KJ 

b) 

              40KJ 

           A   →  B 

-16KJ ³        ± -20KJ 

           C→   D 

             ∆H 

c) 

a) căldură de combus琀椀e b) căldură de neutralizare 

  

 c)   căldură de dizolvare 

  

a)H2(g) + Cl2(g) →2HCl(g) 

∆H=- 22,02 kcal/mol 

b)CaCO3(S) →CaO (S)+ CO2(g) 

∆H= 42,55  kcal/mol 

c)S(S) +3/2O2(g) →SO3(g) ∆H=- 94,45 
kcal/mol 

a)∆Hf
0produși>∆Hf

0reactanți b) ∆Hf
0reactanți) >∆Hf

0produși c) )∆Hf
0produși= ∆Hf

0reactanți 

Probleme �i exerci�ii de chimie-fizică,  
clasa a XII-a 

 

Prof. lector CJExBC Damian Daniela,  
Liceul Teoretic „Spiru Haret= Moine�ti 
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  7. Se cunosc următoarele date termochimice: 
    2NO (g) + O2(g) → 2NO2(g)          ∆H=- 27  Kcal 
    2NO (g) → N2(g)+O2(g)                     ∆H=- 43,2 Kcal   
    ∆H pentru reac�ia:  
   2NO 2(g) → N2(g)+2O2(g)  este: 

 

2NO (g) → N2(g)+O2(g)                     ∆H=- 43,2 Kcal   
  8. Care dintre oxizii următori este cel mai stabil: 

 

   9. Se efectuează experimental reac�ia dintre 200g solu�ie Ba(OH)2 de concentra�ie 34,2 %cu o solu�ie de 
NH4SCN, reac�ia fiind endotermă. Volumul de gaz degajat �i semnul căldurii de reac�ie corespunde: 

 

10. Entalpia de formare standard pentru : O2, Cl2 .Br2, N2, C(grafit): 

 

11. Cunoscând ∆Hf
0
C (diamant)=1,985 Kj/mol �i ∆Hf

0
C (grafit)= 0, afirma�ia corectă este: 

 

12. Cunoscând  ecua�iile termochimice: 
  2 Al(S) + 3/2O2(g)→Al2O3(s)       ∆Hf

0=-399 Kcal 
  2 Fe(S) + 3/2O2(g)→Fe2O3(s)       ∆Hf

0=-196 Kcal 
cantitatea de căldură degajată  din reac�ia Al cu 2 Kg de Fe2O3este: 

 

13.Afirma�ia falsă este: 

 

14. Entalpiile molare standard pentru arderea fosforului ro�u �i a fosforului alb sunt -735 Kj/mol  �i -753 Kj/mol, 
pentru un mol de atomi. În ambele cazuri rezultă P2O5.Entalpia molară de formare standard a fosforului alb din 
fosfor ro�u este:

 

15. Pentru a topi 1 gram de ghea�ă la presiune constantă este necesară o cantitate de căldură de 334,4 J. Varia�ia 
de entalpie necesară topirii unui mol de ghea�ă  acelea�i condi�ii este (1cal=4,18 j) : 
 

a)-16,2 Kcal b)70,2 Kcal c) -32,4 Kcal 

a) CO (g) b) SO2(g) c) Fe2O3(s) 

∆Hf
0= -110Kj/mol ∆Hf

0= -296,6 Kj/mol ∆Hf
0= -821,4 Kj/mol 

a) 17,92 dm3,  ∆H > 0 b) 18,5 dm3,  ∆H > 0 c) 11,2 dm3,  ∆H< 0 

a) ∆Hf
0

 < 0 b) ∆Hf
0 > 0 c) ∆Hf

0 = 0 

a)transformarea diamantului 
în gra昀椀t este un proces endo-
term; 

b)diamantul este forma alotropică a 
carbonului mai stabilă decât gra昀椀-
tul; 

c)căldura degajată la arderea unui 
gram de gra昀椀t este mai mare decât 
căldura degajată la arderea unui 
gram de diamant; 

a)-2537,5 Kcal b)-1268,7 Kcal c) -1638,5 Kcal 

a)căldura de formare este un caz 
par琀椀cular al căldurii de reacție; 

b)stabilitatea substanțelor nu varia-
ză în funcție de căldurile de forma-
re; 

c)căldura  de formare standard este 
variația de entalpie a sistemului în 
reacția de sinteză a unui mol de 
substanță din elemente la tempera-
tura de 0ºC și presiune de 1 atm; 

a) -72 Kj/mol b) 18 kj/mol c)36 kj/mol 
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16. Se dizolvă 30 g  de azotat de amoniu în 250 g apă la 15ºC �i se ob�ine o solu�ie a cărei temperatură finală este 
5,37ºC �i căldură specifică 0,9 cal/g•grad. Căldura molară de dizolvare a azotatului de amoniu este: 

 

17. Gazul de sinteză este un amestec de monoxid de carbon �i hidrogen  utilizat pentru ob�inerea metanolului, 
benzinelor sintetice etc, El poate fi ob�inut din cărbune incandescent �i vapori de apă la temperatura de aproxima-
tiv 600ºC.�tiind că se ob�in 546 dm3 gaz de sinteză la 0ºC �i 4 atm �i că pentru raportul molar CO(g): H2(g)ob�inut, 
varia�ia de entalpie ∆H=30 Kcal, calculează cantitatea de căldură consumată (Kj).

 

18. Se arde în condi�ii standard o cantitate de etanol (C2H5OH) utilizând 3 moli de oxigen. Se degajă 1028,28 Kj. 
�tiind că la arderea a 120 g de acid acetic (C2H6O2 ) se degajă 1747,24 Kj, să se calculeze efectul termic al reac�i-
ei ce are loc la o�etirea unei cantită�i de vin ce con�ine 1 mol de etanol. 

 

19. Se consideră procesul: X2(g) +Y2(g ) →2XY(g) +51,3 Kj. Este adevărată afirma�ia:

 

20. Într-o bombă calorimetrică se supun combustiei 2,25 mg antracen producând o cre�tere a temperaturii de 1,35 
K .Ce cre�tere de temperatură se va produce prin arderea a 135 mg de fenol în acelea�i condi�ii ? 
Se dau următoarele date termochimice: ∆Hf

0
CO2= - 393,6 Kj/mol , ∆Hf

0
H2O=-285,9 Kj/mol, ∆Hf

0
C6H6O=-162,8Kj/

mol, ∆Hf
0
C14H10=121,1 Kj/mol

 

21. Calcula�i cantitatea (kg) de apă care poate fi adusă la fierbere de la temperatura t1=30ºC la temperatura 
t2=100ºC utilizând căldura degajată la arderea a 100 kg cărbune cu puterea calorică 8936 kJ/kg. (capă = 4,18 kJ/
kg.K). 

 

22.   Pulberea de aluminiu arde în oxigen �i formează oxidul de aluminiu (Al2O3). Calcula�i căldura care se degajă 
la arderea a 108 g pulbere de aluminiu în oxigen utilizând ecua�iile termochimice: 
Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(S) + 2Fe(topit) ΔrH1 = - 836kJ 

4Fe(S)+3O2(g)→2Fe2O3(S)ΔrH1=1672Kj

 

23. La arderea alcanilor rezultă dioxid de carbon, CO2(g) `i apă, H2O(g). Determina�i formula 

chimică a alcanului (CnH2n+2) care are entalpia de formare, ∆Hºf = -131,6 kJ/mol �tiind că prin arderea a 0,2 kmoli 
de alcan se degajă 530288kJ. Utilizadi entalpiile de formare standard:  
 ∆Hºf H2O(g ) = -241,8kJ/mol `i  ∆Hºf CO2 (g ) = -393,5kJ/mol.

 

24. Determinadi variadia de entalpie a reacdiei chimice: 2C(S) + 3H2(g) → C2H6(g), utilizând 

urmǎtoarele date termochimice: 
2C2H6(g) + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(l) ΔrH1 = - 3120kJ; 
C(S) + O2(g) → CO2(g) ΔrH2 = - 394kJ 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ΔrH3 = - 572kJ 

 

a)3,22 Kcal/mol b)27,04 Kcal/mol c)6,47 kcal/mol 

a)4463,4 Kj b) 5411,2 kj c) 6122,86 Kj 

a) ∆H=  – 497,4 Kj /mol b) ) ∆H=  -1371 Kj /mol c) ) ∆H=  718,96 Kj/mol 

a)reacția este endotermă b) ∆Hf
0

xy(g)= -25,65 Kj/mol c)∆Hf
0

xy(g)=-51,3 Kj/mol 

a) 23,5 K b) 45,5K c)66,4 K 

a) 3054 Kg b) 3020Kg c) 3015 Kg 

a) -3344 Kj-mol b) -3200 Kj/mol c)-836 Kj/ mol 

a)n=2, C2H6 b) n=3, C3H8 c) n=4, C4H10 

a) 1,440 Kcal/mol b)1,857 K j/mol c)60,072 Kj/mol 
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25.  La arderea unui kilogram de butan se degajǎ 45835 kJ. Calculadi cantitatea (kg) necesarǎ 

de butan,C4H10, care prin ardere produce cantitatea de cǎldurǎ necesarǎ încǎlzirii a 3 Kg apă de la temperatura t1= 
20ºC la temperatura t2 =  80ºC (capă = 4,18 J/g.K).

 

26. Calculadi cantitatea de căldură degajată la arderea a 224 L metan (c.n.), cunoscând 

entalpia de combustie: ∆HCH4 ( g) = -50,9 kJ/mol. 

 

27. La arderea unui kilogram de motorină se degajă 46MJ. Calculadi cantitatea (kg) de 
motorină necesară pentru a cre`te temperatura unei cantitǎdi de 100 kg de apă de la t1=80ºC  la t2= 100ºC  
(capă=4,18 kJ/kg·K).

 

28. Un cub de platină cu latura de 0,5 cm ( ƍ=22,07 g / cm3 `i c=0,12 J/ g•grad) se încălze`te de la 100C la 950C. 
Care este cantitatea de căldură necesară încălzirii �i volumul de H2 (c.n.)  pentru reacdia:        H2 (g) + ½ O2(g) = 
H2O (g)       ∆H=  -286 kJ/ mol?

 

29. Se amestecă 198 ml de solu�ie de HCl de concentra�ie 5,4% �i densitate  ƍ=1,025g/ml cu 403 g de solu�ie de 
KOH de concentra�ie 1,6M  �i densitate ƍ=1,074g/cm3. Calcula�i care va fi temperature solu�iei finale, conside-
rând că toată cantitatea de căldură degajată din reac�ie conduce la încălzirea solu�iei (csolu�ie=4,184 j/g•K) �i că cele 
două solu�ii ini�iale au temperature de 250C.

 

30. O bucată de cupru cu masa de 915g se încălze�te de la 100C la 1750C. Cantitatea de căldură necesară încălzirii 
cuprului se ob�ine prin arderea în condi�ii standard a unui amestec de propan �i butan. Considerând că numai 80% 
din căldura degajată la ardere este folosită pentru încălzirea bucă�ii de cupru �i cunoscând valorile termochimice : 
∆HºcombC3H8=-2043,87Kj/mol, ∆HºcombC4H10=-2658,34Kj/mol, căldura specifică a cuprului cCu= 0,39Kj/Kg•K �i că 
s-au ars 1,6 g de amestec combustibil, determina�i raportul molar C3H8 : C4H10 din amestec.

 

Barem de corectare: 

 

0,0164 Kg b)0,164 Kg 1.0164 Kg 

a) -724 Kj b) -136,86 kJ c) 286 Kj 

a) 0,20 Kg b)0,18 Kg c) 0,25 Kg 

a)  40 J;  8L ;  b) 28,14J;   2,2 L; c) 35,4 J;  2,3 L; 

a)28,550C b)30,550C C)31,770C 

a) 3:2 b)1:2 c)2:1 

Nr. subiect Răspuns  Nr. subiect Răspuns  Nr. subiect Răspuns  

1 b 11 a 21 a 

2 c 12 a 22 a 

3 b 13 b 23 c 

4 c 14 b 24 a 

5 b 15 a 25 a 

6 a 16 c 26 b 

7 a 17 c 27 b 

8 c 18 a 28 b 

9 a 19 b 29 c 

10 c 20 c 30 b 

a)-84Kj b) -86 Kj c) 53KJ 
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Subiectul I (25 puncte) 
 

A. 8 puncte  
 

Carburan�ii care con�in hidrocarburi, benzină, kerosen, motorină, păcură au o putere calorică mare. O benzină 
care con�ine 85%C �i restul H2 se supune arderii. Se dau următoarele date termodinamice:ΔHf

0co2=-393.5 KJ/
mol; ΔHf

0H2O(l)=-285,8 KJ/mol;  ΔHf
0H2O(g)=-241,8 KJ/mol 

Determina�i valorile puterilor calorice superioare (QS) �i inferioare(QI) a benzinei, exprimate în MJ/Kg. 
Explica�i de ce combustibilii lichizi sunt mai avantajo�i decât cei solizi. 
 

B. 12 puncte 

 

Cantitatea maximă de carburant care poate fi introdusă într-un cilindru de automobil este cea la care se adaugă 
aerul stoechiometric. Dacă se introduce mai mult aer, se va reduce cantitatea de combustibil iar dacă se introduce 
mai mult combustibil, o parte din acesta nu se va putea arde. 
a)  Care va fi cantitatea maximă de carburant ce con�ine: benzină cu C.O.=100, metanol �i hidrogen, exprimată în 
moli �i grame, care poate fi introdusă împreună cu aerul stoechiometric 

(cu 20% O2) necesar arderii, într-un cilindru de automobil de 400 cm3 la presiunea de 1 atm �i temperatura de 27°
C? 

b)  Determina�i raportul molar C8H18:CH3OH:H2 care poate fi aspirat în cilindru, în condi�iile date. 
c) Care dintre cei trei combustibili va fi aspirat mai rapid în cilindru? 

 

C. 5 puncte 

 

În cazul supraalimenta�iei ,excesul de alimente se depozitează sub formă de grăsimi în organism, ducând la obezi-
tate.  În schimb, subalimenta�ia determină consumarea mai întâi a rezervelor de lipide �i apoi de proteine. Azotul 
din aminoacizii rezulta�i prin hidroliza proteinelor se elimină sub formă de uree, acid uric �i amoniac. Cunoscând 
următoarele date termodinamice: ΔHc (valină)= -389.8 Kcal/mol �i ΔHc (uree) = -151.6 Kcal/mol : 
a)Schi�ează ciclul Hess pentru procesele de ardere totală a valinei (C5H11NO2), respectiv de ardere par�ială la uree 
(CH4ON2) �i apoi combustia ureei. 
b) să se determine entalpia de reac�ie la arderea par�ială a valinei la uree  utilizând ciclul Hess . 
 

Subiectul II (25 puncte)  
 

 A. 10 puncte 

 

Se consideră reac�ia reversibilă: 
2CO2(g)⇄ 2CO (g) +O2(g) 
La temperatura de 2000°C �i presiune de 1,013·105 Pa, compozi�ia volumetrică  a amestecului de reac�ie este ur-
mătoarea: 88,7%CO2 ; 7.5% CO  �i 3,8% O2. 
a) Calcula�i constantele de echilibru (Kc �i Kp) �i energia liberă Gibbs, ΔG. 
b) Care este valoarea raportului dintre constantele de viteză ale procesului direct �i invers? 
c) În ce direc�ie se deplasează echilibrul chimic dacă scade presiunea �i ce se întâmplă cu concentra�ia de CO2 ? 

 

B. 15 puncte 

 

Solu�ia unui oxiacid monobazic A ce con�ine 22.22 % N �i pH=2 reac�ionează cu o solu�ie a unei baze monoacide 
ce con�ine 57,5% Na �i pH =12 .În urma reac�iei se ob�ine un volum de 0,5L de solu�ie cu pH=3. 
a)  Determina�i volumele ini�iale ale solu�iilor de acid �i de bază. 
b)  Calcula�i masa de bază consumată. 
c)  Determina�i raportul de amestecare al solu�iilor. 
d)  Calcula�i concentra�ia molară a sării în solu�ia finală. 

Olimpiada de Chimie - etapa jude�eană. 
Subiect clasa a XII-a, 2018 

 

Prof. lector CJExBC Damian Daniela,  
Liceul Teoretic „Spiru Haret= Moine�ti 
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Subiectul III (25 puncte) 
 

A. 5puncte 

 

Pentru dozarea unor compu�i de Mn4+ se folose�te următoarea reac�ie redox: 
MnO2 + H2SO4 + H2C2O4  → MnSO4 + CO2 + H2O 

Utilizând o probă de 0,5494g  s-a consumat un volum de 2,5 ml de solu�ie de H2SO4 de concentra�ie 1M. 
a)  Stabili�i coeficien�ii stoechiometrici pentru procesul redox. 
b)  Calcula�i con�inutul procentual de ioni  Mn4+ din proba analizată. 
 

B. 10puncte 

 

 a ) Se consideră procesele redox: 

 (aq) + y H2O (l) + x e-   → MnO2 (s) + z HO- (aq)      
MnO2 (s) + z H3O+(aq) + y e- →  Mn2+(aq) + t H2O (l)          

y (aq) + x  Mn2+(aq) + t H2O (l) ⇄ v MnO2 (s)  +  z H3O+(aq) 
 

Determina�i coeficien�ii x,y,z,t �i v �i scrie�i expresia matematică a constantei de echilibru pentru reac�ia 3. 
 

C. 10 puncte 

 

Se consideră reac�ia redox în solu�ie apoasă: 

 (aq) + 8 H3O+ (aq) + 5e --   ⇄  Mn2+(aq) + 12 H2O (l) 
Să se calculeze poten�ialul unui electrod inert introdus în acestă solu�ie în următoarele situa�ii: 1)  [ H3O+]

=1M; 2)[H3O+]=10-1 M;  3) pH=2;  4) pH=4  ; E0 MnO44
 
/  Mn2+=1,51 V 

Cum influen�ează pH-ul puterea oxidantă a ionului MnO4
4   ? 

 

Subiectul IV (25 puncte) 
 

A. 5 puncte 

 

Descompunerea apei oxigenate este o reac�ie de ordinul I: 
2H2O2 (aq) →  2H2O (l) + O2(g) 

Energia de activare a acestei reac�ii este de 210 KJ/mol. Să se determine timpul de înjumătă�ire a reactantului la 
270C dacă constanta de viteză are valoarea K=1,6·10-5 s-1 la temperatura de 600K. 

Dacă  pentru aceea�i reac�ie valoarea constantei de viteză este K=5·10-3 min-1 calcula�i concentra�ia apei oxigena-
te după 50 minute de la începerea reac�iei dacă in�ial H2O2 avea concentra�ia de  0,1 mol/l. 

 

B. 15 puncte 

 

Două plăcu�e metalice cu masa a  sunt confec�ionate din acela�i metal. Una dintre plăcu�e se introduce într-o so-
lu�ie de FeSO 4 1M  iar cealaltă într-o solu�ie de CuSO4 1M. După un anumit timp se constată o cre�tere a maselor 
plăcu�elor într-un raport de 4:5 ceea ce arată că masa plăcu�ei introduse în prima solu�ie cre�te cu 10,66% iar ma-
sa plăcu�ei introduse în solu�ia a doua cre�te cu 13,33%.Concentra�iile molare ale celor două solu�ii rămân con-
stante după reac�ii. 
a)  Determina�i metalul din care este confec�ionată plăcu�a, �tiind ca metalul este divalent. 
b)  Calcula�i masa ini�ială a plăcu�ei. 
c)  Reprezenta�i conven�ional celulele electrochimice corespunzătoare proceselor indicate. 
d)  Calcula�i for�a electromotoare maximă ce poate fi ob�inută pentru fiecare celulă electrochimică utilizând valo-
rile poten�ialelor standard ale proceselor indicate. 
 

Mase atomice : C-12; H-1; O-16; N-14; Na-23; K-39; Mg-24; Cu-64 Fe-56;  Mn-54,94; S-32; 
Volumul molar V=22,4L/mol; 
Constanta generală a gazului ideal : R=8,314 J·mol-1·K-1   ; R=0,082 atm ·L·mol-1·K-1

 

ɛCu
+2

/Cu
0=0,34 V; ɛFe

+2
/Fe

0 = -0,44 V; ɛMg
+2

/Mg
0 =-2,36 V 

e89,4=6,7 ·1038; e42,1=1,92 · 1018; ln 27,45=3,31 

NOT�: Timp de lucru 3 ore 
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BAREM DE CORECTARE 

Subiectul I (25 puncte) 
A. 8 puncte 

Pentru 1 Kg benzină: 
nc=nCO2 rezulta�i la ardere=70,833 moli, 1p 

nH2=nH2O rezulta�i la ardere=75 moli, 1p 

ΔH0combustie=-49,307MJ, 1p 

QS=49,307MJ/Kg, 1p 

ΔH0combustie=-46MJ, 1p 

Qi=46MJ/Kg, 1p 

b) Combustibilii lichizi sunt mai pu�in poluan�i decât cei solizi deoarece nu formează cenu�ă �i SO2 care 
este toxic, 2p 

B. 12 puncte 

a)  n combustibil=0,0162 moli, 2p 

     3 ecua�ii x 1p, 3p 

     CH3OH(g)  +  O2(g)  +6 N2(g)  →  CO2(g) + 2 H2O(g)  +6 N2(g) 

      H2(g)  +  O2(g)  +2 N2(g)  →  H2O(g)  +2 N2(g) 

     C8H8 (g) +  O2(g)  +50 N2(g)  →  8 CO2(g) + 9 H2O(g)  +50 N2(g) 

     La 1mol de carburant revine un număr total de moli de amestec de 8,5 moli metanol, 3,5 

     moli hidrogen �i 63,5 moli de benzină. Pentru 0,0162 moli: 
     n1 benzină=0,25·10-3 moli; m=28,5 ·10-3g, 1p 

     n 2metanol=1,9·10-3   moli; m=60,8  ·10-3g, 1p 

     n3 hidrogen=4,62· 10-3 moli; m=9,24 ·10-3g, 1p 

b) n1 :  n2 :  n3 =1 :7,6 :18,48, 2p 

c) 1L vapori de metanol care poate fi aspirat în cilindru este de 7,6 ori mai mare, iar cel de hidrogen este de 
18,48 ori mai mare decât volumul vaporilor de benzină, 2p 

C. 5 puncte 

a) Schi�area ciclului, 3p 

 

b) ΔH0 =-314 Kcal/mol, 2p 
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Subiectul II (25 puncte)   
A. 10 puncte 

100 moli amestec de reac�ie con�in:  88,7moli CO2 ,7,5 moli CO �i 3,8 moli O2 

KX=2,71·10-4  2p 

KP=27,45 Pa, 2p 

KC=1,45 ·10-6 mol/l, 2p 

ΔG= - RT ln KP= - 62,5 KJ/mol, 2p 

=KC=1,45 ·10-6, 1p 

Echilibrul se deplasează spre dreapta, iar concentra�ia de CO2 scade, 1p 

 

B (15 puncte) 
a)   Acidul HNOX;    M=63 g/mol  ;     x=3 ; HNO3 , 1p 

      Baza NaOH; M=40g/mol, 1p 

      Ecua�ia reac�iei, 1p 

     V1 acid=0,275L; V2 bază=0,225L, 4p 

n NaOH=2,25·10-3 moli ; m=0,09 g, 2p 

 = 11 : 9, 2p 

nNaNO3=2,25·10-3moli, 2p 

CM=4,5·10-3M, 2p 

 

Subiectul III (25puncte ) 
A. 5 puncte 

a) Egalarea ecua�iei redox, 1p 

n H2SO4=2,5 ·10-3moli, 1p 

n MnO2=2,5 ·10-3moli, 1p 

m Mn4+=137,35 · 10-3 g, 1p 

C%=25%, 1p 

 

B. 10puncte 

 

a) Determinarea coeficien�ilor x, y, z, t, �i v, 5p 

Egalarea ecua�iilor redox, 3x1p 

MnO4
--(aq) + 2 H2O (l) + 3 e --   → MnO2 (s) + 4 HO- (aq)           

MnO2 (s) + 4 H3O+(aq) + 2 e -- →  Mn2+(aq) + 6 H2O (l)              
2 MnO4

--(aq) + 3  Mn2+(aq) + 6 H2O (l) → 5 MnO2 (s)  +  4 H3O+(aq) 

Kc = , 2p 

 

C (10 puncte) 

a) ɛ = +  lg , 2p 

Dacă : 
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ε = ε0 + 8 · , 2p 

1)  ɛ =  ɛ 0= 1,51 V, 1p 

2)  ɛ = 1,51+0,094 lg 10-1=1,42 V, 1p 

3)  ɛ =1,51-0,094 lg 10-2=1,32 V, 1p 

4)  ɛ =1,51-0,094 lg10-4=1,13 V, 1p 

b)Cre�terea pH-ului (scăderea acidită�ii), determină scăderea puterii oxidante a  

ionului , 2p  
 

Subiectul IV (25 puncte) 
 

A. 10 puncte 

a) K1= , 1p 

K2= , 1p 

 = e42,1 = 1,92 · 1018, 2p 

K1 = 8,33 · 10-24 s-1, 2p 

t1/2 = 2,64 · 1015 ani, 1p 

 

b) V = 5·10-4 mol/L·min, 1p 

Δc = 0,025 mol/L, 1p 

 = 0,1 3 0,025 = 0,075 mol/L, 1p 

 

B. (15 puncte) 
 

a) Semiecua�iile proceselor redox, 4p 

Notăm cu  a = masa ini�ială a plăcu�elor ;    x,y =masele finale ;     n= nr. de moli de metal depus pe plăcu�ă ; 
x = a - n·A +n · 56  ;     y = a-n· A + n· 64, 2p 

Ra�ionament., 2p 

A = 24 ( Mg ), 1p 

b) a= 300g, 2p 

c) (-) Mg/Mg2+(1M)// Fe2+(1M)  / Fe (+), 1p 

     (-) Mg/Mg2+(1M)// Cu2+(1M)  / Cu(+), 1p 

d) E =1,92V, 1p 

     E=2,7V, 1p 
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Limba franceză - o provocare pentru  
adolescen�ii de astăzi 

Impresii ale elevilor din grupa de limba francez� a CJExBC   
profesor lector Iosub Maricica   

Prin participarea la aceste ore suplimentare de limba fran-
ceză în Centrul de excelen�ă îmi fixez mai bine lec�iile, dar 
în acela�i timp învă� �i descopăr multe lucruri noi. De ase-
menea, atmosfera de la centru este una foarte frumoasă, 
doamna profesoară Maricica Iosub creând un spa�iu în care 
noi să învă�ăm aceasta limbă cu drag . 

Elev� Neac�u Daria, clasa a IX-a D  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  
 

Experien�a mea la Centrul de excelen�ă este unică. La fie-
care oră aflu �i învă� ceva nou, îmi îmbogă�esc vocabularul 
�i îmi dezvolt abilită�ile de comunicare în limba franceză. 
Mă bucur că am decis să mă înscriu la Centrul de excelen-
�ă. 

Elev� Mitrofan Anastasia, clasa a IX-a E  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  
 

Participarea la activită�ile de limba franceză organizate în 
Centrul de excelen�ă reprezintă pentru mine o experien�ă 
unică. Nu m-a� fi gândit niciodată că această limbă îmi va 
deschide noi oportunită�i. La fiecare oră �i prin fiecare acti-
vitate pe care ne-o propune doamna profesoară face ca 
limba franceză să devină mai atractivă, mai interesantă. 

Elev� Ciubotaru Bianca Beatrice, clasa a IX-a A  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u 

 

Înainte de a descoperi cum decurg orele la Centrul de exce-
lenta, aveam o teamă de a veni, acceptând să mă înscriu 
aici mai mult de dragul profesoarei mele de limba franceză 
din gimnaziu. Pe parcurs am descoperit că nu am niciun 
motiv de îngrijorare. Imediat a început să-mi facă plăcere 
să vin, deoarece aici îmi dezvolt mult mai bine cuno�tin�ele 
�i abilită�ile pentru limba franceză. Dacă la început am 
făcut aceasta alegere pentru a-mi ocupa timpul cu ceva 
care speram să îmi fie de folos în viitor, am descoperit apoi 
avantajele participării mele �i am con�tientizat dezavanta-
jele, în cazul în care a� fi irosit fără sens această �ansă. 
Doamna profesoară este incredibil de pasionată �i se vede 
că face această meserie cu mult drag. La fiecare oră ne 
înva�ă ceva nou �i se asigură de fiecare dată că în�elegem. 
Prin urmare, cine are această oportunitate ar trebui să pro-
fite de ea, pentru că în via�ă găsim timp pentru tot dacă 
chiar ne dorim! 

Elev B�luț� Florin-C�t�lin, clasa a IX-a G  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  

La început am fost foarte nesigură dacă să mă înscriu sau nu 
la activită�ile Centrului de excelen�ă, însă după ce am fost 
prima dată am �tiut clar că, acolo, este locul unde o să conti-
nui să merg fără a regreta nicio clipă. Este locul unde mi-am 
făcut prieteni noi, am acumulat noi cuno�tin�e, informa�ii, 
mi-am îmbogă�it vocabularul limbii franceze.  
Acum pot spune că pentru mine este o experien�ă minunată, 
iar cine are posibilitatea să vină aici, să o facă cu încredere!  

Elev� Maticiuc Carina, clasa a IX-a A  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  
 

Experien�a mea la Centrul de excelen�ă a fost una surprinză-
tor de plăcută, având în vedere emo�iile pe care le-am avut 
înainte să merg prima dată �i teama aceea de necunoscut. 
Mă bucur că am reu�it să fac acest pas �i să ajung acolo să 
îmi fac prieteni �i să învă� lucruri noi. Apreciez primirea 
călduroasă �i felul plăcut prin care doamna profesoară Mari-
cica Iosub ne transmite noile cuno�tin�e. 

Elev� Lupa� Florina-Izabela, clasa a IX-a A  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  
 

Fiecare experien�ă este unică. La început eram nesigură în 
legătură cu participarea mea la Centrul de excelen�ă; însă 
după primirea călduroasă �i prima oră în centru am �tiut 
sigur că voi veni cu plăcere de fiecare dată. Pe parcurs am 
descoperit că nu am niciun motiv de îngrijorare. În cadrul 
acestor ore îmi dezvolt mult mai bine cuno�tin�ele în limba 
franceză �i învă� mereu lucruri noi.  
De asemenea, atmosfera este una frumoasă, iar doamna pro-
fesoară creează o atmosferă în care noi învă�ăm cu plăcere! 

Elev� Mocanu Delia-Elena, clasa a IX-a A  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u, 

grupa de excelenț� Limba francez� - filiala Bac�u  
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Langue  

française 
Définition:  
L’adjectif qualificatif est employé pour décrire une personne, un objet, un lieu ou une opinion. 
Le féminin de l’adjectif qualificatif (formation) 

Règle générale Adjectif masculin + -e 

Il est grand. 
un garçon poli 

→ Elle est grande. 
→ une fille polie  

Forme unique au masculin et au  
féminin pour les adjectifs terminés  
en -e au masculin  

un conseil utile 

un garçon sin-
cère 

Il est jeune.  

une information utile 

une fille sincère 

Elle est jeune.  

Cas particuliers   
 

Forme unique au masculin et au féminin 
pour les adjectifs suivants  

un homme snob 

un chandail chic 

un style rococo 

une femme snob 

une robe chic 

une maison rococo  
Changement  
de la voyelle  
précédente 

-(i)er → -(i)ère 

léger 

premier 

légère 

première  

Changement de 
la voyelle finale 

-gu → -guë 

aigu 

ambigu 

aiguë 

ambiguë  

Changement  
de la consonne 
finale  

-f → -ve 

neuf 

actif 
neuve 

active  
-eux → -euse heureux heureuse  
-x → - se jaloux jalouse  

-eur → -euse 

menteur 

moqueur 

menteuse 

moqueuse 

 -eur → -e 

-eur → -(e)resse vengeur vengeresse 

supérieur 

extérieur 

majeur 

meilleur  

→ supérieure 

→ extérieure 

→ majeure 

→ meilleure 

-teur → -trice 

protecteur 

créateur 

protectrice 

créatrice  

Doublement  
de la  
consonne finale     

-et → -ette 

 

-el → -elle 

 

 

-ul → -ulle 

 

-(e)il → -(e)ille 

  

 

-en → -enne 

-ien → -ienne 

cadet 
 

cruel,  
formel 
 

nul 
 

pareil 
gentil 
 

européen 

ancien 

cadette 

 

cruelle 

formelle 

 

nulle 

 

pareille 

gentille 

 

européenne 

ancienne 

 

-et → -ète 

complet 

secret 
inquiet 

discret 
 

 

civil 
 

 

 

roumain 

plein 

voisin 

plan 

commun 

complète 

secrète 

inquiète 

discrète 

 

 

civile 

 

 

 

roumaine 

pleine 

voisine 

plane 

commune 

-on → -onne 

-ot → -otte 

 

-s → -sse 

bon 

sot 
 

gros 

bas 

bonne 

sotte 

 

grosse 

basse 

 

idiot 
 

 

français 

 

idiote 

 

 

française 

-il → -e 

-ain, -ein, -in, -an, -un → -e 

-ot → -e 

-s → -e 

Lʼadjectif qualificatif - quelques pistes 

Prof. lector CJExBC Iosub Maricica ,  
Colegiul Național Pedagogic „�tefan cel Mare= Bac�u 

profesor metodist Casa Corpului Didactic  Bac�u 
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Modification du mot   

un beau garçon 

MAIS : 
un bel enfant 
un bel habit 

une belle fille 

une belle armoire 

une belle histoire 

Cas particuliers    
 

nouveau, nouvel 
vieux, vieil 
mou, mol 
fou, fol 

nouvelle 

vieille 

molle 

folle 

Quelques formes irrégulières  

long 

sec 

blanc, franc 

doux 

roux, faux 

frais 

favori, béni 
rigolo 

grec 

turc, public 

hébreu 

malin, bénin 

jumeau 

longue 

sèche 

blanche, franche 

douce 

rousse, fausse 

fraîche 

favorite, bénite 

rigolote 

grecque 

turque, publique 

hébraïque 

maligne, bénigne 

jumelle 

Le pluriel de l’adjectif qualificatif (formation) 

Règle générale Adjectif singulier + -s 

Il est grand. 
une fille polie  

→ Ils sont grands. 
→ des filles polies 

Forme unique au singulier et au pluriel pour les 
adjectifs terminés en -s ou en -x au singulier 

un geste précis 

un enfant sérieux 

des gestes précis 

des enfants sérieux 

Cas particuliers 
 

-eau → -eaux beau beaux 

-al → -aux un rôle principal des rôles principaux 

Exceptions : 
  

-al → -als 

bancal  
fatal 
naval 
natal 

bancals 

fatals 

navals 

natals 

Lʼaccord de l’adjectif qualificatif  

Règle générale: 
 Lʼadjectif sʼaccorde en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel) avec le nom quʼil 
qualifie. 
Exemples: une revue intéressante; des enfants polis; des manches courtes 

 

 Avec des noms de genres différents, lʼaccord se fait au masculin pluriel. 
Exemple:  
 Une jupe et un chemisier neufs 

(féminin    + masculin  = masculin pluriel) 
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 Plus qu’un moyen 
de déplacement, le roller est 
devenu sans conteste ces 
dernières années, un loisir 
pratiqué par des millions de 
personnes. L’occasion pour 
petits et grands de se retrou-

ver ensemble ou seul et goûter au plaisir de belles 
promenades tout en découvrant et redécouvrant sa 
région. Professionnels et amateurs, des rendez-vous 
sont régulièrement donnés dans les grandes villes en 
France et sont pour certains devenus incontour-
nables, créant ainsi de véritables communautés de 
riders. 
 Ces balades se déclinent essentiellement en 
deux sortes : pour ceux qui maîtrisent comme des 
chefs les quatre roues, des randonnées sportives sont 
organisées assez régulièrement sur des parcours as-
sez longs et au rythme effréné. Pour ceux qui, au 
contraire, recherchent des sensations un peu moins 
fortes ou tout simplement une occasion de se dé-
tendre et de partager cette passion avec des milliers 
d’autres, outre les balades familiales ou entre amis, 
des rencontres ou chacun va à son allure, se dérou-
lent là encore un peu partout dans l’hexagone.  
 

Roller à Paris 

Balades rollers : Dates et heures 

En ville à Paris 3 75000 Paris 

Tel : 0892683000 

( Office de Tourisme de Paris- tarification spéciale) 
Du 10/01/2005 au 30/06/2005 à 10 :00 : Tous les 
jours 

Prix non communiqués 
 

Quelques rendez-vous incontournables pour les ama-
teurs de glisse : 
Le Friday Night Fever 3 tous les vendredis de 22h00 
au parvis de la gare Montparnasse 

Roller et coquillages 3 tous les dimanches à 14h30 
au départ de la place de la Bastille 

Esplanade des Invalides 3 tous les samedis et di-
manches à 15h00 

Au départ de Bercy 3 tous les dimanches à 14h30 

Place du Trocadéro- tous les dimanches à 15h00 
(pour patineurs confirmés) 
L’Association « Mardi c’est roller » organise des 
balades tous les mardis un peu partout dans Paris 
Au départ du Carroussel du Louvre- tous les lundis à 
20h45 

Model de subiect pentru Olimpiada de 
Limba franceză, clasa a VIII-a normal 

 

Prof. lector CJExBC Grozav Nicoleta,  
Director adjunct  

Colegiul Național „Ferdinand I= Bac�u 

Au départ du 47 boulevard Henry IV, à la Bastille 3 
tous les mardis et jeudis à 20h30. Cette randonnée 
vise à venir en aide aux sans-abri, victimes du froid, 
en leur distribuant des couvertures de survie.    

(http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-

examen/comprehension-ecrit-a2-3.html) 
(source des images : www.google.com) 

*incontournables= à ne pas manquer 
*effréné = très rapide 

*l’hexagone = la France 

 

SUBIECTUL I - COMPREHENSION ECRITE / 
30p 

 

1. Cochez la bonne réponse aux questions sui-
vantes ( 15 points): 

 

2. Trouvez un synonyme de « riders » dans le 
texte (5 points) 
 

3. Le mardi, on peut faire du roller (5 points): 
a) Au sud de Paris ; b) au nord de Paris ; c) presque 
partout dans Paris 

 

4. Que font les patineurs pour aider les SDF (5 
points) ? 

a) Ils distribuent de la nourriture ; b) ils organisent 
des balades ; c) Ils donnent des couvertures    

Question Vrai Faux On ne 
sait 
pas 

Le roller est con-
sidéré uniquement 
comme un moyen 
pour se déplacer 

      

Les balades con-
cernent surtout les 
sportifs 

      

On ne connait pas 
le prix des balades 

      

Pour participer, il 
faut s’inscrire par 
téléphone a l’of-
fice du tourisme 

      

Le mercredi, on 
peut trouver une 
« balade roller » à 
Paris 

      

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-ecrit-a2-3.html
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-ecrit-a2-3.html
http://www.google.com
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SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUIS-
TIQUES / 30p 

1. Répondez aux questions, en remplaçant les sé-
quences en italiques par les pronoms conve-
nables: (5p) 
Veux-tu me parler de ce film? (Oui) 
Tu verras ce film au cinéma avec tes amis? (Non) 
2. Trouvez  : (10p) 
a.un antonyme pour chaque mot :  
long≠ ……………………………  
fort≠ …………………… 

b. un synonyme : 
la promenade = ……………………… 

Se détendre=........................................ 
3. Ecrivez le texte suivant au féminin: / 15p.  
Denis est un garçon sympathique. Grand, blond, 
rieur, toujours prêt à rendre service. C’est un écolier 
sérieux, attentif, jamais inquiet, intéressé par tout ce 
qui l’entoure. Plus tard, il veut devenir acteur. C’est 
déjà un excellent comédien. 
 

SUBIECTUL III - PRODUCTION ECRITE / 40 
p. 
Tu vas à Paris avec des camarades de ton école qui 
sont,comme toi, passionnés de rollers et vous partici-
pez tous à une „balade roller= le samedi matin. Tu 
écris une lettre à tes parents où tu racontes ton expé-
rience avec des détails sur la compétition, la météo, 
le logement, les endroits visités. 
Tu t’appelles Claude / Claudine (130-150 mots). 
NOT�: Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru: 2 ore 

 

BAREM DE EVALUARE 

SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION / 30 p. 
 

1. / 5 x 3p. = 15 p. 

 

 

2. patineurs / 5p      
3. Presque dans tout Paris 
4. Ils donnent des couvertures                                                                                               

 

SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUIS-
TIQUES / 30 p. 
 

2x2.5 p=5p. 
Veux-tu m’en parler ? 

Tu verras ce film au cinéma avec eux ? 

 

2.5 p. x4=10p. 
long≠court 
fort≠faible 

la promenade=la balade 

se détendre=se relaxer 
 

1p. x 15 = 15p. 
Denise, une fille, Grande, blonde, rieuse, prête, 

une écolière, sérieuse, attentive, inquiète, 
intéressée, elle , actrice, une excellente, co-
médienne. 

 

SUBIECTUL III- PRODUCTION ÉCRITE/ 40 p. 
 

Respectarea cerindei (tip de producdie : scrisoare, 
număr de cuvinte) / 2.5 p.  
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la 
destinatar, context) / 2.5 p.  
Coerentă, coeziune, punere în pagină / 5 p.  
Capacitatea de a prezenta fapte, de a descrie 10 p.  
Corectitudine morfosintactică `i corectitudine 
ortografică gramaticală / 10 p.  
Corectitudine lexicală `i ortografie lexicală / 10 p. 
 

Question Vrai Faux On ne 
sait pas 

Le roller est con-
sidéré unique-
ment comme un 
moyen pour se 
déplacer 

  x   

Les balades con-
cernent surtout 
les sportifs 

  x   

On ne connait pas 
le prix des ba-
lades 

x     

Pour participer, il 
faut s’inscrire par 
téléphone a l’of-
fice du tourisme 

x     

Le mercredi, on 
peut trouver une 
« balade roller » à 
Paris 

x     



ISSN 2972 - 0893    ISSNL 2972 - 0893     Revista on-line a Centrului Județean de Excelență Bacău                                                                                                                                                   

 

 

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION DE 
L’ÉCRIT / 30 points. 
 

Lisez attentivement le document ci-dessous : 
C’est qui, le Petit Prince ? 

           Du 17 février au 26 juin 2022, le musée des 
Arts décoratifs, à Paris, 
consacre une grande ex-
position à ce célèbre hé-
ros, inventé par Antoine 
de Saint-Exupéry.   
         Le Petit Prince est 
le héros, et le titre, d’un 
conte écrit par Antoine de 
Saint-Exupéry, un grand 
écrivain français. Publié 
en 1943, Le Petit 
Prince est encore aujour-
d’hui l’un des livres les 
plus lus dans le monde… 

traduit dans plus de 200 langues et vendu à 
150 millions d’exemplaires ! 
      Mais pourquoi le Petit Prince est si célèbre ? 
Parce que tout le monde peut s’identifier à 
lui : enfants et adultes. C’est un petit garçon qui vit 
seul sur une planète lointaine. Amoureux d’une rose 
très capricieuse, il part en voyage sur d’autres pla-
nètes à la recherche d’amis. Il croise* différents per-
sonnages : un homme d’affaires, un roi, un géo-
graphe, un renard… qui vont tous lui apprendre 
quelque chose. Certains lui prouvent à quel point 
notre monde est parfois ridicule ; d’autres, comme le 
renard, lui délivrent des secrets de sagesse*. 
       Le Petit Prince raconte ses aventures à un avia-
teur en panne, rencontré dans le désert. Cet aviateur, 
c’est l’auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qui était 
aussi pilote. Grâce à son écriture et à ses dessins 
simples et poétiques, celui-ci nous transmet des mes-
sages de tolérance, d’amour, de respecte.     
https://www.1jour1actu.com/culture/cest-qui-le-petit

-prince 

*sagesse 3 îndelepciune 

* croiser -rencontrer  
Compréhension écrite : 
A. Choisissez la variante correcte : /10 points.  
 1. Qu’est-ce que le texte se propose ? 

 a. d’informer  
 b. d’inviter 
 c. de remercier 
 2. Ce texte est :  
a. un extrait d’un conte  

Model de subiect pentru Olimpiada de 
Limba franceză, clasa a VIII-a normal 

 

Prof. lector CJExBC Dumitra�cu Elena Sofica,  
�coala Gimnazial� „Alexandru cel Bun= Bac�u 

b. un article de presse en ligne  
c. une lettre 

Vrai ou faux ? Choisissez la variante  
correcte. /20points.  

 

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUIS-
TIQUES /30 points. 
 

1. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps 
requis : (10points)  
a. Elle ………..tout de suite quand je le 

lui……… . (partir, demander – présent de 
l’indicatif). 

b. Je ………. que vous………. continuer vos 
études. (savoir, vouloir- présent de l’indica-
tif) 

c. Elles ……… de l’école à midi et  ……….. 
dans le parc pour une heure.  (sortir –,se pro-
mener - passé composé) 

d. Vous ……… vos amis dans la rue demain 
matin. (rencontrer – futur proche) 

e. Cet été, nous……..dix jours en Espagne et nous 
………dans un grand hôtel. (aller, rester – futur 
simple) 
f. …….. acheter du pain ! ( aller – impératif) 
 

2. Mettez à la forme négative : (10 points.)  
a. Dans la bûche de Noël on met de l’huile. 
b. Ils mettent du sucre dans le thé. 
c. Je te dis quelque chose. 
d. Il l’a vu devant le guichet. 

    VRAI FAUX 

1.  Le Petit Prince est 
le héros d’un film 
animé. 
Justification ... 

    

2.  Ce livre a été tra-
duit en moins de 
deux cents langues. 
Justification.... 

    

3. Le Petit Prince part 
en voyage sur d’au-
tres 
planètes cherchant 
des amis. 
Justification... 

    

4.  L’aviateur que le 
Petit Prince croise 
dans le désert est 
l’auteur du livre 

Justification .... 

    

https://www.1jour1actu.com/culture/cest-qui-le-petit-prince
https://www.1jour1actu.com/culture/cest-qui-le-petit-prince
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e. Ses enfants ont de l’ambition. 
3. Écrivez une phrase pour chacune des situations 
suivantes : (10 points.) 
a. Vous demandez à votre ami de vous prêter son 

livre d’histoire. 
b. Vous êtes invité à l’anniversaire de votre ami. 

Vous acceptez son invitation en le remerciant. 
 

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE / 40 
points. 

Vous êtes en vacances dans les Alpes. C'est 
l'hiver. Il fait -10º, il neige et il y a du vent, mais le 
paysage est magnifique. Vous venez de vivre des 
moments extraordinaires et vous racontez votre ex-
périence à votre ami Jean.  Vous l’invitez de passer 
quelques jours avec vous. Vous vous appelez Chris-
tine / Paul. (100 3 120 mots) 
Nota : 
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timp de lucru : 2 ore. 

 

BAREM DE EVALUARE 

Clasa a VIII a  
 

Nota: Se punctează oricare alte formulări/ modalită�i 
de rezolvare corectă a cerin�elor.  
 

SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION DE 
L’ÉCRIT / 30 points.   
A. Choisissez la variante correcte: /10 points.  (2x 
5 points) 
 1. Qu’est-ce que le texte se propose ? 

 a. d’informer  (5 points) 
 2. Ce texte est :  
 b. un article de presse en ligne (5 points) 
 B. Vrai ou faux ? Choisissez la variante correc-
te. /20 points.      (4 x 5 points.) 
 

 SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUIS-
TIQUES /30 p. 
 

1. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps 
requis : (10p)  
 a. Elle part tout de suite quand je lui de-
mande. 
 b. Je sais que vous voulez continuer vos 
études. 
 c. Elles sont sorties de l’école à midi et se 
sont promenées dans le parc pour une heure.   
 d. Vous allez rencontrer vos amis dans la 
rue demain matin. 
 e. Cet été, nous irons dix jours en Espagne 
et nous resterons dans un grand hôtel.  
 f. Va acheter du pain !  
 

2. Mettez à la forme négative : (5 x 2 points) 
Dans la bûche de Noël on ne met pas d’huile. 
Ils ne mettent pas de sucre dans le thé. 
Je ne te dis rien. 
Il n’a vu personne devant le guichet. / Il ne l’a pas 

vu devant le guichet. 
Ses enfants n’ont pas d’ambition. 
3. Expression libre/ Toute phrase qui respecte la 
fonction communicative et la situation proposées.         
(2 x 5points) 
 

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE / 40 
points. 
   Respectarea cerindei (tip de producdie*, număr de 
cuvinte**) / 5 p.  
   Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la 
destinatar, context) / 5 p.  
   Coeren�ă, punere în pagină / 10 p.  
   Capacitatea de a relata evenimente / ac�iuni, 
sentimente /10 p.  
   Corectitudine morfosintactică / 5 p.  
   Lexic: varietate `i corectitudine / 5 p.  
 

NB: *se accepta orice forma de redactare scrisoare 
sau e-mail 
**se accept�  o abatere de+/_10 %  din num�rul 
total de cuvinte recomandat 
 

 

Orice abordare a subiectului care se abate de la 
tipul de text `i / sau / de la tema solicitate va fi 
penalizat� cu 50% din punctajul alocat pentru 
toate criteriile, cu excepţia Corectitudinii 
morfosintactice `i lexicale. 

    VRAI FAUX 

1.  Le Petit Prince est le 
héros d’un film animé. 
Justification.... C’est le 
héros, et le titre, d’un con-
te écrit par Antoine de 
Saint-Exupéry, un grand 
écrivain français. 

         X 

2.  Ce livre a été traduit en 
moins de deux cents lan-
gues 

Justification... l’un 
des livres les plus lus dans 
le monde… traduit dans 
plus de 200 langues. 

          X 

3. Le Petit Prince part en 
voyage sur d’autres 
planètes à la recherche 
d’amis 

Justification. Il part en 
voyage sur d’autres 
planètes à la recherche 
d’amis. 

       X   

4.  L’aviateur que le Petit 
Prince croise dans le dé-
sert est l’auteur du livre 

Justification... Cet avia-
teur, c’est l’au-
teur, Antoine de Saint-
Exupéry, qui était aussi 
pilote. 

         X   

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-des-livres-pour-enfants
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Zilele de 5 �i 24 ianuarie 1859 au marcat 
definitiv istoria noastră na�ională. Partida Na�io-
nală din Moldova �i �ara Românească  a ob�inut 
alegerea în Adunările Elective de la Ia�i �i Bu-
cure�ti a aceluia�i candidat: Alexandru Ioan Cu-
za. Prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza 
a luat na�tere statul român modern.  

Noul domn al Principatelor descindea 
dintr-o familie înstărită de dregători. Ace�tia 
de�inuseră func�ii importante în administra�ia 
centrală �i jude�eană a Moldovei încă din seco-
lul al XVII-lea, dar nu se numărau printre marile 
familii boiere�ti. Alexandru Ioan Cuza s-a năs-
cut la 20 martie 1820 �i, ca mul�i feciori din cla-
sa sa, în perioada anterioară Revolu�iei de la 
1848, a urmat pensionul francez de la Ia�i �i a 
fost înscris apoi la Paris. �i-a luat bacalaureatul 
în Litere în 1835 �i s-a înscris la Facultatea de 
Drept, dar nu �i-a terminat studiile.  

La întoarcerea acasă, a fost un timp ca-
det în armată, dar s-a retras în 1840 �i a devenit 
membru al Cur�ii de Justi�ie din Covurlui, în 
sud, fiind pre�edintele acesteia între 1842 �i 
1845. Din cauza rolului pe care l-a jucat în tul-
burările de la Ia�i, în 1848, a fost silit să plece în 
exil, dar s-a reîntors, în iulie următor, cu pu�in 
înainte de sosirea noului domnitor Grigore Ale-
xandru Ghica, pe care l-a slujit în diverse pos-
turi administrative. Sub caimacamul, Nicolae 
Vogoride, în 1857, a slujit pentru scurt timp ca 
prefect de Covurlui, la Gala�i, dar a demisionat 
în semn de protest fa�ă de înregistrarea fraudu-
loasă a alegătorilor pentru alegerile pentru ale-
gerile Adunării ad-hoc.  

În timpul comisiei provizorii a celor trei 
caimacami, în 1858, a devenit loc�iitor al co-
mandantului mili�iei moldovene�ti, func�ie pe 
care o avea �i în momentul alegerii sale ca 

Unirea Principatelor Române în 
documentele de arhivă (1915-1947) 

Prof. dr. lector CJExBC Romanda� Bogdan-Florin,  
Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" One�ti  

domn. Cuza î�i datorează, fără îndoială, alegerea 
îndelungatei sale activită�i patriotice, pozi�iei 
sale consecvent unioniste �i ideilor sale politice 
�i sociale liberale, de�i nu radicale. 

Alegerea aceluia�i domnitor în ambele 
Principate, chiar dacă acesta nu provenea dintr-o 
familie domnitoare străină, era un veritabil suc-
ces. Pentru diploma�ia europeană, el era separat 
domnitor în Muntenia �i domnitor în Moldova, 
dar pentru români era domnitor peste aceia�i 
�ară. A�a cum Italia nu se va mul�umi să fie doar 
o „expresie geografică=, nici Principatele nu au 
voit să fie doar o „expresie diplomatică=. Dom-
nia lui Cuza, de�i scurtă �i agitată de tensiuni 
politice, pune bazele politice, economice, socia-
le �i culturale ale României moderne. 

Domnia a fost agitată �i din cauza Mari-
lor Puteri vecine (Austria, Rusia) care nu puteau 
accepta la grani�ele lor un stat tânăr îndreptat 
spre Occident. Astfel, existen�a Principatelor 
Unite nu reprezenta pentru Rusia decât o umi-
lin�ă suplimentară în Tratatul de Pace impus Ru-
siei de învingătorii din 1856 (Fran�a �i Marea 
Britanie).  

Emanciparea na�ională a popula�iilor 
cre�tine din Imperiul Otoman nu prezenta vreo 
urgen�ă, nici în mintea �arului, nici în cea a lui 
Gorceakov. Doar atunci când mersul evenimen-
telor va fi împiedicat men�inerea în coasta Rusi-
ei  a unei Turcii slabe �i neputincioase se va 
gândi vicecancelarul rus la o confedera�ie a sta-
telor balcanice, care nu va trebui nicidecum să 
cadă sub influen�a puterilor occidentale: 

 

„Trebuie s� veghem – scria Gorceakov – ca s� se 
fac� aceasta pe baze patriarhale, care s� corespund� cu 
natura primitiv� a acestor popoare, �i cu excluderea pe 
cât se poate a curentului revoluționar �i democratic al 
Occidentului=. 
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Unirea Principatelor Române a fost săr-
bătorită atât în timpul domniei lui Carol I (1866
3 1914; din 10 mai1881, Rege al României), cât 
�i a regilor Ferdinand I (191431927), Carol al II
-lea (193031940) �i Mihai I (192731930; 19403
1947). La 5 februarie 1920, Parlamentul Româ-
niei a adoptat legea prin care „Ziua de 24 ianu-
arie stil vechi (6 februarie) va fi s�rb�toarea 
na�ional� a Unirii tuturor românilor=.  

Legea publicată la 8 februarie 1920 nu 
făcea decât să consfin�ească o sărbătoare care 
avea loc în fiecare an după realizarea Unirii 
Principatelor (1859). Printr-o adresă telefonică 
din 21 ianuarie 1915, revizorul �colar Florea 
Iftimescu adresa dirigintelui N. Trandafir din 
Bor�ani următoarele indica�ii:  

 

„Ziua de  24 ianuarie, o veți s�rb�tori conform 
regulamentului, dând o cuvenit� importanț� împrejur�ri-
lor. Acolo, unde sunt monumente, le veți ține în fața lor. 
Ne veți raporta modul cum ați s�rb�torit aceast� m�reaț� 
zi național�=. 

 

Modul cum au sărbătorit localnicii �i ele-
vii din Bor�ani Ziua Unirii aflăm dintr-o notă 
din 23 ianuarie 1915, adresată, de această dată 
primarului din localitate:  

 

„Astfel, în aceast� zi, la ora 10 a.m. elevii �colii 
vor merge cu stimabilul – dirigintele N. Trandafir – la 
Biseric�, iar dup� prânz la ora 2 p.m. se va face o serbare 
�colar� constând din poezii, cântece �i cuvânt�ri=.  

 

Adresa se încheie cu rugămintea dirigin-
telui N. Trandafir ca la aceste manifestări să 
participe �i primarul localită�ii Bor�ani alături de 
Consiliul Comunal. Programul artistic dedicat 
Unirii Principatelor era unul destul de elaborat 
�i cuprindea recitarea unor poezii, momente de 
cor patriotic, precum �i prelegeri de istorie na�i-
onală. 

 Corul elevilor avea în repertoriu cântece 
precum: „Imnul Regal= (care deschidea activită-
�ile dedicate Unirii Principatelor), „Iancu la Tur-
da=, „Astăzi fra�ilor români=, „Strămo�ii 
no�trii= (clasele III-VIII), iar din poezile care se 
recitau remarcăm: „24 ianuarie 1859=, „�ara 

mea=, „Îngerul chiamă=, „La Mără�e�ti=, „Cu 
noi e Domnul Sfânt=, „Odă osta�ilor români=, 
„Frumoasă e�ti o �ară=, „Decebal către popor=, 
„O scrisoare de la Muselim Selo=, „Pa�a Ha-
san=. 

Prelegerile istorice aveau un contur bine 
definit. Astfel, din Procesul-Verbal nr. 5 din 24 
ianauarie 1946 al �colii din Horge�ti, aflăm �i 
arhitectura discursului patriotic din această peri-
oadă:  

 

„Dup� terminarea slujbei vorbe�te asistenței d-l 
D. Buc�e directorul �coalei despre Ideea de Unire la Ro-
mâni �i foloasele ce au decurs din aceast� unire  accentu-
ându-se în afar� de însemn�tatea actului politic �i despre 
împropriet�rirea f�cut� de Cuza, Ferdinand I �i M. Rege-
le Mihai I în 1945 scoțându-se în evidenț� în afar� de 
personalit�țile celor 2 regi, �i domnitorul Cuza �i a lui 
Mihail Kog�lniceanu �i dr. Petru Groza pre�edintele 
Consiliului de Mini�tri. A mai vorbit �i p�rintele C. Dinu 
despre însemn�tatea zilei accentuând despre însemn�ta-
tea preg�tirii suflete�ti pentru des�vâr�irea Unirii, pre-
cum �i dragostea ce trebuie s� st�pâneasc� pe fiecare 
Român faț� de conduc�torii s�i �i țar� �i neamul româ-
nesc=. 

 

Instaurarea primului guvern comunist în 
România (6 martie 1945) a însemnat �i ini�ierea 
unui nou discurs ideologic privind Unirea de la 
24 ianuarie 1859.  

La 22 ianuarie 1947 a fost transmisă o 
nouă instruc�iune privind sărbătorirea acestei 
zile în �ară. Sunt incluse dispozi�ii cu un caracter 
politic pentru că, a�a cum se precizează în adre-
sa către �coala Generală Gârlenii de Sus: 

 

„Dar 24 ianuarie nu este numai Ziua Unirii Na-
ționale. Ea mai are �i alt� semnificație. În ziua de 24 ia-
nuarie 1905 s-a p��it la reorganizarea mi�c�rii muncito-
re�ti, înființându-se primele sindicate, care lupt� pentru o 
viaț� mai bun� pentru toți muncitorii manuali �i intelectu-
ali �i care promovând principiul Unirii tuturor forțelor 
naționale lupt� pentru pace �i înflorirea mândrii noastre 
Românii democrate în spiritul de lupt� al poporului ro-
mân (vezi documente sindicale din ed. MSM din 1946)=.  

 

Una din trăsăturile secolului XX este 
strâns legată de con�tiin�a istorică. Secolul XX 
semnalează pericolul falsificărilor istorice de 
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către regimurile totalitare (comunism, nazism, 
fascism). Timpul, a cărui menire este să scoată 
la iveală adevărul, î�i va face poate �i de astă 
dată datoria. 
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Anexa 1 Anexa 2 

1915 ianuarie 21. Ordin telefonic privind s�rb�to-
rirea zilei de 24 Ianuarie.  

Arhivele Naționale Bac�u, fond �coala General� 
Bor�ani, dosar 1/1915, f. 24 

1915 ianuarie 23. Raportul dirigintelui �colii 
Bor�ani c�tre primar privind organizarea unei 
serb�ri �colare pentru s�rb�torirea zilei de 24 

Ianuarie. 
Arhivele Naționale Bac�u, fond �coala General� 

Bor�ani, dosar 1/1915, f. 25 
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Elev� Munteanu Alecsya, clasa a  XI-a,  
Colegiul     Național „Ferdinand I= Bac�u 

 

De ce ar trebui s� iți mulțumim ție, Alexandru 
Ioan Cuza? Istoria „Micii Uniri= este una dintre 
cele mai importante momente din istoria na�io-
nală a României. În anul 1859, �ara Româneas-
că, Moldova �i Transilvania au fost unite sub o 
singură conducere, menită să pună capăt domi-
na�iei otomane în această regiune. Proclamarea 
Unirii Principatelor Române a avut loc la 5/24 
ianuarie 1859, ceea ce marchează data de na�te-
re a statului modern român. De-a lungul istoriei, 
acest eveniment a jucat un rol esen�ial în identi-
tatea na�ională a românilor �i a continuat să fie 
un moment de mare importan�ă pentru toate ge-
nera�iile care au urmat.  
 Alexandru Ioan Cuza este personalitatea 
sub numele căruia această unire a fost posibilă, 
acesta devenind domn al Principatelor. Ideea de 
Unire datează cu mult înainte de 1859, aceasta 
fiind  un proces care a început în 1848, bazat pe 
puternica apropiere culturală �i economică între 
cele două Principate Române. În anul 1848 s-a 
realizat uniunea vamală între Moldova �i �ara 
Românească, în timpul domniilor lui Mihail 
Sturdza (Moldova), respectiv Gheorghe Bibescu 
(�ara Românească). Emanciparea na�iunii era 
una importanta pentru românii diviza�i, dezbi-
na�i de marile imperii. Problema unirii este pusă 

24 Ianuarie din perspectiva mea istorică 

Articole ale elevilor grupei de excelenț� disciplina Istorie,  
coordonați de profesor dr. lector Romanda� Bogdan-Florin,  

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir= One�ti 

in fa�a Marilor Puteri în urma Războiului Cri-
meii (1853-1856), prin rezolu�iile Divanurilor 
Ad-Hoc (1857). Marile Puteri au adoptat Con-
ven�ia de la Paris în 1858. Aceasta prevedea 
Unirea Principatelor sub un nume formal, cele 
două având o conducere proprie, cu doi domni-
tori diferi�i �i, de asemenea, două guverne dife-
rite, lucrurile acestea neputând decât să-i nemul-
�umească pe românii care voiau o unire reală, nu 
una doar prin nume.  
Deschiderea României la practicile europene, a 
ajutat la modernizarea statului, atât din punct de 
vedere politic, cât �i economic. Recurgând la 
tactica „politicii faptului împlinit=, Adunările 
Elective de la Ia�i �i Bucure�ti, au decis alegerea 
lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei 
�i �ării Române�ti . Acesta este ales, mai întâi, 
prin unanimitate, la Ia�i, la 5 ianuarie 1859, mai 
apoi fiind ales �i de Adunarea Electivă a  �ării 
Române�ti, la Bucures�i, la 24 ianuarie 1859. 
 Având o domnie scurtă, cuprinsă între 
anii 1859-1866, Alexandru Ioan Cuza reu�e�te, 
însă, să aducă noi reforme �i să modernizeze 
Principatele Române. În anul 1861, în cadrul 
Conferin�ei de la Constantinopol, Marile Puteri 
acceptă unirea administrativă �i legislativă, doar 
pe perioada domniei lui Cuza. În această perioa-
dă au fost unificate serviciile vamale, telegrafu-
lui �i po�telor,, iar ora�ul Bucure�ti a fost decla-
rată capitala României. S-a adoptat stema �i s-a 
unificat armata. Pe data de 11 octombrie 1863, 
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domnitorul îl nume�te pe Mihail Kogălniceanu 
prim-ministru. În timpul acestei guvernări au 
fosta adoptate legi precum: Legea secularizării 
averii mănăstire�ti (17 decembrie 1863), Legea 
din 24 ianuarie 1864, prin care lua fiin�ă Curtea 
de Conturi, al cărei rol era verificarea �i contro-
lul administrării banilor publici, Legea din 2 
aprilie 1864, care făcea referire la organizarea 
comunelor urbane �i rurale.  Secularizarea averi-
lor mănăstire`ti a readus în folosul dării un sfert 
din pământul arabil, care a permis adoptarea re-
formai agrare. Prin împroprietărirea a circa 460 
000 de familii de dărani a fost detensionată soci-
etatea, predominat rurală în acea perioadă. Lor li 
se adaugă o muldime de reforme în domeniul 
fiscal, administrativ, juridic care erau inerente în 
procesul de modernizare al României. 
 Din cauza respingerii de către Adunarea 
legislativă a proiectului privind Legea rurală 
emisă de guvernul lui Kogalniceanu, Alexandru 
Ioan Cuza va dizolva Adunarea legislativă la 2 
mai 1864 �i a promulgat o nouă Constitu�ie, nu-
mită Statutul Dezvoltător al Conven�iei de 
la Paris, care întărea puterea domnului în detri-
mentul legislativului. În luna august 1864 a fost 
adoptată Legea rurală prin care a fost desfiin�ată 
clăcă�ia, iar �ăranii sunt împroprietări�i în func-
�ie de numărul de vite  pe care le de�ineau, fără a 
putea vinde pământul timp de 30 de ani �i plă-
tindu-l timp de 15 ani. Consacra învă�ământul 
primar obligatoriu �i gratuit, liceul de 7 clase cu 
o pondere mai mare acordată disciplinelor uma-
niste, introduce invatamantul tehnic profesional 
prin scolile de agricultură, arte si meserii de co-
mert. Domnia autoritară a lui Cuza a dus la crea-
rea ,,monstruoasei coali�ii=, care avea ca scop 

înlăturarea domnitorului cu un prin� străin. Pe 
data de 11 februarie 1866 Alexandru Ioan Cuza 
este nevoit sa abdice.  
 Alexandru Ioan Cuza a pus bazele unei 
tări care a dorit sincronizarea cu Occidentul. 
Domnia lui, de�i scurtă, a reu�it să modernizeze 
politica �i economia a două principate, care s-au 
aflat atâta timp sub domina�ie straină. Alexan-
dru Ioan Cuza a trezit spiritul na�ional în popo-
rul român, acest lucru ducând la câ�tigarea Inde-
penden�ei de Stat (1878) �i la Marea Unire 
(1918). 

Elev� Bucur Ana-Maria, clasa a  XI-a,  

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir= One�ti
   

 De ce ar trebui s� îți mulțumim ție, 
Alexandru Ioan Cuza? Să fie oare pentru 
înrădăcinarea �ării noastre dragi �i consolidarea 
unui popor sub un singur nume sfânt care �i-a 
rostit numele în cea de-a 24 zi a lui Gerar de 
164 de ani sau pentru ve�mântul drapelului ce 
une�te albastrul cerului, galbenul ogoarelor �i 
sângele vărsat de străbunii no�tri? 

 Colonelul Alexandru Ioan Cuza(24 ia-
nuarie 1859323 februarie 1866) un fost membru 
al lojelor masonice, a dat dovadă de iubire fa�ă 
de neam prin unificarea celor două principate, 
�ara Românească �i Moldova într-un stat unitar 
la 24 ianuarie 1859. Astfel acesta, a participat 
activ la mi�carea revolu�ionară de la 1848 din 
Moldova �i la lupta pentru unirea Principatelor.  

 La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al 
Moldovei la Ia�i fiind liderul unionist al 
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„Partidei Naționale= , în ciuda sus�inerii acor-
date lui Grigore Sturdza de către membrii gru-
pului politic. În ceea ce prive�te alegerile din 
�ara Românească,  la 24 ianuarie 1859 Al. I. 
Cuza devine noul domnitor al acestui Principat., 
înfăptuindu-se astfel unirea celor două 
Prin�ipate Române�ti. Întrucât în textul Con-
ven�iei nu se stipula ca domnii ale�i în cele două 
Principate nu pot fi personalită�i distincte, liderii 
unioni�ti au decis ca alesul Moldovei să fie 
desemnat �i în �ara Românească. 

 Odată ajuns pe scaunul de domnitor, Cu-
za a sus�inut o activitate politică �i diplomatică 
pentru recunoa�terea unirii Moldovei �i �ării 
Române�ti de către Puterea suzerană �i Puterile 
Garante. Contextul istoric extern a fost unul fa-
vorabil  pentru a realiza această unire. Acesta 
dispută fiind  reprezentată de Războiul din Pe-
ninsula Crimeea( 1853- 1856). Rusia se alfla 
într-o situa�ie conflictuală cu Imperiul Otoman 
�i alian�a formată din marile puteri ale Europei, 
în special Fran�a �i Marea Britanie, pe fondul 
tentativei de a se apropia de Strâmtorile spre 
Marea Mediterană �i Orientul Apropiat. Marile 
Puteri, puse în fa�a faptului împlinit, prin 
semnarea Tratatului de Pace de la Paris din 1858 
a fost înlăturat protectoratul �arist �i se stipula 
independen�a administrativă a celor două princi-
pate, datorită votului precursor din cadrul 
Adunărilor ad-hoc. În urma acestori alegeri a 
luat na�tere Statul Modern Român ce avea drept 
drapel oficial tricolorul. 

 Un personaj semnificativ în cariera poli-
tică a noului domn ce a militat pentru prosperi-
tatea poporului român a fost Prim-Ministrul �i 
Ministrul Afacerilor Interne, Mihail Kogălnicea-

nu, numit în func�ie la 11 octombrie 1863 până 
în 1865. Acesta a avut un rol importatnt în abo-
lirea Regulamentelor Organice cât �i în dobândi-
rea autonomiei Moldovei. Pentru a garanta ega-
litatea drepturilor �i proprietă�ii românilor, 
Kogălniceanu sus�ine reformele lui Cuza.  

 În acest fel, principala reformă a fost 
Secularizarea averilor mănăstire�ti din 1863. O 
mare parte din proprietă�ile funciare ce apardi-
neau Bisericii au fost trecute în proprietatea 
�ăranilor, mai exact a cincea parte din pământul 
dării, a stabilit `i un venit de 10% asupra repre-
zentandilor Bisericii `i tot ce dine de aceasta. 
Protestele călugărilor greci erau de a`teptat, 
`tiindu-se faptul că mănăstirile din Muntele 
Athos primeau fonduri de la mitropoli�ii români 
încă din secolul al XVI-lea. Din această cauză, 
slujbele în greacă au fost interzise, cu excep�ia a 
trei biserici în tot statul, iar drepturile autocefale 
ale Bisericii române fa�ă de Patriarhia din Cons-
tantinopol au fost afirmate. 

 O lege majoră în cadrul noului stat ce 
avea să schimbe modul de trai al românilor a 
fost Reforma agrară din 1864. Aceasta a repre-
zentat o măsură prin care dăranii clăca`i erau 
eliberadi de obligadiile fadă de boieri `i erau îm-
proprietăridi cu pământ. Această reformă i-a eli-
berat pe dărani de sarcinile feudale precum cla-
ca, dijma sau podvezile, desfiinda monopolurile 
feudale din interiorul satelor. Loturile erau dis-
tribuite în funcdie de numărul de vite dedinute. 
căranii urmau totu`i să răscumpere terenurile `i 
să achite anual o anumită sumă, timp de 15 ani. 
În plan economic dăranii deveneau totodată con-
tribuabili la bugetul de stat, `adar, veniturile din 
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bugetul statului cre`teau considerabil. În ceea ce 
prive�te educa�ia,la 5 decembrie 1864 Alexan-
dru Ioan Cuza promulgă Legea instrucdiunii pu-
blice, prima lege prin care învădământul era or-
ganizat în mod unitar astfel: primii 4 ani de stu-
diu erau obligatorii �i gratui�i, oricine avea drep-
tul să aibă acces la educa�ie, nivelul secundar 
timp de 7 ani �i nivelul superior de 3 ani în do-
meniul facultă�ilor. Astfel, a fost construită Uni-
versitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia�i �i de la 
Bucure�ti. A�adar, putem preciza faptul că pe-
rioada de modernizare a Statului Român a fost 
un proces îndelungat a căror rezultate s-au re-
marcat mai ales în domeniul social �i economic, 
dar a reu�it să clădească funda�ia României con-
temporane într-o perioadă tensionată din punct 
de vedere politic.  

Elev� Matache Rebeca,  clasa a XI-a,  

Colegiul  Național „Ferdinand I= Bac�u  

 

De ce ar  trebui sa îți mulțumim ție, 
Alexandru Ioan Cuza?  Mul�umită �ie astăzi 
avem în fa�a noastră o Românie  mare, un stat  
unitar �i puternic, care a trecut prin multe 
războaie, reforme  �i revolu�ii, care se dezvoltă 
constant �i aspiră întotdeauna  spre perfec�iune,   
acest stat, nu ar fi ajuns nicăieri  fără spiritul tău 
patriotic, fără conducerea �i devotamentul tău, 
fără credin�a ta în el �i convingerea că prin 
multă trudă, acest stat poate ajunge în punctul în 
care este astăzi, dar mai ales  fără puterea ta de a 
îndeplini dorin�ele românilor, acelea de a avea 
un stat unitar, centralizat , cu un lider comun 
care să reprezinte dorin�ele �ării, astfel cu ajuto-
rul tău a luat  na�tere ceea ce  numim astazi Ro-

mânia. Alexandru Ioan Cuza a pus bazele Ro-
mâniei de astăzi, prin multele reforme a clădid 
�i a dezvoltat u�or usor România, iar pentru asta 
trebuie să î�i fim pe deplin recunoscători.  

Alexandru Ioan Cuza prin reformele 
adoptate în cadrul scurtei sale domnii, 18593
1866, a pus bazele României moderne. Astfel, 
odată cu contextul favorabil determinat de 
Războiul Crimeii (185331856), a cărui final a 
însemnat îndepărtarea protectoratului unic al 
Rusiei din  Principatelor Române, în cadrul 
Congresului de la Paris (1856), românilor li s-a 
deschis o cale spre unire, spre împlinirea unui 
deziderat na�ional. Ca urmare a deciziilor luate 
în cadrul Adunărilor (Divanurilor) Ad-Hoc 
desfă�urate în anul 1857, în Moldova �i �ara 
Românească, românii aveau un singur gând 
comun: cel al Unirii. Cele 7 Puteri Garante au 
propus Principatelor o unire formală, urmând ca 
cele doua Principate Române să fie unite doar în 
titulatură („Principatele Unite ale Moldovei �i 
Valahiei=), în practică însă, având  doi domnito-
ri diferiti �i conduceri diferite  (la Ia�i �i 
Bucure�ti). Dar Unirea reprezenta un obiectiv al 
elitei române`ti �i al întregului popor, astfel au 
decis sa pună Europa în fa�a politicii faptului 
împlinit. Ca urmare, odată cu alegerile pentru 
tronul de la Ia�i �i de la Bucure�ti, românii l-au 
ales pe Alexandru Ioan Cuza atât în Moldova 
cât �i în �ara Românească. Marile Puteri ale Eu-
ropei au luat act de acest gest de curaj politic al 
românilor, astfel  încât la 5/ 24 ianuarie 1859 s-a 
infaptuit Unirea Principatelor Române. Unire pe 
care întreg poporul român o a�tepta cu nerăb-
dare �i a fost în sfîr�it realizată prin curajul atât 
al lui Cuza cât si a elitei politice românesti. De 
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asemenea, această dublă alegere a demonstrat în 
fa�a Europei �i a opiniei publice, biruin�a 
mi�cării unioniste, oferind României un nou sta-
tut interna�ional, intrând în spatiul diplomatic 
european ca o nouă entitate, nefiind încă inde-
pendentă. Dobândirea independen�ei nu era de-
cat la un pas distan�ă, fiind următorul obiectiv 
politic pe care si-l asuma na�iunea română.  

 Tânara Românie nu era momentan decât 
un stat încă supus suzeranită�ii Por�ii Otomane 
�i sub garantia colectivă a Marilor Puteri. Astfel, 
în anul 1861, în cadrul Conferin�ei de la Cons-
tantinopol, Domnul unirii, Alexandru Ioan Cu-
za, a luptat pentru deplina unificare politico-

administrativă. Acesta, ferm �i încrezător, s-a 
prezentat în fa�a puterilor europene �i a cerut 
drepturile pe care le viza na�iunea română. Cele 
două vizite ale lui Alexandru Ioan Cuza la 
Constantinopol au fost mai degrabă vizitele unui 
principe european, decât cele ale unui principe 
vasal, ducând la că�tigarea simpatiei sultanului. 
Cuza a dobândit dreptul ca România să poată 
modifica �i schimba legile care privesc adminis-
tra�ia internă, fără nicio interven�ie externă, 
ducându-ne la un punct foarte aproape de inde-
penden�ă. În perioada domniei lui Cuza s-au sta-
bilit �i primele contacte diplomatice cu Statele 
Unite ale Americii. �inând cont de aspira�iile 
na�ionale, tânara diploma�ie română s-a compor-
tat cu pricepere impunând tuturor Marilor Puteri 
să fie acceptată ca un stat care aspira către un 
nou statut interna�ional. Cuza a fost primul arhi-
tect politic  al statului român modern. A ini�iat 
„Marile reforme= cu sprijinul guvernului condus 
de Mihail Kogălniceanu (1863-1864).  Una 
dintre cele mai importante reforme a fost cea a 

secularizarilor averilor mănăstire�ti (decembrie 
1863). Biserica a devenit o simplă institutie de 
stat, la fel ca celelate, fără vreun drept aparte. O 
mare parte din proprietă�ile funciare ale Bisericii 
au trecut în proprietatea �aranilor prin Legea ru-
rală din august 1864.  Acest fapt a dus la pro-
fundă numul�umire a călugarilor greci care de�i-
neau importante proprietă�i în România. O altă 
ac�iune politică realizată de Cuza a fost cea, în 
cadrul căreia a dizolvat Adunarea Legiuitoare, 
adoptând un nou document constitu�ional �i o 
lege electorală. Se va crea Consiliul de Stat pen-
tru pregătirea legilor interne. Prima Universitate 
din �ară va lua na�tere în anul 1860 la Ia�i, 
aceasta avand astăzi numele Domnitorului.  

Va fi înfiin�ată �coala Na�ională de Arte 
Frumoase, se va adopta învă�ământul obligatoriu 
pentru nivelul primar.  Învă�ământul a devenit 
gratuit pentru toti copii indiferent de sex �i ca-
tegoria socială �i s-a impus �i o singură pro-
gramă �colară.   Legea agrară (august 1864) a 
reprezentat una dintre cele mai importante re-
forme realizate de Cuza, în cadrul careia s-a 
desfintat orice formă de feudalism �i 406 429 de 
�ărani au fost împroprietări�i cu loturi de teren 
agricol. 

Conchid prin a sus�ine că, Alexandru 
Ioan Cuza a fost unul dintre cei mai importan�i 
domnitori pe care i-a avut istoria noastră �i fără 
de care nu am fi avut statul român de astăzi. Pâ-
nă la Cuza, domnitorii români priveau spre 
Constantinopol �i Moscova. Odată cu Alexandru 
Ioan Cuza, conducătorii români au început să 
privească cu încredere spre Occident.   
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Elev� Neguriță Roxana-Ioana, clasa a  XII-a,  

Colegiul Național „Gheorghe Vr�nceanu= Bac�u 

  

 De ce ar trebui s� îți mulțumim ție, 
Alexandru Ioan Cuza? De ce ar trebui să î�i 
mul�umim �ie când regele Ferdinand a fost cel care 
a creat statul na�ional unitar? De ce ar trebui să î�i 
mul�umim când astăzi, în spirit democratic, majo-
ritatea de�in proprietă�i private? De ce ar trebui să 
î�i mul�umim �ie când în prezent învă�ământul este 
gratuit doisprezece ani, nu numai patru? De ce ar 
trebui să î�i mul�umim �ie, când urma�ii tăi au rea-
lizat lucruri mai <măre�e=? Trebuie să î�i 
mul�umim, fiindcă ai deschis o nouă epocă în care 
aceste fapte au fost posibile. Cu o îndelungată ac-
tivitate în slujba patriotismului �i o pozi�ie vădit 
unionistă, Alexandru Ioan Cuza a sus�inut ideile 
politice liberale, dar nu radicale. Încă din tinere�e a 
luptat pentru unirea Principatelor, participând ac-
tiv în mi�carea revolu�ionară din 1848, în urma 
căreia a fost transportat ca prizonier la Viena �i 
eliberat cu ajutorul britanicilor. După ce s-a întors 
în �ară, a de�inut importante func�ii în domeniul 
apărării, iar în 1859 a realizat unirea Principatelor. 
Ales pe data de 5 ianuarie 1859 în Moldova �i pe 
24 ianuarie 1859 în �ara Românească, a unit Prin-
cipatele Unite ale Moldovei �i Valahiei, iar prin 
activitatea diplomatică intensă din primii doi ani 
de domnie a ob�inut recunoa�terea dublei sale 
alegeri. Unirea de jure a fost realizată în perioada 
imediat următoare prin unificarea serviciilor pub-
lice, a armatei, a liniilor telegrafice �i a admin-
istra�iilor vamale. După ce a format Statul Român 
Modern, Alexandru Ioan Cuza a introdus o serie 

de reforme al căror scop era consolidarea 
acestuia �i îndeplinirea programelor revo-
lu�ionare din secolul al XIX-lea. Astfel, în de-
cembrie 1863, averile mănăstire�ti au fost secu-
larizate, biserica devenind o institu�ie de stat, 
fără drepturi aparte. Totodată a interzis de-
fri�area excesivă a pădurilor mănăstire�ti 

 Lupta pentru reformarea socială �i eco-
nomică a continuat în ciuda presiunilor politice, 
asasinarea prim-ministrului Barbu Catargiu �i 
votul de neîncredere dat guvernului Mihail 
Kogălniceanu. În acest context, pe data de 2 mai 
1864 Alexandru Ioan Cuza recurge la lovitura 
de stat ce marchează incipitul perioadei  celei 
mai abundente din punctul de vedere al legilor 
adoptate. Prima a fost legea rurală adoptată la 
14/26 august 1864 care a desfiin�at claca în 
schimbul unei despăgubiri. �ăranii au fost îm-
proprietări�i în func�ie de numărul de vite pe 
care îl de�ineau, întrucât aceasta reprezenta pute-
rea de a lucra terenul, cu condi�ia ca pământul 
primit să nu depă�ească ⅔ din suprafa�a de�inută 
de mo�ier, cu excep�ia pădurilor, să nu fie 
înstrăinat pentru o perioadă de 30 de ani. Prin 
urmare statutul �ăranului �i organizarea muncii 
au fost modificate, îndeplinind una dintre cele 
mai importante cereri ale programelor revolu�io-
nare pa�optiste. Aproximativ 460 de mii de fa-
milii de �ărani au fost împroprietărite, pro-
prietă�ile funciare însumând 1810311 de hec-
tare. Această reformă a remodelat raportul cu 
pământul, numindu-l proprietate, permi�ând 
transmiterea acestuia prin mo�tenire. Pentru a 
elimina definitiv mo�tenirea regulamentară s-au 
elaborat coduri de procedură penală �i civilă. 
Acestea erau inspirate de modelul francez �i asi-
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gurau organizarea modernă a statului în materie 
judiciară. O altă reformă ce a avut un rol vital în 
modernizarea �i consolidarea statului a fost Le-
gea instruc�iunii publice din 1864 care a urmărit 
ca <învă�ământul să �adă la îndemâna tuturor 
claselor= (Alexandru Ioan Cuza). Aceasta a 
reglementat atât învă�ământul public, cât �i cel 
privat, împăr�indu-l în trei grade cu durată dife-
rită: primar, patru ani, secundar, �apte ani, �i 
superior, 3 ani. Conform legii, învă�ământul pri-
mar era obligatoriu �i gratuit pentru ambele 
sexe. Liceul de �apte clase promova materiile 
umaniste, dar introducea, totodată, învă�ământul 
tehnic profesional în �colile de agricultură, arte, 
meserii �i comer�. În 1860 a fost înfiin�ată Uni-
versitatea din Ia�i, iar patru ani după, în 1864, 
Universitatea din Bucure�ti. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza spa�iul românesc a făcut tranzi�ia spre Sta-
tul Român Modern, prin reformele sale impu-
nând schimbări sociale, economice �i culturale. 
Gra�ie caracterului său realmente revolu�ionar 
nu poate fi numit un domeniu ce nu a suferit 
modificări, ceea ce a pregătit �ara pentru schim-
bările ce vor urma în perioada următoare. Prin 
urmare, de ce trebuie să î�i mul�umim �ie, 
Alexandru Ioan Cuza?  

Trebuie să î�i mul�umim, pentru că ai 
avut curajul să lup�i pentru idealurile poporului, 
pentru că ai realizat reformele necesare pentru 
îmbunătă�irea societă�ii, a economiei �i a culturii 
�i pentru multele alte lucruri ce au clădit temelia 
prezentului. Î�i mul�umim, pentru că ai crezut în 
poporul �i statul român. 

 

Elev Maxim �tefan, clasa a XII-a, 

Liceul Teoretic „Ion Borcea= Buhu�i 

 

De ce ar  trebui sa îți mulțumim ție, Ale-
xandru Ioan Cuza? Unirea Principatelor Româ-
ne este evenimentul istoric ce stă la baza Româ-
niei moderne �i a formării na�iunii române. În 
ziua de 24 ianuarie 1859 a fost înfăptuită unirea 
statelor medievale �ara Românească �i Moldo-
va, colonelul Alexandru Ioan Cuza fiind ales 
domnitor în ambele zone ale �ării. Această victo-
rie a românilor, repurtată prin dubla alegere a lui 
Cuza, este un pas spre modernitate, dorind o in-
tegrare în civiliza�ia occidentală (civiliza�ia lati-
nă) �i o înlăturare a reziduurilor orientale 
(turce�ti, fanariote, ruse�ti). 

De unde provine ideea Unirii? De ce 
moldovenii, valahii �i transilvănenii doresc să se 
unifice? Poporul român a trăit timp de secole în 
unită�i statale �i provincii distincte. Însă nici îm-
păr�irea statelor, nici perioadele de domina�ie 
străină n-au putut împiedica continuitatea popo-
rului român. Limba a rămas neschimbată, iar 
tradi�iile �i obiceiurile sunt asemănătoare de la o 
zonă la alta, preluând �i din caracteristicile po-
poarelor de care au fost legate în istorie. �i dom-
nitorii români au încercat să unească blocul po-
litic românesc. Ideea unificării �ărilor române î�i 
are originile încă din secolul al XIV-lea, domni-
torul �ării Române�ti Mircea cel Bătrân fiind 
primul ce a încercat constituirea blocului unită�ii 
române�ti. Două secole mai târziu, domnitorul 
spa�iului nord-dunărean Mihai Viteazul realizea-
ză prima unire politică a �ărilor române. Dorin�a 
de unificare rămâne �i după Evul Mediu, gradul 
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de independen�ă al domniei scăzând odată cu 
preluarea controlului de către Poartă (secolele al 
XVII-lea - al XVIII-lea). Secolul al XIX-lea este 
reprezentat de dorin�a de unificare a românilor. 
Anii 1830-1860 aduc o genera�ie de tineri cu noi 
orientări politice, pregătită să unească cele două 
�ări române�ti. Mi�carea pa�optistă a realizat 
revolu�ia din 1848, iar mai târziu a format Uni-
rea Principatelor Române �i România modernă. 

Care au fost pa�ii făcu�i de către români 
spre a se unifica definitiv? Situa�ia politică ne-a 
permis să realizăm o astfel de mi�care. În a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea continentul eu-
ropean se afla într-o situa�ie de criză interna�io-
nală, Războiul Crimeii (1853-1856) marcând 
una din cele mai importante etape în evolu�ia 
crizei orientale. Început ca un război ruso-turc el 
s-a transformat într-un război european, care 
avea să se încheie cu importante consecin�e pen-
tru popoarele europene. Războiul a dus la unirea 
�i independen�a principatelor mai aproape de 
înfăptuire decât �i-ar fi imaginat vreodată pa�op-
ti�tii. Puterile europene iau în calcul cererea ro-
mânilor de a-�i unifica teritoriile, problema fiind 
abordată în cadrul Congresului de Pace de la 
Paris (1856). Pentru prima dată în cursul unei 
negocieri interna�ionale moderne, românii jucau 
un rol însemnat în trasarea viitorului acestora. 
Problema Unirii Principatelor este adusă în dis-
cu�ie de către reprezentantul Fran�ei în cadrul 
Congresului de Pace de la Paris. Marile puteri 
europene au păreri împăr�ite despre unirea Mol-
dovei cu �ara Românească. Din cele �apte mari 
puteri europene Rusia, Prusia, Sardinia, Anglia 
�i Fran�a sunt de acord cu unificarea Principate-
lor Române. Doar Turcia �i Austria se declară 

împotriva Unirii. Pretextul folosit de cele două 
imperii sunt că românii nu doresc să se unească. 
Prin urmare, solu�ia la care ajunge congresul 
este consultarea dorin�elor locuitorilor Principa-
telor, astfel luând na�tere adunările ad-hoc. De-
ciziile luate la Paris au stimulat activită�ile celor 
care cereau unirea Principatelor. Cele două adu-
nări ad-hoc (1857-1858) aveau să se desfă�oare 
la Ia�i �i la Bucure�ti. Pa�opti�tii exila�i se reîn-
torc în �ară, iar unioni�tii câ�tigă alegerile pentru 
adunările ad-hoc în ambele principate. În ambe-
le adunări majoritatea a adoptat o pozi�ie libera-
lă fa�ă de drepturile civile fundamentale �i refor-
ma guvernamentală, neluând în calcul �i refor-
ma agrară. Lucrările ad-hoc sunt încheiate, iar 
cele două rezolu�ii, cu con�inut identic, sunt tri-
mise la Comisia europeană a celor �apte mari 
puteri, la începutul anului 1858. În cadrul confe-
rin�ei de la Paris din acela�i an marile puteri eu-
ropene decid să permită Principatelor Române 
să se unească, fiind ajuta�i atât de cedarea Rusi-
ei, cât �i de propaganda tineretului românesc 
plecat în Occident. Condi�iile puse de marile 
puteri sunt de a fi doi domnitori pământeni, iar 
institu�iile comune să fie situate la grani�a co-
mună a teritoriilor, Foc�ani. A�adar, Moldova �i 
�ara Românească ajung să î�i aleagă domnitorul 
în ianuarie 1859. În conformitate cu dispozi�iile 
Conven�iei de la Paris, în fiecare principat erau 
numite căimăcămii, formate din trei persoane ce 
aveau rolul de a alege viitorul candidat pentru 
func�ia de domn. Atât unioni�tii din Molodva, 
cât �i conservatorii din �ara Românească ajung 
să aleagă acela�i candidat, colonelul Alexandru 
Ioan Cuza fiind pe listele electorale ale Moldo-
vei �i �ării Române�ti. Pe data de 5 ianuarie 
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1859 Alexandru Ioan Cuza este ales domn al 
Moldovei în unanimitate. În �ara Românească 
situa�ia era una mai dificilă, dar  politicienii re-
giunii îl aleg tot pe Ioan Cuza candidat. �i aici 
votul i-a fost acordat în unanimitate pe 24 ianua-
rie. Drept urmare, românii înfăptuiseră singuri 
unirea, respectând �i cerin�ele Conven�iei de la 
Paris. Următorul pas al societă�ii politice româ-
ne este recunoa�terea domniei de către marile 
puteri europene. Puterile s-au reunit la Paris 
pentru a analiza evenimentele desfă�urate în 
spa�iul extracarpatic. Cu toate că Austria �i Im-
periul Otoman au avut obiec�ii în vederea unifi-
cării teritoriilor, statele europene acceptă dubla 
alegere a lui Cuza în septembrie 1859. Însă ne-
gocierile nu s-au încheiat aici, statul român 
având nevoie de 3 ani de discu�ii diplomatice 
pentru a î�i schimba denumirea. Statul, numindu
-se la început ,,Principatele Unite ale Valahiei �i 
Moldovei= î�i schimbă denumirea din 1862 în 
România. De asemenea, din revolu�ia din 1848 
luăm �i steagul �ării, fiind un amestec al unor 
steaguri vechi ale voievozilor din Muntenia �i 
Moldova. Astfel, unirea este recunoscută atât în 
plan intern, cât �i în plan extern, domnitorul ales 
Alexandru Ioan Cuza fiind pregătit să conducă 
România. Punând bazele României moderne, 
Unirea Principatelor Române din 1859 a desem-
nat o etapă esen�ială în drumul unită�ii na�ionale 
a cărei întregire deplină se va înfăptui la 1 de-
cembrie 1918. Unirea fundamentală, prin care s-
a făurit statul român, nu s-a petrecut la 1918, ci 
în 1859. Fără această unificare a Principatelor 
Române, cerută de genera�ii de-a lungul istoriei, 
nu am fi putut avea România de astăzi. Românii 
nu �i-au uitat originile, iar răspunsul dat de na�i-

une la alegerea domnitorului comun a arătat 
acest lucru.  

Unirea Moldovei �i �ării Române�ti a 
fost răspunsul românilor la secole de separa�ie 
teritorială �i supuneri în fa�a vecinilor mult mai 
puternici. Ne-a fost mult mai greu să ne apărăm 
teritoriul �i idealurile na�ionale, însă uni�i am 
devenit un stat mult mai dificil de învins.   
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Continentalismul termic al regiunii Moldovei î`i spune cuvântul `i asupra valorilor medii ale 
temperaturilor lunilor de iarnă. Valorile medii lunare multianuale �i ecartul termic semnificativ (de la -

5,3 °C în iarna 2002/2003 la 2,8 °C în iarna 2019/2020) demonstrează din plin această realitate. Fadă de 
media multianuală a perioadei 1901-2000, de -2,2 °C, ultimii 22 de ani reflectă o îmblânzire evidentă, 
media perioadei urcând la -0,6 °C. Ultimele �apte ierni au adus (cu excepdia sezonului 2016/2017) tem-
peraturi medii pozitive, situadie remarcabilă din punct de vedere climatologic pentru municipiul de pe 
malurile Bistri�ei (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Temperatura medie a lunii ianuarie (2001-2022) �i abaterea faț� de 

 normele climatologice la stația meteo Bac�u 

 

O variabilitate mai mare a înregistrat cantitatea de precipitadii căzute în cele trei luni de iarnă. 
Fadă de media intervalului de referindă 1901-2000 (80,6 l/mp), am avut parte de ierni bogate în precipi-
tadii (2008/2009 `i 2012/2013, ultima cu valori de peste două ori mai mari), dar `i de mai multe ierni  
uscate, unde abaterea medie a fost de peste 40 l/mp. Ne este  încă vie în memorie iarna 2019/2020, 
aproape lipsită de zăpadă, cantitădile acumulate ridicându-se abia la 29,1 l/mp. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Num�rul de zile cu strat de z�pad� (2000-2022) 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Num�rul de zile cu strat de z�pad� (2000-2022) 

Anomalii prin iernile Bacăului:  
Ianuarie 2023 versus Ianuarie 2007    

 

Prof. lector CJExBC �erban Elena-Adina,  
  Colegiul Național Pedagogic "�tefan cel Mare" Bac�u  
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Scăderea numărului de zile cu strat de zăpadă este foarte vizibilă pentru ultimele două decenii 
(în medie 30 zile). Continuitatea acestui fenomen pentru ultimii trei ani (Fig. 2), cu un minim de 
doar 11 zile în blânda iarnă 2019/2020, a influen�at cre�terea  temperaturilor medii anuale până la 12°C 
în 2020, adevărat record termic al ultimelor decenii. 

Pentru începutul acestui an, luna ianuarie nu mai poate fi caracterizată drept clasicul Gerar, am-
plitudinile termice diurne �i maximele înregistrate în 9 zile cumulate amintindu-ne mai degrabă de înce-
putul primăverii. Media primelor 20 de zile tindea spre valoarea de 5°C, care, dacă s-ar fi păstrat până la 
sfâr�it, ar fi devenit un adevărat record termic al ultimelor două decenii, depă�ind luna ianuarie 2007, 
cea mai caldă lună ianuarie de până atunci. O analiză comparativă ne ajută să eviden�iem specificul ce-
lor două perioade �i men�inerea lunii ianuarie 2007 pe primul loc din punct de vedere al anomaliilor po-
zitive (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Temperaturile medii zilnice înregistrate în luna ianuarie 2007 �i 2023 

Temperaturile medii zilnice au avut varia�ii foarte mari în primele două decade ale lunii pentru cei doi 
ani compara�i, doar în perioada17-23 se apropie ca tendin�ă �i ca valori. Ultima decadă din 2007 se păs-
trează cu valori medii ridicate iar în 2023 temperaturile devin negative perioadă  ce a plasat pe locul al 
doilea această lună după cea din 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Temperaturile minime din luna ianuarie 2007 �i 2023 
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În ceea ce prive�te temperaturile minime se pot identifica diferen�ieri majore pe tot parcursul lu-
nii, cu valori pozitive în 2023 fa�ă de 2007, când s-au înregistrat mai pu�ine zile cu minime pozitive iar 
perioada de concordan�ă intre cei doi ani au fost ultimele trei zile din ianuarie. Minima absolută înregis-
trată pe 30 ianuarie (-11,7 C) avea să spulbere orice speran�ă a lui Gerar 2023 de a deveni record absolut 
al temperaturii minime (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Temperaturile maxime din lunile ianuarie 2007 �i 2023 

Pentru temperaturile maxime se identifică similitudini în prima decadă �i în perioada 17-21 iar în 
restul zilelor maximele au fost mai mici pentru 2023. În felul acesta ianuarie 2023 intră în istoricul cli-
matologic local drept a doua cea mai cald� lun� ianuarie din ultimii 25 ani, interval pentru care am 
avut acces la datele meteo pentru municipiul Bacău.  

Chiar �i a�a, primele 5 zile din anul 2023 �i intervalul 18-20 ianuarie (cu o maximă incredibilă, 
18,5°C în după-amiaza zilei de 18 ianuarie) au reprezentat 3 pe lângă bucuria unui aer de veritabilă pri-
măvară 3 adevărate recorduri termice pentru care iernile viitoare vor fi nevoite să se raporteze în acest 
scenariu climatic atât de diferit fa�ă de ultimele decenii ale secolului XX (Fig. 5). 
Bibliografie: 

1. Iernile Bac�ului, www.deferlari.ro (accesat 05.02.2023) 
2. XXX, meteomanz.com (accesat în ianuarie 2023) 
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DICIPLINA: ECONOMIE 

SUBIECTUL I (30 puncte) 
 

Fie următorul text: 
,,La fel ca �i la Candillac, punctul de pornire al marginali�tilor este perspectiva subiectivă. Dorin�a este 
cea care determină =nevoia= consumatorului. Un bun chiar foarte =muncit=, care nu este cerut nu are 
valoare, iar utilitatea sa este nulă. Dacă teoria clasică a utilită�ii se crampona de observa�ii ca: bunurile 
cele mai utile (vezi apa) pot să nu aibă valoare economică (marfară) �i, invers (vezi diamantul), teoria 
marginalistă  încearcă să pareze aceste obiec�ii făcând apel la no�iunea de raritate.  
Lovitura „de geniu= a marginali�tilor a fost aceea de a analiza un bun dat nu în bloc, ci divizându-l în 
unită�i succesive �i ra�ionând asupra ultimei dintre ele. Să presupunem 3 pentru a lua un exemplu, in-
ten�ionat simplificat 3 că într-o perioadă de penurie nu-mi pot procura cu 500 fr. decât o chiflă […] con-
strâns de foame, nu ezit să o cumpăr. Dar eu voi fi dispus să plătesc doar 300 fr. pentru cea de-a doua 
chiflă (dacă o găsesc la acest pre�), apoi 100 fr. Pentru a treia , iar pe măsură ce foamea este potolită (se 
reduce) nu voi plăti mai mult de 50 fr. pentru a patra �i o voi refuza pe cea de-a cincea, chiar dacă o voi 
ob�ine gratuit.   
În perioade normale, când pot achizi�iona atâtea chifle câte doresc, nu voi cumpăra patru dintr-o dată cu 
50 fr. fiecare (presupunând că acesta este pre�ul curent, obi�nuit, la valoarea primei chifle pentru care 
oricând eu voi fi dispus să plătesc 500 fr. dacă o doresc). Ea va deveni egală cu a celei de-a patra �i ulti-
ma calificată =marginală= pentru că ea reprezintă limita frontierelor dorin�elor mele. Astfel, într-un 
regim de libertate, valoarea ultimei unită�i - =cea mai pu�in dorită=- determină pe cea a tuturor celorlalte. 
De aici rezultă că: valoarea totală este egală cu numărul de unită�i multiplicate cu valoarea unită�ii mar-
ginale, adică 4x50=200 fr. (�i nu 500+300+100+50=950 fr.)= (Andre Piettre, Histoire de la pensee 
economique et analyse des theories contemporaines, Dalloz, Paris, 1965, p.93-94) 
Pe baza acestui text, eviden�ia�i, în maxim 3 pagini, faptul că teoria marginalistă are efecte benefice atât 
pentru în�elegerea comportamentului consumatorului cât �i al producătorului. În realizarea prezentării, 
vedi avea în vedere următoarele: 
1. Să preciza�i semnifica�ia următorilor termeni economici: raritatea resurselor, alegerea ra�ională a 

consumatorului, utilitate economică; 
2. Să men�iona�i un concept economic care corelează raritatea resurselor, alegerea ra�ională a con-

sumatorului �i utilitatea economică; 
3. Să prezenta�i câte două avantaje, dezavantaje �i limite ale utilită�ii economice; 
4. Să identifica�i în text alte două concepte economice aflate în corela�ie cu utilitatea economică �i 

prezenta�i pe scurt modul în care se stabilesc aceste corela�ii; 
5. Să explica�i succint �i să exemplifica�i raportului dintre ra�ionalitate - utilitate economică 3 subiec-

tivitate. 
 

 

SUBIECTUL II (20 puncte) 
 

Să se completeze tabelul de mai jos respectându-se corela�iile între indicatorii men�iona�i. Se cere: 
1. stabilirea cantită�ii optime a produc�iei la care profitul unitar devine maxim �i precizarea condi�iei 

maximizării; 
2. trasarea în acela�i sistem de axe a costurilor medii �i marginale; 

Propunere de subiect propus pentru 
Olimpiada de �tiin�e socio-umane, etapa 

jude�eană 
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3. în condi�ii de concuren�ă perfectă, dacă pre�ul practicat pe pia�ă ar fi de 500 u.m., ce se poate spu-
ne despre profit �i decizia privind volumul produc�iei în perioada dată de timp? 

 

 

 

SUBIECTUL III (20 puncte) 
 

1. Construi�i un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să exemplifica�i situa�ia în care modi-
ficarea productivită�ii marginale determină, în perioada următoare, modificarea productivită�ii me-
dii în aceea�i direc�ie. (8 puncte) 

2. Reprezenta�i grafic fiecare dintre următoarele situa�ii de pe pia�ă, precizând totodată sensul modi-
ficării pentru pre�ul �i cantitatea de echilibru: 
a. scăderea producdiei de porumb asupra cererii de cornflakes (fulgi de porumb) în Europa anului 

2023. 
b. scăderea importurilor de flori asupra cererii de flori pentru aranjamente florale.  
c. cre`terea taxelor plătite de producătorii de mobilă statului pe pia�a mobilei din România. 
d. scăderea producdiei de dezinfectandi ca urmare a descre�terii riscului pandemic. (12 puncte). 

 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 
 

În T0 o firmă dispune de capital fix în valoare de 10 mil.u.m. 
Acesta se amortizează în propor�ie de 10% pe an. Capitalul 
circulant necesar activită�ii reprezintă 1/3 din capitalul folosit, 
iar cheltuielile salariale se ridică la 2 mil. u.m., 75% dintre 
acestea fiind salariile lucrătorilor din sec�iile de produc�ie. 
Firma produce 10000 de piese pe an. În T1 produc�ia se mă-
re�te la 12000 piese, capitalul circulant necesar cre�te cu 20% 
iar cheltuielile salariale variabile cu 30%.  
Determina�i, scriind algoritmul de lucru �i precizând semnifi-
ca�ia nota�iilor din formulele utilizate: 

a. costul marginal de la T0 la T1; 
b. costurile unitare în T0 �i T1; 
c. la acela�i pre� pe pia�ă în T0 �i T1, comparând cos-

tul mediu cu cel marginal, ce decizie ia producăto-
rul cu privire la volumul produc�iei pe termen 
scurt?; 

d. dacă pre�ul de vânzare rămâne constant la 900 u.m./
piesă, care va indicele ratei rentabilită�ii? 

 

Notă: Calculele se efectuează re�inând două zecimale. 
 

NOTA: Timpul de lucru efectiv este de 3 ore de la primi-
rea subiectului sau verificarea transcrierii la tabl�. Se 
acord� 10 puncte din oficiu. 

Produc�ia 

Costuri 
globale 

fixe 

Costuri 
globale 

variabile 

Costuri 
globale 
totale 

Costuri 
medii 
fixe 

Costuri 
medii 

variabile 

Costuri 
medii 
totale 

Costuri 
margi-

nale 

1             - 

2         335   120 

3 300         375   

4     1500       375 

5   2000           


