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Examenul de bacalaureat na țional 2014 
Proba E. d) – 4 iulie 2014 

Sociologie  

 Varianta 4 
 
Profilul umanist din filiera teoretică. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 
1. Devianţa: 

a. este doar un atribut al individului 
b. poate fi explicată în funcţie de condiţiile sociale şi culturale 
c. este o formă a delincvenţei juvenile 
d. poate fi explicată doar din perspectiva trăsăturilor individuale 

 
2. Clasificarea organizaţiilor în organizaţii publice şi organizaţii private are drept criteriu: 

a. modul de structurare 
b. dimensiunea organizaţiei 
c. obiectul de activitate 
d. forma de proprietate 

  
 

3. Uniunea consensuală este: 
a. o formă de cuplu familial care are la bază căsătoria 
b. una dintre alternativele la familia clasică 
c. o formă a familiei extinse 
d. o formă a familiei nucleare 

 
4. Oferirea de bani sau cadouri pentru a influenţa o hotărâre judecătorească în sensul 

dorit reprezintă o formă de: 
a. discriminare 
b. secularizare 
c. corupţie 
d. conflict social 

 
5. Ansamblul de credinţe, simboluri şi practici bazate pe ideea de sacru reprezintă: 

a. biserica 
b. laicizarea 
c. religia 
d. secularizarea 

 
6. Una dintre funcţiile partidelor politice este funcţia de: 

a. mediere între societatea civilă şi stat 
b. producţie a bunurilor economice 
c. favorizare a intereselor individuale 
d. furnizare de servicii culturale către comunitate 

 
18 puncte 
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B. Precizaţi două consecinţe ale discriminării de gen în societatea contemporană.      6 puncte  
C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între 
educaţie informală şi comportament deviant.                    6 puncte  
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Socializarea face posibilă interiorizarea şi respectarea regulilor sociale, precum şi 
asimilarea culturii mediului de viaţă, făcând-o parte integrantă a modului propriu de gândire. 
Socializarea permite individului să se definească drept asemănător celorlalţi, împărtăşind 
aceleaşi moduri de a gândi, simţi şi acţiona, dobândindu-și identitatea socială. Datorită habitus-
urilor care au fost interiorizate şi transmise de la o familie la alta şi de la o generaţie la alta, este 
asigurată stabilitatea socială. 
  
A. Formulaţi ideea principală a textului.          4 puncte  
B. Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 

              6 puncte  
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text şi 

precizate la punctul B.                    10 puncte  
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia mijloacele de 

comunicare în masă pot determina socializare discordantă.                                     6 puncte  
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia faptului că în combaterea 

infracţionalităţii nu trebuie avută în vedere doar sancţiunea penală, ci şi modalităţile de 
prevenire a fenomenului ca scop al procesului de socializare, în vederea corectării efectelor 
negative ale abaterii de la normă.                                                                             4 puncte  

 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înţelesul noţiunii de metodă de cercetare.        4 puncte  
2. Menţionaţi două caracteristici ale observaţiei participative.                            6 puncte  
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status dobândit şi rol, redactând un text 

coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 
                       10 puncte  

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care relaţiile sociale depind de tipul de grup în 
care acestea se manifestă.                      6 puncte  

5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia coeziunea este gradul în care participanţii la un 
sistem social se identifică cu el, îndeosebi cu normele, valorile şi credinţele lui.    4 puncte  

 
 
 


