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Probă scrisă 
SOCIOLOGIE 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
A. - numirea fondatorul sociologiei, ca știință: Auguste Comte        2 puncte 

- numirea întemeietorului școlii sociologice franceze: Émile Durkheim       2 puncte 
- câte 2 puncte pentru numirea oricăror doi reprezentanți ai Școlii Sociologice de la București: 
de exemplu, Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl          2x2p=4 puncte 

B. precizarea semnificației conceptului de fapt social: de exemplu, categoria de fapte ce constau în 
maniere de a acționa, de a gândi și de a simți exterioare individului și înzestrate cu o putere de 
constrângere în virtutea căreia i se impun; practic este fapt social ceea ce exercită o 
constrângere exterioară asupra individului – tradițiile, ritualurile religioase, normele morale, 
legile, obiceiurile, convențiile, politețea, eticheta, sistemele economice de producție, procedeele 
tehnice              5 puncte 

C. câte 2 puncte pentru numirea fiecăreia dintre ştiinţele/domeniile de studiu cerute, astfel:  
1. Semantică (Sociolingvistică), 2. Psihologie socială, 3. Istorie socială, 4. Urbanism, 5. Economie 
socială, 6. Antropologie socială          6x2p=12 puncte 
Notă: Punctajul se acordă și în situația în care candidatul nu menționează denumirea disciplinei, 
dar sugerează corect obiectul de studiu/caracteristicile/problematica respectivei științe. 

D. - evidențierea cerută: prezentarea legăturilor dintre noțiunile date – 6p./ prezentarea doar 
fragmentată a legăturii dintre două noțiuni – 2p. (pentru fiecare pereche noțională)     6 puncte 
- coerenţa textului redactat            2 puncte 
- respectarea încadrării textului conform cerinței – o pagină        2 puncte 

E. câte 4 puncte pentru menționarea cerută în cazul fiecăreia dintre cele două perspective 
sociologice date: de exemplu, perspectiva funcționalistă - societatea este considerată ca sistem, 
ca întreg compus din părți aflate în interacțiune, fiecare îndeplinind o funcție specifică; 
perspectiva interacționistă - societatea este considerată ca fiind creată în permanență prin 
interacțiunea indivizilor, aceștia modelându-se în cadrul societății       2x4p=8 puncte 

F. - justificarea cerută: justificare convingătoare – 7p./ justificare neconvingătoare, superficială – 2p. 
                7 puncte 

- respectarea încadrării textului în aproximativ o pagină          1 punct 
G. construirea exemplului de fapt social în condițiile cerute        9 puncte 

Notă: În situația în care candidatul doar menționează corect un fapt social, respectiv prezintă 
specificitatea celor două tipuri de cunoașteri, fără a le adecva la faptul social exemplificat se 
acordă câte 2 puncte pentru menționarea faptului social, prezentarea cunoașterii științifice 
sociologice, respectiv, prezentarea cunoașterii comune. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci forme de organizare a activității didactice (de 
exemplu, organizarea frontală, organizarea colectivă, organizarea individuală, organizarea pe grupe, 
organizarea în binom/grup diadic a activității elevilor)         5x1p=5 puncte 
    - câte 3 puncte pentru explicarea oricăror două dintre formele enumerate      2x3p=6 puncte 
2. câte 1 punct pentru prezentarea oricărui avantaj, a oricărui dezavantaj și a oricărei limite pentru 
trei dintre formele de organizare a activității didactice la disciplina sociologie          3x(3x1p)=9 puncte 
3. - formularea punctului de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza dată    2 puncte 
    - argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 7p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.           7 puncte 
    - încadrarea în limita de spațiu precizată            1 punct 


