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Proba  E. d)   

Proba scrisă la Sociologie    
Varianta 3 

Profilul umanist din filiera teoretică     
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie enunŃurile următoare.  

1. Procedeul este maniera de acŃiune, de operare cu instrumentul de investigaŃie. 
2. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup şi o instituŃie. 
3. Eşantionarea probabilistă sau aleatorie presupune alegerea gândită a unităŃilor în eşantion. 
4. Cel mai cunoscut principiu de organizare democratică a unui stat este cel al separării 

puterilor în stat. 
5. InstituŃiile care monopolizează viaŃa membrilor lor sunt numite instituŃii totale. 
6. Dezvoltarea sistemului de învăŃământ nu este influenŃată de evoluŃia sistemului social. 
 
a) Pentru fiecare dintre enunŃurile de la 1 la 5, scrieŃi cifra corespunzătoare enunŃului şi notaŃi 
în dreptul ei litera A, dacă enunŃul este adevărat, sau F, dacă enunŃul este fals.  
                       10 puncte 
b) Pentru enunŃul 6, transcrieŃi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunŃului, 
realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunŃul să devină adevărat. 
                      10 puncte 

 
B.  PrecizaŃi două consecinŃe ale ineficienŃei unei organizaŃii asupra membrilor săi. 6 puncte 
C. ConstruiŃi un enunŃ corect din punct de vedere sociologic care să evidenŃieze o relaŃie între 
resurse umane şi recunoaştere socială.       4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Socializarea se schimbă de-a lungul întregii vieŃi. Există mereu noi roluri de învăŃat, situaŃii 
sociale inedite, probleme cu care individul este confruntat şi pe care trebuie să le rezolve pentru 
sine şi pentru altul. CondiŃiile şi solicitările sociale dinamice şi mereu schimbătoare necesită o 
permanentă adaptare socială, ce permite continuitatea proceselor de socializare şi 
resocializare. 
 
A. FormulaŃi ideea principală a textului.       4 puncte 
B. PrecizaŃi conŃinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 

           6 puncte 
C. ExplicaŃi modul specific în care interacŃionează componentele vieŃii sociale vizate de text şi 

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

socializare specifice sunt rezultatul intervenŃiilor diferite din partea familiei. 6 puncte 
E. PrezentaŃi un punct de vedere personal referitor la semnificaŃia socială a schimburilor 

culturale în societatea contemporană.       4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 RăspundeŃi fiecăreia dintre următoarele cerinŃe: 

1. PrecizaŃi conŃinutul noŃiunii de chestionar sociologic.    4 puncte 
2. EnumeraŃi două caracteristici ale biografiei sociale.     6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi o corelaŃie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent, de o 

jumătate de pagină, în care să îi utilizaŃi în sensul specific sociologiei.            10 puncte 
4. IlustraŃi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul de referinŃă poate influenŃa rolul 

unui individ.           6 puncte 
5. ArgumentaŃi succint afirmaŃia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaŃie cu ceilalŃi în 

scopul tranzacŃionării unor informaŃii.        4 puncte 
 
 


