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Examenul de bacalaureat naţional 2021 

Proba E. a) 

Limba şi literatura română 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                   (50 de puncte)                       

 

Citeşte următorul fragment: 

De fapt, trebuie spus, noi ne întâlnim acum ca să discutăm despre ultima dvs carte 

apărută, Creionul de tâmplărie. Este o carte despre prieteni, despre întâlniri, despre 

prietenii sciitoricești și despre întâlniri cu scriitori, pe care i-ați admirat, i-ați citit. Spuneți 

undeva, mai la urma primei părți a cărții, că prietenia, dintre toate iluziile, a rezistat cel mai 

mult. Ar fi deci ultima iluzie care se destramă. Ce înseamnă această destrămare a iluziei 

prieteniei? Faptul că nu poți să fii sigur decât de propria-ți prietenie, de propria iubire față 

de celălalt, trecând cu vederea acele lucruri care nu se pot iubi sau înțelegându-le? 

Mai întâi, ultima mea carte, sau cartea mea cea mai recentă, Creionul de tâmplărie, 

este mai curând o carte despre mine decât despre scriitori. Citeam eseurile Virginiei Woolf la 

un moment dat, ea scria despre tot felul de scriitori britanici. Dar mi-am dat seama foarte 

repede că ea nu era interesată de acești scriitori, era interesată de reacțiile ei când citea cărțile 

lor. Era interesată de ea însăși, de felul în care ea se putea raporta la acești scriiori ca să-și 

definească propria artă, propria literatură. Cred că același lucru se întâmplă și cu această 

carte. Mie mi-a făcut mare plăcere să scriu despre autorii pe care i-am cunoscut în diferite 

împrejurări, să schițez câte un mic portret din trei linii, al fiecăruia dintre ei, dar eu cred că, 

de fapt, dacă această carte are o calitate, este vocea care se aude acolo. Adică este vocea mea 

pe care am mai folosit-o în diferite cărți, mai ales cele de publicistică. (...) Am vrut să vorbesc 

ca de la om la om. Eu așa vorbesc, așa sunt, așa predau studenților mei la facultate și așa scriu 

despre literatură, adică despre singurul lucru care mă interesează cu adevărat pe lume. Ăsta 

este lucrul pe care am vrut să vi-l spun la început. 

Iar acum despre prietenie. Prieteniile literare sunt un anumit gen de prietenie. Ele nu 

seamănă cu prietenia din copilărie, sau cu prietenia din facultate, din studenție, rămânem 

prieteni așa, o vreme, e minunat. Sunt prietenii concurențiale. Sunt prietenii cu năbădăi aș 

spune eu. Cel mai bun prieten al meu din totdeauna a fost Traian T. Coșovei, pe care l-am 

iubit la nesfârșit. Nu pot să vă spun cât l-am iubit pe acest tânăr care mi-a schimbat viața, care 

mi-a luminat viața câțiva ani în care am fost în fiecare zi împreună. Dar noi fiind cei mai 

apropiați prieteni, eram în același timp și adversari. Eram adversari literari. Nu în felul rău al 

cuvântului, ci în felul unui fel de emulație geloasă. Eram geloși unul pe poezia celuilalt. (...) 

Prin asta vreau să spun că prietenia noastră era dinamică. Nu era ceva static și idilic. Ne 

certam, ne înjuram, ne iubeam, ne șutuiam, era ceea ce trebuie să trăiască doi oameni 

adevărați, nu două figuri de hârtie care sunt prietene între ele. (...) 
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(Lucian Popescu  - Interviu. Mircea Cărtărescu, despre prietenii și dispute scriitoricești. Și 

cum de a ajuns literatura ceva foarte marginal în societatea de azi , pe www.HotNews.ro)   

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele 

cerinţe cu privire la textul dat.  

1. Indică sensul din text al secvenței cu năbădăi.                                                        6 puncte  

2. Menționează subiectul noii cărți a lui Mircea Cărtărescu, utilizând informaţiile din textul 

dat.                                                                                                                                 6 puncte  

3. Precizează o calitate a cărții lui Mircea Cărtărescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență 

semnificativă din textul dat.                                                                                          6 puncte  

4. Explică modul în care înțelege Mircea Cărtărescu să își scrie cărțile.                     6 puncte  

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul în care înțelege Mircea Cărtărescu prietenia, așa 

cum reiese din textul dat.                                                                                              6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă prieteniile 

pot sau nu pot fi de mai multe feluri, raportându-te atât la informațiile din framentul de 

interviu cu Mircea Cărtărescu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte  

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 

14 puncte – utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii 

literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 

6 puncte  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 

de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 SUBIECTUL al II-lea                                                                                           (10 puncte)  

Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind  relația dintre ideea 

poetică și mijloacele artistice.  

 

            ,,Iubind în taină am păstrat tăcere, 

 Gândind că astfel o să-ţi placă ţie, 

 Căci în priviri citeam o vecinicie 

 De-ucigătoare visuri de plăcere. 

 

 Dar nu mai pot.A dorului tărie 

 Cuvinte dă duioaselor mistere; 

 Vreau să mă-nec de dulcea-nvăpăiere 

 A celui suflet ce pe al meu ştie. 

 

 Nu vezi că gura-mi arsă e de sete 

 Şi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi. 

 Copila mea cu lungi şi blonde plete? 

 

 Cu o suflare răcoreşti suspinu-mi, 

 C-un zâmbet faci gândirea-mi să se-mbete 

 Fă un sfârşit durerii…vin’ la sânu-mi.” 

https://www.hotnews.ro/articole_autor/Lucian%20Popescu
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       (Mihai Eminescu-Iubind în taină) 

 Notă  

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii 

literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 

punct). 

 

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 

50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.  

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                      (30 de puncte)  

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de 

construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu .  

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales din textul studiat;  

– evidenţierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin două scene comentate;  

– analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului narativ studiat, 

semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi 

de caracterizare, limbaj etc.).  

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.  

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, 

cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de 

argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia 

– 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 

de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2021 
 

Proba E. a)  
 

Limba şi literatura română 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 

 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

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

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece 
a punctajului total obţinut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (50 de puncte) 

A. (30 de puncte) 

1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenţei este 

,,capricioasă”.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 

exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                                          6 puncte                                                                                                                                                                                               

 2. menționarea subiectul noii cărți a lui Mircea Cărtărescu (de exemplu: Mircea Cărtărescu a 

ales să vorbească în noua sa carte despre sine.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 

1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                     6 puncte                                               

3. precizarea  unei calități a cărții lui Mircea Cărtărescu (de exemplu: firescul, naturelețea 

prezentării) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (,,eu cred că, de fapt, 

dacă această carte are o calitate, este vocea care se aude acolo”) – 2 puncte; formularea 

răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație–1punct 6 

puncte                                                                                                                      

4. explicarea  modului în care înțelege Mircea Cărtărescu să își scrie cărțile (de exemplu: 

Mircea Cărtărescu își scrie cărțile astfel încât oricine le poate citi cu ușurință. etc.) – 4 puncte 

(explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în 

enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct         6 puncte                                                       

5. prezentarea modului în care Mircea Cărtărescu înțelege prietenia, așa cum reiese din textul 

dat (de exemplu: concurențial, dinamic): indicarea modului în care înțelege prietenia – 1 

punct; prezentare adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; 

încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 

– 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                  6 puncte                                                                                       
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B. (20 de puncte) 

 ‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct  

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: 

enunțare clară, în concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p. 2 x 2 

puncte = 4 puncte  

‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente 

enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 2 

puncte = 4 puncte  

‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe 

din text – 1 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui 

argument – 1 p. 3 puncte + 1 punct = 4 puncte 

 ‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct  

‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial 

adecvată – 1 p. 2 puncte 

 ‒ respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 – 3 

greșeli – 1 punct; 4 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte 

 ‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli ortografice şi de 

punctuaţie – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct ‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 

punct  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 

de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 SUBIECTUL al II-lea                                                                                            (10 puncte)  

Comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 

      6 puncte  

- comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele 

artistice                                                                                                                           6 puncte   

- comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele 

artistice -                                                                                                                        3 puncte   

- simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct 

 – utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct 

(0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct 

(0–1 greşeli de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                                                   

4 puncte  
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În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 

de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                    (30 de puncte)  

Conţinut – 18 puncte  

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales  6 puncte 

(prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte  prezentare ezitantă – 3 puncte  prezentare 

schematică sau superficială – 1 punct) 

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvenţe comentate 6 

puncte  (menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte  ilustrarea trăsăturii 

menţionate prin două episoade/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte; simpla numire a 

unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct) 

 − câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de 

limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 2 x 3 

puncte = 6 puncte analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru 

construcția personajului – 3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 

punct  

Redactare – 12 puncte 

 − existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct  

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct  

– abilităţi de analiză şi de argumentare -3 puncte (relaţie adecvată între idei, între idei şi 

argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte ; relaţie parţial adecvată 

între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte;  

schematism – 1 punct ) 

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a 

lexicului, sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte  

− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 

puncte 

 − punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 

puncte  

− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 

de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 


