
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: 

 

„În tradiția României moderne, un bărbat adevărat, adică un ins copt să se arunce în lupta 

conjugală și parlamentară, e, înainte de orice, „un bărbat independent”. Adică un bărbat pe picioarele lui, 

cu venituri autonome, cu idei proprii, cu situație. A fi „independent” e o virtute civică. Ziarele se 

mândresc a fi independente, iar membrii de partid mai acătării declară, uneori, cu panaș, că înțeleg să-și 

păstreze o anumită independență de gândire. Justiția vrea și ea să fie independentă (dar nu poate), iar la 

nivel de țară îndependența e un „ideal de veacuri”, un vis strămoșesc. Pe vremuri, idealul acesta se 

chema „neatârnare”, ceea ce ar lăsa să se înțeleagă să independența e un soi de levitație, un fel de a pluti, 

dezlegat de orice atașamente și angajamente constrângătoare. Independența e, din acest punct de vedere, 

expresia deplinei libertăți, refuzul de a admite altă autoritate în afara celei proprii. 

  Cu un asemenea portret, independența e un foarte eficient ornament retoric. Cațavencu e 

„prezidentul grupului independent”, „un bărbat independent”, activ în „Comitetul grupului 

independent”, adică al grupului „tânăr, inteligent, independent” (și „impertinent” – adaugă cu năduf 

Farfuridi, pentru care independența e „trădare” și „nifilism”. Dar și Tipătescu e, cel puțin pentru 

Trahanache, „un om endepandent”, calitate apreciată, de altfel, și de independenta Joițica. Odată ce s-a 

consfințit ca merit, independența e pusă la treabă: virtutea civică se orientează pragmatic. Cu ce se 

ocupă, după eterna doctrină Trahanache, un bărbat independent? Face servicii „partidului, județului, 

țării... și mie, ca amic...”. Prin urmare, independentul român e captiv într-o rețea de hatâruri. El nu-și 

dobândește independența decât pentru a o sacrifica în chip oportun: partidului, patriei, prietenilor (și 

nevestelor lor). De ce? „Pentru că de la partidul întreg atârnă binele nostru...”. De unde însemna 

„neatârnare”, independența ajunge să fie deci, potrivit înțelepciunii autohtone, abilitatea de a atârna de 

cine trebuie, fără prostești probleme de conștiință, fără false consecvențe și loialități. Pe scurt, a fi 

independent e a-ți permite luxul de a fi infidel.” 

   (Andrei Pleșu, „Independentul român”, Jurnalul Național, 20 februarie 2004) 

 

*cu panaș – (în text) cu mândrie 

*nifilism – (corect, nihilism – atitudine de negare absolută) 

*retoric – convingător, afectat 

 

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 un ins copt.                                                                       6 puncte  

2. Menționează un aspect moral prin care se distinge „un bărbat independent”, utilizând informaţiile din 

textul dat.                                                                                                                                 6 puncte  

3. Precizează semnificația independenței ca vis strămoșesc, justificându-ți răspunsul cu o secvență 

semnificativă din textul dat.                                                                                              6 puncte 

4. Explică un motiv pentru care Andrei Pleșu consideră că independența în politică rămâne doar la nivel 

de intenție.                                                                                                                                 6 puncte 



5.  Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea independentului român, așa cum reiese din textul lui 

Andrei Pleșu.                                                                                                                 6 puncte  

  

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

contribuie sau nu la obținerea unor beneficii personale, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 

extras din articolul lui Andrei Pleșu, „Independentul român”, 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)  

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.  

  

„Omul în doc vernil se ridică după un timp din iarbă, îşi prinde fluierele picioarelor cu braţele 

şi rămâne aşa, privind străin peste câmpie, ţinându-şi bărbia sprijinită pe genunchi. Strigă apoi 

spre adolescentul rămas în picioare în praful drumului dintre mirişti: 

  - Caius, mai este în oraşul ăsta al tău, pe trotuarul care duce spre grădina publică, Masa cu 

oglinzi? 

- Este, domnule Marteş. Zilnic e acolo – răspunde înviorat adolescentul, văzându-se luat în 

seamă. Când eram copil, îmi plăcea să trec pe lângă Masa cu oglinzi şi să mă văd în toate 

deodată. Vă amintiţi, v-am povestit despre ea în primele luni ale venirii mele în Bucureşti, când 

m-aţi cunoscut la Şcoala de bele-arte şi m-aţi luat la atelierul dumneavoastră să învăţ să torn în 

ghips modelaje de lut. M-aţi ascultat atunci cu interes, dar nu ştiu ce ne-a întrerupt discuţia şi n-

am mai reluat-o. Deşi m-am născut în acest oraş de câmpie şi am crescut în el, îl privesc totuşi cu 

un ochi din afară, poate pentru că fac parte dintr-o familie din Transilvania, venită aici în locurile 

din Bărăgan ca spre un pământ mai darnic. Mult timp, lucruri care orăşenilor localnici li se 

păreau obişnuite, mie, ca şi alor mei, îmi trezeau nedumeriri pline de farmec. Masa cu oglinzi am 

numărat-o mereu printre astfel de lucruri. Masa e lungă, pe picioare înalte, are oglinzi culcate, cu 

faţa spre soare, ca să strălucească cât ţine ziua. Alte oglinzi stau uşor înclinate, ca să arunce 

lumina în evantaie pe trotuar şi pe cuburile de piatră ale străzii Mavrocordat. Altele, drepte – 

aşezate pe dunga ramelor – sunt fixate spre havuzurile înşiruite în lanţ pe panta ce duce spre 

grădina publică, spre a amplifica lumina jeturilor de apă. Iar altele – puse în aşa fel împreună, 

încât să compună unghiuri cât mai diferite, care să cuprindă numai bustul trecătorilor, numai 

picioarele sau numai profilul cu tâmpla şi linia gâtului. Masa aparţine unui fost negustor – încă 

tânăr – pe nume Ion Popescu, om întreprinzător, dar mereu cu eşecuri în ceea ce încearcă.” 

                                                                                               Ştefan Bănulescu, Masa cu oglinzi 

* Şcoala de bele-arte – Şcoala de arte frumoase. 

* doc – ţesătură din bumbac din care se fac haine. 

* havuz – fântână arteziană. 

 

 



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 particularităţi ale unei nuvelei 

studiate.  

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent 

cultural/ literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două episoade/ secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate;  

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ 

ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, 

instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: un om rezistent, 

puternic, pregătit moral și psihic.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea 

exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                                                        6 puncte  

2. menționarea unui aspect moral prin care se distinge „un bărbat independent”, utilizând informaţiile 

din textul dat (de exemplu: un bărbat pe picioarele lui, cu venituri autonome, cu idei proprii, cu situație) – 4 

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

punct                                                                                                                                     6 puncte 

3.  precizarea semnificației independenței ca vis strămoșesc (de exemplu: „neatârnare”, delimitarea de 

orice putere dominatoare, alungarea cotropitorilor) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text 

(Independența e, din acest punct de vedere, expresia deplinei libertăți, refuzul de a admite altă autoritate în 

afara celei proprii.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, 

ortografie și punctuație – 1 punct  

                                                                                                                                  6 puncte  

4.    explicarea unui motiv pentru care Andrei Pleșu consideră că independența în politică rămâne doar la 

nivel de intenție (de exemplu: Andrei Pleșu consideră că independența în politică rămâne doar la nivel de 

intenție, deoarece ea devine virtutea civică ce se orientează pragmatic/ abilitatea de a fi de folos/ de a te 

pune în slujba/ partidului, prietenilor.) – 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.     precizarea, în 30 – 50 de cuvinte, a atitudinii independentului român, așa cum reiese din textul lui 

Andrei Pleșu (de exemplu: Independentul român e captiv într-o rețea de hatâruri. El devine oportunistul fără 

scrupule, fără mustrări de conștiință, care face servicii partidului, patriei, prietenilor (și nevestelor lor), având 

abilitatea de a atârna de cine trebuie. Independența devine luxul de a fi infidel.”): indicarea oportunismului/ 

lipsei de consecvență/ infidelității – 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                                                                                                            2 puncte  

  

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)  

Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat.          6 puncte  

– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte  

– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana 

a III-a etc.  

• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte  

• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte  

• încercare de valorificare a fragmentului – 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  

 

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)  

  

Conţinut – 18 puncte 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent 

cultural/ literar sau într-o orientare tematică                                                               6 puncte  

• precizarea perioadei, a curentului cultural/ literar sau a orientării tematice: 2 puncte  

• numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/ literar sau ale orientării tematice 

precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte  

• evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte  

– comentarea a două episoade/ secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat    

                                                                                                                                         6 puncte  

• precizarea temei textului narativ: 2 puncte  

• câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două episoade/ secvențe relevante pentru tema 

textului (comentare adecvată – 2 puncte; simpla numire a unor episoade/ secvențe sau tendința 

de rezumare – 1 punct): 2 x 2 puncte = 4 puncte  

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative 

pentru nuvela studiată                                                              2 x 3 puncte = 6 punct 

• analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru nuvela studiată 

– 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 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.)   2 puncte  

− ortografia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)   2 puncte  

− punctuaţia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)  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.   

  

  

 


