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DISCIPLINA SOCIOLOGIE 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

„Stratificarea este percepută ca sistem esențialmente dinamic.(...). Ea este un sistem de coeziune socială, 

instaurând ierarhii, o ordine, referindu-se la valori fundamentale și la ideile care le justifică. Dar ea se 

definește, în egală măsură, prin separațiile pe care le stabilește între indivizi și grupuri sociale inegale.” (G. 

Balandier, Anthropo-logique, 1985, p. 150) 

Analizați textul de mai sus având în vedere următoarele repere: 

a. Definiți conceptul de stratificare socială. 

b. Prezentați comparativ două concepții privind stratificarea socială care să ilustreze ideile din textul 

dat.  

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 
 

„Timpul prelungit pe care-l acordam comunității și familiei era mai degrabă forma noastră cea mai puternică 

de a ne proteja. De ce? Pentru că doar așa ne puteam îndepărta de putere, de Leviatan, dar și de «lume», 

puterea de care ne temeam cel mai mult. Retragerea, distanța erau cele mai bune forme de protecție și de 

control al propriilor noastre comunități. Noi voiam să controlăm timpul. Cine controlează timpul controlează 

aproape tot. De aceea nu ne temeam de pușcării, pentru că acolo era o formă de control al spațiului și doar 

parțial al timpului. Sectanții [i.e. grupurile sau comunitățile religioase neoprotestante marginale] știu bine asta. 

Puterea controlează spațiul care e mereu secundar în raport cu timpul. Iar acesta din urmă era în mâinile 

noastre, în favoarea noastră. Noi știam acest secret.” (Vasile Ernu, Sectanții. Mică trilogie a marginalilor, 

2015, p. 323) 

Plecând de la textul dat, elaborați un eseu de aproximativ trei pagini în care veți urmări: 

a. Definirea conceptelor sociologice. 

b. Descrierea rolului pe care îl are statul, ca instituție socială fundamentală, în asigurarea controlului 

social, precum și a modalităților prin care grupurile marginale rezistă acestui control. 

c. Prezentați un punct de vedere personal referitor la problema sociologică identificată în text. 

 

SUBIECTUL III (30 de puncte) 
 

   Realizați o anchetă sociologică care își propune să surprindă impactul rețelelor de socializare asupra 

relațiilor interpersonale dintre adolescenți. 

Se cere: 

a. Construiți eșantionul. 

b. Aplicați un chestionar de cercetare (10-15 întrebări). 

c. Interpretați rezultatele. 
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BAREM DE CORECTARE 

 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

a. Definirea conceptului de „stratificare socială” .                                                          10 puncte 

b. Prezentarea comparativă a celor două concepții despre „stratificarea socială”           20 puncte 

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 
 

a  Definirea conceptelor sociologice identificate în text.                                               10 puncte                 

b. Precizarea relațiilor dintre stat, modalitățile de asigurare a controlului social, precum și cele de 

subminare a acestui control de către grupurile marginale.                                        10 puncte 

c. Argumentarea unui punct de vedere personal.                                                            10 puncte 

 

SUBIECTUL III (30 de puncte) 
 

a. Construirea eșantionului                                                                                           10 puncte 

b. Aplicarea chestionarului cu aplicarea regulilor sociologice                                     10 puncte 

c. Interpretarea rezultatelor                                                                                           10 puncte 

 

  

 NOTĂ.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 

 

  


