
    COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”         
    Str. Italiană nr. 17, sector 2, Bucureşti 
    Telefon: 0213136462 
     E-mail: haretiana@hotmail.com 
     Website: cnshb.ro 
 

 
TESTARE ÎN VEDEREA TRANSFERULUI 
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MODEL 
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.                                               
 
SUBIECTUL I________________________________________________________  30 de puncte 
 
Citește următorul fragment: 
 

Un bărbat a intrat în stația de metrou Washington DC și a început să cânte la vioară; era o 
dimineață friguroasă de ianuarie. Timp de 45 de minute a cântat 6 piese de Bach. În acest timp, 
aproape o oră, s-a calculat că pe lângă el au trecut mii de oameni, mulți dintre ei în drum spre job-uri. 
Doar trei minute au trecut și un bărbat de vârstă mijlocie a remarcat că se aude un muzician cântând. 
A încetinit mersul, apoi s-a oprit câteva secunde... însă și-a reluat grăbit mersul spre programul zilnic. 
 Un minut mai târziu, violonistul a primit primul dolar bacșiș: o femeie i-a aruncat banul în 
pălărie fără a se opri din mers. Câteva minute mai târziu, cineva s-a rezemat de zid să-l asculte, însă 
bărbatul și-a privit ceasul și și-a continuat drumul. În mod cert, întârzia la muncă! Primul care i-a 
acordat atenție a fost un băiețel de 3 ani. Mama sa mergea grăbită mai în față și s-a înfuriat când 
puștiul s-a oprit. Într-un final, a reușit să-l urnească din fața violonistului și să-și continue drumul, deși 
copilul a rămas cu capul întors tot timpul spre muzician. Situația s-a repetat și cu alți copii. Toți părinții, 
fără excepție, i-au obligat să-și continue drumul.  
 În cele 45 de minute în care violonistul a cântat, doar 6 persoane s-au oprit pentru a-l asculta o 
vreme. Cam 20 dintre ei i-au oferit bani fără a-și încetini pasul. A strâns 32 de dolari. Când a terminat 
și s-a așternut tăcerea, nimeni n-a remarcat. Nimeni n-a aplaudat, nimeni n-a făcut un semn de 
apreciere. Nimeni nu știa că violonistul era Joshua Bell, unul dintre cei mai buni violoniști din lume. A 
cântat cele mai dificile piese care au fost compuse vreodată pentru vioară cu un instrument care 
valorează astăzi mai mult de 3,5 milioane dolari. 
 Cu două zile înainte de a cânta în metrou, Joshua Bell a cântat cu casa închisă în teatrul din 
Boston, deși un bilet costa în medie 100 de dolari.  
 Este o poveste reală. Joshua Bell cântând incognito la metrou a fost un experiment organizat 
de Washington Post (celebrul ziar) ca parte a unui experiment social despre percepție, gusturi și 
priorități ale persoanelor. Întrebarea era aceasta: într-un loc banal și la o oră inadecvată mai apreciem 
frumusețea? Sau nu o mai apreciem? Recunoaștem un talent într-un context neașteptat?  
    (Nimeni nu are timp pentru frumusețe, www.credința-ortodoxă.com)      
 
 
 Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:  

1. Menționează sensul din text al secvenței a cântat cu casa închisă.   10 puncte    
2. Explică, pe baza informațiilor din text, atitudinea diferită a adulților și a copiilor față de violonist.  

10 puncte    
3. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, scopul experimentului la care se referă textul dat, pornind de la 

întrebările din final.          10 puncte    
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri 



SUBIECTUL  AL II-LEA__________________________________________________ 60 de puncte 
 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relaţia dintre două 
personaje dintr-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu. 
 În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  
 

a) prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din 
romanul studiat; 

b) evidenţierea, prin două episoade/ citate/ secvenţe commentate, a modului în care evoluează 
relaţia dintre cele două personaje; 

c) analiza a două elemente de structură şi de compoziţie ale romanului studiat, semnificative 
pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii 
temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, 
limbajul personajelor etc.). 

 
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei 
primi 40 puncte, astfel: a) 10 puncte; b) 20 de puncte; c) 10 puncte. Pentru redactarea eseului vei 
primi 20 puncte (organizarea ideilor în scris – 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 
puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; ortografia -3 puncte; punctuaţia -3 puncte; aşezarea în 
pagină, lizibilitatea- 2 puncte; respectarea numărului minim de cuvinte - 1 punct) 


