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- Comisia de admitere pentru studii universitare de licenţă - 
                        - Sesiunea iulie 2016 - 
        
 
 

S U B I E C T E L E  
PENTRU PROBA a II-a – LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE 

 
 
1. În enunţurile „Trecuseră mai multe zile de când se începuseră şcolile şi Niculae stătea tot pe-acasă; şi se află 
că Moromete îl oprea pe fi-său, pe Niculae adică, să-şi mai urmeze drumul lui, iar tat-său se pregătea să se ducă 
la Bucureşti.” (Marin Preda, Delirul) predomină registrul stilistic: 

a) regional; 
b) arhaic; 
c) colocvial; 
d) neologic. 

 

2. Toate formele de plural sunt corecte în seria: 
a) virusuri, activuri, bareme, aştri; 
b) viruşi, active, baremuri, aştri; 
c) virusuri, bareme, astre, active; 
d) aştri, baremuri, activuri, viruşi. 

 

3. „(O uşă grea se deschide cu un scârţâit prelung. Intră Tânărul. Priveşte mirat în jurul său. E nehotărât, nu ştie 
unde se află. Pupitrul bibliotecarei-şef continuă să rămână în întuneric, iar zgomotul de hârtie ruptă continuă să se 
facă auzit). 

TÂNĂRUL (tot mai nelămurit): Cred că am nimerit greşit. Mai bine plec. 
CATY (brusc panicată): Vai, nu faceţi asta! Poate vă putem ajuta cu ceva. 
TÂNĂRUL (nesigur): Caut … 
CATY (bucuroasă): A, formidabil! Şi eu! 
TÂNĂRUL: Caut un internet … 
CATY (dezamăgită): Ce păcat! Într-adevăr, aţi greşit!” 
(Călin Ciobotari, Abatorul de hârtie, Actul I, scena 2) 
În fragmentul citat, indicaţiile scenice/notaţiile dramaturgului au rolul de a preciza: 
a) numai elementele nonverbale şi paraverbale ale discursului; 
b) elementele spectacolului, elementele nonverbale şi paraverbale ale discursului; 
c) elementele spectacolului şi elementele nonverbale ale discursului; 
d) elemente ale spectacolului şi elementele paraverbale ale discursului. 

 

4. Enumeraţia din versurile „Am vrut să-ţi dăruiesc luna septembrie, / aş fi golit-o de moarte, / cu gutuile şi câinii 
ei leneşi, cu aşteptarea / scrisorilor, cu ploile suav putrezind, cu lutul / umflat de iubire.” (Gheorghe Tomozei, 
Sunt septembrie) contribuie la constituirea sensului prin: 

a) comunicarea indirectă a ideilor şi sentimentelor poetului; 
b) nararea unor aspecte specifice toamnei; 
c) schiţarea unui portret literar al eului liric; 
d) asocierea imprevizibilă a unor elemente de natură. 

 

5. Forma corectă a tuturor verbelor se regăseşte numai în seria: 
a) agreaseră, irigă, biciuieşte, va reciti; 
b) recitiserăm, creând, absolvesc, biciuie; 
c) absolvise, scriseşi, va recitii, bombăneşte; 
d) va pustii, irighează, dispăruşi, agreează. 
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6. „ – Ei, cucoane, am avut ori n-am avut dreptate cu ţăranii? îl apostrofase arendaşul, mereu jovial şi zgomotos. 
Pe urmă a venit în compartimentul lor, să le mai treacă urâtul. Le-a povestit că se repezise la Bucureşti, fiindcă 
prinsese din vânt o vorbă cum că moşia Babaroaga a doamnei Iuga ar fi de vânzare.” (Liviu Rebreanu, 
Răscoala) 

Redarea vorbirii personajelor din secvenţa citată se realizează prin: 
a) stilul indirect şi stilul indirect liber; 
b) numai stilul direct; 
c) stilul direct şi stilul indirect; 
d) numai stilul indirect. 

 

7. Se dau versurile: „ţăranul de când cu electrificarea / înţelege cum stau lucrurile pe planetă / se indignează în 
mijlocul pogoanelor sale / de situaţia din cipru şi liban.” (Mircea Cărtărescu, Georgica a IV-a) Dacă fragmentul 
citat ar fi rescris conform normelor limbii literare şi convenţiilor clasice ale poeziei, în text ar exista: 

a) patru cuvinte scrise cu majusculă; 
b) cinci cuvinte scrise cu majusculă; 
c) şase cuvinte scrise cu majusculă; 
d) şapte cuvinte scrise cu majusculă. 

 

8. Sunt despărţite corect în silabe, conform DOOM2, toţi termenii din seria: 
a) mi-tra-li-e-ră, a-ghio-tant, loc-ţi-i-tori, su-blo-co-te-nent, bin-o-clu; 
b) a-ghi-o-tant, bi-no-clu, su-blo-co-te-nent, loc-ţi-i-tori, mi-tra-li-e-ră; 
c) bi-no-clu, a-ghi-o-tant, mi-tra-lie-ră, sub-lo-co-te-nent, loc-ţi-i-tori; 
d) lo-cţi-i-tori, sub-lo-co-te-nent, a-ghio-tant, bin-o-clu, mi-tra-li-e-ră. 

 

9. „La o anumită vârstă, a dori să schimbi lumea e, în mod natural, un proiect de viaţă. Eşti tânăr, gata de 
gesturi şi fapte mari, plin de energie şi de încredere în puterile şi în soarta ta. Vrei să schimbi lumea, pentru că 
simţi nevoia să dai un sens existenţei tale, să te distingi ca purtător de faclă, ca misionar al noului, al «mai bine-
lui», al echităţii şi fericirii universale. E frumos, e aproape inevitabil, e candid … Pasiunea «angajării» e, în anii 
de ucenicie existenţială, mai mult decât legitimă: ea implică o generoasă înclinaţie de a te dedica unei «cauze» 
de a fi solidar cu «generaţia» ta şi de a te simţi responsabil faţă de strâmbătăţile lumii.” (Andrei Pleşu, A 
schimba lumea) 

Ghilimelele contribuie la înţelegerea mesajului, având rolul: 
a) de a marca citate dintr-un alt text; 
b) de a semnala, ironic, clişee lingvistice ale societăţii contemporane; 
c) de a conota atitudinea sarcastică a emiţătorului; 
d) de a izola cuvinte cu sens denotativ de restul enunţului. 

 

10. „«Psihologia poporului român», un volum monografic apărut în colecţia «Psihologia aplicată», în ediţie 
cartonată, este un demers ştiinţific şi cultural, dar şi un tribut adus de profesorul Daniel David academicianului 
Constantin Rădulescu-Motru şi fondatorului psihologiei experimentale Wilhelm Wundt.” (Mădălina Cerban, Un 
manifest al psihologiei româneşti moderne) Secvenţa citată a fost selectată dintr-un text: 

a) nonartistic, argumentativ; 
b) nonliterar, informativ; 
c) literar, narativ; 
d) artistic, descriptiv. 

 

11.  Precizaţi seria în care nu există nicio eroare în utilizarea punctului ca semn ortografic. 
a) ANIMAFILM; ora 13.00.; dl. arh. E.I. Petrescu; legea nr. 32/29.02. a.c.; 
b) B.N.R.; Str. Ciocârliei, nr. 2, etj. 2, ap. 15; TRANS.COM; 18 mm.; acad. Gh. Dima; 
c) Ing. N. Popescu; km. 10; C.E.C.; prof. univ. dr.; DOOM.2; nr. crt.; S.O.S.; 
d) bdul M. Eminescu, bl. 10, sc. A, ap. 2; ROMARTA; N.B.; 17 kw; d.p.d.v. 

 

12. Forme gramaticale ale aceluiaşi cuvânt sunt diferenţiate prin accent în toate cuvintele din seria: 
a) miră, afirmă, dormi; 
b) candida, afirm, strigă; 
c) cântă, dormi, aleargă; 
d) fugi, fură, adăugă. 
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13. Citiţi următorul text poetic: „Ea / de la geam / nu ştie vai dacă să mă regrete / nu ştie vai dacă să râdă când 
mă vede urcat / pe epava pianului din piaţa de flori şi dându-mă / peste cap la plecare.” (Florin Iaru, de-a waţi 
ascunselea) 

Dacă aceste versuri postmoderniste ar fi rescrise în tipar tradiţional, ar trebui să fie inserate: 
a) cinci virgule şi două semne de exclamare; 
b) şase virgule şi trei semne de exclamare; 
c) şapte virgule şi un semn de exclamare; 
d) opt virgule. 

 

14. Sunt scrise corect toate sintagmele din seria: 
a) Directiva 91/104/CE; Peştera Muierii; CEDO; 1 Decembrie; munţii Bucegi; Ioana d’Arc; 
b) ONU; Secretariatul primului-ministru; Consiliul Profesoral; Cheile-Bicazului; Primul Război Mondial; 
c) Guvernul României; 1 Mai; F.M.I.; Dacia Literară; Consiliul naţional al Audio-vizualului; Delta 

Dunării; 
d) ONG-uri; Evul Mediu; Câmpia Română; bulevardul Primăverii; Evenimentul Zilei; universitatea de 

Vest Timişoara. 
 

15. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: 
a) ácvilă, avárie, butelíe, calcár; 
b) tráfic, epócă, precáut, despót; 
c) adícă, simpozíon, prognóstic, supérfluu; 
d) legítim, dóctoriţă, áripă, revedére. 

 

16. „Cum scriam, nu demult tot în acest colţ de pagină, nu suntem decât fiinţe de memorie. Nu existăm ca fiinţe 
cugetătoare, cu conştiinţă de sine, decât graţie informaţiilor despre noi şi despre lume, pe care fantasticul 
computer cu care ne naştem, creierul omenesc, ni le restituie în fiece zi.” (Horia Bădescu, Cei trei sute) 

Stilul funcţional ilustrat prin secvenţa citată este: 
a) stilul beletristic/artistic; 
b) stilul jurnalistic/publicistic; 
c) stilul colocvial/familiar; 
d) stilul oficial/oficial-administrativ. 

 

17. „MIRA: Manole, ştiu. Tu, tu inimă fără odihnă, gând treaz, visare fără popas. Mai lasă zidul. Mai lasă 
turlele. Rod iarăşi grijile negre? 

MANOLE: Lângă tine, blestemul nu găseşte cuvânt.” 
(Lucian Blaga, Meşterul Manole) 
În textul citat, expresivitatea limbajului se realizează prin: 

a) metaforă şi comparaţie; 
b) metaforă şi epitet; 
c) antiteză şi personificare; 
d) oximoron şi hiperbolă. 

 

18. Enunţul în care nu există hipercorectitudine este: 
a) Cele mai noi apariţii sunt expuse la ştandul din faţa librăriei. 
b) S-a dat startul la campionatul universitar de volei. 
c) Îşi dorea să excaladeze Everestul. 
d) A ales un costum bleomaren şi o cravată gri, fiindcă este invitat la un dineu. 

 

19. Seria în care nu toate cuvintele sunt substantive colective este: 
a) grup, serie, mulţime, făget; 
b) colectiv, stol, tineret, arinişte; 
c) aluniş, generaţie, tinereţe, argintărie; 
d) brădet, pluton, studenţime, ciopor. 

 

20. Seria care conţine numai adjective fără grad de comparaţie este: 
a) inferior, oral, primordial, suprem; 
b) eficace, vital, inferior, timpuriu; 
c) esenţial, fundamental, mort, înţelept; 
d) nocturn, exterior, matinal, slab. 
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21. Identificaţi numărul de adjective invariabile din seria: complex, asemenea, verde, stereo, abil, tenace, vivace, 
maxim, eficient, disfuncţional, precoce. 

a) trei; 
b) patru; 
c) cinci; 
d) şase. 

 

22. Identificaţi gradul de comparaţie al adverbelor din secvenţa: „Tot mai încet  lumina se lasă peste burg, tot mai 
aproape suntem c-o umbră de amurg”. (Horia Bădescu, Abatoarele tăcerii) 

a) superlativ relativ; 
b) comparativ de superioritate; 
c) comparativ de inferioritate; 
d) superlativ absolut. 

 

23. Scrierea incorectă a verbului la imperativ este: 
a) Veni-ţi cu toţii la carnaval! 
b) Draga mamii, nu fi atât de reticentă la sugestiile prietenei tale! 
c) Dacă doreşti să fii acceptat în colectivul de lucru, fii mai activ! 
d) Stimate coleg, nu face aceeaşi greşeală! 

 

24. Identifică explicaţia incorectă privind rolul cratimei în secvenţa: „Turma de fluier legată / Leneş cu-amurg se 
adapă.” (Ion Pillat, Seară pe ape) 

a) cratima are rolul de a menţine ritmul uniform al versurilor; 
b) cratima are rolul de a marca elidarea unei vocale; 
c) cratima are rolul de a menţine măsura unică a versurilor; 
d) cratima are rolul de a marca rostirea legată a celor două cuvinte. 

 

25. Sensul corect al cuvântului „a exonera” este: 
a) a onora un contract; 
b) a respecta; 
c) a elibera de obligaţii; 
d) a exagera. 

 

26. Enunţul care nu conţine nicio eroare este: 
a) Produsele se vindeau în douăzeci şi unu de ţări. 
b) Temperaturile în creştere vor atinge un maxim de treizeci şi două de grade. 
c) Meciul va fi vizionat de minimum 4,5 milioane de spectatori. 
d) Noul lui film a avut încasări de 5,4 de milioane de telespectatori. 

 

27. Precizaţi seria care conţine numai termeni din vocabularul fundamental: 
a) mână, scaun, iepure, floare; 
b) ochi, masă, păpuşoi, cerc; 
c) dinte, picior, comestibil, maşină; 
d) vas, prieten, cameră, armaş. 

 

28. „Nu mă înscriu printre detractorii calculatorului şi al internetului. Dimpotrivă: calculatorul şi facilităţile lui 
mi-au schimbat viaţa în bine, şi asta la o vârstă când nu e uşor să asumi deprinderi noi. Scriu numai pe 
calculator şi apelez, de câte ori am nevoie, la reţeaua electronică pentru informaţie, validare, detaliu. E la 
îndemână, e rapid şi e, cu oarecari excepţii, o sursă de încredere. Am însă norocul de a nu mă fi format în 
vecinătatea şi prin intermediul calculatorului.” (Andrei Pleşu, Cultura de internet) 

Caracteristicile textului citat sunt precizate corect în seria: 
a) stilul colocvial, discurs familiar, limbaj conotativ, popular; 
b) stilul ştiinţific, discurs impersonal, obiectiv, limbaj denotativ; 
c) stilul beletristic, discurs subiectiv, limbaj denotativ, cult; 
d) stilul publicistic, discurs subiectiv, limbaj denotativ şi conotativ, cult. 

 

29. Indicaţi seria care conţine numai cuvinte din familia lexicală a verbului „a face”: 
a) făcătură, făcăleţ, factor, facere, refacere; 
b) afacere, prefacere, desfăcut, factual; 
c) făcător, desfăcător, prefăcătorie, refăcut; 
d) faceţios, factice, afacerist, a contraface. 
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30. Termenul explicat incorect este: 
a) locaţie – închiriere, taxă de închiriere; 
b) inopinat – neprevăzut, pe neaşteptate; 
c) fortuit – forţat, constrâns; 
d) adagiu – aforism, maximă. 

 

31. Seria în care toate cuvintele au acelaşi număr de silabe este:  
a) antrepriză, aftershave-uri, abstracţie, altădată; 
b) auxiliar, aleatorii, axiomatic, ad-interim; 
c) antichităţi, audienţă, analogie, audiobook; 
d) adversitate, acumulatori, agreement, airbaguri. 

 

32. Selectaţi cuvântul adecvat semantic pentru a completa enunţul următor: „Tânărul … pentru că reuşise să 
obţină o notă excelentă la examen.” 

a) exulta; 
b) învedera; 
c) eluda; 
d) abroga. 

 

33. Seria sinonimică integral corectă este: 
a) inextricabil, indestructibil, inefabil; 
b) inextricabil, încurcat, complicat; 
c) fortuit, forţat, forţos; 
d) fortuit, forţat, întâmplător. 

 

34. Se dau următoarele expresii: pentru ca să, a îngheţa de frig, a aduce la acelaşi numitor comun, apartament 
cu dependinţe. Dintre acestea sunt pleonasme: 

a) toate sintagmele; 
b) numai prima expresie şi a treia; 
c) numai a doua sintagmă şi a treia; 
d) primele trei expresii. 

 

35. Alegeţi seria corectă a cuvintelor derivate numai cu sufixe: 
a) căsoi, minciunică, nemţeşte; 
b) prescurta, reazem, circulaţie; 
c) prelegere, reasigura, atomic; 
d) atlas, atlaz, atenuant. 

 

36. Câte perechi de paronime se găsesc în seria de cuvinte: manej, funcţionar, muncă, virtuos, salon, menaj, 
fervoare, indicaţie, funcţional, virtuoz? 

a) două; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 

 

37. Numărul sunetelor din seria de cuvinte: achiziţii, ciorchini, dreptunghi, eram, experţi, logici, xeroxare este 
corect precizat în: 

a) 9, 8, 9, 4, 7, 5, 10; 
b) 8, 8, 8, 5, 8, 6, 9; 
c) 9, 7, 10, 4, 7, 6, 10; 
d) 8, 7, 8, 5, 8, 5, 10. 

 

38. Conţin un triftong toate cuvintele din seria: 
a) grecoaică, vegheai, îndoiai, dureau; 
b) suiai, leoaică, iau, femeia; 
c) i-au, vreau, leoarcă, spuneai; 
d) şleau, miau, urecheau, nemţoaică. 

 

39. Cacofoniile din enunţul Rămâne la latitudinea fiecăruia să decidă ce cere de la viaţă sunt evitate 
corespunzător în fraza: 

a) Rămâne la alegerea fiecăruia să decidă ce aşteaptă de la viaţă. 
b) Rămâne la, latitudinea fiecăruia să decidă ceea ce va cere de la viaţă. 
c) Rămâne opţiunea fiecăruia să decidă ce, cere de la viaţă. 
d) Rămâne la decizia fiecăruia să decidă ce virgulă cere de la viaţă. 
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40. „Pentru 87% din respondenţi, accesul la Internet ar trebui să fie «un drept fundamental al oamenilor», iar 
70% din participanţii la sondaj declară că trebuie să aibă acces la Internet.” (Raport oficial privind accesul la 
Internet, 2014) Caracterul nonartistic al fragmentului citat se evidenţiază prin: 

a) lexicul nespecializat, limbajul denotativ, mărci ale subiectivităţii; 
b) lexicul specializat, limbajul denotativ, neutru din punct de vedere stilistic; 
c) lexicul neologic, limbajul denotativ şi conotativ, mărci ale afectivităţii; 
d) lexicul specializat, limbajul conotativ, marcat din punct de vedere stilistic. 

 

41. Accentul diferenţiază semantic toate cuvintele din seria: 
a) imobil, data, taxa, cale; 
b) invidia, analiza, fabulă, xerocopia; 
c) modul, baza, protector, manager; 
d) axa, candid, cota, marca. 

 

42. Versurile „Doar steaua neagră-a părului tău scurt / Îmi atingea cu clinchet stins, un umăr.” (Nichita 
Stănescu, Sărutul) conţin: 

a) cinci diftongi; 
b) şase diftongi; 
c) şapte diftongi; 
d) opt diftongi. 

 

43. Marcaţi enunţul în care fiecare acord este corect: 
a) Apariţia lucrării despre culturile ecologice elaborată de un grup de specialişti a fost aşteptată cu 

nerăbdare. 
b) Colectivul de cercetători ai institutului a performat în domeniul IT. 
c) Scriitorul şi personajele sale sunt cunoscute de către toţi adolescenţii. 
d) O treime dintre neologismele recente provin din limba engleză. 

 

44. Citiţi textul: „Plouă … / Nu ştiu nimic … / De zile, de ani / Fără a găsi / Cum ar fi altă viaţă …” (George 
Bacovia, Noapte în oraş) 

Afirmaţia eronată privind rolul punctelor de suspensie în versurile citate este: 
a) punctele de suspensie au rolul de a marca discursul aluziv, construit prin tehnica sugestiei; 
b) punctele de suspensie au rolul de a marca sfârşitul unor propoziţii eliptice; 
c) punctele de suspensie sugerează sentimente, precum solitudinea, scepticismul, regretul; 
d) punctele de suspensie semnalează discontinuitatea discursului, schimbarea planului de referinţă. 

 

45. Conţin cel puţin un hiat toate cuvintele din seria: 
a) coautor, ştiinţă, aliate, realism; 
b) azalee, simpozion, fiica, precaut; 
c) polei, ceartă, locuinţă, media; 
d) avarie, poematic, inflexiune, aghiotant. 

 
NOTĂ: Timpul de lucru 180 de minute.  
Toţi itemii sunt obligatorii. Pentru fiecare item corect rezolvat se acordă 0,2 puncte. Se alocă 1 punct din oficiu. 
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GRILĂ DE EVALUARE 
PROBA a II-a – LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE 

 
1.  a b c d 2. a b c d 3.  a b c d 

  

4.  a b c d 5. a b c d 6.  a b c d 
  

7.  a b c d 8. a b c d 9.  a b c d 
  

10.  a b c d 11. a b c d 12.  a b c d 
  

13.  a b c d 14. a b c d 15.  a b c d 
  

16.  a b c d 17. a b c d 18.  a b c d 
 

 

 

 

19.  a b c d 20. a b c d 21.  a b c d 
 

 

 

 

22.  a b c d 23. a b c d 24.  a b c d 
 

 

 

 

25.  a b c d 26. a b c d 27.  a b c d 
 

 

 

 

28.  a b c d 29. a b c d 30.  a b c d 
 

 

 

 

31.  a b c d 32. a b c d 33.  a b c d 
 

 

 

 

34.  a b c d 35. a b c d 36.  a b c d 
 

 

 

 

37.  a b c d 38. a b c d 39.  a b c d 
 

 

 

 

40.  a b c d 41. a b c d 42.  a b c d 
 

 

 

 

43.  a b c d 44. a b c d 45.  a b c d 

 
NOTĂ: Fiecare item se evaluează cu 0,2 puncte. 

Din oficiu se acordă 1 punct. 
 


	- Comisia de admitere pentru studii universitare de licenţă -

