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 Model 
 
Filiera teoretică, profilul umanist, specializările:  filologie, ştiinŃe sociale; filiera tehnologică, 
profilul servicii, toate specializările; Filiera vocaŃională: profil artistic, specializările: muzică, 
coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte 
decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările: 
învăŃător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru 
activităŃile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi securitate publică (Licee ale 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor) specializarea ştiinŃe sociale; profil teologic, toate 
specializările. 
 
• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 
se acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1.  F – Portugalia;   2.  11 – Berlin.   Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. Irlanda;  2. Cehia;   3. Madrid.   Total (1+2+3) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. c; 2. b; 3. a; 4. a; 5. c.     Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Greciei şi clima 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă câte 
1p.  
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de 
climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaŃii medii 
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenŃă ridicată. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu 
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj. 
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie 
cu denumirile lor reale.        Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă 2p pentru o premisă naturală prezentată corect. Pentru răspuns parŃial corect se 
poate acorda punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat corect precizat.    Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) 
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1.  8 – Suceava;   2.  4 – Buzău.     Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. Braşov;  2. Someş;   3. Timişoara.   Total (1+2+3) = 6 puncte 
 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
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1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. c.     Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte  
 
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful MunŃilor Apuseni şi 
relieful SubcarpaŃilor Getici. Pentru răspunsuri parŃial corecte se acordă câte 1p.  
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor 
principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităŃi de relief se acordă jumătate din punctaj.  
Nota 2: Se poate face referire la unităŃile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe 
hartă, fie cu denumirile lor reale.       Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat. Pentru răspuns parŃial corect se poate 
acorda punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parŃial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p).        Total 4 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
A. Se acordă 4p astfel:  
1. Germania şi Luxemburg sau Olanda şi Norvegia – 2p; 
2. Suedia: 4%  – 1p;  România: se acceptă orice valoare cuprinsă între 29 şi 30% – 1p. 
          Total (1+2) = 4 puncte 
 
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:  
1. explicarea procentului ridicat al populaŃiei ocupate în agricultură în România – 2p (punctaj 
intermediar 1p);  
2. o unitate de relief din FranŃa în care se practică cultivarea plantelor – 1p; 
3. explicarea procentului redus al populaŃiei ocupate în agricultură în Andorra – 2p (punctaj 
intermediar 1p);   
4. o unitate de relief din Germania în care se practică cultivarea plantelor – 1p. 

Total (1+2+3+4) = 6 puncte 
 
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:  

1. 2 state vecine, membre ale Uniunii Europene – 2p;  
2. 2 state vecine, care nu sunt membre ale Uniunii Europene – 2p; 
3. 2 unităŃi de relief – 2p; 
4. un curs de apă – 1p; 
5. 3 oraşe – 3p.        Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte 

 
 
D. Se acordă 6p astfel: 
1. Belgia 339,98 loc./km2 (se acceptă orice valoare cuprinsă între 339 şi 340 loc./km2) – 2p; 
2. Finlanda 15,46 loc./km2(se acceptă orice valoare cuprinsă între 15 şi 16 loc./km2) – 2p; 

3. o cauză a diferenŃei dintre valorile densităŃii medii a populaŃiei din statele Belgia şi 
Finlanda – 2p (punctaj intermediar 1p).      Total 6 puncte 
 
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicaŃie corectă. Pentru răspuns parŃial corect se poate acorda 
punctaj intermediar (1p). 
2. Se acordă 1p pentru un avantaj şi 1p pentru un dezavantaj al utilizării combustibililor fosili în 
obŃinerea energiei electrice. 
           Total 4 puncte 
 


