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1. Redactaţi un text de 10-15 rânduri despre alegerile din acest an pentru Primăria localităţii în care 

locuiţi. Ce aşteptări aveaţi în perioada alegerilor de la viitorul primar  sau de la consilieri  ? Dar 

colegii şi apropiaţii voştri? Ce aşteptări au avut ceilalţi locuitori ?  Faceţi referiri la cel puţin un 

articol din presă, la constatări şi opinii formate în discuţiile cu alţi membri ai comunităţii (colegi, 

familie, prieteni, vecini) sau la comentarii găzduite de pagina web a unei publicaţii. Încercaţi să 

identificaţi un element comun. 

2. Prezentaţi în 10-15 rânduri o problemă de mediu în localitatea voastră şi în localităţile din 

vecinătate.  

Evaluaţi gravitatea acestei probleme din perspectivă personală şi din perspectiva efectelor asupra 

comunităţii. 

3. Prezentaţi o problemă de mediu de impact mai larg - naţional, regional sau global-  pe care o 

cunoaşteţi fie: a) prin prisma unei experienţe personale - aţi fost afectat direct, sau persoane 

apropiate au fost afectate  de distrugerile produse -, sau b) prin prisma  activităţii de voluntar într-

un ONG de mediu,  sau  c) nu aţi fost afectat în mod direct dar aţi aflat despre aceasta din fluxul 

de ştiri la  unul sau mai multe canale media, materiale postate de reţele sociale, blogosferă .  

4. Între 30 noiembrie şi 12 decembrie 2015 a avut loc la Paris Conferinţa Internaţională ONU asupra 

Schimbărilor Climatice. Fluxul de ştiri şi comunicate poate fi consultat pe pagina principală a 

Consiliului European (http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-

summit/2015/11/30/)  Pe această bază descrieţi în 10-15 rânduri conferinţa din perspectiva duratei, 

programului,  număr de reprezentanţi,  scop, obiective, rezultate.  

5. La Conferinţa ONU asupra Schimbărilor climatice de la Paris (2015)a fost promovat proiectul 

unei noi alianţe internaţionale denumită Alianţa Solară.(Solar Alliance). Aceasta ( the International 

Agency for Solar Policy and Application (InSPA)) ar urma să aibă o structură similară Organizaţiei 

Ţărilor Exportatoare de Petrol, resursa care ar face obiectul său fiind energia solară fiind o 

organizaţie a ţărilor cele mai bogate..solar. Iniţiatorii au fost primul ministru indian Narendra 

Modi şi Preşedintele Franţei François Hollande.. Scrieţi o scurtă ştire cu aceste elemente, ştire pe 

care să o finalizaţi cu o interpretare personală a iniţiativei şi eventual cu o argumentarea acestei 

opinii. 

6. Sunteţi jurnalist la o publicaţie locală şi participaţi la o conferinţă de presă despre rezultatele 

obţinute la examenul de bacalaureat de elevii liceului la care aţi studiat şi voi. Redactaţi un text de 

10-15 rânduri pentru pagina web a publicaţiei despre  aceste rezultate şi despre modul în care 

absolvenţii le percep şi le interpretează din perspectiva dezvoltării lor personale sau a aşteptărilor 



societăţii referitoare la calitatea pregătirii lor. Dezvoltaţi această temă prin referinţe la materiale 

media, la reacţii şi evaluări ale specialiştilor, la conversaţiile dintre colegi, părinţi, cunoştinţe, 

offline şi online.  

7. Tocmai aţi primit acordul primarului Costanţei sau al localităţii voastre pentru un interviu. 

Redactaţi 2-3 întrebări privind modul în care proiectele şi deciziile Consiliului Local afectează 

pozitiv sau negativ spaţiul verde şi parcurile din localitate. În formularea acestor întrebări porniţi 

de la o documentare având ca obiect un oraş din România care au înregistrat rezultate pozitive în 

acest sens– de ex.Clujul, Sibiu, Timişoara, Craiova s.a - . 

8. Formulaţi câteva motive pentru care parcurile şi centura verde – refacerea vegetaţiei şi tradiţiilor 

locale şi regionale ca legătură dintre cartiere şi zone ale oraşelor şi reabilitare a peisajelor naturale 

- sunt importante pentru locuitori, tineri şi vârstnici, activişti de mediu, întreprinzători mici şi 

mijlocii. 

9. De unde aţi aflat despre încălzirea globală? Definiţi acest conţinut printr-un set de 5 imagini 

puternice care ar putea convinge un număr mare de persoane să urmărească semnalele comunităţii 

ştiinţifice internaţionale referitoare la acest risc. 

10. Recent a avut loc o  conferinţă referitoare la oraşe inteligente(smart cities) care s-a desfăşurat în 

trei oraşe din România printre care şi Constanţa (anunţul este postat pe 

http://www.eurourbanism.ro/articol.php?id=11582). Descrieţi această campanie pe baza unei 

documentări folosind resurse online despre 'Conferinţa regională Smart cities, Smart commnities' 

la care au participat şi reprezentanţi ai Universităţii Ovidius.   

11. Daţi câteva exemple de oraşe inteligente la nivel global consultând  publicaţia The Guardian 

(http://www.theguardian.com/world). Subliniaţi şi detaliaţi cel puţin unul dintre factorii de mai 

jos, care ar putea contribui la succesul dezvoltării inteligente - tehnologia, creativitatea ştiinţifică 

şi inovaţiile, energia regenerabilă, reutilizarea deşeurilor ca resurse economice (economia 

circulară), educaţia şi participarea cetăţenilor ca beneficiari ai dezvoltării inteligente, campaniile 

online ,  ş.a.– Descrieţi modul în care aţi putea contribui personal, voi, sau comunitatea din care 

faceţi parte. 

12. Ilustraţi printr-un exemplu încălzirea globală. Ce rol joacă presa cotidiană şi Internetul în 

semnalizarea acestui risc ?  Numiţi o sursă de informaţii în acest sens –publicaţie, canal media, 

blog, film, etc.- şi completaţi această informaţie cu opinii personale. 

13. Cine este responsabil să educe şi să mobilizeze tinerii pentru a se implica mai eficient în 

schimbarea atitudinii faţă de mediu? 1)Ministerul mediului, 2)şcoala, 3) părinţii, 4) alte instituţii şi 

organizaţii, 5) primăria  6) firmele. Scrieţi un text de 10-15 rânduri  despre implicarea acestor 

entităţi în propria formare. 

14. În ce măsură se implică  tinerii pentru ca schimbările să se producă mai rapid în mentalităţile 

sociale? 1) Mult 2)Puţin 3) Deloc.Subliniaţi una dintre variante. Descrieţi în câteva fraze ce se 



petrece în mintea şi comportamentul unui participant/voluntar la o campanie ecologistă. Referiţi-

va la propria experienţă, experienţa unui apropiat, sau la cea a unui mentor. 

15. Menţionaţi o activitate de timp liber desfăşurată într-un parc din localitatea voastră care v-a adus 

satisfacţii personale. Descrieţi această experienţă şi extrageţi o informaţie care ar putea deveni 

utilă pentru alţi tineri. Dacă aţi dori să adresaţi mulţumiri sau critici pentru starea în care se află 

parcul cui le-aţi adresa?  

16. Sunteţi jurnalist la un post de tv şi vă documentaţi pentru un reportaj despre turismul românesc pe 

litoralul Mării Negre sau în Delta Dunării. Comparaţi informaţii postate pe diverse site-uri (agentii 

de turism, operatori in turism, primăriile localităţilor din aceste zone, instituţiin culturale, ONG-

uri) referitoare la un loc pe care l-aţi recomanda audienţei acestui canal TV. 

17. Să presupunem că lucraţi într-o echipă pentru un canal de televiziune specializat în călătorii în 

întreaga lume.Ce temă aţi propune pentru un reportaj? Scrieţi un material de 10-15 rânduri prin 

care să argumentaţi atractivitatea temei şi  a călătoriei.    

18. Menţionaţi 3 obiective de interes pentru turiştii străini care vizitează litoralul românesc al Mării 

Negre sau Delta Dunării.Redactaţi un text de 10 rânduri care i-ar putea motiva să opteze pentru o 

zi de vacanţă acordată vizitării lui.  

19.  Conform  agenţiei Reuters, citată de Mediafax, ‘‘Nominalizările la premiile Oscar au fost 

anunţate joi, iar artiştii de culoare au fost trecuţi cu vederea pentru al doilea an consecutiv, 

contribuind la reapariţia celebrului hashtag #OscarsSoWhite (Oscaruri atât de albe), care a generat 

numeroase controverse pe Twitter, în 2015” . Comentaţi aceste reacţii. 

20. Sunteţi corespondent internaţional şi trebuie să redactaţi un articol despre o competiţie sportivă. 

Descrieţi în 10-15 rânduri cele mai importante momente ale unui evenimentului sportiv pe care l-

aţi urmărit pe un canal de televiziune. 

21. Alegerile de la începutul lui mai 2016 pentru funcţia de Primar al Londrei au fost câştigate de 

Sadik Khan(n.1970)candidat din partea Partidului Laburist, avocat specializat în drepturile omului, 

de origine britanică-pakistaneză, cu 44.6% din  voturi (1.310.343), într-o competiţie în care a avut 

nu mai puţin de 12 contracandidaţi. Cel de-al doilea clasat(35.0%), cu care s-a confruntat  în al 

doilea tur de scrutin, a fost Zac Godsmith,reprezentant al Partidului Conservator, patron si editor 

al publicaţiei The Ecologist, moştenitorul unei averi de 1.2bl. de lire sterline. Ce mesaj trasnmit 

aceste rezultate? Scrieţi un text de 10-15 rânduri în care formulaţi o opinie personală. 

22. Una dintre atracţiile capitalei la începutul lunii aprilie a fost evenimentul "Bucureşti Oraşul 

Luminilor " (Spotlight on Bucharest) organizat de ARCUB în cadrul Anului Internaţional al 

Luminii şi al Tehnologiei Luminii –UNESCO(http://spotlightfestival.ro/ ; 

http://www.puterea.ro/social/un-nou-succes-arcub-spectacol-grandios-de-lumini-la-festivalul-

spotlight-136436.html) Povestiţi în 10-15 rânduri ce-aţi văzut, ce-aţi gândit şi ce v-a impresionat 

la festivalul internaţional al luminilor, fie că v-aţi plimbat pe Calea Victoriei în timpul festivalului, 

fie că aţi navigat urmărind proiecţiile postate la linkurile indicate).  



23. Redactaţi un text de 10-15 rânduri despre un eveniment cultural la care aţi participat în acest an. 

Ce părere aveţi despre sloganul 'Cultura îţi dezvăluie oraşul' de pe pagina web a ARCUB(Centrul 

cultural al oraşului Bucureşti,  http://arcub.ro) ?  Construiţi un scurt eseu. 

24. Redactaţi un text de 10-15 rânduri despre desfăşurarea examenului de Bacalaureat din acest an, 

rata de promovare, probe sau subiecte, rezultatele din instituţia de învăţământ al cărei absolvent 

sunteţi voi înşivă. 

25. Conform romanialibera.ro, „România a fost exclusă din concursul Eurovision 2016, din cauza 

datoriilor de 16,5 milioane de euro, a anunţat European Broadcasting Union (EBU), pe site-ul 

oficial”. Formulaţi un punct de vedere în 10-15 rânduri despre această situaţie fără precedent. 

26. Enumeraţi câteva instituţii de pe raza localităţii voastre şi descrieţi rolul lor în dezvoltarea zonei şi 

comunităţii locale. Realizaţi un material de 10-15 rânduri despre una dintre acestea care a 

influenţat semnificativ calitatea vieţii în această localitate/zonă.  

27. Vă aflaţi în faţa unei personalităţi culturale din România. Redactaţi 5-6 întrebări pe care să i le 

adresaţi. Motivaţi-vă alegerile din perspectivă personală şi din perspectiva unei audienţe largi. 

28. Aduceţi argumente, fie pro, fie contra emigrării tinerilor absolvenţi cu performanţe deosebite în 

ţările europene. (10-15 rânduri) 

29. Convingeţi colegii să participe la o campanie împotriva violenţei fizice! (10-15 rânduri) 

30. Construiţi o scurtă prezentare (15 rânduri) a edificiilor culturale din localitatea dumneavoastră care 

au rezistat în timp. 

31. Construiţi în 10-15 rânduri portretul unei personalităţi internaţionale din domeniul 

cinematografiei. Puneţi în relaţie calităţile sale actoriceşti cu realizarea unui film care transmite o 

idee puternică. 

32. Redactaţi un text de 15 rânduri în care să vă expuneţi argumentele pentru acordarea de fonduri 

europene pentru proiecte care să ofere copiilor cu talent artistic din mediul rural posibilitatea de a 

se afirma. 

33.  Prezentaţi în 10-15 rânduri un film bazat pe o carte care v-a impresionat şi v-a influenţat în 

perioada liceului. 

34. Prezentaţi în 10 rânduri calităţile pentru care consideri că ai fost admis într-un grup.  

35. Comentează această idee : „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 

viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”(art. 30, alin. 6., din Constituţia 

României) Ilustrează printr-un exemplu. 

36. Comentează acest drept: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi 

libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 

mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”.(Art. 30, alin. 1., din Constituţia României) 

37. Numiţi interesele comune ale membrilor unei comunităţi naţionale. Există diferenţe între aceste 

comunităţi? Exemplificaţi. 



38. Precizaţi cel puţin o problemă majoră care împiedică buna desfăşurare a vieţii sociale din 

comunitatea în care locuiţi. 

39. Daţi exemple de situaţii în care o persoană nu a respectat unele reguli morale şi legale ale 

comunităţii din care faceţi parte. 

40. Precizează modalităţile prin care românii din altă ţară îşi manifestă apartenenţa la naţiunea 

română. 

41. Imaginează-ţi că participi la o şedinţă a Comisiei Europene cu tema „ Criza refugiaţilor”. 

Formulează un text scurt în care să  foloseşti informaţiile publicate în presă pe această temă. 

42. Scrieţi câte un enunţ despre rolul Parlamentului, Guvernului şi Justiţiei în statul român.Adăugaţi la 

acestea o caracterizare a rolului Direcţiei Naţionale Anticorupţie ţinând cont de referinţele 

frecvente din presa românească. Exemplificaţi cu unul dintre dosarele în care au fost implicate 

persoane din clasa politică.  

43. Paradisurile fiscale, unde mulţi oameni de afaceri, inclusiv români, îşi ţin afacerile pentru a plăti 

mai puţine taxe, dar şi departe de ochii autorităţilor şi presei, au devenit subiectul unei anchete 

jurnalistice la nivel mondial. Publicaţia germană Süddeutsche Zeitung (SZ) – care a primit 

informaţii de la o sursă anonimă – şi Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie au 

început o anchetă despre firmele înregistrate în Panama şi despre activităţile ilegale întreprinse de 

politicieni şi oameni de afaceri care au preferat să-şi înregistreze companiile la adăpostul 

anonimatului oferit de paradisurile fiscale. Ancheta a dezvăluit o serie de informaţii care acum 

poartă numele de Panama Papers. Construiţi un text de 15 rânduri în care consemnaţi informaţii pe 

care le-aţi preluat din presa naţională despre acest scandal. 

44.  „Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România (UNIMIR) anunţă lansarea concursului pentru 

acordarea burselor UNIMIR 2016-2017 destinate tinerilor muzicieni talentaţi, cu vârsta cuprinsă 

între 12 şi 24 ani, integraţi în sistemul de învăţământ din România” anunţă Mediafax. Comentaţi 

în 10 rânduri această propunere. 

45. „Elif Memet, o tânără din Constanţa de numai 20 de ani, în prezent studentă la Universitatea 

Columbia, a fost aleasă de laureatul Premiului Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz, pentru a-i 

coordona cercetarea în inegalitate economică, fiind singura elevă din anul întâi care reuşeşte 

acest lucru” transmite Mediafax. Construieşte 10 întrebări pe care să i le adresezi absolventei 

Liceului de Informatică din Constanţa.  

46. Un telefon anonim vă aduce la cunoştinţă că s-a produs un incendiu la sediul unei instituţii. Ce aţi 

face dacă aţi fi jurnalist? 

47. Care credeţi că sunt calităţile care ar trebui să conteze la angajarea unui jurnalist în presa scrisă, în 

presa audiovizuală? Dar la angajarea unui journalist online? 

48. Menţionaţi trei activităţi creative pe care le-aţi difuza în direct într-o emisiune  pentru tineri. 

49. Concepeţi trei mesaje ale tinerilor români pentru Europa. Adăugaţi trei mesaje ale  tinerilor din 

afara României pe care le-aţi identificat în presa diasporei.   



50. Enunţaţi cinci informaţii care ar putea fi tratate în texte de presă. 

51. Descrierea Delfinariului Constanţa poate reprezenta subiectul unui text publicabil într-un cotidian? 

Justificaţi răspunsul. 

52. Identificaţi cea mai reprezentativă ştire publicată în presa locală despre localitatea dumneavoastră. 

Rescrieţi această ştire adăugând şi alte informaţii.  

53. Alcătuiţi o listă de cinci subiecte de actualitate, despre care credeţi ca vor stârni interesul audienţei 

de televiziune. Argumentaţi alegerea acestora. 

54. Pregătiţi o listă de întrebări pentru un interviu cu preşedintele României. Interviul va putea fi 

accesat şi pe platforma unei publicaţii a diasporei. 

55. Selectaţi o temă actuală în spaţiul european. Alegeţi o persoană cu care să puteţi realiza un interviu 

pe această temă. Formulaţi trei întrebări din perspectiva unui  tânăr  care a revenit în ţară după mai 

mulţi ani petrecuţi  în străinătate pentru a se angaja într-o firmă din România .  

56. Faceţi parte dintr-o echipă de organizare a eveniment de lansare a unui produs. O problemă 

tehnică, apărută în ultimul moment, va întârzia startul evenimentului. Cum procedaţi?  

57. Găsiţi argumente pentru a vă convinge părinţii să accepte să lucraţi ca voluntar într-o organizaţie 

non-guvernamentală, timp de şase luni. 

58. Care credeţi că este meseria ideală pentru dvs? Argumentaţi punctul de vedere.  

59. La o întâlnire cu prietenii, convingeţi-i să urmărească emisiunea de televiziune preferată de 

dumneavoastră. Prezentaţi minimum 5 argumente. 

60. V-aţi întors dintr-o croazieră pe Marea Neagră. Povestiţi călătoria pe blogul personal  şi pe pagina 

de facebook. Menţionţi diferenţe şi asemănări între cele două postări. 

61. Alegeţi şi comentaţi o schimbare pozitivă în societatea românească postdecembristă. Exemplificaţi 

printr-un caz concludent efectele schimbării în comunitatea dvs. 

62. Sunteţi voluntar într-o organizaţie non-guvernamentală. Cum vă convingeţi colegii şi prietenii să 

participe la o campanie de strângere a gunoaielor de pe plajă? 

63. Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa deţine unul dintre cele mai valoroase exponate 

muzeale din România: şarpele Glykon. Construiţi o povestire de interes pentru cititorii unei 

publicaţii româneşti din diaspora. 

64. Evocaţi o zi de caniculă la malul mării. Identificaţi elemente de risc şi construiţi un mesaj de 

avertizare adresat turiştilor.  

65. Vă aflaţi într-o localitate devastată de furtună. Relataţi ceea ce vedeţi. 

66. Aduceţi argumente, fie pro, fie contra, în legătură cu regimul vegetarian. Prezentaţi aceste 

argumente în cadrul unei dezbateri referitoare la importanţa hranei. 

67. Aduceţi argumente pro şi contra consumului excesiv şi a irosirii alimentelor în contextul crizei 

globale şi a creşterii preţurilor la produsele agricole.  

68. Propuneţi trei subiecte pentru care credeţi că ar fi necesară o campanie de televiziune. 

69. Într-un scurt eseu prezentaţi rolul jurnalistului în societate. 



70. Cum aţi aborda în mass-media un subiect despre violenţa asupra copiilor? Construiţi un text care 

să sensibilizeze tinerii  în legătură cu această problem socială. Finalizaţi acest text cu  mesaj 

puternic, care să poată fi reţinut. 

71. Cum caracterizaţi imaginea jurnalistului în societatea românească? (10-15 rânduri) 

72. Faceţi o scurtă prezentare a României pentru un site internaţional de turism. 

73. Care credeţi că este cea mai reprezentativă echipă sportivă, de club, din România? Argumentaţi. 

74. Menţionaţi cinci performanţe sportive româneşti, de răsunet internaţional. Alegeţi una dintre 

acestea  pentru a o descrie pe larg. 

75. Considerate multă vreme semne ale culturii şi rafinamentului, limbile europene sunt tot mai puţin 

atractive pentru cei interesaţi să înveţe o limbă străină, arată un raport realizat de o asociaţie 

americană şi preluat de www.lefigaro.fr. Cum comentaţi?  Descrieţi o idee de proiect care ar avea 

ca scop stimularea interesului tinerilor pentru limbile şi literaturile europene. 

76. Ce repere trebuie să urmărească un jurnalist care asistă la un eveniment prilejuit de Ziua Naţională 

României la Institutul Cultural Român într-o ţară cu numeroşi imigranţi români ?  

77. Enunţaţi cinci teme pe care le-aţi aborda într-o emisiune matinală, la radio. Alegeţi un subiect pe 

care să-l trataţi într-un text de 15  rânduri 

78. Alegerile locale din 2016 au adus în competiţia electorală câteva nume noi. Menţionaţi 1-2 

candidaţi care au reuşit să câştige alegerile şi creaţi un profil de politician diferit de cele cunoscute 

din legislaturile anterioare (10-15 rânduri). 

79. Descrieţi câteva avantaje ale studentului care dispune de o experienţă de voluntariat.( 10-15 

rânduri). Argumentaţi o eventuală extindere a acestei experienţe şi a interesului pentru anumite 

domenii, în viitor. 

80. Desemnaţi cea mai interesantă ştire din anul 2015, canalul/agenţia şi eventual jurnalistul. 

Identificaţi categoria de evenimente care trezesc cel mai înalt interes al opiniei publice. Descrieţi 

în 10-15 rânduri un asemenea eveniment. 
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