
ALTE TIPURI DE EXERCI!II CARE POT AP"REA ÎN TESTELE DE 
NIVEL C2 

  
COMPREHENSIUNE DE LECTUR". COMPETEN!" GRAMATICAL" (I, II) 
 
I. ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS                                                           .                      

 
A. Citi#i cele trei recenzii $i decide#i la care dintre ele se refer% afirma#iile de mai jos : 
 
a. !ara mea inventat% (seria de autor Isabel Allende) 

O carte tandr!, plin! de umor, dar "i de nostalgie, cu amintirile cele mai intime "i o 
viziune plin! de dragoste pentru Chile, #ara natal! a faimoasei prozatoare. Datorit! harului 
literar al lui Allende, amintirile din copil!rie ale unei scriitoare de la cel!lalt cap!t al lumii 
devin parc! ale noastre "i redescoperim, odat! cu ea, casa p!rinteasc!, figura emblematic! a 
bunicului, ceremonialul meselor, complicatele leg!turi de rudenie "i ritualuri ale vie#ii 
cotidiene, dar "i zbuciumata "i tragica istorie a #!rii, exilul familiei "i neîncetata c!utare a 
fericirii pe meleaguri str!ine, departe de spa#iul idealizat al unei patrii demne "i ospitaliere. 
!ara mea inventat" este lanterna magic! ale c!rei imagini prefigureaz! "i l!muresc toate 
personajele "i pove"tile extraordinare care populeaz! universul prozei lui Isabel Allende. "O 
carte minunat!. Allende î"i iube"te atât de mult #ara, încât cititorii vor dori s!-"i fac! bagajele 
"i s! ia avionul pân! la Santiago de Chile!"  
 
b. Scurta cronica a Annei Magdalena Bach (contrapunct) 

Johann Sebastian Bach i-a dedicat celei de-a doua so#ii, Anna Magdalena, mai multe 
compozi#ii - "i e limpede c! ea trebuie s! fi avut o aplecare aparte spre muzic!, poate chiar 
talent. Anna Magdalena a murit în 1760, la zece ani dup! dispari#ia lui Johann Sebastian, în 
s!r!cie "i p!r!sit! de familie. Abia în secolul al XX-lea, a doua so#ie a lui Bach iese în chip 
misterios din uitare. Pe de o parte, specula#ii recente ale unor muzicologi o indic! drept 
autoare a câtorva compozi#ii atribuite lui Bach. Nu e exclus ca Anna Magdalena, stându-i 
mereu al!turi "i având solide cuno"tin#e muzicale, s! fi participat pe c!i greu de ghicit la 
elaborarea unor lucr!ri. Pe de alt! parte, în 1925 apare la Londra The Little Chronicle of Anna 

Magdalena Bach semnat! de Esther Meynell.  
La limita dintre biografie "i fic#iune, cartea con#ine informa#ii de o surprinz!toare bog!#ie "i 
acurate#e, dar, mai ales, prin marea ei for#! de sugestie, îl face s! tr!iasc! pe Bach în paginile 
ei a"a cum nu tr!ie"te în nici o lucrare din câte i-au fost închinate, devenind cea mai citit! 
carte despre cantorul de la Leipzig. 
 
c. Minunata lume a domnului Tompkins. Povestea fantastic% a fizicii (în afara seriilor) 

Cum pot fi povestite teoriile din fizic! într-o form! atât de atr!g!toare încât oricine s! 
fie cucerit de teoria relativit!#ii "i mecanica cuantic! a"a cum sunt copiii fascina#i de basme? 
Aceasta e provocarea la care a r!spuns cu mai bine de jum!tate de secol în urm! George 
Gamow, unul dintre marii fizicieni ai lumii, deschiz!tor de drumuri în fizica nuclear! "i 
cosmologie. Rezultatul e o carte plin! de imagina#ie, scris! cu mare talent literar, un fel de  
Alice în #ara minunilor pentru uzul celor curio"i s! afle din ce e alc!tuit! materia "i cum s-a 
n!scut universul. Domnul Tompkins, personajul inventat de Gamow, deopotriv! naiv "i 
iscoditor, descoper! o lume bizar!, diferit! de cea în care ne ducem via#a de zi cu zi. Povestea 
lui, devenit! celebr! pentru genera#ii de fizicieni, a fost rev!zut! "i actualizat! de Russell 
Stannard - cunoscut autor de "tiin#! popularizat! - pentru a-"i g!si locul în ea "i cele mai 
recente teorii "tiin#ifice. 



1. Aceast! carte este adresat! atât speciali"tilor, cât "i celor neini#ia#i.       
            
2. Citind aceast! carte, v! dori#i s! face#i o c!l!torie. 
 
3. Aceast! carte dezv!luie ni"te realit!#i surprinz!toare. 

 
4. Autorul recenziei consider! c! aceast! carte este cea mai reu"it! dintre c!r#ile 
   dedicate subiectului.  
 
5. Potrivit autorului acestei recenzii, cititorii se pot identifica u"or cu personajele  
    c!r#ii, iar situa#iile prezentate îi sunt familiare. 
 
6. Cartea porne"te de la ni"te presupuneri care nu au fost în totalitate demonstrate. 
 
B. Citi#i textul de mai jos $i pune#i fragmentele în ordinea potrivit%: 
 

Stilul de conducere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(dup! Andrei Manolescu, „Dilema veche”, Anul III, nr.113 - 26 martie 2006) 

a. Nu mai f!cea îns! alte lucruri în afar! de "ofat. Nu lucra niciodat! peste program, iar la data 
cuvenit! î"i cerea banii cu o oarecare fermitate (mai mul#i decât cei cu care fusese pl!tit nea Sandu). 
Dup! dou! luni îns!, mare scandal mare: au descoperit c! fura benzin!. L-au dat afar!. La nea Sandu 
n-au mai apelat, de"i poate el s-ar fi întors. De câteva luni, gr!dini#a nu mai are "ofer. 

b. Nea Sandu se d!dea mereu b!tut în fa#a lor. Se f!cea c! l-au lovit, c! nu mai are nici un instrument
cu care s! repare, motiv pentru care o s!-l dea afar!, "i multe alte trucuri la care copiii se amuzau
teribil. Devenise un fel de bunic al întregii gr!dini#e. Educatoarele p!reau destul de indiferente la
succesul lui printre copii.     
Dar lucrurile mergeau "i a"a "i nimeni nu s-a plâns vreodat!, pân! când a venit o directoare nou!, o
americanc! plin! de energie "i idei organizatorice. Nu în#elegea prea bine române"te "i vorb!ria mult!
a lui nea Sandu i se p!rea cam inutil!. Când îi cerea s-o duc! în cel!lalt cap!t al Bucure"tiului, i se
p!rea c! drumul dureaz! prea mult. 

c. La o gr!dini#! particular! a fost angajat un "ofer, nea Sandu. Un pensionar vesel, care se bucura s!
se joace cu copiii. Trebuia s!-i duc! "i s!-i aduc! în fiecare zi de acas!, pe mai mul#i dintre ei. Unora
dintre b!ie#i le d!duse chiar porecle din mintea lui "i ei se amuzau grozav de ele. Când umbla pe la
motor, cu nasul sub capot!, c! ma"inile nu mai erau chiar noi "i din când în când mai trebuiau
me"terite, to#i b!ie#ii, de la cei mai mici de trei ani pân! la cei de "ase ani, se adunau în curte în jurul
lui, grozav de curio"i.  

d. A aflat într-o zi c! meseria lui nu este chiar cea de "ofer, c! n-a f!cut asta toat! via#a. Cineva a
încercat s!-i explice c! omul e pensionar "i c!, prin stilul lui prudent de a conduce, e numai bun de
"ofer pentru copii. Noua directoare voia îns! un "ofer profesionist, mai tân!r "i mai iute, care s! "tie
toate scurt!turile taximetri"tilor "i s-o duc! la aeroport cât mai repede. A dat anun# în ziar "i într-o
s!pt!mân! l-a g!sit. Nea Sandu a fost dat afar!. În locul lui a venit Mugurel, "oferul cel tân!r, blond
"i pistruiat, ve"nic în costum "i care nu schimba aproape nici o vorb! cu copiii. Îi privea ca pe ni"te
fiin#e prea delicate pentru în#elegerea lui. Spre deosebire de nea Sandu, era îns! foarte punctual "i nu
ie"ea din cuvântul directoarei sau al educatoarelor.  

e. Din când în când, nea Sandu se întorcea brusc, zburlindu-se spre ei în glum!, de-i f!cea s! se
împr!"tie ca un stol de p!s!ri. Râdeau pân!-i apuca sughi#ul. Când plecau în excursie sau la câte un
muzeu, cu microbuzul cel mare, pe fete le invita pe scaunele din fa#! "i neap!rat la geam. Se asigura
c! s-a a"ezat fiecare comod "i în siguran#!. B!ie#ii n-aveau voie s! se urce pân! nu intrau toate
feti#ele. La drum lung, nea Sandu le cânta "i avea un repertoriu destul de bogat. Totu"i, cântecul
favorit, la care-l acompaniau "i copiii cu vocile lor era "Ceata lui pi#igoi".     
  

Când st!teau în incinta gr!dini#ei, nea Sandu î"i f!cea mai mereu de lucru, ba la instala#ia
electric!, ba la reparatul burlanelor, ba la câte o clan#! stricat! de copii. $i atunci, micu#ii se adunau
în jurul lui, încercând s! se joace cu el. Unii mai mari îi ascundeau câte un instrument, al#ii mai mici
îl c!lcau pe picioare mai mult sau mai pu#in inten#ionat sau, pur "i simplu, îl tr!geau de pantaloni.  



                   1.                        2.                  3.                     4.                     5. 
 
 
 
II. GRAMATIC" &I VOCABULAR                                                                  .                      

 
A. Pune#i verbele din parantez% la forma potrivit%: 
  
(To#i cei) 1. ............................interesa#i le comunic!m c! trebuie s! se înscrie online pân! la data 
de 14.02 a.c. pentru cursurile organizate de institu#ia noastr!. (Acel) 2. ............................care au 
de facut observa#ii sau recomand!ri, le recomand cu c!ldur! s! ne contacteze prin Email. 
Profesorii, (a / care) 3. ............................nume le g!si#i în sec#iunea staff sunt foarte bine preg!ti#i. 
Metodele folosite sunt moderne "i interactive. Deocamdat!, nu am primit reclama#ii din partea 
(niciun) 4. ............................dintre fo"tii cursan#i. Cursul se va termina în 14.03 "i, în jurul 
(acela"i)  5. ............................ date, v! vom elibera "i certificatele de participare. 
 
B. Completa#i spa#iile libere cu un sinonim al cuvântului subliniat: 

 
Muta!ii în familie 

 
Muta#iile prezente în familia modern! sînt vizibile cu ochiul liber. Num!rul membrilor 
acesteia se mic"oreaz!, crescând num!rul familiilor cu un singur copil sau al celor 
monoparentale. În mediul urban, cu prec%dere / 1. ..............................., se poate vorbi de o 
diminuare / 2. ...............................  a ponderii familiei extinse, cea tradi#ional! - cu bunici, 
m!tu"i, unchi, veri "i na"i - mul#i dintre ace"tia fiind înlocui#i, în func#iile de alt!dat!, de 
prieteni - angaja#i cu luna, cu ziua sau cu ora - sau de institu#ii specializate. La #ar!, sigur c! 
rubedeniile se "tiu "i se p!streaz! mai mult, dar familia de baz! a suferit "i ea schimb!ri 
evidente: unul din p!rin#i e, de multe ori, plecat cu anii la munc! în str!in!tate. 
 $i împ!r#irea atribu#iilor/ 3. ...............................  membrilor în familia actual! s-a schimbat: 
când am afirmat - mai sus - c! unul dintre p!rin#i poate pleca la munc!, acela nu este neap!rat 
tat!l, ci, în multe cazuri, mama. Aportul / 4. ............................... mamei la activit!#ile 
exterioare familiei, precum "i la bugetul acesteia, cresc semnificativ. Precum "i în unele 
familii tinere "i mai luminate, rolul tat!lui în treburile gospod!re"ti "i în cre"terea copilului î"i 
m!re"te ponderea / 5. ..............................., apropiindu-se de cel al mamei. De asemenea, 
bunicii - care r!mân, în destule situa#ii, institu#ia de corvoad! îns!rcinat! cu cre"terea 
odraslelor - sînt "i ei înlocui#i, pe alocuri, cu bonele sau educatoarele.  
(Dup! Iaromira Popovici, Muta#ii în familie, în „Dilema Veche”, an II, nr. 91, octombrie 
2005) 
 
C. Potrivi#i cuvintele din coloana A cu cele din coloana B: 
 
1. a o apuca    a. de trai     
2. a pune    b. de spirit 
3. a avea    c. cu vederea 
4. a înc!pea    d. oroare de ceva 
5. nivel     e. balt! 
6. via#a     f. pe un drum gre"it 
7. a înainta    g. în valoare 
8. stare     h. pe mâna cuiva 
9. a o l!sa    i. în vârst! 
10. a trece    j. de zi cu zi 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
9. - 
10. -



D. Citi#i textul de mai jos $i alege#i varianta corect%: 
 

Vârsta revolu!iilor ratate 

Acum doi ani – era în aprilie, înainte de Pa"te – o "tire 1. ............................  pentru 
câteva zile presa "i lumea virtual!. O tân!r! de aproape 30 de ani, angajat! a unei companii 
financiare multina#ionale, a fost g!sit! moart! în cas! de c!tre "eful ei, într-o sâmb!t! 
diminea#a, cu dou! dosare de audit în bra#e, dup! o perioad! de munc! intens! la serviciu. 
Tân!ra se numea Raluca Stroescu "i este posibil, dac! ave#i în jur de 30 de ani, ca numele ei 
s! v! fie cunoscut.

De"i rapoartele medicilor au vorbit despre cauze explicabile "tiin#ific, precum sl!bire 
accentuat! "i fibroz! miocardic!, verdictul sugerat de pres! a fost repede preluat "i însu"it de 
opinia public!: 2. ............................, fata a murit de prea mult! munc!. Din cauza stresului, a 
serilor târzii "i a week-end-urilor petrecute la birou, lucrând pentru mult a"teptata promovare, 
a dead-line-urilor imposibile. Despre stres se mai vorbise pân! atunci de nenum!rate ori: în 
fiecare companie, în pauza de #igar!; la berea de dup! orele de birou; la anivers!rile cu tort 
mâncat în farfurii de plastic deasupra tastaturii; la coad! la supermarket "i duminica în 
familie, toat! aceast! genera#ie 3. ............................  vârstei de 30 de ani "i a mediului 
corporatist vorbe"te despre stres, oboseal!, lipsa timpului "i uneori, dac! discu#iile continu! 
dup! miezul nop#ii în jurul unei sticle de vin, despre lipsa de sens a vie#ii. Dar c! toate astea ar 
putea provoca moartea cuiva, nim!nui 4. ............................  pân! atunci. Raluca Stroescu a 
devenit deodat! un simbol "i moartea ei – „un caz“ emblematic pentru o întreag! genera#ie 
care s-a identificat cu ea. Au circulat e-mailuri, s-au tras „semnale de alarm!“, forumurile 
ziarelor "i blogurile s-au umplut de comentarii în care al#i tineri î"i povesteau experien#ele 
similare. Vorbeau despre „sistem“, despre „programul infernal de lucru“, despre „5. 
............................ “, despre dorin#ele false pe care societatea de consum le-a #esut în jurul 
nostru, despre pierderea iluziilor. Câteva zile a p!rut c! 6. ............................  o revolu#ie; nu ar 
fi mirat pe nimeni dac! oamenii !"tia, atât de înfl!c!ra#i pe Internet, ar fi hot!rât brusc s!-"i 
dea a doua zi demisia de la companiile unde lucrau "i s! mearg! s! se plimbe în parc, pur "i 
simplu. Dar nu s-a întâmplat nimic din toate astea…  

La 30 de ani, începi s! te gânde"ti – pentru prima dat! cu luciditate – la drumul pe care 
7. ............................. E vârsta la care 8. ............................  brusc revela#ia c! nebuloasa aia 
plin! de promisiuni "i incertitudini numit! „viitor“ (din care, la 20 de ani, nu reu"eai s! 
deslu"e"ti mare lucru) e deja prezent!. Î#i dai seama c!, tot a"teptând plin de ner!bdare s! 
înceap! piesa de teatru, e"ti deja pe scen!, în actul II, dar nu-#i "tii prea bine replicile. Ai vrea 
s!-l cuno"ti pe tipul care a scris piesa asta "i s!-i pui câteva întreb!ri, s!-i explici c! #i-a gre"it 
rolul, c! e o eroare pe undeva, nu voiai s! fii o denumire complicat! pe o carte de vizit!, voiai 
s! faci un copil, nu 9. ............................  mor#i" s! concepi reclame pentru detergen#i, ci 10. 
............................  s! salvezi ultimele balene albastre, nu trebuia s! vinzi asigur!ri, ci s! 
pictezi globuri de Cr!ciun.  
(Dup! Adina Rosetti, Vârsta revolu#iilor ratate, în „Dilema veche”, an VI, nr. 273, mai 2009) 

 
1. a. a zguduit         b. a tremurat          c. a scuturat 
2. a. nu ajungea nicio îndoial!          b. nu mergea nicio îndoial!         c. nu înc!pea nicio îndoial! 
3. a. aproximativ în jurul       b. învârtindu-se în jurul         c. cam pe la 
4. a. nu-i trecuse prin cap       b. nu-i intrase în cap          c. nu-i venise în cap 
5. a. sp!lare pe creier        b. sp!lare de creier          c. sp!lare la creier 
6. a. se pune la baz!        b. este pe cale          c. se pune la cale 
7. a. ai apucat-o                     b. ai început-o          c. ai g!sit 
8. a. se complic!        b. ive"te           c. te love"te 
9. a. #ii            b. este           c. ai   
10. a. mai degrab!        b. mai rapid           c. important  



ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL" (I, II)                                                       .                       
 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ                                                                                . 
 
A. Asculta#i înregistrarea $i decide#i dac% propozi#iile sunt adev%rate sau false: 
 
1. În 2003, ferma în care a investit Mihnea Vârgolici a  devenit complet neprofitabil!.  

 
2. Clienta americanc! nu a fost satisf!cut! de felul în care Mihnea amenajase pensiunea 
    cu du"uri, boiler cu lemne "i mobilier modern. 
 
3. A doua zi când s-au trezit, fetele au avut parte de o surpriz! pl!cut!. 
 
4. Fata a câ"tigat un concurs datorit! vacan#ei petrecute la ferma lui Mihnea. 
 
5. Mihnea a reu"it s! atrag! mai mul#i turi"ti cu ajutorul publicit!#ii.  
   
6. Ferma lui Mihnea îi aduce acestuia foarte mul#i bani în prezent. 
 
7. Mihnea este pu#in sup!rat din cauza faptului c! are concuren#!. 
 
8. Laz!r consider! c! e posibil s! tr!ie"ti bine cu veniturile câ"tigate de pe urma cailor. 
 
9. Laz!r nu are aceast! ocupa#ie pentru c! i-ar aduce câ"tiguri materiale, ci datorit!  
    pasiunii sale pentru cai. 
 
B. Asculta#i înregistrarea $i completa#i spa#iile libere cu informa#iile care lipsesc:  
 
1. Dava dezgropat! de profesorul Mircea Babe" dateaz! din                                       î.H. 

 
2. Cu toate c! are o amplasare avantajoas! pentru defensiv!, în dav! poate,  
     totu"i, ajunge                                            .  

 
3. Atât la Cârlom!ne"ti, cât "i în domeniul istoriei geto-dacilor, profesorul se  
    simte ca                                             .          

 
4. Arheologii sunt dezam!gi#i de lipsa                                           dacice.      

 
5.  Se crede c!, dup! incinerare, dacii                                      cenu"a în apa râurilor.   

 
6. Singurele dovezi ale lumilor de alt!dat! de pe teritoriul dacic sunt ast!zi                                                        
                                                                                                      

 
 

7. La Cîrlom!ne"ti, s!p!turile au durat                                             .        
 
8. Inscrip#ia reconstituit! de profesor Babe" a fost f!cut! pe un                                       . 

 
9. Statuetele descoperite la Cîrlom!ne"ti erau utilizate cu siguran#! în  
                                                     geto-dacilor.  



TEXTELE PENTRU EXERCI!IILE AUDIO 
 

A. 
Mihnea are treizeci de ani "i este zootehnist. A primit cadou primul arm!sar când a împlinit 

nou!sprezece ani "i, de atunci, tr!ie"te numai de pe urma cailor, f!când agrement "i ceva comer#. În 2003, a 
investit în aceast! ferm! de trei hectare care a devenit îns! o gaur! neagr!. Dup! un an, în care încercase, f!r! 
succes, s! cultive cartofi "i s! produc! lapte "i era pe cale de a vinde tot, s-a anun#at primul client serios: o tân!r! 
din Statele Unite care dorea o lun! de servicii complete. Timp de câteva luni, din bani împrumuta#i în contul 
câ"tigului iminent, la ferma Utopia au r!s!rit, v!zând cu ochii, azi du"uri, mâine boiler cu lemne, poimâine 
mobil! de buc!t!rie. $i totu"i, când a venit clienta, nu existau nici teren cu obstacole, nici cai de nivelul cerut "i 
nici instructor. „În via#a mea nu mi-a fost a"a ru"ine”, poveste"te cu obid! Mihnea Vârgolici. Dup! dou! zile 
triste, au sosit, în sfâr"it, instructoarea de la Bucure"ti cu doi cai performan#i "i, în aceea"i noapte, camionul cu 
lemne mult a"teptat. Grapa cu disc a trecut toat! noaptea peste un maidan cu buruieni, iar o echip! din sat a 
strunjit, vopsit "i instalat bu"tenii grei de ap!, spune Mihnea. Fetele se culcaser! cam nec!jite. Diminea#!, când 
se trezesc, terenul nici moale, nici tare, numai bun, îngr!dit "i cu toate obstacolele la locul lor. Tân!ra a petrecut 
o vacan#! irepetabil!, iar dup! dou! luni a scris c! antrenamentul din România i-a adus un premiu la un concurs 
american de cross country. Investitorul Mihnea Vârgolici a r!mas s! se lupte cu ferma ruginit! în heirupuri tragi-
comice. În 2004, când falimentul b!tea din nou la u"!, a vândut o vac! în târg ca s! poat! pleca la cursul de 
stewarzi pentru olimpiada de la Atena, iar cu ultimii bani de pe vac! a imprimat ni"te afi"e ca s!-"i fac! reclam! 
în pensiunile "i hotelurile din Sighi"oara. Cu o campanie agresiv!, vara lui 2005 i-a adus o medie de zece turi"ti 
pe zi "i, în sfâr"it, venituri constante. Pornim c!lare, într-o recunoa"tere "i recunosc în peisajul nealterat, în 
dealurile molcome, numai bune pentru galop "i în caii bine-crescu#i, pe care "i un încep!tor se putea bucura de 
experien#!, marea bog!#ie ascuns! pe care Mihnea o vede în ferma lui. Plec!m spre gar!,  când, dintre 
acoperi"uri, se ive"te, greu de ratat, vârful unei cupole galbene. Investitorul Vârgolici îmi m!rturise"te 
moroc!nos c! acolo este sediu concuren#ei: centrul de excelen#! în turism ecvestru al lui Nicu Laz!r: pensiune, 
sal! de conferin#e, manej acoperit, grajduri, "el!rie "i club, toate dichisite, de"i înc! neterminate. E f!cut cu 100 
000 de Euro de la SAPARD "i înc! de dou! ori pe-atâ#ia bani din buzunarul propriu. Laz!r are îns! un hotela" 
func#ional. „Din cai n-a tr!it nimeni niciodat!, "i nici n-o s! tr!iasc!”, spune el. Po#i numai din foarte bogat s! 
devii bogat. Îl întreb atunci de ce atât efort. „dac! ar fi dup! mine, via#a mea ar fi c!lare”, îmi r!spunde Laz!r. 
(Dup! Domnica Macri, Caii României – un pariu pentru viitor, în National Geographic, iulie, 2006) 
 
 
B. 

Cine au fost cu adev!rat dacii ? 

 

 

La Cîrlom!ne"ti, nu departe de vulcanii noroio"i din Buz!u, s-au descoperit recent o inscrip#ie (raritate 
absolut! în Dacia preroman!) "i funda#iile unui nou sanctuar. Un platou înalt de 25 de metri, cu o suprafa#! de 
7.000 de mp, este fieful profesorului Mircea Babe", care, meticulos, de peste 30 de ani, dezgroap! aici o dav! din 
ultimul veac dinainte de Hristos. De jos, pare p!l!ria unei ciuperci uria"e sculptat! de dou! ravene în Dealul 
Arman. Pozi#ia e u"or de ap!rat, f!r! a fi neap!rat inaccesibil! unui du"man hot!rât.,,Destul cât s! nu intre ho#ii 
sau animalele s!lbatice peste tine’’- spune Babe". 
 Un b!rbat la vreo 60 de ani, impun!tor, f!r! s! fie înalt, cu barba în vânt si mâinile în buzunarele 
pantalonilor scur#i, profesorul e ca la el acas! în dava  de la Cârlom!ne"ti "i în tot ce #ine de istoria geto-dacilor. 
 ,,Dac! am fi în Danemarca, am fi g!sit "i noi ni"te geto-daci conserva#i în turb!rii, cu toate hainele pe 
ei’’ – spune el. Aflu c!, în ceea ce-i prive"te pe daci, suntem frustra#i de absen#a unuia dintre cele mai mari 
« festinuri » pentru arheologi : cimitirele. « În a"ez!ri r!mân doar gunoaiele, ceea ce las! în urm! oamenii dup! 
ce au plecat cu tot ce era valoros. În morminte îi g!se"ti pe oameni "i ce "i-au luat cu ei pe lumea cealalt!».  
 Paradoxal, din epoca dacic! clasic! (secolele al II-lea î. d. Hr. – I d. Hr.), în ciuda avântului cultural "i 
demografic evident, aproape c! nu sunt morminte. În Mun#ii Or!"tiei, pe o arie de circa 200 de kmp, unde erau 
cinci cet!#i "i zece a"ez!ri importante, nu exist! un singur mormânt. Probabil dacii î"i incinerau mor#ii 
împr!"tiindu-le cenu"a în apele râurilor. 
 Arheologii trebuie s! se mul#umeasc! – n-au încotro – cu urmele de a"ez!ri, care sunt din bel"ug : sate, 
târguri (dave), cet!#i puternic fortificate, sanctuare, tezaure, pu#ine arme "i mult! ceramic!. A"ez!rile civile de tip 
dava, percum cea de la Cîrlom!ne"ti, erau re"edin#e tribale – centre de produc#ie,  de cult, de via#! social! "i 
comer#. Cet!#ile fortificate cu ziduri din piatr!, reg!site în special în zonele muntoase, aveau mai degrab! rol de 
garnizoan! sau de re"edin#e ale unor "efi militari.  

Cîrlom!ne"ti a fost punctul de pornire al unei aventuri de aproape un an în c!utarea acestei lumi 
disp!rute. Sanctuarul descoperit aici e al treilea din acest sit. Toate sunt orientate cu laturile lungi "i, eventual, cu 



o absid! spre nord, asemenea templelor de la Gr!di"tea Muncelului, Pope"ti sau Raco". Construite din lemn "i 
lut, acestea aveau peste 50-60 mp "i erau acoperite.  
 Nu "tim ce se întâmpl! cu ele, cui se aduceau ofrande, în ce consta cultul. Prin prisma acestui mister în 
care sunt înv!lui#i dacii, un simplu ciob dintr-un vas de provizii, pe care sunt inscrip#ionate câteva litere grece"ti, 
poate fi considerat! descoperirea anului. Acest fragment de ceramic! pe care s-au p!strat numai cinci litere, 
incizate în lutul crud înainte de ardere, întregite de profesorul Mircea Babe" în basileos   …, respectiv (vasul) 
regelui B…, este extraordinar de important : pentru a doua oar! în întreaga Dacie nord-dun!rean!, dup! 
descoperirea de la Ocni#a Buridava, din anii 70, afl!m dintr-o surs! scris! autohton! c! locuitorii unei dave î"i 
numeau "eful rege. În ciuda faptului c! acest conduc!tor nu putea fi decât un regi"or – st!pânind peste o dav! "i 
peste #inuturile înconjur!toare din valea mijlocie a Buz!ului, Cîrlom!ne"ti, unde s!p!turile vor mai continua 
probabil înc! 20 de ani -, s-a dovedit o surs! de descoperiri importante pentru arheologi. În anii 1972-1975, 
profesorul Mircea Babe" a descoperit aici o colec#ie unic! în toat! lumea geto-dacic!, format! din statuete zoo- "i 
antropomorfe din ceramic!, a c!ror semnifica#ie cultic! este cert!, "i un tezaur cu 124 de monede dacice de 
argint, care ar fi putut fi b!tute în dave. 
 (C!t!lin Gruia, Cine au fost dacii cu adev"rat, în « National Geographic », noiembrie, 2004, p. 30-33)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHEIA EXERCI!IILOR 

 

COMPREHENSIUNE DE LECTUR". COMPETEN!" GRAMATICAL" 

ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS: 
A. 1. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; B. 1. c; 2. e; 3. b; 4. d; 5. a. 
 
 
GRAMATIC" &I VOCABULAR: 
A. 1. tuturor celor; 2. acelora; 3. ale c!ror; 4. niciunuia; 5. aceleia"i; B. 1. în primul rând; mai ales; în (mod) 
special, îndeosebi; 2. mic"orare, sc!dere, reducere; 3. îndatoririlor, rolurilor, sarcinilor, competen#elor;                
4. contribu#ia; 5. importan#a, valoarea, greutatea; C. 1. f; 2. g; 3. d; 4. h; 5. a; 6. j; 7. i; 8. b; 9. e; 10. c; D. 1. a; 2. 
c; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7. a; 8. c; 9. a; 10. a. 
 
  
ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL" 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ: 
A. 1. A; 2. F; 3. A; 4. A; 5. A; 6. F; 7. A; 8. F; 9. A; B. 1. secolul întâi; 2. un du"man hot!rât; 3. acas!; 4. 
cimitirelor; 5. împr!"tiau; 6. urmele de a"ez!ri; 7. aproape un an; 8. vas de provizii; 9. cultele.  


