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SUBIECT 1 (5 puncte) 
Citiţi informaţiile de mai jos: 

 
Informaţia 1 

Guvernul american a cerut producătorului de microcipuri Nvidia să-şi restrângă 
exporturile către China pentru a reduce riscul folosirii acestor procesoare de către armata 
chineză. China a criticat ordinul SUA, considerând că este o tentativă de „blocadă 
tehnologică”.După ce compania Nvidia a dezvăluit acest ordin într-un document prezentat 
miercuri organismelor de reglementare, valoarea acţiunilor sale la închiderea pieţei 
bursiere din New York scăzuse cu 6,6%.  

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a rugat compania Nvidia să obţină o 
licenţă specială pentru a-şi exporta produsele către China, inclusiv cipuri A100 şi H100, 
ceea i-ar putea aduce pierderi de până la 400 de milioane de dolari. Aceste restricții ar 
putea afecta și Rusia, chiar dacă Nvidia și Kremlinul nu colaborează. Preşedintele Biden a 
susţinut la începutul lunii august că statul chinez încearcă să exercite influenţe pentru a nu 
fi adoptată legea pe care a promulgat-o pentru relansarea producţiei de semiconductori în 
SUA. Legea prevede investiţii de 280 de miliarde de dolari în acest domeniu şi urmăreşte 
să consolideze lanţurile de aprovizionare pentru a îmbunătăţi poziţia competitivă a SUA în 
faţa concurenţei chineze, cu obiectivul de a elimina puternica dependenţă pe care Statele 
Unite o au în prezent faţă de microcipurile fabricate în străinătate, în special cele produse 
în China.  

Cu toate astea, Ministerul de Externe din China consideră că restricțiile sunt o 
încercare a SUA de a-şi menţine „hegemonia tehnologică” şi o tentativă de „blocadă 
tehnologică” împotriva Chinei. Decizia Washingtonului semnalează o escaladare majoră a 
acţiunilor americane de forţă împotriva capabilităţilor tehnologice chineze, în timp ce cresc 
şi tensiunile din jurul Taiwanului, unde se produc mare parte din semiconductorii Nvidia şi 
ai celorlalte companii majore din domeniu. Măsurile au fost aplicate chiar în perioada în 
care tensiunea dintre Beijing și SUA a crescut. 
Sursa: Evenimentul Zilei, 02.09.2022 

 
Informaţia 2 

Un funcţionar al Consiliului de Securitate a declarat că traversarea celor două nave 
de război americane duminică prin apele internaţionale din strâmtoarea Taiwan nu a fost o 
amenințare.Traversarea celor două nave de război americane duminică prin apele 
internaţionale din strâmtoarea Taiwan este în concordanță cu politica americană „o 
singură Chină”, a declarat un alt oficial de la Casa Albă. 

„Acest lucru a fost planificat cu mult timp în urmă”, a declarat John Kirby, purtătorul 
de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, la CNN, despre prima traversare a 
strâmtorii de către navele de război americane de când preşedintele Camerei 
Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a vizitat Taiwanul la începutul acestei luni, ceea ce a 
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înfuriat China. Trecerea celor două nave este „în concordanţă cu politica noastră privind o 
singură China, foarte coerentă cu dorinţa noastră de a ne asigura că putem continua să 
lucrăm pentru un Indo-Pacific liber şi deschis”, a spus el. 

China revendică Taiwanul drept teritoriu propriu împotriva obiecţiilor guvernului ales 
democratic din Taipei. Din cauza vizitei neanunţate de la începutul lunii august a 
preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, Beijingul a făcut o serie de 
excerciții militare pe lângă insulă. 

Statele Unite nu au relaţii diplomatice formale cu Taiwan, dar sunt obligate prin lege 
să ofere insulei mijloacele de a se apăra. China a lăsat de înțeles că va face orice pentru a 
pune Taiwanul sub controlul său. 

Două nave de război ale marinei americane au navigat prin apele internaționale din 
strâmtoarea Taiwan, au declarat pentru trei oficiali americani, aceasta fiind prima 
operațiune de acest fel de la vizita cu scandal a lui Nancy Pelosi. 
Sursa: Evenimentul zilei, 29.08.2022 
 
Informaţia 3 

Administraţia de la Beijing a anunţat, marţi, sancţiuni împotriva unor politicieni din 
Taiwan, ca reacţie la vizitele efectuate la Taipei de mai mulţi membri ai Congresului 
american, inclusiv de Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor.  

Sancţiunile îi vizează pe Bi-Khim Hsiao, reprezentantul taiwanez în SUA, precum şi 
pe parlamentarii taiwanezi Ker Chien-Ming, Koo Li-Hsiung, Tsai Chi-Chang, Chen Jiau-
Hua şi Wang Ting-Yu. De asemenea, a fost sancţionat activistul taiwanez Lin Fei-Fan, 
conform agenţiei The Associated Press.  

Sancţiunile includ interdicţii de călătorie în China continentală, în Hong Kong şi 
Macao, precum şi blocarea activelor financiare în China continentală. „Măsurile au rolul 
pedepsirii în mod determinat a elementelor radicale” care susţin independenţa Taiwanului, 
a comunicat Administraţia de la Beijing, potrivit agenţiei Xinhua. Premierul Taiwanului, Su 
Tseng-Chang, preşedintele Parlamentului, You Si-Kun, şi ministrul de Externe de la 
Taipei, Joseph Wu, care erau deja vizaţi de sancţiuni, vor fi afectaţi de măsuri 
suplimentare.  

China a organizat cele mai ample exerciţii militare în jurul Taiwanului ca reacţie la 
vizita la Taipei efectuată de Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor de la 
Washington. În plus, Beijingul a semnalat că manevrele militare în jurul Taiwanului vor 
deveni o rutină. 
Sursa: Mediafax, 16.08.2022 

 
Informaţia 4 

Mii de soldaţi indonezieni, americani şi din state aliate ale SUA în estul şi sud-estul 
Asiei, respectiv Australia, Singapore şi Japonia, au efectuat vineri trageri cu muniţie reală 
în cadrul unui exerciţiu militar anual, ce are loc acum în contextul „acţiunilor 
destabilizatoare” desfăşurate de China în jurul Taiwanului, potrivit declaraţiei unui înalt 
responsabil militar american, relatează AFP. 

Statele Unite au afirmat că acest exerciţiu militar comun, denumit „Super Garuda 
Shield”, nu este îndreptat împotriva niciunei ţări.Dar şeful comandamentului american 
pentru regiunea Indo-Pacifică, amiralul John Aquilino, a vorbit vineri despre spectrul unui 
conflict în strâmtoarea Taiwan, după ce China a efectuat ample manevre militare în jurul 
acestei insule, ca reacţie la vizita efectuată acolo de preşedinta Camerei Reprezentanţilor 
a SUA, Nancy Pelosi. 

„Acţiunile destabilizatoare ale Chinei aplicate activităţilor şi acţiunilor ameninţătoare 
împotriva Taiwanului sunt exact ceea ce noi încercăm să evităm”, a spus amiralulAquilino 
la o conferinţă de presă. „În fiecare zi, noi încercăm să prevenim un război”, a mai susţinut 
ofiţerul american. 
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Exerciţiul „Super Garuda Shield” se desfăşoară în insula indoneziană Sumatra şi în 
insulele Riau, un grup de insule dispersate în apropiere de Singapore şi de 
Malayezia.Celor circa 4.000 de soldaţi americani şi indonezieni li s-au alăturat soldaţi din 
Australia şi Singapore, precum şi din Japonia, ţara care participă în premieră la acest 
exerciţiu militar anual. 
Sursa: Agerpres news, 12.08.2022 
 
CERINŢE 
 

1. Analizaţi şi sintetizaţi informaţiile prezentate mai sus într-un text de maxim 300 de 
cuvinte, care să prezinte evoluţia problematicii de securitate identificată. Menţionaţi în 
sinteză cel puţin 4 persoane sau actori statali și/sau nonstatali/suprastatali şi cel puţin 4 
acţiuni relevante pentru înţelegerea situaţiei. (4p) 

2. Stabiliţi un titlu informativ pentru textul elaborat la punctul 1 de maxim 10 cuvinte şi 
argumentaţi alegerea în maxim 50 de cuvinte. (0,5p) 

3. Identificați poziţia purtătorului de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al 
SUA cu privire la Taiwan. (0,5p) 
 

*** 
SUBIECT 2 (3 puncte) 

 
Se dă următorul text: 
 

 Percheziţii în Guineea și România vizând o grupare infracţională care a spălat 
în total 23 milioane de dolari proveniţi din contrabanda cu produse puternic accizate  
 
 În mai multețări s-au efectuat 14 percheziţii domiciliare şi reţineri de persoane în 
scopul destructurării unei grupări de crimă organizată transfrontalieră specializată în 
activităţi de contrabandă cu produse accizate şi spălare de bani, experții (anchetatorii) 
afirmând că prejudiciul / suma recuperată reprezintă o realizare. Gruparea a acţionat pe 
teritoriul Irakului, Gabonului şi României în perioada martie 2019 – ianuarie 2022. 
 Gruparea dispunea de societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o 
infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din 
infracţiuni. În intervalul menţionat, diverși cetăţeni s-au deplasat pe teritoriul Irakului, 
Gabonului şi României în vederea înfiinţării de societăţi comerciale destinate comiterii de 
infracţiuni (fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an). Pe numele acestor 
societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute carduri 
bancare şi accesul la servicii de tip online banking, identificarea acestora fiind al doilea 
element important pentru anchetă. 
 În ceea ce priveşte contrabanda cu produse puternic accizate, au fost identificate 
două moduri de operare, cel mai important aspectdin anchetă: 
 - introducerea frauduloasă pe teritoriul naţional a unor mărfuri puternic accizate, 
disimulate la bordul unor mijloace de transport rutier; 

- introducerea frauduloasă pe teritoriul naţional a unor mărfuri puternic accizate 
transportate în containere, având ca punct de intrare Portul Constanţa; containerele nu 
figurau în evidenţele transportatorului. 
 Sumele de bani astfel obţinute au fost transferate prin intermediul unor companii 
offshore/fantomă către conturi din Europa şi au ajuns, ulterior, în conturile bancare ale 
societăţilor comerciale din Irak, Gabon şi România, controlate de grupul infracţional 
specializat în spălarea banilor. Aceste sume de bani au fost redirecţionate de către 
coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în 
Malaezia și Indonezia, aspect de un interes notabil pentru anchetatori. 
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 Precizăm faptul că volumul tranzacţiilor care fac obiectul activităţilor de urmărire 
penală este în total de 29 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 
milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 12 
milioane de euro. 
 S-a realizat o cooperare judiciară internaţională între statele menționate – astfel, 
carabinierii italieni au audiat 24 de persoane despre care există suspiciunea că ar fi fost 
implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale, iar procurorii cehi au reţinut 9 inculpaţi. 

 
 

CERINŢE 
 

1. Identificaţi patru inadvertenţe/neclarități în text. (1 p)  
2. Precizaţi patru elemente suplimentare celor prezentate în text care v-ar fi necesare 

pentru a obţine o cunoaştere completă a situaţiei. (1 p) 
3. Identificați și ierarhizați aspecte din text în funcție de importanța lor pentru 

anchetă.(1 p) 
 

 
*** 

 
Notă - pentru rezolvarea cerinţelor de la subiectele 1 şi 2 se vor utiliza numai 
informaţiile prezentate în texte 
 
- 1 punctpentru concizie, coerență, corectitudine gramaticală (0,70p) şi respectarea 
cerinţelor referitoare la numărul maxim de cuvinte (0,30p) 
 
- 1 punct din oficiu 
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SUBIECT 1 (5 puncte) 
 
Cerința 1.1 – 4p 
 EXEMPLE - actori: a) statali: Statele Unite, China, Taiwan, Indonezia, Japonia, Australia; 
b) non-statali/suprastatali- instituţii: Uniunea Europeană, Gazprom, Compania de stat EDF; c) 
persoane – Joe Biden, Nancy Pelosi, Jack Kirby, Bi-Khim Hsiao, Ker Chien-Ming, Koo Li-
Hsiung, Tsai Chi-Chang, Chen Jiau-Hua, Wang Ting-Yu, Su Tseng-Chang, Joseph Wu, You 
Si-Kun, John Aquilino. (0,50 p x 3=1,5 puncte). (0,50p x 4=2p) 

EXEMPLE – acțiuni relevante: a) Vizita lui Nancy Pelosi, preşedinta Camerei 
Reprezentanţilor în Taiwan; b) Două nave de război ale marinei americane au navigat prin 
apele internaționale din strâmtoarea Taiwan; c) Efectuarea exerciţiului ‘Super Garuda Shield’ 
de către soldaţii americani şi cei indonezieni; d) Efectuarea de către China a unor ample 
exerciţii militare în preajma strâmtorii Taiwanului; e) Aplicarea de către guvernul de la Beijing a 
unor sancţiuni împotriva politicienilor taiwanezi care vor independenţa; f) Guvernul american a 
cerut producătorului de microcipuri Nvidia să-şi restrângă exporturile către China; g) China a 
criticat ordinul SUA, considerând că este o tentativă de „blocadă tehnologică”.  (0,50p x 4=2p) 

 
Cerința 1.2 – 0,50p 
- Relevanţa titlului (0,25p) 
- Modalitatea de argumentare a alegerii titlului (0,25p) 
 
Cerința 1.3  – 0,50p 
 Un funcţionar al Consiliului de securitate a declarat că traversarea celor două nave de 
război americane duminică prin apele internaţionale din strâmtoarea Taiwan nu a fost o 
amenințare și nici o acțiune planificată. „Acest lucru a fost planificat cu mult timp în urmă”, a 
declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, la CNN, despre 
prima traversare a strâmtorii de către navele de război americane de când preşedintele 
Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a vizitat Taiwanul la începutul acestei luni, ceea ce a 
înfuriat China, scrie Reuters, relatează Mediafax. 
 Trecerea celor două nave este „în concordanţă cu politica noastră privind o singură 
China, foarte coerentă cu dorinţa noastră de a ne asigura că putem continua să lucrăm pentru 
un Indo-Pacific liber şi deschis”, a spus el. 
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SUBIECT 2 (3 puncte) 
 

Cerinţa 2.1 – 1 p 
- Guineea nu este menţionată în text; 
- Suma totală (23 mil. vs. 29 mil.); 
- Carabinierii italieni (gruparea nu a acţionat în Italia); 
- Procurorii cehi (gruparea nu a acţionat în Cehia). (0,25px4=1p) 

 
Cerinţa 2.2 – 1p 
EXEMPLE: 

- Cine sunt membrii grupării; 
- Cine sunt liderii; 
- Cine sunt furnizorii produselor de contrabandă; 
- Cine sunt beneficiarii produselor de contrabandă; 
- Care sunt mijloacele de transport utilizate; 
- Cine sunt partenerii externi care au sprijinit activităţile de spălare de bani; 
- În ce bunuri/proprietăţi etc. erau investite sumele de bani obţinute din infracţiuni; 
- Cum comunicau membrii reţelei de crimă organizată; 
- Când au avut loc percheziţiile / ridicările de persoane; 
- Unde au avut loc percheziţiile; 
- Care este identitatea persoanelor audiate / reţinute. (0,25px4=1p) 

 
Cerinţa 2.3 – 1p 

1. În ceea ce priveşte contrabanda cu produse puternic accizate, au fost identificate 
două moduri de operare, cel mai important aspect din anchetă 

2. Conturi bancare, carduri bancare şi accesul la servicii de tip online banking - 
identificarea acestora fiind al doilea element important pentru anchetă 

3. Sume de bani au fost redirecţionate de către coordonatorii grupului către Asia, 
respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în Malaezia și Indonezia, aspect 
de un interes notabil pentru anchetatori. 

4. Prejudiciul / suma recuperată reprezintă o realizare (0,25px4=1p) 
 

 
 

*** 
- 1 punctpentru concizie, coerență, corectitudine gramaticală (0,70p) şi respectarea 
cerinţelor referitoare la numărul maxim de cuvinte (0,10px3) 
 
- 1 punct din oficiu  
 

6 / 6 


	Guvernul american a cerut producătorului de microcipuri Nvidia să-şi restrângă exporturile către China pentru a reduce riscul folosirii acestor procesoare de către armata chineză. China a criticat ordinul SUA, considerând că este o tentativă de „bloca...
	Administraţia preşedintelui american Joe Biden a rugat compania Nvidia să obţină o licenţă specială pentru a-şi exporta produsele către China, inclusiv cipuri A100 şi H100, ceea i-ar putea aduce pierderi de până la 400 de milioane de dolari. Aceste re...
	Cu toate astea, Ministerul de Externe din China consideră că restricțiile sunt o încercare a SUA de a-şi menţine „hegemonia tehnologică” şi o tentativă de „blocadă tehnologică” împotriva Chinei. Decizia Washingtonului semnalează o escaladare majoră a ...
	Sursa: Evenimentul Zilei, 02.09.2022
	Sursa: Evenimentul zilei, 29.08.2022
	Percheziţii în Guineea și România vizând o grupare infracţională care a spălat în total 23 milioane de dolari proveniţi din contrabanda cu produse puternic accizate

