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Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, 
cu excepţia profilului militar. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 
1. Precizaţi înţelesul conceptului de putere politică.                             4 puncte 
2. Enumeraţi doi filosofi care au abordat, în scrierile lor, problematica libertăţii individuale. 

              6 puncte 
3. Explicaţi una dintre caracteristicile filosofiei politice, menţionată explicit.              10 puncte 
4. Prezentaţi succint o concepţie filosofică referitoare la specificul democraţiei.    6 puncte 
5. Formulaţi un enunţ filosofic afirmativ care să pună în relaţie conceptele de drepturi pozitive 

şi discriminare.            4 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului existent între egalitate şi 
dreptate, având în vedere următoarele repere: 
- numirea unui filosof care a abordat problematica raportului existent între egalitate şi 

dreptate             4 puncte 
- explicarea unei teze/perspective filosofice referitoare la raportul existent între egalitate şi 

dreptate                      10 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o, printr-un exemplu concret de 

situaţie din societatea contemporană         6 puncte 
- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o    6 puncte 
- precizarea modului în care poate fi analizată semnificaţia conceptului de dreptate, în 

condiţiile în care am considera că inegalităţile de avere existente între oameni sunt 
nedrepte.             4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Totodată este clar de ce omul este o fiinţă mai socială decât orice albină şi orice fiinţă 
gregară; căci natura nu creează nimic fără scop. Însă, dintre toate vietăţile, grai are numai omul. 
Vocea (nearticulată) este doar semnul plăcerii şi al durerii şi există şi la celelalte vietăţi, căci 
natura lor se ridică numai până la a avea simţirea plăcerii şi a durerii şi a o semnifica unele 
altora, pe când limba serveşte la a exprima ce este folositor şi ce este vătămător, precum şi ce 
este drept şi nedrept. Iar această însuşire este caracteristică omului, spre deosebire de toate 
vietăţile, aşa că singur el are simţirea binelui şi a răului, a dreptului şi a nedreptului şi a tuturor 
celorlalte stări morale. Comunitatea unor fiinţe cu asemenea însuşiri creează familia şi statul. 

                                                                                                                                (Aristotel, Politica) 
 

1. Precizaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane.      4 puncte 
2. Menţionaţi o deosebire existentă între perspectiva filosofică despre natura umană, 
prezentată în text şi o altă concepţie filosofică despre natura umană, a cărei teză/idee de bază 
aţi precizat-o explicit.                       6 puncte 
3. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii individ 
şi comunitate.                                10 puncte 

 B. Ştiind că problemele de etică aplicată sunt controversate şi au un caracter moral explicit: 
1. Argumentaţi în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunţ.                              6 puncte 
2. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 
 prezentate în enunţ.                       4 puncte 


