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Proba scrisă la Filosofie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 9 

 
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu 
excepŃia profilului militar  
 
• Se punctează oricare alte formulări/ 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) 

1. precizarea corectă a semnificaŃiei conceptului de drepturi negative ale omului  4 puncte 
2. câte 3 puncte pentru menŃionarea oricăror două întrebări specifice problematicii filosofice a 

sensului vieŃii (de exemplu, ExistenŃa noastră are un sens?, ViaŃa merită să fie trăită?) 
            2x3p= 6 puncte 

3. - menŃionarea oricărei caracteristici a demersului teoretic al eticii aplicate (de exemplu, 
 demersul teoretic al eticii aplicate este unul inductiv)     4 puncte 
- explicarea succintă a caracteristicii menŃionate      6 puncte 

4. prezentarea succintă a dreptului la educaŃie       6 puncte 
Notă: Punctajul se acordă numai în situaŃia în care prezentarea este realizată din 
perspectiva tipologiei drepturilor omului. În caz contrar, se acordă numai 2 puncte. 

5. formularea unui enunŃ afirmativ care să pună în relaŃie conceptele date   4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

- numirea unui filosof care a abordat problematica raportului existent între plăcere şi 
moralitatea unei acŃiuni (de exemplu, J. S. Mill)      4 puncte 

- precizarea oricărei teze/perspective filosofice referitoare la raportul existent între plăcere şi 
moralitatea unei acŃiuni (de exemplu, acŃiunile sunt bune în măsura în care contribuie la 
fericirea unui număr cât mai mare de persoane, iar promovarea fericirii este legată de 
maximizarea cantităŃii de plăcere)        4 puncte 

- explicarea tezei/perspectivei filosofice precizate      6 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice explicate, printr-un exemplu concret   6 puncte 

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situaŃie din societatea 
contemporană. 

- formularea unei obiecŃii la adresa tezei/perspectivei filosofice explicate   6 puncte 
- precizarea modului în care este apreciată moralitatea actelor de binefacere, din perspectiva 

unui reprezentant al eticii hedoniste        4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. 
1. - menŃionarea formei de cunoaştere la care se face referire în text (cunoaşterea empirică)

             2 puncte 
- precizarea corectă a înŃelesului dat de J. Locke formei de cunoaştere menŃionate 

            2 puncte 
2. - precizarea tezei/ideii de bază a oricărei alte concepŃii filosofice despre cunoaştere (de 

 exemplu, cunoaşterea debutează cu experienŃa, dar ea nu provine în întregime din 
 experienŃă)           3 puncte 
- menŃionarea oricărei deosebiri existente între concepŃia lui J. Locke despre cunoaştere şi 

concepŃia filosofică a cărei teză/idee de bază a fost precizată    3 puncte 
3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daŃi în sensul specific 

 filosofiei lui J. Locke          2x1p= 2 puncte 
- evidenŃierea unei corelaŃii existente între termenii daŃi (de exemplu, tot ceea ce putem şti 

despre lume este derivat din experienŃă, întrucât ideile nu sunt înnăscute, ci vin pe calea 
senzaŃiei sau a reflecŃiei)         4 puncte 

- coerenŃa textului redactat         2 puncte 
- încadrarea în limita de spaŃiu precizată       2 puncte 

 
B. 
1. argumentarea în favoarea oricăreia dintre perspectivele filosofice despre dreptate (juridică 

ori socială) la care se face referire în enunŃ       6 puncte 
Notă: În situaŃia în care candidatul doar prezintă perspectiva filosofică despre dreptate 
(juridică ori socială), fără să argumenteze în favoarea acesteia, se acordă numai 2 puncte. 

2. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea oricăreia dintre cele două 
concepŃii filosofice despre dreptate la care se face referire în enunŃ   4 puncte 

 
 


