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Proba scris ă la Filosofie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, 
cu excepţia profilului militar. 
 
• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte)  
1. precizarea corectă a înţelesului conceptului de libertate negativă                 4 puncte  
2. câte 3 puncte pentru enumerarea oricăror doi filosofi care au abordat, în scrierile lor, 

problematica liberalismului (de exemplu, Fr. Hayek şi J. St. Mill)      2x3p= 6 puncte  
3. - menţionarea oricărei caracteristici a drepturilor pozitive                   4 puncte  
 - explicarea succintă a caracteristicii menţionate        6 puncte  
4. prezentarea succintă a unei concepţii filosofice referitoare la problematica limitării libertăţii

              6 puncte  
5. formularea unui enunţ afirmativ care să pună în relaţie conceptele date     4 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
- numirea unui filosof care a abordat problematica dreptăţii, ca valoare social-politică 

              4 puncte  
- precizarea oricărei teze/perspective filosofice referitoare la dreptate, ca valoare social-

politică (de exemplu, dreptatea – concepută ca echitate – apare ca un complex de trei idei, 
acestea fiind libertatea, egalitatea şi recompensa pentru serviciile care contribuie la binele 
public)              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 situaţie din societatea 
contemporană. 

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice explicate     6 puncte  
- precizarea modului în care poate fi analizat raportul existent între egalitate şi dreptate, din 

perspectiva unui adept al sistemului politic antiintervenţionist, potrivit căruia rolul statului se 
reduce exclusiv la asigurarea respectării legilor        4 puncte  

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
A. 
1. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele două caracteristici ale naturii umane  
                                                                                                                              2x2p= 4 puncte  
2. - precizarea tezei/ideii de bază a oricărei alte concepţii filosofice despre natura umană (de 

exemplu, starea naturală/primitivă este starea originară a omului, spiritul societăţii fiind 
cel care alterează adevărata natură umană)                                                          3 puncte  

- menţionarea oricărei deosebiri existente între perspectiva filosofică despre natura umană, 
 prezentată în text şi concepţia filosofică a cărei teză/idee de bază a fost precizată 

                                                                                                                                   3 puncte 
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3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic 

                                                                   2x1p= 2 puncte  
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, trupul şi sufletul sunt 

două elemente distincte, dar care se influenţează reciproc şi fără de care natura umană 
nu poate exista)                                                                                                      4 puncte  

- coerenţa textului redactat           2 puncte  
- încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte  

B. 
1. argumentarea coerentă şi pertinentă în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ

                                                                                                                        6 puncte  
Notă: În situaţia în care candidatul argumentează în mod incoerent în favoarea ideii/tezei 
filosofice prezentată în enunţ, se acordă numai 2 puncte. 

2. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice 
prezentată în enunţul dat           4 puncte  

 
 


