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Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaŃională, cu 
excepŃia profilului militar     
 

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

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
RăspundeŃi la fiecare dintre următoarele cerinŃe: 
1. PrecizaŃi semnificaŃia conceptului de drepturi negative ale omului.    4 puncte 
2. EnumeraŃi doi filosofi care au încercat, în scrierile lor, o soluŃionare a problematicii sensului 

vieŃii.            6 puncte 
3. ExplicaŃi una dintre caracteristicile temelor/problemelor de etică aplicată, menŃionată 

explicit.                    10 puncte 
4. PrezentaŃi succint concepŃia lui L. Wittgenstein referitoare la rolul/funcŃia filosofiei. 

            6 puncte 
5. FormulaŃi un enunŃ filosofic afirmativ care să pună în relaŃie conceptele de înŃelepciune şi 

de filosofie.           4 puncte 
 

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

moralitatea unei acŃiuni         4 puncte 
- explicarea unei teze/perspective filosofice referitoare la raportul existent între utilitatea şi 

moralitatea unei acŃiuni                  10 puncte 
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aŃi explicat-o, printr-un exemplu concret de 

situaŃie din societatea contemporană        6 puncte 
- formularea unei obiecŃii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aŃi explicat-o  6 puncte 
- precizarea modului în care poate fi apreciată moralitatea acŃiunii unui profesor care nu îi 

sancŃionează pe elevii care au întârziat la oră, din perspectiva unui reprezentant al eticii 
utilitariste           4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Fie următorul text: 

Trei lucruri vor afla [oamenii] în ei înşişi [...] existenŃa, cunoaşterea şi voinŃa. Pentru că eu 
sunt, eu cunosc şi eu vreau. Eu sunt o fiinŃă care cunoaşte şi vrea; eu cunosc că sunt şi că 
vreau; eu vreau să fiu şi să cunosc. 

(Augustin, Confesiuni) 
Pornind de la textul dat: 
1. PrecizaŃi înŃelesul dat de Augustin conceptului de natură umană.    4 puncte 
2. MenŃionaŃi o deosebire existentă între concepŃia lui Augustin şi o altă concepŃie filosofică 

despre natura umană, a cărei teză/idee de bază aŃi precizat-o explicit.   6 puncte 
3. EvidenŃiaŃi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaŃie existentă între termenii om 

interior şi divinitate, utilizând termenii menŃionaŃi în sensul specific filosofiei lui Augustin. 
                     10 puncte 

B. Ştiind că pentru adepŃii teoriei adevărului utilitate un enunŃ este adevărat doar dacă, prin 
aplicare în practică, se dovedeşte util (productiv, avantajos): 
1. ArgumentaŃi în favoarea teoriei adevărului utilitate.      6 puncte 
2. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la actualitatea teoriei adevărului utilitate. 

            4 puncte 
 


