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• 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 conŃinutul conceptului de sens al vieŃii.      4 puncte 
2. EnumeraŃi două caracteristici ale eticii aplicate.      6 puncte 
3. ExplicaŃi concepŃia lui J.P. Sartre referitoare la raportul existent între natura umană şi 

sensul vieŃii.                    10 puncte 
4. PrezentaŃi succint, din perspectiva tipologiei drepturilor omului, dreptul la libertatea de 

întrunire paşnică.          6 puncte 
5. FormulaŃi un enunŃ filosofic afirmativ care să pună în relaŃie conceptele de acŃiune imorală 

şi de drepturi ale omului.         4 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
AnalizaŃi succint, din perspectivă filosofică, problematica democraŃiei, având în vedere 
următoarele repere: 
- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica democraŃiei  4 puncte 
- explicarea unei teze/perspective filosofice despre democraŃie             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 
- menŃionarea unei consecinŃe asupra funcŃionalităŃii regimurilor democratice atunci când nu 

este respectată egalitatea în faŃa legii       4 puncte 
 
 

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

JudecăŃile de experienŃă, ca atare, sunt toate sintetice. Căci ar fi absurd să întemeiez o 
judecată analitică pe experienŃă […]. 

(I. Kant, Critica raŃiunii pure) 
Pornind de la textul dat: 
1. PrecizaŃi înŃelesul dat de Kant conceptului de judecată sintetică.    4 puncte 
2. MenŃionaŃi o deosebire existentă între concepŃia lui Kant şi o altă concepŃie filosofică 

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

experienŃă, utilizând termenii menŃionaŃi în sensul specific filosofiei lui Kant.         10 puncte 
 

B. Ştiind că numeroşi filosofi au considerat că dreptatea trebuie înŃeleasă numai în relaŃie cu 
normele juridice: 
1. ArgumentaŃi în favoarea acestei perspective filosofice despre dreptate.   6 puncte 
2. FormulaŃi un punct de vedere personal referitor la actualitatea concepŃiei privind caracterul 

convenŃional al dreptăŃii.         4 puncte 
 


