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Proba scrisă la CULTURĂ CIVICĂ  

  
    Varianta 2  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 

 
1. Într-un articol al DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului este prevăzut faptul că orice om are 
dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale. 
A. EnumeraŃi două modalităŃi prin care statul social urmăreşte asigurarea respectării dreptului 
menŃionat în articolul dat.                                                                4 puncte 
B. ExemplificaŃi două dintre situaŃiile în care se manifestă ocrotirea copiilor faŃă de riscul exploatării 
prin muncă.                                                       6 puncte 
C. ExplicaŃi succint în ce constă dreptul la proprietate.                 3 puncte 
 
2. AnalizaŃi aspectele teoretice semnificative ale societăŃii civile, în societatea contemporană, prin 
definirea societăŃii civile, enumerarea a trei tipuri de iniŃiative cetăŃeneşti, explicarea rolului 
organizaŃiilor nonguvernamentale în promovarea practicilor democratice, evidenŃiind totodată şi 
implicarea statului de drept în susŃinerea funcŃionalităŃii unei societăŃi democratice. 
Notă: Pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate se acordă 1 punct.               17 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 

 
ElaboraŃi o analiză a problematicii abordată în textul următor: 
„Comparat cu cetăŃeanul a cărui competenŃă subiectivă este joasă, cetăŃeanul încrezător în sine 
are înclinaŃia de a fi cetăŃean activ: să urmărească politica, să discute politică, să fie un partizan 
mai activ. El este de asemenea mai înclinat să fie satisfăcut de rolul său de participant (…), mai 
înclinat să aibă o dispoziŃie favorabilă faŃă de performanŃa sistemului politic şi să aibă o atitudine în 
general mai pozitivă faŃă de el. În sfârşit, cetăŃeanul încrezător în sine este mai înclinat să-şi 
exprime aderenŃa faŃă de valorile asociate sistemului democratic. El este mai înclinat să creadă că 
omul obişnuit are obligaŃia de a participa la chestiunile comunităŃii.” 

(G. A. Almond, S. Verba, Cultura civică) 
 
În realizarea analizei, veŃi avea în vedere următoarele repere: 
- explicarea înŃelesului conceptului de cetăŃenie, din perspectiva democraŃiei 
- construirea unei argumentaŃii în favoarea ideii conform căreia se aşteaptă din partea 

cetăŃeanului democratic să fie activ în politică şi să se implice 
- prezentarea unei alte perspective privind participarea politică, precizând totodată şi raportul 

existent între aceasta şi punctul de vedere susŃinut în textul dat 
- formularea unei obiecŃii la adresa concepŃiei conform căreia cultura civică este o cultură 

participativă a loialităŃii 
- argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea părerii lui Almond şi Verba că „în 

cultura civică, orientările politice participative se combină cu şi nu înlocuiesc orientările politice 
dependente şi parohiale”. 

Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), precum şi 
organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct).  
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SUBIECTUL al III-lea           (30 de puncte) 
ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la 
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru 
învăŃământul gimnazial/liceal.  
În vederea acordării punctajului: 
- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa, 
capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru; 
- veŃi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip 
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme; 
- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


