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Probă scrisă 
FILOSOFIE 

  
 

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

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
Elaborați un eseu filosofic, pe baza celor trei puncte de vedere exprimate în citatele de mai jos: 
 
„Există deseori o mare diferență între voința tuturor și voința generală; aceasta din urmă ia în 
considerare numai interesul comun, în timp ce prima are în vedere interesul personal și nu este 
decât o sumă de voințe individuale; însă, dacă iei din aceste aceleași voințe plusurile și minusurile 
care se anulează reciproc, îți rămâne voința generală ca sumă a diferențelor.” 
 (J. J. Rousseau, Contractul social) 
 
„Cu toate că orice lege restrânge într-o anumită măsură acțiunile individuale, prin aceea că 
afectează mijloacele pe care oamenii le pot folosi în atingerea scopurilor lor, sub domnia legii 
guvernământul nu-și permite să ia măsuri ad-hoc care nesocotesc eforurile oamenilor. În cadrul 
regulilor cunoscute, individul este liber să caute să-și împlinească scopurile și dorințele personale, 
având siguranța că puterile statului nu vor fi folosite în chip deliberat pentru a-i zădărnici eforturile.” 
 
 (F. A. Hayek, Drumul către servitute) 
 
„Fiecare persoană trebuie să aibă un drept egal la cea mai amplă libertate fundamentală 
compatibilă cu libertatea celorlalți.” 
 (J. Rawls, O teorie a dreptății) 
 
Eseul va viza următoarele: 
- menționarea temei filosofice în care se încadrează textele; 
- precizarea explicită a unei probleme filosofice pe care o abordează cele trei texte; 
- analizarea celor trei perspective filosofice asupra problemei precizate, ilustrate prin citatele date; 
- formularea explicită a tezei eseului; 
- argumentarea tezei eseului. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Fie textul: 
„Respectarea datoriei omului este condiția universală și unică a demnității de a fi fericit, iar aceasta 
este una și aceeași cu datoria.” 

(I. Kant, Metafizica moravurilor) 
 

a. Analizați problematica filosofică abordată în textul dat. 
b. Menționați explicit o altă perspectivă filosofică asupra acesteia, realizând totodată analiza 

comparativă a celor două perspective. 
c. Formulați un punct de vedere personal, relevant în raport cu problematica filosofică identificată 

în textul dat. 


