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Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1.  

A. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror două domenii în care trebuie să se garanteze 
egalitatea de şanse             2x2p=4 puncte  

B. câte 3 puncte pentru exemplificarea fiecăreia dintre cele două situaţii în care se manifestă 
nediscriminarea, la nivelul sistemului educaţional         2x3p=6 puncte  

C. explicarea succintă a principiului egalităţii în faţa legii       3 puncte  
2.  

- câte 2 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre conceptele de valoare civică, de norme şi 
de obligaţii moral-civice            3x2p=6 puncte  

-  descrierea atitudinii moral-civice          3 puncte  
-  evidențierea importanței asumării responsabilităţii moral-civice      3 puncte  
-  evidenţierea implicării aspectelor etice în respectarea egalităţii cetăţenilor în faţa legii 

               3 puncte  
-  utilizarea adecvată a limbajului de specialitate          1 punct  
- încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată          1 punct 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
- câte 3 puncte pentru explicarea înţelesului oricăror două concepte corelate problematicii 

autorității               2x3p=6 puncte  
- câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre tipurile de regimuri politice      2x3p=6 puncte  
- câte 3 puncte pentru evidențierea modului în care se manifestă autoritatea în fiecare dintre 

regimurile politice prezentate             2x3p=6 puncte  
- formularea unei obiecţii la adresa concepţiei conform căreia autoritatea trebuie să se 

întemeieze pe tradiție            5 puncte  
- argumentarea unui punct de vedere referitor la afirmația lui Montesquieu conform căreia 

experiența ne învață că cei care au deținut o funcție un timp mai îndelungat tind să abuzeze de 
ea                5 puncte  

Notă: Se punctează coerenţa textului redactat (1 punct) şi încadrarea eseului în limita de spaţiu 
precizată (1 punct). 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. - câte 3 puncte pentru relaționarea/corelarea corectă a elementelor vizate în tabel (conținuturi-
competențe specifice-activități de învățare-resurse-evaluare) pentru fiecare dintre cele 4 secvențe 
implicate de resursa timp     4x3p= 12 puncte 
- diversitatea și relevanța activităților de învățare, a resurselor, precum și a metodelor, 
instrumentelor sau modalităţilor de evaluare utilizate       3 puncte  
B. - câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat 
       3x2p=6 puncte 
- câte 1 punct pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea 

fiecărui item              3x1p=3 puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat      3x2p=6 puncte 


