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Profilul umanist din filiera teoretică. 
 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 
1-c, 2-d, 3-a, 4-a, 5-b, 6-c, 7-a, 8-c, 9-b, 10-d     10x3p= 30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 
a-3 
b-1 
c-5  
d-2 

4x3p=12 puncte 
B. 
1. formularea ideii principale a textului          2 puncte 
2. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face 

referire textul               2x1p=2 puncte 
- explicarea modului specific în care interacţionează conceptele menționate     4 puncte 

 - coerenţa textului redactat           2 puncte 
       - încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte 

3. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată     3 puncte 
4. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia fenomenul corupției 

nu se referă doar la avantajele obținute în mod necinstit prin exercitarea unei funcții publice, ci 
și la raportul injust dintre efort, muncă, talent și rezultate       3 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. precizarea înţelesului noţiunii de ipoteză de cercetare                   4 puncte 
2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupurilor mari  
                         2x3p= 6 puncte 
3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei 

               2x1p= 2 puncte 
 - evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi                   4 puncte 
 - coerenţa textului redactat           2 puncte 
 - încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte 
4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care în orice grup social, statusurile 
indivizilor care compun grupul vor prezenta deosebiri, constituind o scară ierarhică de poziţii 
diferite                 4 puncte 
5. - argumentarea afirmaţiei potrivit căreia în viața socială există tendința unor grupuri de a se 
delimita clar de ceilalți indivizi care nu sunt membri ai grupului       4 puncte 

        - încadrarea în limita de spaţiu precizată         2 puncte 
 
 


