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Varianta 1 

• 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 în 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) 
 
I.1.  (10 puncte) 
 
a. Definirea  uzucapiunii                                                                                                          1 punct  
b. - câte 1 punct  pentru precizarea fiecăreia dintre cele trei condi ții  ale uzucapiunii;   

       3x1punct= 3 puncte  
c. - câte 1 punct  pentru prezentarea fiecăruia dintre cele dou ă feluri  de întrerupere a uzucapiunii; 
                                                                                                                            2x1punct = 2 puncte  
d. - câte 1 punct  pentru enumerarea fiecăruia din cele patru cazuri /situa ții  de suspendare a 
uzucapiunii.                                                                                                          4x1punct= 4 puncte  
 
I.2. (10 puncte) 
a. Definirea faptelor de comerț;                                                                                             2 puncte 
  1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet; 
b. - câte 1 punct  pentru clasificarea fiecăreia dintre cele trei categorii  de fapte de comerț, 
conform reglementării Codului comercial;                                                           3x1punct= 3 puncte  
c. - câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror cinci fapte considerate a fi de ”comerț” potrivit art.3 
Codul comercial român;                                                                                       5x1punct= 5 puncte  
                         
I.3.  (10 puncte)  
a. - câte 1 punct  pentru precizarea fiecăreia dintre cele dou ă subiecte  ale contractului individual 
de muncă;                                                                                                            2x1punct= 2 puncte  
    - câte 1 punct  pentru prezentarea particularităților specifice ale  celor dou ă subiecte  ale 
contractului individual de muncă;                                                                        2x1punct= 2 puncte  
b. - câte 1 punct  pentru menționarea oricărora dintre cele trei limite  privind dobândirea calității de 
subiect al contractului individual de muncă;                                                        3x1punct= 3 puncte  
c. - câte 1 punct  pentru enumerarea oricărora dintre cele trei condi ții  de existență și validitate a 
contractului individual de muncă.                                                                         3x1punct=3 puncte  
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SUBIECTUL al II-lea             (30 de puncte) 
 
II.1.  (16 puncte) 
a. Definirea bunului;                                                                                                                1 punct  
b.  - câte 1 punct  pentru menționarea oricăror trei criterii  de clasificare a bunurilor; 
                                                                                                                             3x1punct= 3 puncte  
  - câte 2 puncte  pentru caracterizarea fiecăreia dintre cele șase categorii  de bunuri 
corespunzătoare criteriilor alese;                                                              6x2 puncte= 12 puncte       
  - câte 1 punct  pentru caracterizarea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cele șase categorii  
de bunuri corespunzătoare criteriilor alese.  (6x1 punct= 6 puncte)                  
                                                                                                                                                                                                    
II.2.  (14 puncte) 
a. Definirea patrimoniului;                     2 puncte  
    1 punct pentru raspuns corect dar incomplet; 
b. - câte 2 puncte  pentru caracterizarea fiecăruia dintre cele trei caractere  specifice ale 
patrimoniului                                                                                                     3x2 puncte= 6 puncte                                                                                                                              
    - câte 1 punct pentru caracterizarea corectă dar incompletă a fiecăruia dintre cele trei 
caractere  specifice ale patrimoniului (3x1punct= 3 puncte) 
c. - câte 2 puncte  pentru prezentarea fiecăreia dintre cele trei func ții  juridice ale patrimoniului;  
                                                                                                                          3x2 puncte= 6 puncte  
    - câte 1 punct  pentru prezentarea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cele trei func ții  
juridice ale patrimoniului  (3x1punct= 3 puncte)                               
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 
III.1 
a. - câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror cinci metode  complementare de evaluare;  
                                                                                                                            5x1 punct= 5 puncte  
b. -  prezentarea unei metode complementare de evaluare;               10 puncte 
       5 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet; 
c.  exemplificarea metodei pentru o temă din programa disciplinei la care susțineți examenul. 
                                                                                                                                            10 puncte       
      5 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
  
III.2.  
   -  câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror cinci erori  de evaluare.              5x1punct= 5 puncte  
 
    


