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Probă scris ă 
DREPT 

 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

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 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. Fapta ilicit ă cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obliga ții (r ăspunderea civil ă delictual ă) 
      (20 puncte)  
a) prezentarea naturii juridice a răspunderii civile delictuale;                                               3 puncte 
   2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
b) -câte 3 puncte  pentru prezentarea fiecăreia  dintre cele două func ții  ale răspunderii civile      
   delictuale;                                                                                                      2x3 puncte=6 puncte  
   -câte 2 puncte  pentru prezentarea corectă, dar incompletă a  fiecăreia  dintre cele două func ții     
    ale răspunderii civile delictuale; (2x2 puncte=4 puncte)  
c) - câte 1 punct  pentru realizarea comparației între răspunderea civilă delictuală și răspunderea 
civilă contractuală, prin enumerarea oricăror patru deosebiri  esențiale;          4x1punct= 4 puncte   
    
d) - câte 1punct  pentru enumerarea  fiecăreia dintre cele trei feluri  ale răspunderii civile    
   delictuale:                                                                                                         3x1punct= 3 puncte  
e) - câte 1 punct  pentru precizarea fiecăreia dintre cele patru condi ții  generale ce se cer pentru 
angajarea răspunderii civile delictuale.                                                              4x1punct= 4 puncte  
 
I.2. Suprema ția Constitu ției     (10 puncte) 
a) prezentarea conceptului de supremație a Constituției;                                                    3 puncte  
    2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
b) caracterizarea consecințelor juridice ale supremației Constituției;                                  4 puncte  
    2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  
c) - câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele trei garan ții  juridice ale supremației 
Constituției.                                                                                                         3x1punct=3 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.1. Contractul de mandat comercial   (20 puncte)  
a) definirea noțiunii;                                                                                                              2 puncte  
   1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet 
b) - câte 1 punct  pentru prezentarea oricăror patru caracteristici/ particularit ăți ale mandatului  
   comercial, care îl deosebesc de mandatul civil:                                               4x1punct= 4 puncte   
c) - câte 1 punct  pentru precizarea fiecăreia dintre cele  trei condi ții  de validitate a contractului    
   de mandat comercial:                                                                                       3x1punct= 3 puncte                                                                 
d) - câte 1 punct  pentru enumerarea fiecăreia dintre cele opt obliga ții  ale părților;                                                                                            
                                                                                                                            8x1 punct= 8 puncte  
e) - câte 1 punct  pentru precizarea fiecăruia dintre cele trei  cazuri de încetare a contractului de 
mandat comercial.                                                                                                3x1punct=3 puncte  
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II.2. Răspunderea penal ă a minorilor: aplicarea sanc țiunilor fa ță de infractorii minori- 
măsurile educative:  (10 puncte) 
a) definirea noțiunii de măsură educativă;                                                                           2 puncte  
    1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet;  
b) - câte 2 puncte  pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru m ăsuri  educative, prevăzute de 
lege, ce se pot lua față de infractorii minori.                                                      4x2puncte= 8 puncte  
   
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
a. Caracterizarea timpului instrucțional cu referire la folosirea eficientă a acestuia;  6 puncte  

3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b. Prezentarea rolului relației profesor-elev în crearea unui climat educațional favorabil; 6 puncte  
 3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c. Descrierea discuției ca formă de instruire frontală (care implică întreaga clasă);  4 puncte  
 2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet 
d. Caracterizarea învățării în perechi ca formă de instruire pe grupe.    6 puncte  

3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet.  
e. Exemplificarea învățarii în perechi, ca formă de instruire pe grupe, pentru o temă de specialitate     

din domeniul pentru care susțineți concursul.                                                                8 puncte 
4 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 

 


