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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
15 iulie 2015
Probă scrisă
Drept
VARIANTA 3
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Alcătuiți un eseu cu titlul „Societăţile comerciale” , după următoarea structură de idei:
- noţiunea de societate comercială
(1 punct)
(2 puncte)
- trăsături specifice
- elemente de identificare
(3 puncte)
- formele societăţilor comerciale
(2 puncte)
- criteriile de clasificare a societăţilor comerciale
(7 puncte)
- descrierea fazelor constituirii societăţilor comerciale (faza consensuală, faza judiciară,
faza de înmatriculare și publicitate)
(6 puncte)
(3 puncte)
- situațiile de modificare a actelor constitutive
(3 puncte)
- căile de dizolvare a societăţilor comerciale
- lichidarea societăţilor comerciale
(3 puncte)
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Drepturile si libertățile omului cu multiplele lor ramificații și implicații teoretice, dar mai
ales practice, reprezintă un domeniu important în preocupările fiecărui stat. În acest context,
prezentați categoriile de drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor garantate prin
Constituție și legi.
15 puncte
2. Contractul de vânzare cumpărare
15 puncte
Analizați contractual de vânzare cumpărare, ca unul dintre principalele contracte de drept civil
prin:
- definirea noțiunii
(2 puncte)
- identificarea trăsăturilor juridice
(3 puncte)
- precizarea obiectului contractului pentru părți
(2 puncte)
- enumerarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească lucrul vândut și prețul plătit
(4 puncte)
- prezentarea obligațiilor părților.
(4 puncte)

Probă scrisă la drept
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SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară pentru disciplina Contracte economice
– clasa a XI-a:
Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor
Unităţi de
competenţe
UC. 20
Contracte
economice

Competenţe
individuale
C3. Aplică
prevederi
contractuale in
termeni favorabili
agentului economic

UC 3.
Managementul
relaţiilor
interpersonale

C1. Creează şi
menţine relaţii
profesionale

Conţinuturi tematice
Prevederi contractuale în termeni favorabili
agentului economic
• Întocmirea documentaţiei necesare desfăşurării
unei activităţi economice: contract de asociere, statut,
declaraţii, alte acte
• Identificarea caracteristicilor contractelor
economice: caractere juridice, încheiere, efecte,
modalităţi de plată, încetare
• Utilizarea contractelor economice în propria
activitate: de vânzare cumpărare, de muncă, de
leasing, de franchising, de lohn

C3. Gestionează
aşteptările factorilor
interesaţi
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006
Proiectați un test scris, însoțit de baremul de evaluare și de notare, pentru evaluarea
sumativă la finalul unității de învățare Prevederi contractuale în termeni favorabili
agentului economic, la disciplina Contracte economice – clasa a XI-a.
În vederea acordării punctajului:
a) menționați următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa,
(4 puncte)
capitolele/conținuturile si timpul de lucru;
b) construiți:
(12 puncte)
- 1 item cu alegere multiplă,
- 1 item cu alegere duală,
- 1 item de tip pereche,
- 1 item de tip răspuns scurt/de completare,
- 1 item de tip întrebare structurată
- 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme;
c) redactați baremul de evaluare și notare în care se distribuie 90 de puncte si se acordă 10
puncte din oficiu.
(14 puncte)
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