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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1.
A. precizarea înțelesului conceptului de stat social
4 puncte
B. câte 3 puncte pentru exemplificarea fiecăreia dintre cele două modalități prin care este asigurat
dreptul la educație
2x3p=6 puncte
C. explicarea succcintă a principiul egalităţii de şanse în realizarea dreptului la ocrotirea sănătăţii
3 puncte
2.
- definirea comunicării prin mass-media
2 puncte
- caracterizarea comunicării prin mass-media
3 puncte
- câte 3 puncte pentru descrierea fiecăreia dintre cele două funcții ale mass-media
2x3p=6 puncte
- explicarea specificului mesajului transmis prin mass-media
2 puncte
- evidenţerea implicării consumatorului de mesaje media într-o societate democratică 2 puncte
Notă: Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1punct) şi încadrarea
analizei în limita de spaţiu precizată (1 punct).
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
- câte 3 puncte pentru explicarea înţelesului conceptelor de proprietate, de proprietate privată și
de proprietate publică
3x3p=9 puncte
- prezentarea rolului proprietății private în economia de piață
4 puncte
formularea unei obiecţii la adresa concepţiei conform căreia orice persoană poate fi
expropriată pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, fără dreaptă despăgubire
5 puncte
câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două atribute ale dreptului de proprietate
2x3p=6 puncte
- argumentarea unui punct de vedere referitor la actualitatea ideii conform căreia într-o economie
de piață, intervenția statului este limitată, aceasta având mecanisme proprii de reglare 4 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 (conținuturicompetențe 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
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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
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