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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 în 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)

I.1. Contractul de locaţiune (18 puncte)
a. definirea locațiunii
2 puncte
1 punct pentru răspuns corect dar incomplet;
b. enumerarea oricăror patru caractere juridice ale contractului de locațiune
2 puncte
1 punct pentru răspuns corect dar incomplet;
c. prezentarea condițiilor de validitate a contractului de locațiune
4 puncte
2 puncte pentru răspuns corect dar incomplet;
d. -câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror patru obligații ale celor două părți cerute;
4x2 puncte=8 puncte
-câte 1 punct pentru prezentarea corectă, dar incompletă a oricăror patru obligații ale celor
două părți cerute; (4x1 punct=4 puncte)
e. -câte 1 punct pentru enumerarea oricăror două cazuri de încetare a contractului.
.
2x1 punct=2 puncte
II.2. Comercianţii (12 puncte)
a. prezentarea modului de dobândire a calităţii de comerciant de către o persoană
fizică sau de către societăţi comerciale;
6 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet;
b. -câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru derogări/ restricții de la principiul „libertății
exercitării comerțului”.
4x1 punct=4 puncte
c -câte 1 punct pentru enumerarea oricăror două obligații profesionale ale comercianţilor.
2x1 punct=2 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

a. definirea noțiunii;
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet;
b. precizarea obiectului contractului pentru părți;
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet;
c descrierea obligațiilor părților
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4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet;
d. -câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două forme în care are loc
executarea contractelor comerciale de vânzare-cumpărare;
2x2 puncte= 4 puncte
-câte 1 punct pentru prezentarea corectă, dar incompletă a fiecăreia dintre cele două forme în
care are loc executarea contractelor comerciale de vânzare-cumpărare;
(2x1 punct= 2 puncte)
e. -câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două cauze de încetare a efectelor
contractului;
2x2 puncte=4 puncte
-câte 1 punct pentru precizarea corectă, dar incompletă a fiecăreia dintre cele două cauze de
încetare a efectelor contractului; ( 2x1 punct=2 puncte);
f. descrierea modalității de soluționare pe cale arbitrală a litigiilor izvorâte din executarea
contractului
6 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet;

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

III.1. (25 de puncte)
a. Caracterizarea operaționalizării obiectivelor formulate, în contextul alegerii și explicitării
obiectivelor educaționale;
9 puncte
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.
b. - câte 3 puncte (comportamentul observabil - 1 punct, condițiile de realizare/ demonstrare a
comportamentului/ schimbării preconizate - 1 punct, criteriul de reușită - 1 punct) pentru
elaborarea corectă din punct de vedere metodic și științific a oricăror patru obiective
operaționale corespunzătoare unei lecții din tematica disciplinei la care susține concursul;
4x3puncte = 12 puncte
c. - câte 1 punct pentru corelarea fiecăruia dintre cele patru obiective operaționale formulate
la punctul b. cu o activitate de învățare și două resurse didactice la alegere;
4x1punct = 4 puncte
III.2. (5 puncte)
Precizarea oricăror cinci informații incluse în sugestiile metodologice din structura curriculumului specific pregătirii de specialitate în predarea disciplinei la care susțineți concursul. 5 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.
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