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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obţinut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
Referitor la  contractul de comision utilizat în relaţiile comerciale, prezentaţi: 

a. definiţia acestui contract comercial (2 p) 
Exemplu de răspuns: 

Contractul de comision este un contract  prin care o parte , numită comisionar ,se obligă pe baza 
împuternicirii  celeilate părţi, numită comitent , să încheie anumite acte de comerţ, în nume propriu, 
dar pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii numite comision. 
 
Pentru răspuns corect și complet se acordă  2 p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 1 p; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
 

b. caracterele juridice ale acestui contract (9 p) 
Din definiţia dată contractului de comision rezultă caracteristicile sale juridice: contract bilateral, 
contract cu titlu oneros, contract consensual. 
 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 9 p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 5 p; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
 

c. condiţiile de validitate (9 p) 
Exemplu de răspuns: 

Condiţiile de validitate pentru contractul de comision sunt: consimţământul părţilor, contractul de 
comision este un mandat, fără reprezentare, el are la bază împuternicirea pe care comitentul o dă 
comisionarului de a incheia anumite acte juridice, cu precizarea condiţiilor  în care va acţiona 
comisionarul, împuternicire care este un act unilateral de voinţă, care exprimă voinţa comitentului, 
stabilit prin înscrisul constatator numit procură), capacitatea părţilor (comitentul trebuie să aibă 
capacitatea de a încheia el însuşi acte juridice  pe care le va încheia pe seama sa, comisionarul 
are capacitate deplină de exerciţiu), obiectul contractului (tratarea de afaceri comerciale). 
 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 9 p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 5 p; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
 

d. efectele contractului în raporturile dintre comitent şi comisionar.   (10 p) 
Exemplu de răspuns: 

Obligaţiile comisionarului sunt: să execute mandatul încredinţat de comitent, să dea socoteală 
comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit (să-l informeze asupra mersului operaţiunilor şi a 
împrejurărilor de natură să modifice împuternicirea primită), este ţinut să-şi îndeplinească 
obligaţiile cu bună-credinţă şi diligenţa unui profesionist. 
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Faţă de terţi, persoana cu care a contractat, comisionarul este direct obligat ca şi cum ar fi fost 
afacerea sa proprie. Comisionarul este răspunzător faţă de comitent pentru încheierea actelor 
juridice cu terţul, nu şi pentru executarea lor. 
Obligaţiile comitentului: să plătească remuneraţia (comisionul), să restituie cheltuielile făcute de 
comisionar cu îndeplinirea însărcinării primite. 
 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 5 p; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
1. 15 puncte 
a. 6 p 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- 2 p pentru prezentarea  esenţei metodei exerciţiului 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p, pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 p 
- câte 1 p pentru fiecare tip de exerciţiu  menţionat (4x1p=4 p) 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
 
 
b. 9 puncte 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- 3 p pentru aplicarea corectă a metodei exerciţiului 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
- 3 p pentru corelarea elementelor menţionate 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p, pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 p 
- 3 p pentru prezentarea scenariului didactic 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p, pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 p 
 
2. 15 puncte 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- câte 1 p pentru menţionarea fiecăruia dintre cele 3 elemente indicate în concordanţă 
cu testul proiectat (3x1p=3 p) 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
- câte 3 p pentru fiecare dintre cei trei itemi solicitați (3x3p=9 p) 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 p 
- 3 p pentru baremul de evaluare si de notare 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p, pentru răspuns greșit sau lipsa 
acestuia 0 p 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

- conceptul de finalități ale educației            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- scop            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- obiective           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare         5 puncte (răspuns parțial 3p) 

 


