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Prob ă 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) 
 
Societ ățile comerciale 
  Se acordă 30 puncte  astfel: 
- 1 punct   pentru definiția noţiunii de societate comercială   (1 punct) 
- 2 puncte pentru identificarea trăsăturilor specifice; pentru răspuns parţial corect sau 

incomplet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. (2 puncte) 
- 3 puncte precizarea  elementelor de identificare a societăţilor comerciale; (3 puncte) 
- 2 puncte pentru identificarea formelor societăților comerciale; pentru răspuns parţial corect 

sau incomplet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. (2 puncte) 
- câte 1 punct pentru fiecare criteriu de clasificare a societăţilor comerciale (7x1p=7 puncte) 
- câte 2 puncte pentru fiecare fază parcursă pentru constituirea societăţilor comerciale 

          (3x2p=6 puncte) 
- câte 1 punct pentru fiecare situație de modificare a actelor constitutive (3x1p=3 puncte) 
- câte 1 punct pentru fiecare cale de dizolvare a societății   (3x1p=3 puncte) 
- 3 puncte pentru prezentarea operațiunii de lichidare; pentru răspuns parţial corect sau 

incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. (3 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea         (30 de puncte) 
 

1. Drepturile și libertățile omului       15 puncte  
Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare dintre cele 5 categorii de drepturi și libertăți 
fundamentale ale cetățenilor garantate prin Constituție și legi; pentru fiecare răspuns parţial 
corect sau incomplet se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
               (5x3p=15 puncte) 
 

2. Contractul de vânzare-cumpărare      15 puncte  
Punctajul se acordă astfel: 
- 2 puncte  pentru definirea noţiunii; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1p; 

pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.     (2 puncte) 
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- 3 puncte pentru identificarea trăsăturilor juridice; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.  (3 puncte) 

- câte 1 punct pentru identificarea obiectului contractului pentru fiecare dintre cele dou ă părți 
          (2x1p=2 puncte) 

- 4 puncte pentru prezentarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească lucrul vândut și 
prețul plătit; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns 
incorect sau absenţa acestuia 0p.      (4 puncte) 

- 4 puncte pentru prezentarea obligațiilor părților; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p.  (4 puncte) 

  
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 
Testul de evaluare sumativ ă 
         
Se acordă punctajul astfel: 
a) câte 1 punct  pentru precizarea fiecăruia dintre cele patru  elemente cerute (4x1p=4 puncte) 
(Punctajul se acordă doar în situația în care candidatul a corelat elementele cerute cu conținutul 
testului proiectat pentru evaluarea sumativă la finalul unității de învățare.) 
 
b) câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă metodico-stiințifică, a fiec ăruia dintre cei 6 itemi 
construiți.         (6x2p=12 puncte) 
 
c) 
- câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă a baremului de evaluare si de notare a fiecăruia 
dintre cei  6 itemi construiți       (6x2p=12 puncte) 
-2 puncte  pentru distribuirea corectă a punctajului în cadrul baremului.   (2 puncte) 


