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Probă scris ă 

Comer ț (profesori)  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 
 

• 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)  
 
a. Pentru caracterizarea corectă și completă a analizei postului se acordă 4 puncte. Pentru 
răspuns corect dar incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 
puncte.              4 puncte  
b. Pentru oricare 4 avantaje ale elaborării corecte și complete a fișelor posturilor în cadrul 
întreprinderii se acordă câte 3 puncte. Pentru fiecare răspuns corect dar incomplet se acordă câte 
2 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
              4x3p=12 puncte  
c. Pentru oricare 3 avantaje ale utilizării surselor interne de recrutare la nivel de întreprindere 
prezentate corect și complet se acordă câte 4 puncte. Pentru fiecare răspuns corect dar incomplet 
se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
             3x4p=12 puncte  
 
d. Pentru oricare 2 surse externe utilizate în recrutarea resurselor umane în vederea ocupării 
posturilor vacante dintr-o întreprindere, enumerate corect și complet se acordă câte 1 punct. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.         2x1p=2puncte  
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
1.  
a) 8 puncte 

• Pentru fiecare precondiţie identificată corect se acordă câte1 punct. Pentru răspuns greşit 
sau lipsa acestuia 0 puncte.       3x1p=3 puncte  

• Pentru fiecare problemă prezentată complet şi corect se acordă câte 1 punct. Pentru 
răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte.     3x1p=3 puncte  

• Pentru fiecare capacitate ce se evaluează în timpul realizării proiectului menționată corect 
şi complet se acordă câte 1punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
          2x1p=2 puncte 

b) 7 puncte 
• Pentru menționarea elementelor de planificare a evaluării se acordă 3 puncte . Pentru 

răspuns corect dar incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 
0 puncte. 

• Pentru planificarea corectă a evaluării pentru una dintre competențele menționate se 
acordă 4 puncte . Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns 
greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
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2. 15 puncte 
Pentru fiecare dintre cei 6 itemi se acordă câte 2 puncte din care: 1 punct pentru proiectarea 
corectă și completă și 1 punct pentru răspuns corect.    6x2p=12 puncte  

Pentru menționarea corectă a elementelor: clasa, capitolul/unitatea de învățare și timpul de lucru, 
se acordă 3 puncte. Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte.                    3x1p=3 puncte                                       

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 
 


