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Proba scris ă  

DREPT  
PROFESORI  

 
BAREM DE CORECTARE 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)  
 
Regimul r ăspunderii func ţionarilor publici. 
a. definirea funcționarului public;              3 puncte         
    1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet 
 
b. câte 1 punct  pentru prezentarea răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public 
potrivit Statului funcţionarului public, menţionând oricare sase abateri  disciplinare prevăzute de 
lege și oricare trei sanc ţiuni  disciplinare corespunzătoare acestora;                    1 x9p= 9 puncte  
 
c. câte 9 puncte  pentru descrierea fiecăreia dintre cele două răspunderi  (contravenţionale și 
penale) a funcţionarului public.                                                             2x9p=18 puncte  
   câte 4 puncte  pentru descrierea corectă, dar incompletă a fiecăreia dintre cele două răspunderi  
(contravenţionale si penale) a funcţionarului public. (4x2p=8 puncte)     
 
SUBIECTUL II         (30 de puncte)  
 
II.1. (14 puncte) 
a. precizarea, conform legislaţiei noastre, de către cine este numit prefectul și la nivelul căror 

unitati administrativ-teritoriale;                              2 puncte  
b. menţionarea domeniilor în care prefectul reprezintă autoritatea publică ce l-a numit;    3 puncte 
    1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet 
c. câte 3 puncte  pentru caracterizarea oricăror trei atribu ţii  principale ale prefectului.                        

                                                                                                                              3x3p=9 puncte 
     câte 1 punct  pentru caracterizarea corectă, dar incompletă a oricăror trei atribu ţii     
     principale ale prefectului. (3x1p=3 puncte)  
 
II.2. (16 puncte) 
a. definirea pedepsei penale;                    2 puncte 
b. câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror trei func ţii  ale pedepsei penale;        3x2p=6 puncte  
c. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două criterii  de clasificare a pedepselor;  

  2x2p=4 puncte 
d. caracterizarea categoriilor de pedepse corespunzătoare acestor două criterii.              4 puncte 

           2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet    
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SUBIECTUL III           (30 de puncte) 

III.1 (20 de puncte) 
a.  3 puncte 
Definirea oricărei metode dintre cele două cerute.                       3 puncte 
1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet  
b. 17 puncte 
Proiectarea oricărui exemplu de aplicare a metodei de învățământ definită la punctul a., 
pentru secvența de instruire dată, având în vedere următoarele elemente ale proiectării 
didactice: rezultatele învățării ce vor fi formate, conținutul/conținuturile;             9 puncte  

  3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet  
activitățile de învățare;               4 puncte 

            1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet  
resursele didactice utilizate.                                     4 puncte 

       III.2.  (10 puncte) 
a. 4 puncte 
definirea verificării orale;               4 puncte 
1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet  
b. 6 puncte 
câte 1 punct  pentru prezentarea oricăror trei avantaje  ale utilizării verificării orale;    
                                                                                                       3 x 1 punct = 3 puncte  
câte 1 punct pentru prezentarea oricăror trei dezavantaje  ale utilizării verificării orale.                            

         3 x 1 punct = 3 puncte 
 

 
 


