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14 iulie 2021 
 

Probă scrisă 
 

DREPT 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
Varianta 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
1. 
a) definiția dreptului subiectiv civil și menționarea elementelor sale definitorii     8 puncte 
- definiția dreptului subiectiv civil            4 puncte 
- câte 2 puncte pentru menționarea fiecăruia dintre cele două elemente definitorii solicitate 

2x2p=4 puncte 
 
b) 
- câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele patru categorii de drepturi subiective civile 
                4x1p=4 puncte 
- câte 2 puncte pentru caracterizarea fiecăreia dintre cele patru categorii de drepturi 

4x2p=8 puncte 
c) prezentarea recunoașterii, ocrotirii și exercitării drepturilor subiective civile     6 puncte 
d) caracterizarea noțiunii de abuz de drept.          4 puncte 
 
2. 
a) definirea funcției publice            3 puncte 

1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet 
 
b) precizarea trăsăturilor funcțiilor publice          5 puncte 

câte un punct pentru fiecare trăsătură a funcției publice        5x1p=5 puncte 
 
c) - enunțarea celor patru criterii de clasificare a funcțiilor publice și categoriile specifice fiecărui 
criteriu.              8 puncte 

- pentru precizarea corectă și completă a fiecărui criteriu de clasificare și categoriile aferente se 
acordă cate 2 puncte.             4x2p=8 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea corectă, dar incompletă a fiecărui criteriu de clasificare și 
categoriile aferente.              4x1p=4 puncte 
 
d) câte 2 puncte pentru caracterizarea corectă și completă a fiecărei categorii de funcții publice 

2x2p=4 puncte 
 
3. 
a) definirea noțiunii date           3 puncte 
b) câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele patru condiții ale răspunderii disciplinare 
                4x1p=4 puncte  
c) câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei sancțiuni disciplinare cerute      3x1p=3 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a) câte 2 puncte pentru menționarea oricărei metode de evaluare din fiecare categorie 

1x2p+1x2p=4 puncte 
b) câte 1 punct pentru precizarea oricăror două avantaje și a oricăror două dezavantaje pentru 
fiecare dintre cele două metode cerute               2x2x1p+2x2x1p=8 puncte 
c) prezentarea modului în care se utilizează cele două metode mai sus menționate, în contextul 
dat de rezultatele învățării vizate            6 puncte 
d) - elaborarea instrumentului de evaluare          4 puncte 

- construirea baremului de evaluare și de notare         4 puncte 
- rezolvarea corectă și completă a itemilor          4 puncte 


