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Probă scrisă 
DREPT 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

Varianta 2 
 
 

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

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

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
a)  Precizarea a cinci factori care determină intensificarea fenomenului infracțional în rândul 

minorilor.              5 puncte 

- Se acordă căte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărui factor 5x1p=5 puncte 
- Pentru răspuns corect, dar  incomplet,  se acordă 2 puncte. 
b) Enumerarea condițiilor răspunderii penale a minorilor 3 puncte    
c) Definirea și caracterizarea celor patru măsuri educative, ca sancțiuni de drept penal, pentru 
minori 16 puncte 
- Se acordă câte 4 puncte pentru definirea și caracterizarea corectă și completă a celor patru 
măsuri educative:  4x4p=16 puncte 
- Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
d) Menționarea și caracterizarea a  două pedepse aplicabile infractorilor minori 6 puncte 
Se acordă câte 3 puncte pentru menționarea și caracterizarea corectă și completă a celor două 
pedepse:  2x3p=6 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 
a) Definirea contractului dat            2 puncte  
- 1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b) Câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele trei condiții de validitate ale contractului de 
vânzare-cumpărare comercială                 3x1p=3 puncte  
c) Câte 2 puncte pentru enumerarea fiecăreia dintre cele patru obligații ale părților și 
caracterizarea acestora                                                       4x2p =  8 puncte  
- Pentru răspuns corect și complet se acordă 8 puncte. Pentru răspuns parțial sau incomplet se 
acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 
d) Câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre cele trei reguli speciale     3x1p= 3 puncte 
 

2. 

a) definirea obligatiei civile            2 puncte 
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet 

b) câte 1 punct pentru prezentarea fiecăruia dintre cele trei elemente definitorii ale obligaţiei civile
                3x1p=3 puncte 

 1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet 

 c) Menţionarea celor trei criterii de clasificare a obligaţiilor civile și definirea categoriilor de obligaţii 
civile corespunzătoare acestora           9 puncte 
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- Pentru precizarea corectă și completă a fiecărui criteriu de clasificare și a categoriilor aferente se 
acordă câte 3 puncte         3x3p=9 puncte 

- Câte 1 punct pentru precizarea corectă, dar incompletă a fiecărui criteriu de clasificare și 
categoriile aferente          (3x1p=3 puncte) 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
a) Menţionarea oricărei metode didactice tradiţionale si a oricărei metode didactice moderne de 
predare-învățare  in vederea formarii rezultatelor invatarii vizate    2 puncte 
- Câte 1 punct pentru menționarea oricăror două metode.             2x1p=2 puncte 

b. Precizarea a două avantaje și, respectiv, a două dezavantaje ale folosirii fiecăreia dintre 
metodele menţionate la punctul a).           8 puncte 

- Câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două metode 
menționate la punctul a)                          4x1p=4 puncte 

- Câte 1 punct pentru precizarea oricărui dezavantaj al folosirii fiecăreia dintre cele două metode 
menționate la punctul a)                  4x1p=4 puncte 

c). Prezentarea modului în care se utilizează  cele două metode mai sus menţionate, în vederea 
formării rezultatelor învăţării vizate           8 puncte 
- 3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet  

   d) 12 puncte 

- Elaborarea instrumentului de evaluare         4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 

- Construirea baremului de evaluare si notare       4  puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 

- Rezolvarea corecta si completă           4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 


