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Probă scrisă 

COMERŢ 
(profesori)  

BAREM DE EVALUARE (I DE NOTARE  
 

Model 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. (20 puncte) 

a.  prezentarea oricărei forme de concurenţă imperfectă                                              8 puncte 
     Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 4 puncte 
b. 6 puncte pentru descrierea oricăror două tipuri de concurenţă neloială   
                                                                                                                   2x6puncte=12 puncte  
      3 puncte pentru descrierea corecta dar incompleta a oricăror două tipuri de concurenţă    
     neloială 2x3puncte=6 puncte 

 
2. (20 puncte) 

a. prezentarea oricărei etape din cadrul relaţiilor precontractuale ale comercianţilor cu 
producătorii                                                                                                                     10 puncte 

   5 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
b. descrierea cererii de mărfuri descrescândă                                                         10 puncte 

    5 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
 

3. (20 puncte) 
a. 6 puncte pentru prezentarea oricăror două proprietăţi optice ale mărfurilor.  
                                                                                                             2x6 puncte = 12 puncte 
       3 puncte pentru prezentarea oricăror două proprietăţi optice ale mărfurilor.  
                                                                                                             2x3 puncte =   6 puncte 
b. descrierea higroscopicității – proprietate fizică generală a mărfurilor                    8 puncte  
       4 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. (18 puncte) 

a. Pentru numirea oricărei metode de evaluare se acordă 2p. 
b. Pentru argumentarea corectă şi completă a alegerii metodei se acordă 8p. Pentru răspuns 

corect dar incomplet se acordă 4p. 
c. Pentru detalierea corectă şi completă a demersului de evaluare prin metoda aleasă se 

acordă 8p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 4p. 
2. (12 puncte) 
Pentru menționarea corectă și completă a fiecărei categorii de unități de competențe cuprinse în 
Standardul de Pregătire Profesională se acordă câte 2p(3x2p=6p). 
Pentru prezentarea corectă și completă a structurii (elementelor) planului cadru de învățământ se 
acordă 6p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 3p. 
 


