Colegiul Economic Administrativ, Iaşi
Subiecte pentru – Etapa interjudeţeană a Concursului Interjudeţean „Dumitru Rusu”

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „DUMITRU RUSU”
Etapa interjudeteană
MAI 2017

Secţiunea: Comunicare profesională
Clasa: a X-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
I.

Total 10 puncte

Scrie pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect:
1. Intrebarea “Ce preferati, un cost redus sau un castig in timp?”este:
a. o intrebare deschisa;
b. o intrebare inchisa;
c. o intrebare alternativa;
d. o intrebare de control.
2. Acultătorul pasiv se caracterizează prin:
a. ascultarea a ceea ce se spune;
b. înţelegerea completă a mesajului;
c. ascultarea mesajului real;
d. tragerea concluziilor în timp ce ascultă.
3. Formele ascultării active sunt:
a. ascultarea de sprijin, de răspuns, de asimilare;
b. auzirea, înţelegerea, ascultarea de asimilare;
c. atribuirea de semnificaţii informaţiei receptate, evaluarea, asimilarea de
răspuns;
d. ascultarea de sprijin , de răspuns, înţelegerea, atribuirea de semnificaţii
informaţiei receptate, evaluarea.

4. Emitatorul este persoana care:
a. primeste mesajul
b. alege modul de transmitere a raspunsului
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c. alege canalul si mijlocul de comunicare
d. decodifica mesajul
5. Comunicarea nonverbala include:
a.

mimica, gestica, intonatia

b.

accentul, tinuta, mimica

c.

mimica, tinuta, vestimentatia

d.

mimica, intonatia, vestimentatia

6. Monologul este:
a.

forma a comunicarii in care emitentul implica receptorul

b.

realizat sub forma conferintei, dezbaterii, prelegerii

c.

realizat sub forma conferintei, interviului, prelegerii

d.

realizat sub forma expunerii, conferintei, prelegerii

7. Au un atasament puternic fata de produsele existente de mult timp pe piata si fata
de metoda traditionala de vanzare:
a.

Adultii

b.

Persoanele in varsta

c.

Adolescentii

d.

Copiii

8. Procesul-verbal face parte din categoria:
a.

Corespondentei juridice;

b.

Corespondentei protocolare;

c.

Corespondenta de constatare

d.

Corespondentei comerciale

9. Se refera la faptul ca ideile exprimate nu ar trebui sa duca la interpretari eronate:
a.

Claritatea

b.

Concizia

c.

Simplitatea

d.

Corectitudinea

10. Mainile adunate cu degetele sprijinite semnifica:
a.

Plictiseala;

b.

Exasperare;
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c. Incredere in sine;
d. Aparare;
II.

Total 10 puncte

Transcrieţi pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A,
dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
1. Clientii atotstiutori sunt foarte pretentiosi, se hotarasc greu, resping argumentele
vanzatorului chiar daca nu au motiv.
2. Monologul este o forma a comunicarii in care emitentul nu implica receptorul.
3. Comunicarea intrapersonală presupune doi participanţi, prezintă calitatatea de a influenţa
opiniile, atitudinea oamenilor, permite dialogul cu celălalt.
4. Comunicarea verbală se referă la intonaţie, accent, pauză, ritm, inflexiuni ale vocii,
debitul vorbirii.
5. Conflictul-scop se caracterizează prin faptul că o persoană doreşte rezultate diferite faţă
de alta.
6. Comunicarea de masã este cuvântarea, expunerea în faţa a cel puţin 3 persoane.
7. Contestatia face parte din corespondenta juridică.
8. Mesajul reprezinta totalitatea cuvintelor, imaginilor si simbolurilor transmise de emitator
si destinate receptorului.
9. Culoarea verde semnifica competitivitate, vitalitate si simpatie.
10. Colocviul este forma rigida a dialogului.

III.

Total 10 puncte

Stabiliti corelatii intre tipurile de clienti si caracteristicile lor.

TIP CLIENT

CARACTERISTICI

1. Clienti cu temperament coleric.

a. reprezinta cei care cumpara frecvent, sau
utilizeaza serviciile care le sunt prezentate, insa iau
deciziile in baza reducerilor oferite

2. Clienti bazati pe impuls

b. Sunt impresionati repede de un produs, pe care il
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lauda si il admira in mod excesiv
3. Clienti nemultumiti.

c. desi nu reprezinta mai mult de 20% din numarul
total al clientilor, au un aport important in vanzari,
aducand peste 5% din acestea

4. Clienti entuziasti.

d. Sunt foarte nervosi, se decid imediat asupra
cumparaturilor, nu suporta contrazicerile si accepta
destul de greu sugestiile vanzatorului

5. Clienti de discounturi.

e. ei vor cumpara doar ceea ce li se pare avantajos
intr-un anumit moment, fara a tine cont de alti
factori
f. Sunt persoanele care nu gasesc marfa dorita, sau
nu au fost servite potrivit asteptarilor

IV.

Total 20 puncte

Scrieti pe foaia de concurs, termenii corespunzatori astfel incat sa obtineti o afirmatie corecta:
Obiectiile………………(1)…………………raman nerostite, exista in mintea clientului si
necesita o mare abilitate din partea vanzatorului pentru a putea fi descoperite.
………………(2)………. este stiinta care se ocupa cu studiul limbajului timpului.
Codificarea reprezintă transformarea ..............(3)............... într-un mod care să exprime simbolic
.….....(4)......…sau conceptul care se doreşte să ajungă la ...........(5)............. .
Procesul verbal este considerat un ….………..(6)………..…. oficial, in care se inregistreaza o
anumita constatare sau se consemneaza succint …………..(7)…………..si ……..(8)………unei
anumite adunari.
Mesajele trebuie sa dispuna de……..(9)………., ……..(10)……….. si eficacitate la nivel de
structura, stil si vocabular.
V.

Total 40 puncte

Sunteti director comercial la SC MARIA SRL, Str. Iancu, Nr.34. Iasi, Nr. Inreg.
J22/235/17.05.2015,
CUI 6100738,
Cod postal:700575,
Tel./fax: 0232456892,
Email:maria@yahoo.com. care are ca obiect de activitate comercializarea produselor IT.
SC IOANA SRL, Str. Carpati, nr.1, Iasi, Nr.Inreg. J 22/105/6.05.2010,CUI 8234100, va
solicita sa trimiteti oferta pentru trei produse aflate la promotie.
Redactati oferta.
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