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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „DUMITRU RUSU”
Etapa interjudeţeană

MAI 2017

Barem de corectare şi notare
Secţiunea: Contracte economice şi Asigurări
Clasa: a XI- a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Modulul: Contracte economice
Subiectul I – 10 puncte
I.1. 5 puncte (5*1p)
1. F
2. A
3. F
4. A
5. A
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă 1 punct. Pentru răspunsuri incorecte sau
lipsa acestora se acordă 0 puncte
I.2. 5 puncte (5*1p)
1. d
2. c
3. b
4. d
5. c
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă 1 punct. Pentru răspunsuri incorecte sau
lipsa acestora se acordă 0 puncte
Subiectul II – 15 puncte
1. 3 puncte (6*0.5 p)
Obligatiile finantatorului:
- sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului
- sa incheie contractul de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia toate
drepturile din contract cu exceptia celui de dispozitie
- sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator in
conditiile formulate de acesta
- sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor sale
- sa garanteze utilizatorului linistita folosinta a bunului
- sa asigure, printr-o societate de asigurari, bunurile oferite in leasing.
Pentru raspuns corect si complet se acorda cate 0.5 puncte, iar pentru raspuns incorect
sau lipsa acestuia 0 puncte.
2. 6 puncte (6*1p)
Concurenţa se caracterizează prin:
a) - intervine între comercianţii care oferă pe aceeaşi piaţa, produse sau servicii şi care
urmăresc să satisfacă nevoi asemănătoare ale consumatorilor;
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b) - este o competiţie liberă, fiecare agent economic are posibilitatea sa hotărască cum şi
când intervine;
c) - este o stare comună întreţinută de actele celor care participă la activitatea de comerţ şi
este variabilă în funcţie de creşterea sau scăderea acţiunilor concurenţiale ale agenţilor
economici;
d) - echilibrează cererea şi oferta, determinând strategiile competiţionale ale
participanţilor, particularizarea şi specializarea întreprinderilor în relaţiile cu
consumatorii.
e) - este factorul determinant în stabilirea preţurilor împiedicând obţinerea de profituri de
monopol;
f) - stabileşte o repartizare a beneficiilor proporţional cu aportul agenţilor economici în
procesul de producţie şi de distribuţie a bunurilor;
Pentru raspuns corect si complet se acorda cate 1 punct, iar pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia 0 puncte.
3. 6 puncte
Denigrarea constă în comunicarea sau răspândirea de către un comerciant, de afirmaţii
mincinoase asupra unui concurent sau a bunurilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze
bunului mers al activităţii comerciantului lezat.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 6 puncte, pentru răspuns incomplet se acorda
3 puncte, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Subiectul III – 20 puncte
a. 8 puncte
2 p - Concurenta neloiala reprezinta o forma a concurentei ilicite care consta in savarsirea de
catre comerciant, in scopul atragerii clientelei, a unor acte sau fapte ce contravin uzantelor
cinstite, legii si bunelor moravuri
Pentru definirea corecta si completa se acorda 2 puncte, pentru răspuns incomplet se acorda
1 punct, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

2 p (4*0.5p) Formele concurentei neloiale: confuzia, denigrarea, dezorganizarea si acapararea
clientelei prin oferirea unor avantaje
Pentru raspuns corect si complet se acorda cate 0.5 puncte, iar pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia 0 puncte.
4 p (2*2p)
Confuzia: Orice act prin care un comerciant foloseşte o firmă, o emblemă, ambalaje de natură
a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.
Denigrarea: consta în comunicarea sau raspândirea de catre un comerciant, de afirmatii
mincinoase asupra unui concurent sau a marfurilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunul
mers al activitatii comerciantului lezat
Dezorganizarea: consta în destabilizarea activitatii comerciale a comerciantului rival
Acapararea clientelei: Încheierea unor contracte prin care un comerciant asigură predarea unei
mărfi sau exercitarea unei prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a
altor cumpărători, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare.
Pentru definirea corecta si completa a oricaror doua forme se acorda cate 2 puncte, pentru
răspuns incomplet se acorda cate 1 punct, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.
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b. 4 puncte
Abuzul de pozitie dominanta reprezinta o practica restrictiva de concurenta in situatia in care
un agent economic se bucura pe piata de independenta si preponderenta in raport cu
concurentii sai si o foloseste in scopul obtinerii de profituri, care nu ar putea fi realizate in
conditiile unei concurente licite si normale.
Pentru definirea corecta si completa se acorda 4 puncte, pentru răspuns incomplet se acorda
2 puncte, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
c. 4 puncte (2*2p)
limitarea producţiei, preţuri excesive sau de ruinare
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă cate 2 puncte. Pentru răspunsuri incorecte
sau lipsa acestora se acordă 0 puncte
d. 4 puncte
Da, există, deoarece X a practicat preţuri ruinate
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incomplet se acorda 2
puncte. Pentru răspunsuri incorecte sau lipsa acestora se acordă 0 puncte.

Modulul: Asigurari
Subiectul I:

10p

1. 1p*4
a. A
b. F
c. A
d. A
2. 2p*3
1. b)
2. c)
3. a)
Subiectul II:

15p

1. Franşiza reprezinta partea din valoarea fiecarei daune, stabilita anticipat prin contractul
de asigurare, care este suportata de catre persoana asigurata.
7p
2. Asiguratorul are obligatia de a plati o despagubire pentru prejudiciul adus de asigurat
unor terte persoane. Terta persoana prejudiciata de asigurat nu va veni la asigurat
pentru despagubire, ci la asigurătorul care si-a asumat raspunderea.
8p
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Subiectul III: 20p
1. 8p
Formula: 2p
Determinarea corecta a indicatorului: 4p
Gaa=

x100=

x 100=66,66 %

Interpretarea rezultatului: 2p
Interpretarea rezultatului: Deoarece valoarea bunului este mai mare decat suma asigurata,
eficienta asigurarii este mai redusa decat in cazul acoperirii integrale.
2. 12p
a) Despagubirea = 60.000 lei
b) 6p
Formula: 2p
Despagubirea = Pg*
In care:
Pg - paguba
Sa- suma asigurata
Vb – valoarea bunului
Determinarea corecta a despagubirii: 4p
Despagubirea = Pg*
Despagubirea = 60.000*40.000/60.000 = 40.000 lei.

6p

