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

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „DUMITRU RUSU”
Etapa interjudeţeană
MAI 2017
Secţiunea: Contracte economice şi Asigurări
Clasa: a XI-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 Este permisă utilizarea calculatorului în timpul desfăşurării probei.

Modulul: Contracte economice

1.
2.
3.
4.
5.

SUBIECTUL I – 10 puncte
I.1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele întrebări:
(5 PUNCTE)
În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor poate fi mai mare de 50.
Dreptul la concurenţă trebuie să fie exercitat ca orice drept recunoscut de lege, cu bună
credinţă.
Constituie concurenţă loială orice act sau fapt contrar uzanţelor comerciale cinstite în
activitatea comercială sau industrială.
Preţul de dumping este un preţ mai mic decât preţul pieţei.
Este comerciant persoana fizică care săvârşeşte fapte obiective de comerţ, în nume propriu,
având comerţul ca o profesie obişnuită.
I.2. Alegeţi varianta de răspuns corectă:
1. Formele concurenţei neloiale sunt:
a. confuzia;
b. denigrarea şi dezorganizarea;
c. acapararea clientelei;
d. confuzia, denigrarea, dezorganizarea şi acapararea clientelei.
2. Răspunderea contravenţională se sancţionează cu:
a. închisoarea;
b. despăgubiri;
c. amendă;
d. închisoare şi amendă.
3. Capacitatea de exerciţiu deplină:
a. se dobândeşte o dată cu naşterea persoanei
b. se dobândeşte la vârsta când persoana devine majoră
c. încetează cu moartea acesteia
d. se dobândeşte la vârsta de 14 ani

(5 PUNCTE)
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4.Monopsonul, este acea formă a concurenţei, în care un singur cumpărător vizează volumul
producţiei şi preţul acesteia:
a. loiale;
b. neloiale;
c. pură şi perfectă;
d. imperfectă.
5. Actele restrictive de concurenţă se mai numesc şi:
a. acte concurenţiale;
b. înţelegeri monopoliste;
c. practici monopoliste;
d. abuzul de poziţie dominantă.
Subiectul II: Răspundeţi la următoarele întrebări
1. Precizaţi obligatiile finanţatorului la încheierea unui contract de leasing. (3
puncte)
2. Prezentaţi caracteristicile concurenţei. (6 puncte)
3. Definiti denigrarea.
(6 puncte)
Subiectul III:
Se dă următoarea situaţie:

15p

20p

Întreprinderea X, producătoare de peroxizi organici folositi in producerea maselor plastice, se
bucură de o poziţie dominantă pe piata acestor produse din statul A. Pentru a împiedica
intrarea unei firme mici, Y, pe piaţa peroxizi, firma X a practicat reduceri masive şi
prelungite de preţuri pe peroxizi de benzoil, un aditiv din industria făinii, domeniu marginal
in activitatea sa, dar principal pentru micul concurent.

Răspundeţi la următoarele întrebări:
a. Ce reprezintă concurenţa neloială? Enumeraţi formele concurenţei neloiale şi definiţi
două dintre acestea.
b. Definiţi abuzul de poziţie dominantă.
c. Enumeraţi 2 practici restrictive considerate abuz de poziţie dominantă.
d. Există în speţa prezentata un abuz de poziţie dominantă? Argumentaţi.

Modulul: Asigurari

Subiectul. I.
TOTAL: 10p
1. Notati pe foaia de concurs cu adevarat(A) sau fals (F) urmatoarele enunturi: 4p
a. Prima brută de asigurare este compusă din prima netă şi adaosul de primă;
b. Beneficiarul asigurării trebuie să fie parte la contractul de asigurare;
c. Durata asigurării reprezintă perioada de timp cât există raporturi contractuale între asigurat
şi asigurător.
d. Asigurarile de persoane au ca obiect persoana fizică în sine, ele încheindu-se pentru
diminuarea consecinţelor negative produse de diferite cauze.
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2. Asociati elementele din coloana 1 cu elementele din coloana 2:
6p
1. Atomicitatea participantilor
a. Participantii pietei sunt perfect
informati, cunosc complet toate elementele
pietei si schimbarile care pot interveni pe
ea.
2. Fluiditatea pietei
b. Numar mare de vanzatori si
cumparatori, de marime si putere
comparabila
3. Transparenta pietei
c. Nu exista bariere juridice sau
institutionale la intrarea unor noi
concurenti pe piata unui anumit produs

Subiectul II:
15p
1. Definiti notiunea de franşiză.
2. Care sunt obligatiile asigurătorului in cazul asigurării de răspundere civilă?

7p
8p

Subiectul III:
20p
1. O persoana fizica incheie o asigurare CASCO, suma asigurata fiind de 10.000 lei, iar
valoarea bunului in momentul asigurarii 15.000 lei. Sa se calculeze gradul de acoperire
prin asigurare si sa se discute raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului
asigurat.
8p
2. SC Y SRL incheie un contract de asigurare pentru un bun in valoare de 60.000 lei. Pe
durata asigurarii s-a produs riscul asigurat. Stabiliti valoarea despagubirii pentru fiecare
din urmatoarele situatii:
12p
a) Bunul a fost distrus in intregime printr-un incendiu, paguba fiind totala si a fost
asigurat la intreaga valoare;
b) Bunul a fost distrus in intregime printr-un incendiu, paguba fiind totala si a fost
asigurat la o valoare de numai 40.000 lei (pentru acoperirea pagubei se aplica
principiul raspunderii proportionale).

