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Decizia comisiei de elaborare a subiectelor 

Răspuns la contestație 
Rezoluțiea 
comisiei 

1 8056 
BELDIANU I A 
SORINA-ELENA 

sorina.beldianu@yahoo.com  FIN1 
Punctaj: 
69 

17 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

2 8050 
BOCA I R 
ANDREEA- 
ALEXANDRA 

bocaandreea17@stud.ase.ro FIN1 
Punctaj: 
69 

9 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

mailto:sorina.beldianu@yahoo.com


3 8044 
BRANCHI A 
LAVINIA 

 lavinia.branchi@yahoo.ro FIN1 
Punctaj: 
69 

30 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

4 8055 
COMĂNIȚĂ I I 
NICOLETA-
DANIELA 

comanitanicoleta17@stud.ase.ro FIN1 
Punctaj: 
69 

27 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

5 8048 
CUDALB N 
CĂTĂLIN 

c.cudalb001@gmail.com FIN1 
Punctaj: 

72 
20 

In situatia prezentata in enuntul subiectului, criteriul RIR 
este suficient pentru luarea deciziei, si aceasta este de 
respingere a proiectului care nu furnizeaza rentabilitatea 
asteptata. Candidatii au informatia ca RIR este mai mic 
decat rata de rentabilitate asteptata, ceea ce implica in mod 
automat o valoare negativa a VAN, fara a fi necesara 
calcularea explicita a acestui indicator. Aceasta situatie 
conduce la respingerea proiectului si in functie de cirteriul 
RIR si in functie de criteriul VAN. Candidatii  au informatiile 
necesare pentru luarea deciziei de respingere, asadar 
varianta de raspuns care se refera la respingerea 
proiectului este cea corecta.  CONTESTATIE RESPINSĂ 

Se menține 
punctajul 



24 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 80, “după modul 
cum acționează, franșiza este (…) deductibilă 
(ABSOLUTĂ)”.“Franșiza deductibilă se scade ÎN TOATE 
CAZURILE DIN PAGUBĂ (…). În cazul franșizei 
deductibile, despăgubirea se acordă numai pentru partea 
din pagubă care depășește franșiza“.Conform principiului 
răspunderii limitate, despăgubirea este 2000 - 400 = 1600 
euro. Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

26 

Rezolvarea corecta este prezentata mai jos : 
Cifra de afaceri prag financiar de rentabilitate = 
(5000+8000+4000)/(1-60000/100000)=42500 u.m. 
Intra in categoria cheltuielilor fixe: cheltuielile fixe platibile 
de exploatare, cheltuieile cu amortizarea si cheltuielile cu 
dobanda. CONTESTATIE RESPINSĂ 

6 8046 
CUȘU V R DAIANA 
-BIANCA 

daiana_cusu@yahoo.com FIN1 
Punctaj: 
60 

30 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

7 8054 
DITĂ M ELENA -
ALINA 

ditaelena17@stud.ase.ro FIN1 
Punctaj: 
72 

26 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 



8 8051 
DUȚULESCU D 
BEATRICE-
ANDREEA 

 beatrice.dutulescu@yahoo.com FIN1 
Punctaj: 
69 

19 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

9 8047 
ENACHE C 
RALUCA-
GABRIELA 

 enacheraluca17@stud.ase.ro FIN1 
Punctaj: 
33 

  

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

10 8052 ENE D BEATRICE beatrice.ene1@gmail.com FIN1 
Punctaj: 
75 

6 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”.“Primele nete 
subscrise reprezintă primele brute subscrise din care se 
scad sumele plătite și de plătit sub forma primelor de 
reasigurare“.Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 
ani * (100% - 30%) = 700 euro. La finalul celui de-al treilea 
an de asigurare, contractul de asigurare analizat este în 
vigoare.Ținând cont de aceste precizări, contestația 
este respinsă. 

Se menține 
punctajul 



11 8049 
GEORGESCU M G 
MIHAELA-EMILIA 

mihaela.georgescu13@yahoo.com FIN1 
Punctaj: 
66 

4 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

Se menține 
punctajul 

12 8014 
MARINCIUC I 
ROMAN 

marinciuc.roman@gmail.com FIN1 
Punctaj: 
75 

29 

Potrivit sursei bibliografice citate de candidat in cadrul 
contestatiei, criteriul RIR este recunoscut ca si criteriu valid 
de evaluare a proiectelor de investitii, avand capacitatea de 
discriminare intre proiecte de investitii oportune si cele 
inoportune. Argumentatia candidatului redata mai sus 
reprezinta o scoatere din context a unor formulari si nu un 
argument valid. Daca am accepta validitatea acestui 
argument, nicunul dintre indicatorii de evaluare a proiectelor 
de investitii cu exceptia VAN nu ar mai fi folositor, ceea ce 
contravine intregii literaturi si practici in domeniu. 
 
In situatia prezentata in enuntul subiectului, criteriul RIR este 
suficient pentru luarea deciziei, si aceasta este de 
respingere a proiectului care nu furnizeaza rentabilitatea 
asteptata. Candidatii au informatia ca RIR este mai mic 
decat rata de rentabilitate asteptata, ceea ce implica in mod 
automat o valoare negativa a VAN, fara a fi necesara 
calcularea explicita a acestui indicator. Aceasta situatie 
conduce la respingerea proiectului si in functie de cirteriul 
RIR si in functie de criteriul VAN. Candidatii  au informatiile 
necesare pentru luarea deciziei de respingere, asadar 
varianta de raspuns care se refera la respingerea proiectului 
este cea corecta.                CONTESTATIE RESPINSĂ 

Se menține 
punctajul 

mailto:mihaela.georgescu13@yahoo.com


13 8025 
PRAHOVEANU L G 
CĂTĂLIN-ȘTEFAN 

catalinstefan63@gmail.com FIN1 
Punctaj: 

69 

10 

Grila se referă la alegerea răspunsului corect despre 
OBLIGAȚIUNI. 
- varianta a) – afirmația este corectă la acțiuni (pag 247 - 
indicată de student prin print screen), NU la obligațiuni (pag 
294) 
Răspunsul corect ar fi fost: la obligațiuni, valoarea la 
subscriere (prețul de emisiune) este determinat de emitent, 
uneori sub valoarea nominală. În cazul obligațiunilor, 
emisiunea se realizează la un preț mai mic sau egal cu 
valoarea nominală, rambursarea fiind cea care se face cel 
puțin la valoarea nominală. 
- varianta b) – enunțul este o definire a duratei unei 
obligațiuni (duration) – pag 323, NU a sensibilității unei 
obligațiuni (pag 325) 
- varianta c) – este varianta corectă (pag 322) 
- varianta d) – enunțul este o definire a randamentului de 
weekend (pag 330), NU a randamentului la maturitate (pag 
329)  CONTESTATIE RESPINSĂ 

Se menține 
punctajul 

25 

Conform tematicii disciplinei Asigurări și Reasigurări (autori 
Văcărel Iulian și Bercea Florian), pagina 77, “primele brute 
subscrise reprezintă primele de asigurare ÎNCASATE ȘI 
DE ÎNCASAT, inclusiv primele de reasigurare încasate și 
de încasat, care privesc TOATE contractele de asigurare și 
toate contractele de reasigurare (…)”. 
“Primele nete subscrise reprezintă primele brute subscrise 
din care se scad sumele plătite și de plătit sub forma 
primelor de reasigurare“. 
Prime nete subscrise = 2% * 5000 euro * 10 ani * (100% - 
30%) = 700 euro.  
La finalul celui de-al treilea an de asigurare, contractul de 
asigurare analizat este în vigoare. 
Ținând cont de aceste precizări, contestația este 
respinsă. 

 
 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE           SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 

 
25 IULIE 2020 
 
 
 
  


