
 

 

 

TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 

DOMENIUL DE MASTERAT: FINANȚE 

PROBA DE CONCURS: FINANȚE PUBLICE; MONEDĂ 

 

Încercuiți varianta corectă: 
1. Resursele financiare publice nu includ: 

a) împrumuturile de stat; 

b) impozitele; 

c) primele de asigurare; 

d) contribuţiile de asigurări sociale. 

6. Plata prin ordin de plata presupune: 

a) un virament de debit; 

b) un virament de credit; 

c) doar un transfer intre doua persoane (platitor si 

beneficiar); 

d) o relatie de creditare. 

2. Funcţia de intervenţie a finanţelor publice presupune: 

a) mobilizarea resurselor financiare publice; 

b) repartizarea resurselor financiare publice; 

c) utilizarea pârghiilor financiare în scopul favorizării creşterii 

economice şi atenuării dezechilibrelor economice; 

d) realizarea transferului de putere de cumpărare între diferite 

categorii socio-profesionale sau între diferite domenii ale 

activităţii economico-sociale. 
 

7. Deflatia reprezinta: 

a) exact procesul invers inflatiei; 

b) scaderea generalizata si de durata a preturilor; 

c) preschimbarea masei monetare in circulatie; 

d) plata datoriei statului. 

3. Evitarea dublei impuneri fiscale se poate realiza utilizând 

următoarele procedee tehnice: 

a) procedeul originii veniturilor; 

b) procedeul rezidenţei; 

c) procedeul creditării obişnuite; 

d) procedeul naţionalităţii. 

8. O balanţă de plăţi cu un export excedentar poate cauza 

inflaţie? 

a) nu, pentru că moneda naţională se întăreşte faţă de 

valutele străine; 

b) da, pentru că va creşte competitivitatea produselor pe 

piaţa externă; 

c) da, dacă excedentul la export duce la diminuarea 

drastică a ofertei de bunuri pe piaţa internă; 

d) nu, pentru că intră valută în ţară şi rezeervele valutare 

oficiale ale ţării cresc. 

4. Eficienţa cheltuielilor publice arată: 

a) raportul dintre efectele obţinute şi eforturile (financiare) 

angajate pentru atingerea unui anumit obiectiv/realizarea unei 

anumite acţiuni; 

b) raportul dintre efectele obţinute şi efectele anticipate; 

c) raportul dintre cheltuielile publice şi PIB; 

d) raportul dintre cheltuielile publice şi cheltuielile bugetare. 

9. Aparatul bancar din economiile avansate este structurat 

pe mai multe nivele, pe care vă rugăm să le distingeţi: 

a) pe prima treaptă sunt situate un număr mare de 

instituţii financiare; 

b) în vârful piramidei se află banca centrală şi pe treapta 

a doua celelalte bănci şi instituţii de credit; 

c) bursele de valori reprezintă cel de-al doilea nivel de 

integrare bancară; 

d) trezoreria publică, alături de banca de emisiune, este 

integrată în primul nivel de organizare a activităţii 

bancare. 

5. Taxa pe valoarea adăugată este: 

a) un impozit direct; 

b) un impozit indirect; 

c) o cheltuială publică; 

d) o resursă ordinară a bugetului public de asigurări sociale.  

10. Rezervele minime obligatorii reprezinta: 

a) un instrument direct de politica monetara; 

b) un instrument prin care se influenteaza doar rata 

dobanzii la credite; 

c) un instrument de politica monetara la granita intre 

cele directe si cele indirecte; 

d) un obiectiv al politicii monetare. 
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