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1. Cecul reprezinta: 
a) un instrument de plata de debit 
b) un instrument de plata de credit 
c) un instrument platibil la o scadenta stabilita 
d) cel mai utilizat instrument de plata din Romania. 

 
2. Cauzele inflatiei prin cerere sunt reprezentate de: 
a) cresterea preturilor factorilor de productie 
b) cresterea veniturilor nominale in economie 
c) schimbarile structurale din economie 
d) modificarile cursului de schimb al monedei 

nationale. 
 

3. 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. 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. Principiile generale ale creditarii bancare sunt 
reprezentate de: 

a) creditarea se realizeaza doar pe baza de garantii 
reale 
b) bancile crediteaza doar persoanele juridice care nu 
au datorii fata de terti  

c) bancile sunt obligate sa constituie provizioane 
specifice de risc pentru creditele acordate 
d) bancile crediteaza orice tip de clienti, indiferent de 
gradul de indatorare a acestora. 
 
6. Rolul impozitelor pe plan financiar constă în: 
a) procurarea resurselor financiare necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor publice; 
b) utilizarea impozitelor ca mijloc de intervenţie în economie; 
c) redistribuirea unei părţi însemnate din PIB între grupuri şi 
categorii sociale, între persoane fizice şi juridice; 
d) fundamentarea opţiunilor guvernanţilor privind mărimea 
bazei de impozitare şi nivelul cotelor de impunere. 
 
7. În categoria impozitelor directe se includ: 
a) taxele vamale, veniturile din amenzi, impozitul pe venitul 
agricol; 
b) taxele vamale, impozitul pe spectacole, impozitul pe salarii; 
c) accizele, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată; 
d) impozitul pe profit, impozitul pe veniturile liber-
profesioniştilor, impozitul pe salarii. 
 
8. Cheltuielile publice pentru acţiuni socio-culturale: 
a) vizează prestarea unor servicii publice în mod gratuit, cu 
plata redusă sau sub forma transferurilor băneşti; 
b) îmbracă forma cheltuielilor pentru dezvoltare publică, 
locuinţe, ape şi mediu; 
c) sunt cheltuieli “fiscale” ale statului; 
d) se materializează numai în compensaţiile băneşti acordate 
persoanelor cu venituri fixe. 
 
9. Veniturile statului din amenzi, penalităţi, confiscări, donaţii 
şi sponsorizări sunt: 
a) venituri fiscale; 
b) venituri nefiscale; 
c) venituri din capital; 
d) venituri din operaţiuni financiare. 
 
10. Execuţia părţii de cheltuieli a bugetului de stat presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 
a) aşezarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 
b) aşezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere o 
impozitului şi  perceperea propriu-zisă a impozitului; 
c) aşezarea, lichidarea, ordonanţarea şi  perceperea propriu-
zisă a impozitului; 
d) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata. 

Nume și prenume ........................................................................                                                
Semnatură .................................................... 


