
 

 

 

ADMITERE MASTER – DOMENIUL FINANȚE 

 
 

1. Cecul reprezinta: 

a) un instrument de platala termen 

b) un instrument de platala vedere 

c) un instrument de credit 

d) cel mai utilizat instrument de plata din Romania. 

 

2. Cauzele inflatiei prin oferta sunt reprezentate de: 

a) cresterea preturilor factorilor de productie 

b) cresterea veniturilornominale in economie 

c) schimbarile structurale din economie 

d) modificarile cursului de schimb al monede inationale. 

 

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. Principiilegenerale ale creditariibancare sunt reprezentate de: 

a) bancile crediteaza doar persoanele fizice care obtinveniturilunare 

b) debitorii sunt obligatisarespectedestinatiacreditului 

c) creditarea se realizeaza doar pe baza de garantii reale 

d) bancile crediteaza orice tip de clienti, indiferent de gradul de indatorarea acestora. 
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6. În categoria cheltuielilor publice curente sunt incluse: 

a) subvenţii; 

b) cheltuieli de personal; 

c) transferuri sociale; 

d) plăţi de dobânzi. 

7. Caracterul obligatoriu al impozitelor este determinat de: 

a) obligaţia fiecarui stat de a institui impozite; 

b) obligaţia contribuabililor de a datora şi plăti impozite, în condiţiile legii; 

c) dreptul statului de a colecta veniturile bugetare numai pe seama impozitelor; 

d) plata către stat a unei sume fixe de bani, stabilită indiferent de venitul sau averea 

contribuabilului. 

 

8. Gruparea economică a cheltuielilor bugetare nu prevede: 

a) cheltuieli curente; 

b) cheltuieli de capital; 

c) subvenţii şi transferuri; 

d) cheltuieli provizorii. 

 

9. Accizele sunt: 

a) impozite directe; 

b) venituri nefiscale ale statului; 

c) taxe de consumaţie care se aplică valorii adăugate; 

d) taxe speciale de consumaţie. 

 

10. Care din urmatoarele trasaturi sunt caracteristice pentru impozitele indirecte? 

a) sunt impozite nominative, stabilite pe plătitori (subiecţi, contribuabili); 

b) ţin seama de veniturile, averea sau situaţia personală a contribuabililor; 

c) afectează veniturile reale ale contribuabililor; 

d) cuantumul şi termenele de plată a impozitelor indirecte sunt precis stabilite şi aduse din 

timp la cunoştinţa contribuabililor. 
 


