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MODULUL I
POLITICA SI MANAGEMENTUL FINANCIAR OPERATIV
AL FIRMEI
Management Financiar
1.Trezoreria la nivel microeconomic rezultă din ansamblul fuxurilor antrenate de:
a) ciclul operațiunilor de exploatare;
b) ciclul operațiunilor de investiții;
c) ciclul operațiunilor financiare;
d) ciclul operațiunilor de exploatare și în afara exploatării;
e) ciclul operațiunilor de trezorerie.
2.Obiectivul tradițional al trezoreriei este:
a) gestiunea riscului de lichiditate;
b) gestiunea riscului de dobândă;
c) gestiunea riscului de curs de schimb;
d) gestiunea riscului de țară;
e) gestiunea riscului financiar.
3.Obiectul trezoreriei este:
a) previzionarea fluxurilor de intrări de bani în circuit;
b) previzionarea fluxurilor de ieșiri de bani în circuit;
c) determinarea stocului monetar;
d) determinarea variabilelor încasări și plăți;
e) asigurarea lichidităților sau valorificarea excedentelor.
4.Importanța trezoreriei este dată de:
a) asigurarea securității financiare a întreprinderii;
b) asigurarea independenței financiare a întreprinderii;
c) asigurarea solvabilității întreprinderii;
d) asigurarea lichidității activului întreprinderii;
e) asigurarea capacității de plată a întreprinderii.
5.Trezoreria insuficientă generează:
a) dificultăți în completarea nevoilor de capital permanent;
b) dificultăți în asigurarea nevoilor de capital social;
c) dificultăți în constituirea rezervelor legale;
d) dificultăți în constituirea rezervelor statutare;
e) impunerea de condiții de plață mai severe din partea furnizorilor.
6.Gestiunea trezoreriei este rodul unui proces decizional:
a) numai în interiorul întreprinderii;
b) numai în rețeaua de relații cu partenerii externi;
c) în interiorul întreprinderii și în rețeaua de relații cu partenerii externi;
d) numai în relațiile cu trezoreria statului;
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e) în relațiile cu trezoreria statului și partenerii externi.
7.Noțiunea de trezorerie poate fi înțeleasă:
a) doar în termeni de flux;
b) doar în termeni de stoc;
c) doar ca încasări și plăți pe timpul unei perioade;
d) doar ca situație la un moment dat;
e) în termeni de flux sau în termeni de stoc.
8.Trezoreria ca total al valorilor de casă cuprinde:
a) ansamblul mijloacelor de plată deținute și disponibile cvasiimediat;
b) ansamblul mijloacelor de plată previzibile pe durata exercițiului;
c) ansamblul mijloacelor de plată ce pot fi atrase pe durata unei luni;
d) ansamblul mijloacelor de plată previzibile pe termen scurt;
e) ansamblul mijloacelor de plată și plasamentelor unei trezorerii exedentare.
9.Obiectivul trezoreriei ca total al valorilor de casă este:
a) creșterea soldului totalului valorilor de casă;
b) reducerea la un nivel rezonabil a soldului totalului valorilor de casă;
c) reducerea la un nivel minim a soldului totalului valorilor de casă;
d) menținerea soldului totalului valorilor de casă la nivelul lunii precedente;
e) menținerea soldului totalului valorilor de casă la același nivel pe durata exercițiului.
10.Trezoreria ca active lichide cuprinde:
a) ansamblul activelor circulante ale întreprinderii;
b) ansamblul mijloacelor de plată cvasiimediată și plasamentelor unei trezorerii exedentare;
c) ansamblul mijloacelor de plată cvasiimediată și plasamentele în valori mobiliare de
plasament;
d) ansamblul mijloacelor de plată cvasiimediată și plasamentele în titluri de credit pe termen
scurt emise de alte întreprinderi;
e) ansamblul mijloacelor de plată cvasiimediată și plasamentele în depozite bancare la termen.
11.Trezoreria ca trezorerie netă este utilizată de adepții:
a) analizei economice a bilanțului;
b) analizei financiare a bilanțului;
c) analizei funcționale a bilanțului;
d) analizei patrimoniale a bilanțului;
e) analizei structurale a bilanțului.
12.Trezoreria netă este dată de:
a) suma valorilor de trezorerie active și pasive;
b) diferența între capiataluri permanente și active imobilizate nete;
c) diferența între capiataluri permanente și active circulante nete;
d) diferența între stocuri plus creanțe și datoriile pe termen scurt;
e) diferența între valorilor de trezorerie active și pasive;
13.În previziunile de trezorerie, fluxurile monetare sunt:
a) numai în contrapartidă la fluxuri reale;
b) numai fluxuri autonome;
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c) în întregime în contrapartidă la fluxuri de bunuri și servicii;
d) în contrapartidă la fluxuri reale ori provin din angajamente (împrumuturi, creanțe);
e) fluxuri financiare amânate la plată.
14.Tipurile de condiții legate de creditul acordat de bancă pentru acoperirea nevoilor de
trezorerie se referă la:
a) cunoașterea cu exactitate a nivelului ratelor dobânzilor aplicate de diverse banci;
b) cunoașterea nivelului ratelor dobânzilor aplicate de diverse banci și a celorlalte condiții
bancare (comisioane, speze);
c) cunoașterea nivelului dobânzii de referință stabilit de BNR;
d) cunoașterea nivelului dobânzii de refinanțare stabilit de BNR;
e) cunoașterea evoluției dobînzilor anuale efective la băncile ce dețin cote de piață mai mari
de 10%.
15.În caz de excedent de trezorerie, trezorierul trebuie să cunoască:
a) facilitățile pieței financiare;
b) facilitățile pieței monetare;
c) facilitățile pieței financiare și bancare;
d) facilitățile pieței instrumentelor financiare derivate;
e) facilitățile pieței obligațiunilor.
16.Controlul trezoreriei urmărește:
a) numai analiza abaterilor între previziuni și realizări pentru ameliorarea previziunilor și
redresarea situațiilor nefavorabile;
b) numai evaluarea performanței trezoreriei;
c) elaborarea planului de trezorerie glisant pentru necesitățile managerilor și acționarilor;
d) analiza abaterilor între previziuni și realizări pentru ameliorarea previziunilor și redresarea
situațiilor nefavorabile, precum și evaluarea costului erorilor de echilibrare, al supra sau
submobilizărilor;
e) depistarea abaterilor de la legislația economico-financiară.
17.Previziunile de încasări și plăți din bugetul de trezorerie se bazează exclusiv pe:
a) operațiuni deja angajate (împrumuturi, vânzări);
b) prevederi din alte secțiuni de plan (bugetul activității de investiții, de aprovizionare, de
desfacere);
c) informații din contabilitate;
d) studii statistice și sistemul de comunicații cu băncile;
e) toate variantele enunțate.
18.În principal, tipurile de planuri de trezorerie sunt:
a) planul anual, planurile intermediare și previziunile zilnice;
b) planul multianual, planul anual, planurile intermediare și previziunile zilnice;
c) planul multianual, planul anual și planurile lunare;
d) bugetul activității de trezorerie și graficile zilnice;
e) bugetul de trezorerie și planurile trimestriale de trezorerie.
19.În bugetul de trezorerie pe 2013, pentru luna iulie, sunt fundamentate următoarele
date:
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- venituri = 65 000 lei;
- îmrumuturi bancare noi = 13 000 lei;
- plăți = 57 000 lei;
- rate de credit de rambursat 18 500 lei;
-titluri de plasament = 1 500 lei.
Stocul monetar la sfârșitul lunii iulie va fi:
a) 1000 lei;
b) 4000 lei,
c) 15 000 lei;
d) 6 500 lei;
e) 8 000 lei.
20.Determinarea fluxurilor de trezorerie, conform IAS 7 se realizează prin:
a) metoda sintetică și metoda analitică;
b) metoda directă și metoda indirectă;
c) metoda globală și metoda sintetică;
d) metoda financiară și metoda contabilă;
e) metoda economică și metoda statistică.
21.Prin metoda directă se estimează:
a) fluxurile de numerar din activități de exploatare și financiare;
b) fluxurile de numerar din activități de exploatare și de investiții;
c) fluxurile de numerar din activități de exploatare, de invesiții și financiare;
d) fluxurile de numerar din activități de exploatare și din afara exploatării;
e) fluxurile globale de numerar.
22.Prin metoda indirectă, fluxurile de numerar din activitatea de exploatare cuprind:
a) rezultat net plus amortizarea;
b) rezultat net plus provizioanele cu caracter de rezervă;
c) rezultat net plus amortizarea și provizioanele cu caracter de rezervă;
d) rezultatul net plus modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;
e) rezultatul net, modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant și ajustările
pentru elemente nemonetare.
23.Marja brută din bugetul activității de trezorerie se determină astfel:
a) total venituri minus total cheltuieli;
b) total venituri minus total cheltuieli variabile;
c) total venituri minus total cheltuieli fixe;
d) total venituri din exploatare minus total cheltuieli variabile;
e) total venituri curente minus total cheltuieli variabile;
24.În planurile zilnice de trezorerie, ansamblul fluxurilor monetare cuprinde:
a) fluxuri de valori relativ constante și la termene fixe;
b) fluxuri de valori variabile și la termene aleatorii;
c) fluxuri de valori relativ constante și la termene fixe, precum și fluxuri de valori variabile și
la termene aleatorii;
d) fluxuri certe și fluxuri probabilistice;
e) fluxuri probabilistice și fluxuri incerte;
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25.Echilibrul financiar poate fi:
a) echilibru static și echilibru dinamic;
b) echilibru structural și echilibru static;
c) echilibru dinamic și echilibru funcțional;
d) echilibru monetar și echilibru bugetar;
e) echilibru monetar și echilibru valutar.
26.Forma de manifestare a echilibrului financiar static al întreprinderii este:
a) capacitatea de plată;
b) solvabilitatea;
c) lichiditatea;
d) autonomia financiară;
e) autonomia funcțională.
27.Formele de manifestare ale echilibrului financiar dinamic sunt:
a) autonomia financiară și autonomia funcțională;
b) solvabilitatea și lichiditatea;
c) capacitatea de plată și lichiditatea;
d) autonomia financiară și lichiditatea;
e) autonomia funcțională și capacitatea de plată.
28.Solvabilitatea reflectă:
a) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile scadente;
b) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile periodice;
c) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile asumate prin contracte;
d) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile asumate prin contracte sau care îi revin
în virtutea legii;
e) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile viitoare.
29.La o societate comercială se cunosc următoarele date:
- capital social = 17 200 lei;
- rezerve legale = 3 440 lei;
- împrumuturi pe termen mediu și lung (elemente patrimoniale constituite din credite) =
7 800 lei;
- împrumuturi pe termen scurt = 4 000 lei;
- datorii comerciale = 8 000 lei.
Coeficientul solvabilității este:
a) 68,8%;
b) 72,6%;
c) 51,0%;
d) 63,6%;
e) 53,0%
30.Capacitatea de plată reflectă:
a) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile anuale;
b) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile periodice;
c) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile asumate prin contracte;
d) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile viitoare;
e) capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile devenite scadente.
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31.În data de 10.07.2013, situația financiară a SC PROD SA se prezintă astfel:
- disponibilități bănești în conturi și casierie la sfârșitul zilei precedente = 8 645 lei;
- sume de încasat în cursul zilei = 13 255 lei;
- efecte comerciale de încasat (titluri de credit negociabile) = 6 500 lei;
- alte elemente de activ (stocuri de mărfuri) la vînzare = 5 300 lei;
- credite de trezorerie = 12 900 lei;
- datorii comerciale = 14 400 lei;
- alte datorii pe termen scurt = 5 700 lei.
Coeficientul capacității de plată al zilei este:
a) 68,86%;
b) 74,15%;
c) 44,20%;
d) 102,12%;
e) 89,19%.
32.Lichiditatea financiară reflectă:
a) capacitatea întreprinderii de a-și transforma activele ce-i compun patrimoniul în
disponibilități bănești;
b) capacitatea întreprinderii de a-și asigura o trezorerie netă pozitivă;
c) capacitatea întreprinderii de a-și asigura o trezorerie potențială pozitivă;
d) capacitatea întreprinderii de a-și menține excedente de trezorerie continue;
e) capacitatea întreprinderii de a-și asigura disponibilități bănești de la finanțatori.
33.Bugetul de venituri și cheltuieli este instrumentul financiar prin care se
previzionează:
a) veniturile și cheltuielile întreprinderii;
b) veniturile, cheltuielile și resursele proprii ale întreprinderii;
c) veniturile, cheltuielile și rezultatul exercițiului întreprinderii;
d) veniturile, cheltuielile și creditele pe termen scurt ale întreprinderii;
e) veniturile, cheltuielile, rezultatul exercițiului și echilibrul financiar al întreprinderii;
34.Principalul instrument de conducere și organizare a întreprinderii este:
a) managementul prin proiecte;
b) managementul prin obiective;
c) managementul prin bugete;
d) managementul performanței;
e) managementul funcțional.
35.Bugetul de venituri și cheltuieli îndeplinește următoarele funcții:
a) de previzionare, organizare și antrenare a personalului în îndeplinirea obiectivelor;
b) de previzionare, organizare și control a execuției financiare;
c) de previzionare a activităților economice, eficientizare a muncii și de asigurare a
echilibrului financiar;
d) de previzionare a activităților financiare, de control a execuției financiare și de asigurare a
echilibrului financiar;
e) de previzionare a activităților economice, de asigurare a autonomiei funcționale și de
asigurare a echilibrului financiar;
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36.Centrele de gestiune mixtă cuprind activitățile:
a) care nu contribuie direct la obținerea veniturilor;
b) de producție sau funcționale care reprezintă trepte intermediare în obținerea de venituri sau
profit;
c) de producție sau funcționale în care întreaga lor producție se include în circulația internă;
d) care contribuie, în mod direct, la realizarea profitului;
e) complexe cum ar fi: promovarea și gestionarea resurselor, lansarea de produse, legătura cu
piața, obiective de cercetare, de dezvoltare etc;
37.Printre formularele bugetului de venituri și cheltuieli întâlnim:
a) bugetul activității de producție;
b) bugetul activității de investiții;
c) bugetul activității de exploatare;
d) bugetul activității comerciale;
e) bugetul activității generale.
38.Printre principalii indicatori economico-financiari din bugetul de venituri și
cheltuieli intâlnim:
a) indictorii de structură a activului;
b) indictorii de structură a pasivului;
c) indicatori de lichiditate;
d) indictorii vitezei de rotație;
e) indicatorii creșterii de valoare a întreprinderii.

Deciziile financiare ale firmei
39.În domeniul finanţelor firmei, cea mai importantă, prin implicaţiile ei este:
a)
decizia de dividend;
b)
decizia de investiţii;
c)
decizia de finanţare;
d)
decizia de preţ;
e)
decizia de cost.
40.Din punct de vedere economic, investiţia este:
a)
crearea unui capital fix;
b)
decizia de imobilizare a capitalului;
c)
decizia de angajare a unei cheltuieli în prezent;
d)
asimilată noţiunii de imobilizări necorporale;
e)
asimilată noţiunii de imobilizări corporale.
41.Din punct de vedere financiar, investiţia este:
a)
crearea unui capital fix;
b)
decizia de imobilizare a capitalului;
c)
asimilată noţiunii de imobilizări necorporale;
d)
asimilată noţiunii de imobilizări corporale;
e)
asimilată noţiunii de imobilizări financiare;
42.Cash flow-ul net marginal se determină:
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a)
b)
c)
d)
e)

ca diferenţă între cash flow-ul din exploatare şi cash flow-ul net fără investiţie;
ca sumă între cash flow-ul din exploatare şi cash flow-ul net fără investiţie;
ca diferenţă între cash flow-ul net cu investiţie şi cash flow-ul net fără investiţie;
ca sumă între cash flow-ul net cu investiţie şi cash flow-ul net fără investiţie;
ca diferenţă între excedentul brut din exploatare şi cash flow-ul net fără investiţie.

43.Cash flow-ul din exploatare se determină conform relaţiei:
a)
EBIT + Amo - Imp;
b)
EBIT + Amo + Imp;
c)
EBIT - Amo - Imp;
d)
EBIT - Amo + Imp;
e)
EBIT + Dob + Imp;
44.Cash flow-ul din exploatare se determină conform relaţiei:
a)
PN - Dob - Amo;
b)
PN - Dob + Amo;
c)
PN + Dob - Amo;
d)
PN + Dob + Amo;
e)
EBIT + Amo + Imp.
45.Cash flow-ul net se determină:
a)
ca diferenţă între cash flow-ul contabil şi creşterea economică;
b)
ca sumă între cash flow-ul contabil şi creşterea economică;
c)
ca diferenţă între cash flow-ul din exploatare şi creşterea economică;
d)
ca sumă între cash flow-ul din exploatare şi creşterea economică;
e)
ca diferenţă între profitul net şi creşterea economică.
46.La finele duratei de viaţă a investiţiei, cash flow-urile determinate cuprind:
a)
nevoia de fond de rulment suplimentară;
b)
costul de oportunitate;
c)
imobilizările financiare;
d)
cheltuielile de cercetare;
e)
valoarea reziduală a investiţiei.
47.Valoarea actualizată netă se stabileşe ca:
a)
sumă între cash flow-urile actualizate şi valoarea investiţiei;
b)
diferenţă între cash flow-urile actualizate şi valoarea investiţiei;
c)
sumă între cash flow-uri şi valoarea investiţiei;
d)
sumă între cash flow-uri şi capitalul investit;
e)
diferenţă între cash flow-uri şi capitalul investit.
48.Rata internă de rentabilitate este:
a)
acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este mai mare ca zero;
b)
acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este mai mică ca zero;
c)
acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este egală cu zero;
d)
acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este mai mare ca unu;
e)
acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este mai mică ca unu;
49.Dacă pentru acelaşi obiectiv de investiţii există două proiecte ce se exclud reciproc, se
optează pentru cel cu:
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a)
b)
c)
d)
e)

valoarea actualizată netă mai mică ca zero;
valoarea actualizată netă mai mare ca zero;
valoarea actualizată netă mai mică;
valoarea actualizată netă mai mare;
valoarea actualizată netă egală cu zero;

50.Ţinând cont de faptul că finanţarea investiţiilor se realizează atât din capitaluri
proprii cât şi din capitaluri împrumutate, se recomandă folosirea ca rată de actualizare
a:
a)
ratei inflaţiei;
b)
ratei rentabilităţii fără risc;
c)
ratei medii de rentabilitate din sectorul de activitate;
d)
ratei dobânzii la obligaţiunile de stat;
e)
costului mediu ponderat al capitalului investit.
51.Rata internă de rentabilitate trebuie să fie superioară:
a)
ratei dobânzii fără risc pe piaţa financiară;
b)
ratei inflaţiei;
c)
ratei medii de rentabilitate din sectorul de activitate;
d)
costului mediu ponderat al capitalului investit;
e)
costului de oportunitate
52.Structura financiară optimă corespunde:
a)
unui cost maxim al capitalului;
b)
unei valori actualizate nete egale cu zero;
c)
unui cost minim al capitalului;
d)
diminuării capitalului social;
e)
diminuării capitalului propriu;
53.Printre factorii de care depinde dimensiunea costului capitalului propriu nu regăsim:
a)
câştigul de capital;
b)
preţul curent de piaţă al acţiunii;
c)
rata rentabilităţii fără risc;
d)
încorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate;
e)
riscurile asumate de investitor.
54.Estimarea ratei de creştere a dividendului, g, se realizează prin:
a) extrapolarea tendinţelor trecute;
b) determinarea randamentului acţiunii;
c) determinarea valorii actualizate nete;
d) determinarea costului capitalului împrumutat;
e) determinarea ratei interne de rentabilitate.
55.Modelul de evaluare a activelor financiare evidenţiază legătura dintre:
a)
nivelul rentabilităţii şi nivelul riscului;
b)
capitalul propriu şi capitalul împrumutat;
c)
nivelul dividendului şi preţul curent al acţiunii;
d)
capitalul social şi capitalul permanent;
e)
activele circulante şi activele imobilizate.
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56.Prima de risc a pieţei se determină ca:
a)
diferenţă între rata rentabilităţii medii pe piaţa financiară şi rata fără risc;
b)
diferenţă între capitalul propriu şi capitalul împrumutat;
c)
diferenţă între dividend şi preţul curent al acţiunii;
d)
sumă între rata rentabilităţii medii pe piaţa financiară şi rata fără risc;
e)
sumă între capitalul social şi capitalul permanent.
57.Prima de risc a investiţiei se determină ca:
a)
diferenţă între rata rentabilităţii medii pe piaţa financiară şi rata fără risc;
b)
diferenţă între capitalul propriu şi capitalul împrumutat;
c)
produs între coeficientul de sensibilitate şi prima de risc a pieţei;
d)
produs între coeficientul de sensibilitate şi rata costului capitalului propriu;
e)
produs între rata costului capitalului propriu şi prima de risc a pieţei.
58.Modelul de determinare a costului capitalurilor proprii care ţine seama de risc într-o
manieră explicită este:
a)
modelul creşterii zero a dividendelor;
b)
modelul creşterii multiple;
c)
modelul lui Gordon şi Shapiro;
d)
modelul creşterii constante a dividendelor;
e)
modelul de evaluare a activelor financiare.
59.Prima de risc de exploatare se determină conform relaţiei:
a)
βa⋅ ( RM + RF );
b)
βa⋅ ( RM - RF );
D
c)
βa(1+T)⋅ ⋅(RM-RF);
C
D
d)
βa(1-T)⋅ ⋅(RM+RF);
C
D
e)
βa(1-T)⋅ ⋅(RM-RF).
C
60.Prima de risc de financiar se determină conform relaţiei:
a)
βa⋅ ( RM + RF );
b)
βa⋅ ( RM - RF );
D
c)
βa(1+T)⋅ ⋅(RM-RF);
C
D
βa(1-T)⋅ ⋅(RM+RF);
d)
C
D
e)
βa(1-T)⋅ ⋅(RM-RF).
C
61.Într-o optică financiară, noţiunea de cost corespunde:
a)
cheltuielilor suportate de firmă ca urmare a recurgerii la împrumuturi;
b)
unei rate de actualizare;
c)
unei rate de capitalizare;
d)
cheltuielilor firmei cu furnizorii;
e)
cheltuielilor firmei cu salariaţii.
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62.Costul actualizat al împrumuturilor este dat de:
a)
acea rată de actualizare care permite egalarea sumei datoriilor contractate cu anuităţile
actualizate cu această rată;
b)
acea rată de actualizare care permite egalarea sumei datoriilor contractate cu anuităţile
actualizate;
acea rată de actualizare care permite egalarea sumei datoriilor contractate cu ratele
c)
creditului de rambursat actualizate cu această rată;
d)
acea rată de actualizare care permite egalarea sumei datoriilor contractate cu dobânzile
actualizate cu această rată;
e)
acea rată de actualizare care permite egalarea sumei datoriilor contractate cu dobânzile
actualizate.
63.Anuitatea, în cazul contractării unui credit, este constituită din:
a)
suma dintre dobânzi şi costul capitalului;
b)
suma dintre ratele de rambursat şi costul capitalului;
c)
diferenţa între ratele de rambursat şi dobânzi;
d)
suma între ratele de rambursat şi dobânzi;
e)
diferenţa dintre dobânzi şi costul capitalului.
64.În cadrul unui contract de leasing, locatarul trebuie să determine:
a)
costul capitalului propriu;
b)
ce chirie este necesară pentru a obţine o rată rezonabilă a rentabilităţii;
ce valoare reziduală este necesară pentru a obţine o rată rezonabilă a rentabilităţii;
c)
d)
economia de impozit;
e)
dacă apelarea la leasing este mai puţin costisitoare decât apelarea la un credit bancar
sau unul obligatar.
65.În cadrul unui contract de leasing, locatorul trebuie să decidă:
a)
costul capitalului propriu;
b)
ce chirie este necesară pentru a obţine o rată rezonabilă a rentabilităţii;
c)
ce valoare reziduală este necesară pentru a obţine o rată rezonabilă a rentabilităţii;
d)
economia de impozit;
dacă apelarea la leasing este mai puţin costisitoare decât apelarea la un credit bancar
e)
sau unul obligatar.
66.În cazul leasingului financiar, chiriile plătite sunt constituite din:
a)
cota de amortizare a bunului plus dobânda de leasing;
b)
cota de amortizare a bunului plus un beneficiu stabilit de părţile contractante;
c)
cota parte din valoarea de intrare a bunului;
d)
cota parte din valoarea de intrare a bunului plus dobânda de leasing;
e)
cota parte din valoarea de intrare a bunului plus un beneficiu stabilit de părţile
contractante.
67.În cazul leasingului financiar, cheltuielile deduse de firmă sunt constituite din:
a)
cota de amortizare a bunului plus dobânda de leasing;
b)
cota de amortizare a bunului plus un beneficiu stabilit de părţile contractante;
c)
cota parte din valoarea de intrare a bunului;
d)
cota parte din valoarea de intrare a bunului plus dobânda de leasing;
e)
cota parte din valoarea de intrare a bunului plus un beneficiu stabilit de părţile
contractante.
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68.Atunci când dorim să determinăm costul capitalului unei firme trebuie să avem în
vedere:
a)
ce chirie este necesară pentru a obţine o rată rezonabilă a rentabilităţii;
b)
modelul creşterii multiple;
c)
economia de impozit;
d)
modelul creşterii zero a dividendelor;
e)
costul fiecărei surse de finanţare şi ponderea fiecăreia în totalul capitalurilor investite.
69.Costul mediu ponderat al capitalului este un cost marginal întrucât:
a)
este o medie ponderată a costurilor marginale ale fiecărei surse de finanţare;
b)
este o medie aritmetică a costurilor marginale ale fiecărei surse de finanţare;
c)
este o progresie geometrică a costurilor marginale ale fiecărei surse de finanţare;
d)
este egal cu costul capitalului propriu;
e)
este egal cu costul capitalului împrumutat.
70.Optimizarea structurii financiare se poate realiza prin:
a)
modelul creşterii zero a dividendelor;
b)
modelul creşterii multiple;
c)
modelul lui Gordon şi Shapiro;
d)
teoria lui Modigliani şi Miller şi analiza ratelor structurii financiare;
e)
modelul de evaluare a activelor financiare.
71.Rata de distribuire a profitului se determină ca:
a)
sumă între dividendul pe acţiune şi profitul net pe acţiune;
b)
raport între dividendul pe acţiune şi profitul net pe acţiune;
c)
diferenţă între dividendul pe acţiune şi profitul net pe acţiune;
raport între profitul net pe acţiune şi dividendul pe acţiune;
d)
e)
produs între dividendul pe acţiune şi profitul net pe acţiune.
72.Se consideră o decizie de distribuire a dividendelor scăzută, dacă:
a)
rata de distribuire este peste 60%;
rata de distribuire este peste 40%
b)
c)
rata de distribuire este sub 60%;
d)
rata de distribuire este sub 20%;
e)
rata de distribuire este sub 10%;
73.Se consideră o decizie de distribuire a dividendelor puternică, dacă:
a)
rata de distribuire este peste 60%;
b)
rata de distribuire este peste 40%
c)
rata de distribuire este sub 60%;
d)
rata de distribuire este sub 20%;
e)
rata de distribuire este sub 10%;
74.Fie o investiţie în valoare de 10.000 lei, amortizabilă liniar în 5 ani. Investiţia asigură
un profit anual după plata impozitului pe profit de 1.500 lei. Atunci, valoarea
actualizată netă a proiectului de investiţii, ştiind că rata de actualizare este de 8%, va fi:
a)
4.974,1 lei;
b)
3.974,1 lei;
c)
10.000 lei;
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d)
e)

13.974,1 lei;
5.839,1 lei

75.Fie o investiţie în valoare de 10.000 lei, amortizabilă liniar în 5 ani. Investiţia asigură
un profit anual după plata impozitului pe profit de 1.500 lei. Atunci, valoarea viitoare
netă a proiectului de investiţii, ştiind că rata de actualizare este de 8%, va fi:
a)
4.974,1 lei;
b)
3.974,1 lei;
c)
10.000 lei;
d)
13.974,1 lei;
e)
5.839,1 lei
76.Rata internă de rentabilitate pentru o investiţie caracterizată de: investiţia20.000 lei;
cash-flow-ul anual 5.000 lei; durata de viaţă 5 ani, va fi:
a)
17,9%;
b)
12,9%;
c)
7,9%;
d)
37,9%;
e)
7%.
77.Cursul actual al acţiunilor unei firme înregistrat pe piaţa financiară este de 3,5 lei.
Valoarea nominală a acestora este de 2,5 lei. Rentabilitatea financiară realizată de firmă
este de 20%. Pentru exerciţiul financiar următor, firma anticipează un dividend pe
acţiune de 0,175 lei, iar cota reţinută din profitul net pentru capitalizare este de 75%.
Pentru firma analizată, rata costul capitalului propriu va fi:
a)
15 %;
b)
5 %;
10%;
c)
d)
75%;
e)
20%.
78.O firmă are un capital social de 2.500.000 lei concretizat în 1.000.000 acţiuni. Cursul
actual al acţiunilor este de 4 lei. Rezervele firmei sunt în sumă de 500.000 lei. Firma nu
are profit nerepartizat, iar fondul surselor proprii este în sumă de 300.000 lei. Profitul
net este de 990.000 lei. Pentru exerciţiul financiar următor, firma anticipează un
dividend pe acţiune de 1 leu, iar cota de distribuire a profitului net pentru dividende este
de 40%. În această situaţie, rata costului capitalului propriu va fi:
a)
18 %;
b)
25 %;
c)
43 %;
d)
75%;
e)
20%.
79.O firmă are un capital investit de 18.500 lei, din care 11.100 lei capitaluri proprii şi
7.400 lei capitaluri împrumutate. Această societate intenţionează să investească într-un
proiect de 6.500 lei al cărui risc de exploatare este conform riscului mediu al investiţiilor
sale. Coeficientul de sensibilitate constatat pe piaţa bursieră este 2. Structura de
finanţare a proiectului este identică cu cea financiară a firmei. Stiind că rata
rentabilităţii fără risc este 30%, rata medie de rentabilitate anticipată pe piaţă este 35%,
iar cota de impozit pe profit este de 16%, prima de risc financiar va fi:
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a)
b)
c)
d)
e)

6,41%;
3,59%;
30%;
35%;
10%.

80.Capitalul investit al unei firme într-un proiect de investiţii este de 400.000 lei. Acesta
este format din 250.000 lei capital social şi 150.000 lei credit bancar pe termen mediu.
Cifra de afaceri programată este de 500.000 lei cu o rată netă a rentabilităţii veniturilor
de 40%. Capitalul social este împărţit în 100.000 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei
care corespunde cursului actual al pieţei. Dividendul pe acţiune al anului curent este de
0,5 lei, iar firma reţine 35% din profitul net pentru capitalizare. Creditul bancar este
contractat pe 5 ani cu o rată a dobânzii anuală de 25%. Amortizarea împrumutului se
face în tranşe anuale egale. Cota de impozit pe profit este de 16%. În această situaţie,
costul mediu ponderat al capitalului firmei va fi:
a)
30,1925%;
b)
48,3080%;
c)
67,4000%;
d)
38,0675%;
e)
3,5900%.

MODULUL II
MONEDA, CREDIT, BANCI
Monedă și credit
81.Pentru Keynes, economisirea (preferinţa pentru lichiditate) generează următoarele
efecte:
a) conduce la intensificarea fenomenului inflaţionist;
b) crează premisele pentru apariţia unor dezechilibre macroeconomice;
c) stimulează creşterea masei monetare;
d) stimulează investiţiile;
e) are o acţiune depresivă asupra creşterii economice.
82. Manevrarea taxei de rescont, la care băncile comerciale se refinanţează de la banca
de emisiune, este considerată de monetarişti ca fiind:
a) metoda cea mai eficientă;
b) inadecvată;
c) demnă de a fi luată în considerare;
d) inoperantă;
e) o metodă ce poate genera efecte imprevizibile.
83. Principalul obiectiv ale politicii monetare, în opinia şcolii monetariste, îl constituie:
a) optimizarea masei monetare în circulaţie;
b) utilizarea, cu precădere, în controlul masei monetare a taxei scontului;
c) încadrarea creditului;
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d) reglementarea strictă a ratei dobânzii;
e) maximizarea creşterii economice.

84. Potrivit lui Milton Friedman o politică monetară anticiclică, discreţionară, nu
conduce la stabilitate din mai multe motive, dintre care vă rugăm să-l alegeţi pe cel
exact:
a) mărimii diferite a decalajelor cu care se manifestă efectele sale;
b) construcţiei sale, de natură empirică;
c) inconsecvenţelor, apărute în perioada de aplicare;
d) efectelor induse de factorii externi;
e) apariţia unor elemente noi, care perturbează fluxurile monetare.
85. În opinia şcolii keynesiste orice sporire a masei monetare în circulaţie conduce la:
a) creşterea nivelului dobânzii;
b) stimularea investiţiilor;
c) reducerea creşterii economice;
d) diminuarea cheltuielilor de consum;
e) micşorarea exporturilor şi, implicit, a importurilor.
86. Crearea sistemului valutar de la Bretton Woods a însemnat:
a) un semnificativ succes al ideii de cooperare internaţională în domeniul financiar-monetar;
b) o recunoaştere a decalajelor economice apărute între diferitele grupuri de ţări;
c) un succes al concepţiei că o monedă internaţională poate îndeplinii funcţii naţionale;
d) revenirea la cursurile valutare flotante;
e) desprinderea definitivă a sistemelor monetare de ancora metalică.
87. În opinia unor economişti de prestigiu (Triffin, Rueff, Kaldor, Bergesten) principala
condiţie pentru funcţionarea sistemului valutar creat la Bretton Woods era:
a) respectarea regulii convertibilităţii;
b) revenirea la principiile etalonului aur-lingouri;
c) revenirea la principiile etalonului aur-clasic;
d) practicarea cursurilor flotante;
e) atenuarea decalajelor economice.
88. Elaborarea unei noi strategii de cooperare monetară între ţările Europei Occidentate
a fost impusă de:
a) criza economică care a afectat majoritatea ţărilor în anii ′70 ai secolului trecut;
b) amplitudinea prea ridicată a variaţiei cursurilor valutare;
c) dezorganizarea sistemului valutar internaţional;
d) criza care a afectat stabilitatea yenului japonez;
e) instabilitatea economică din Statele Unite ale Americii.
89. Trecerea de la cursurile de schimb fixe la cursurile flotante, fără nici un fel de
limitări ale abaterilor, a condus la:
a) simplificarea incertitudinilor cu privire la evoluţiile viitoare ale
raporturilor valorice
dintre diferite monede;
b) dezvoltarea în ritmuri nebănuite a schimburilor economice internaţionale;
c) apariţia unor noi zone de stabilitate monetară;
d) extinderea vânzărilor internaţionale pe credit;
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e) o mai mare încredere între ţările membre ale F.M.I..

90. Hotărârea de a renunţa la Mecanismul Şarpelui Monetar a fost determinată de:
a) imposibilitatea de a controla marjele de fluctuaţie, atât în afara cât şi în interiorul
tunelului;
b) ritmurile, prea înalte, de creştere economică înregistrate de ţările membre;
c) criza economică ce a afectat unele ţări asiatice;
d) ecartul prea mare al marjelor de fluctuaţie;
e) retragerea din mecanism a Germaniei şi Irlandei.
91. Valoarea unei unităţi de cont ECU a fost definită, în cadrul Sistemului Monetar
European, având în vedere:
a) valoarea dolarului S.U.A.;
b) valoarea unei unităţi de Drepturi Speciale de Tragere (DST);
c) coşul de monede ale ţărilor membre;
d) coşul de monede utilizat pentru definirea DST;
e) valoarea mărcii germane, moneda cea mai stabilă în momentul instituirii Sistemului
Monetar European.
92. Moneda de cont este reprezentată de:
a) activele plasate în titluri pe termen mediu;
b) disponibilităţile din conturile curente asupra cărora pot fi trase cecuri şi efectuate plăţi
fără preaviz;
c) depozitele la termen constituite la băncile comerciale;
d) depunerile la termen constituite la instituţiile de credit specializate;
e) activele plasate în bonuri de tezaur.
93. Activele plasate în titluri emise şi puse în circulaţie pe piaţa financiar-monetară se
individualizează prin:
a) un grad ridicat de lichiditate în comparaţie cu celelalte componente ale masei monetare;
b) creşterea gradului de lichiditate în perioadele de criză;
c) un grad redus de lichiditate faţă de celelalte componente ale masei monetare;
d) implicaţiile majore pe care le generează în perioadele de stabilitate economică asupra
lichidităţii economiei;
e) efectele induse asupra lichidităţii în ţările sărace.
94. Obligaţiunile şi alte hârtii de valoare cu scadenţă îndepărtată se caracterizează, din
punct de vedere al lichidităţii, prin:
a) se folosesc curent ca mijloace de plată;
b) nu pot fi negociate la bursă;
c) nu sunt folosite în mod curent ca mijloace de plată;
d) sunt negociate la bursele de mărfuri;
e) nu influenţează lichiditatea şi masa monetară.
95. Agregatul monetar simbolizat cu M3, asimilează în plus faţă de agregatul M2 şi alte
componente. Vă rugăm să le alegeţi dintre următoarele:
a) titlurile emise pe termen mediu;
b) titlurile emise pe termen lung;
c) bonurile de tezaur;
d) certificatele de depozit, bonurile de casă;
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e)

obligaţiunile şi alte active financiare emise pe termen lung.

96. Moneda primară poate fi definită ca fiind:
a) moneda emisă şi controlată de trezoreria publică;
b) moneda emisă şi controlată de băncile comerciale;
c) moneda emisă şi controlată de băncile specializate;
d) moneda emisă şi controlată de Banca Centrală;
e) moneda emisă şi controlată de băncile străine.
97. Moneda primară se estimează ca diferenţă între:
a) totalul activului şi pasivele nemonetare din bilanţul integrat al băncilor comerciale;
b) totalul activului şi pasivele nemonetare din bilanţul băncii de emisiune;
c) totalul activului şi pasivele nemonetare din bilanţul trezoreriei;
d) totalul activului şi pasivele nemonetare din bilanţul integrat al băncilor străine;
e) totalul activului şi pasivele nemonetare din bilanţul integrat al băncilor specializate.
98. Moneda ca avuţie netă încorporează în structura sa:
a) numai mijloacele de plată create de banca de emisiune;
b) numai mijloacele de plată create de băncile specializate;
c) numai mijloacele de plată create de trezorerie;
d) numai activele financiare care nu se utilizează în mod curent ca mijloace de plată;
e) mijloacele de plată create de ansamblul sistemului bancar şi activele financiare care nu se
utilizează ca mijloace de plată în mod curent.
99. Operaţiunile de rescont efectuate de băncile comerciale pot fi incluse în una din
grupele:
a) operaţii de creditare;
b) operaţii active;
c) operaţii de comision;
d) operaţii pasive;
e) operaţii de refinanţare de la băncile tutelare.
100. Operaţiile de refinanţare de la băncile tutelare efectuate de băncile comerciale sunt:
a) operaţii de mandat;
b) operaţii active;
c) operaţii de creditare;
d) operaţii de depuneri;
e) operaţii pasive.
101. Scontarea, ca formă de bază a operaţiunilor cambiale efectuate de băncile
comerciale, constă în:
a) vânzarea de către bancă a unei cambii înainte de scadenţă;
b) cumpărarea de către bancă a unei cambii înainte de scadenţă;
c) primirea în gaj de către bancă a unei cambii înainte de scadenţă;
d) gajarea, la o altă bancă comercială, a unei cambii înainte de scadenţă;
e) gajarea la banca de emisiune a unei cambii înainte de scadenţă.
102. Avansurile în contul curent, specifice unor ţări cu economie dezvoltată, sunt o
formă de manifestare a:
a) operaţiilor pasive efectuate de băncile comerciale;
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b)
c)
d)
e)

operaţiilor de creditare efectuate de băncile comerciale;
operaţiilor pasive efectuate de băncile de emisiune;
operaţiilor de comision efectuate de băncile comerciale;
operaţiunilor pasive efectuate de trezorerie.

103. Operaţiunile de acreditiv, efectuate de băncile comerciale, sunt incluse în una din
grupele:
a) operaţiuni de mandat;
b) operaţiuni de comision;
c) operaţiuni active;
d) operaţiuni pasive;
e) operaţiuni de creditare.
104. În principiu, din vastul conglomerat în care sunt incluse băncile şi instituţiile de
credit specializate fac parte:
a) băncile de comerţ exterior;
b) băncile de depozit;
c) băncile comerciale;
d) băncile de emisiune;
e) trezoreria statului.
105. Băncile de investiţii, funcţionând sub diferite denumiri şi variante, au un rol
deosebit în domeniile:
a) acordarea de credite pe termen scurt;
b) creditarea statului;
c) mobilizarea depunerilor la vedere;
d) emisiunea şi plasarea hârtiilor de valoare;
e) creditarea importurilor strategice.
106. Rolul preponderent al băncilor specializate este să:
a) emită bilete de bancă;
b) monitorizeze operaţiunile de schimb valutar;
c) efectueze operaţiunile de creditare pe termen scurt;
d) mobilizeze resursele de creditare şi să le plaseze pe termen mediu şi lung;
e) concentreze resursele de creditare şi să acorde credite trezoreriei publice.
107. Prin trăsăturile lor caracteristice operaţiile de leasing reprezintă:
a) o nouă formă de concretizare a operaţiilor bursiere;
b) o formă specială a operaţiilor de creditare;
c) operaţii efectuate de casele de economii;
d) operaţii specifice băncilor de emisiune;
e) o nouă formă de materializare a operaţiunilor efectuate de cooperativele de credit.
108. Instituţiile specializate în finanţarera vâzărilor pe credit sunt, într-o mare măsură,
creaţii ale:
a) băncilor străine;
b) cooperativelor de credit;
c) trezoreriei publice;
d) marilor întreprinderi producătoare de bunuri de consum şi ale băncilor;
e) băncilor de emisiune.
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109. Sistemul rezervelor minime obligatorii constă în:
a) fondurile de rezervă constituite la banca de emisiune în vederea acoperirii eventualelor
pierderi;
b) rezervele constituite de băncile specializate la banca de emisiune, dimensionate ca
procent din capitalul social;
c) rezervele constituite la nivelul băncilor comerciale din profitul realizat;
d) obligaţia băncilor care constituie depozite să consemneze în conturile lor, deschise la
banca de emisiune, o sumă dimensionată, de regulă, sub formă de cotă procentulă;
e) sumele consemnate de casele de economii la banca de emisiune, dimensionate ca procent
din plasamentele efectuate.
110. Operaţiile de open-market constau în:
a) cumpărarea şi vânzarea de titluri, pe piaţa monetară, de agenţii economici;
b) cumpărarea şi vânzarea de titluri, pe piaţa monetară de nerezidenţi;
c) cumpărarea şi vânzarea de titluri, îndeosebi a celor emise de tezaurul public pe piaţa
monetară de către banca de emisiune;
d) vânzarea şi cumpărarea de titluri, pe piaţa monetară, de către populaţie.
e) vânzarea şi cumpărarea de titluri, pe piaţa monetară, de trezoreria publică.
111. În situaţiile când presiunile inflaţioniste sunt puternice şi se pune problema
atenuării ritmului neadecvat al creşterii economice, banca de emisiune intervine pe piaţă
prin:
a) cumpără titluri ale creditului public;
b) vinde titluri ale creditului public;
c) acordă noi credite trezoreriei;
d) micşorează taxa scontului;
e) acordă noi credite investitorilor mici.
112. Participarea băncii de emisiune la operaţiile pe piaţa liberă determină o
redistribuire a resurselor, diferită prin efectele sale, între:
a) banca de emisiune şi bugetul statului;
b) banca de emisiune şi agenţii economici;
c) banca de emisiune şi celelalte bănci;
d) banca de emisiune şi populaţie;
e) banca de emisiune şi organismele financiare internaţionale.
113. Dereglementările bancare, diferite ca intensitate şi efecte în diferitele ţări, au
generat odată cu înlăturarea unor contradicţii şi o serie de efecte nocive concretizate în:
a) scăderea profitabilităţii activităţii bancare;
b) crearea premiselor ce conduc la amplificarea riscurilor în domeniul bancar;
c) creşterea accentuată a costurilor bancare;
d) dispariţia băncilor mici şi mijlocii;
e) reducerea nivelului general al dobânzii.
114. Coeficientul lichidităţii potenţiale, ca modalitate de reglementare a lichidităţii
bancare se determină prin:
a) raportul dintre lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor mai mari de un an;
b) raportul dintre lichiditatea activelorşi exigibilitatea pasivelor mai mari de 6 luni;
c) raportul dintre lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor mai mari de o lună;
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d) raportul dintre lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor mai mici de o lună;
e) raportul dintre lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor mai mari de 2 ani.

115. Norma Cooke, considerată ca o inovaţie în domeniul reglementării prudenţiale,
obligă băncile să asigure un raport minim între:
a) fondurile proprii şi riscurile ponderate în funcţie de natura lor;
b) fondurile atrase şi riscurile ponderate după natura lor;
c) provizioanele constituite şi riscurile ponderate după natura lor;
d) depunerile la vedere şi riscurile ponderate după natura lor;
e) depunerile la termen şi riscurile ponderate după natura lor.
116. Precizaţi efectele participării băncii de emisiune la operaţiile ce au loc pe piaţa
liberă, cunoscând următoarele:
- situaţia iniţială:
BĂNCI COMERCIALE
(BILANŢ CENTRALIZAT)
Activ
Pasiv
Depozit la banca de emisiune
400 u.m. Depozite
4.000 u.m.
Credite acordate economiei
3.000 u.m.
Alte pasive
1.000 u.m.
Bonuri de tezaur
1.400 u.m.
Alte active
200 u.m.
TOTAL
5.000 u.m.
TOTAL
5.000 u.m.
-

situaţia după intervenţia băncii de emisiune:
BĂNCI COMERCIALE
(BILANŢ CENTRALIZAT)
Activ
Pasiv
Depozit la banca de emisiune
400 u.m. Depozite
4.000 u.m.
Credite acordate economiei
3.400 u.m.
Alte pasive
1.000 u.m.
Bonuri de tezaur
1.000 u.m.
Alte active
200 u.m.
TOTAL
5.000 u.m.
TOTAL
5.000 u.m.

a)
b)
c)
d)
e)

reducerea rezervei minime obligatorii cu 1%;
cumpărarea de titluri de către banca de emisiune în sumă de 6.000 u.m.
vânzarea de titluri de către banca de emisiune în sumă de 6.000 u.m.
sporirea creditelor acordate economiei cu 400 u.m.
diminuarea creditelor acordate economiei cu 400 u.m..

117. Bilanţul centralizat al băncilor comerciale şi bilanţul băncii de emisiune se prezintă
astfel:
BĂNCI COMERCIALE
(BILANŢ CENTRALIZAT)
Activ
Pasiv
Depozit la banca de emisiune 4.200 u.m. Depozite
20.000 u.m.
Credite acordate economiei 11.800 u.m.
Alte pasive
1.000 u.m.
Bonuri de tezaur
4.500 u.m.
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Activ
Alte active
TOTAL

Pasiv
500 u.m.
21.000 u.m.

TOTAL

21.000 u.m.

BANCA DE EMISIUNE
Activ
Aur şi devize
Credite acordate economiei
Bonuri de tezaur
Alte active
TOTAL

400 u.m.
5.200 u.m.
6.000 u.m.
200 u.m.
11.800 u.m.

Pasiv
Depozite ale băncilor
comerciale
Emisiune
TOTAL

4.500 u.m.
7.300 u.m.
11.800 u.m.

În condiţiile în care se doreşte retragerea din circulaţie a unei cantităţi de 2.000 u.m. se
va acţiona prin:
a) creşterea rezervei minime obligatorii cu 10%;
b) reducerea emisiunii cu 2.000 u.m.;
c) cumpărarea de bonuri de tezaur de către banca de emisiune în sumă de 2.000 u.m.;
d) vânzarea de titluri de către banca de emisiune în sumă de 2.000 u.m.;
e) diminuarea depozitelor la banca de emisiune în sumă de 2.000 u.m.
118. Banca comercială″″D″″ îşi constituie, potrivit legislaţiei în vigoare, rezerve obligatorii
în următoarele cote:
- 18% pentru depozitele la vedere;
- 30% pentru depozitele în valută.
Să se aprecieze modul de respectare a acestei obligaţii la banca comercială″″D″″, potrivit
datelor din bilanţul următor:
BANCA COMERCIALĂ ″D″
Activ
Pasiv
Casa
20.000 u.m. Depozite la vedere 100.000 u.m.
Depozit la Banca de Emisiune 90.500 u.m. Depozite în valută
235.000 u.m.
Depozite la alte bănci
50.500 u.m. Alte pasive
45.000 u.m.
Obligaţiuni de stat
76.000 u.m. Capital
90.000 u.m.
Credite acordate economiei
180.000 u.m.
Alte active
53.000 u.m.
TOTAL
470.000 u.m.
TOTAL
470.000 u.m.
Care este situaţia băncii în raport cu obligaţiile legale:
a) depozitul este egal cu obligaţia;
b) deficit 6.400 u.m.;
c) excedent 2.000 u.m.;
d) deficit 3.000 u.m.;
e) excedent 7.000 u.m.
119.Bilanţul Băncii de emisiune şi, respectiv, bilanţul centralizat al băncilor comerciale,
se prezintă astfel:
BANCA DE EMISIUNE
Activ
Pasiv
Aur şi devize
400.000 u.m. Depozite ale băncilor
Credite acordate economiei
900.000 u.m. comerciale
150.000 u.m.
Bonuri de tezaur
50.000 u.m. Emisiune
1.300.000 u.m.
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Activ
Alte active
TOTAL

Pasiv
100.000 u.m.
1.450.000 u.m. TOTAL

1.450.000 u.m.

BĂNCI COMERCIALE
(BILANŢ CENTRALIZAT)
Activ
Depozit la banca de emisiune 150.000 u.m.
Credite acordate economiei
1.300.000 u.m.
Bonuri de tezaur
90.000 u.m.
Alte active
60.000 u.m.
TOTAL
1.600.000 u.m.

Pasiv
Depozite pe termen
scurt
1.000.000 u.m.
Alte pasive
600.000 u.m.
TOTAL

1.600.000 u.m.

În condiţiile în care:
1. se modifică rezerva minimă obligatorie de la 15% la 20%;
2. are loc achiziţia de bonuri de tezaur de către Banca de emisiune de la băncile
comerciale, în valoare de 20.000 u.m.,
Să se stabilească efectele corelate ale acestor măsuri asupra potenţialului de creditare al
băncilor comerciale şi nivelul emisiunii de bancnote:
a) creşte nivelul emisiunii monetare cu 30.000 u.m., iar volumul creditelor posibil a fi
acordate reprezintă 1.270.000 u.m.;
b) scade nivelul emisiunii monetare cu 50.000 u.m., iar volumul creditelor posibil a fi
acordate reprezintă 1.270.000 u.m.;
c) nivelul emisiunii monetare ajunge la 1.270.000 u.m., iar volumul creditelor posibil a fi
acordate scade cu 30.000 u.m.;
d) nivelul emisiunii monetare este 1.250.000 u.m., iar volumul creditelor acordate
reprezintă1.250.000 u.m.;
e) volumul creditelor posibil a fi acordate reprezintă 1.370.000 u.m., iar nivelul emisiunii
rămâne constant.
120. Ştiind că prin intermediul politicilor monetare şi de credit se intenţionează să se
realizeze o creştere cu 2.000 u.m. a volumului creditelor acordate economiei şi că una
din măsurile vizate este reducerea mărimii rezervei minime obligatorii de la 10% la 8%,
precizaţi ce alte posibilităţi există şi în ce sens trebuie acţionat, cunoscând următoarele
date ale perioadei de referinţă:
BANCA DE EMISIUNE
Activ
Aur şi devize
1.900 u.m.
Bonuri de tezaur
3.000 u.m.
Credite acordate economiei 5.200 u.m.
TOTAL
10.100 u.m.

Pasiv
Depozite ale băncilor
comerciale
2.900 u.m.
Emisiune
7.200 u.m.
TOTAL
10.100 u.m.

BĂNCI COMERCIALE
(BILANŢ CENTRALIZAT)
Activ
Depozit la banca de emisiune
2.900 u.m. Depozite
Bonuri de tezaur
5.600 u.m.
Credite pe termen scurt
20.500 u.m.
TOTAL
29.000 u.m. TOTAL
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Pasiv
29.000 u.m
29.000 u.m.

a) Banca de Emisiune cumpără titluri de pe piaţă în valoare de 2.000 u.m.;
b) Banca de Emisiune reduce rezerva minimă obligatorie la 3,1%;
c) Banca de Emisiune achiziţionează bonuri de tezaur în valoare de 1.420 u.m.;
d) Banca de emisiune refinanţează băncile comerciale în vederea creşterii volumului de
credite;
e) nu există alte posibilităţi, creşterea capacităţii de creditare fiind decizia uniliaterală a
băncilor comerciale.

Management Bancar
121.Pentru ca o bancă să poată practica un management bancar dinamic trebuie
îndeplinite simultan mai multe condiţii. Dintre următoarele alegeţile pe cele corecte:
a) activitatea principală să fie cea de intermediere financiară precum şi prestarea de
servicii financiare;
b) activitatea bancară să fie informatizată şi adaptată la realităţile pieţei;
c) existenţa unei pieţe care să acopere toate nivelurile de dobândă atât la credite cât şi la
depozite;
d) existenţa unei pieţe financiare dezvoltate şi a unui sistem de reglementări adaptat la
condiţiile pieţei;
e) un sistem bancar solid şi o concurenţă cât mai redusă.
122. Raportul optim între profiturile şi riscurile bancare presupune:
a) organizarea şi utilizarea resurselor băncii;
b) valorificarea superioară a fondurilor băncii;
c) dezvoltarea gamei de produse şi servicii bancare în corelaţie cu nevoile pieţei;
d) eficientizarea activităţii pe termen scurt, mediu şi lung în condiţiile reducerii
riscurilor;
e) stabilirea pieţelor pe care banca va acţiona şi a riscurilor pe care şi le asumă.
123. Elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung a băncii se încadrează în:
a) funcţia de previziune;
b) funcţia de planificare;
c) funcţia de organizare;
d) funcţia de coordonare;
e) funcţia de control.
124. Care din următorii factori nu trebuie luaţi în considerare în analiza mediul intern
al băncii:
a) personalul băncii;
b) organizarea băncii;
c) profesionalismul bancar;
d) onestitatea şi confidenţialitatea;
e) logistica băncii.
125. Activitatea bancară se bazează pe consolidarea unor piloni. Precizaţi care este
elementul care nu se încadrează în această categorie.
a) locul pe piaţă;
b) tehnologia informaţională;
c) investiţiile;
d) reţeaua de unităţi teritoriale;
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e)

personalul bancar.

126. Băncile care consideră că pot obţine rezultate mai bune fie prin costul redus al
produselor şi serviciilor fie prin îmbunătăţirea calităţii acestora în raport cu concurenţa
sunt:
a) bănci virtuale;
b) bănci dividend;
c) bănci universale;
d) bănci specializate;
e) bănci de investiţii.
127. Precizaţi care dintre următoarele activităţi nu pot fi desfăşurate de instituţiile de
credit:
a) tranzacţionarea contractelor futures şi options financiare;
b) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase;
c) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
d) gajarea propriilor acţiuni în contul datoriilor băncii;
e) operaţiuni de plăţi.
128. Instituţiile de credit pot desfăşura operaţiuni nefinanciare în cont propriu?
a) nu;
b) da;
c) da, dacă se derulează în relaţia cu banca centrală;
d) da, cu condiţia ca nivelul venitului din aceste operaţiuni să nu depăşească 10% din
total venituri;
e) da, cu condiţia ca nivelul venitului din aceste operaţiuni să nu depăşească 20% din
total venituri.
129. Instituţiile de credit cu vocaţie universală care pot desfăşura oricare dintre
activităţile prevăzute de legislaţia bancară naţională sunt:
a) băncile;
b) băncile de economisire;
c) băncile de creditare în domeniul locativ;
d) băncile de credit ipotecar;
e) instituţiile emitente de monedă electronică.
130. Obiectul de activitate al instituţiilor emitente de monedă electronică este:
a) emiterea de monedă electronică;
b) activităţi de creditare în monedă electronică;
c) atragerea de depozite pentru creditarea în monedă electronică;
d) emiterea şi administrarea cărtilor de credit şi a altor mijloace de plată electronice;
e) toate activităţile menţionate anterior pot fi desfăşurate de instituţiile emitente de
monedă electronică.
131. Care din următoarele tipuri de instituţii de credit nu pot emite obligaţiuni:
a) băncile;
b) băncile de creditare în domeniul locativ;
c) băncile de credit ipotecar;
d) cooperativele de credit;
e) casa centrală a cooperativelor de credit.
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132. Care dintre următoarele activităţi nu sunt specifice sucursalei instituţiei de credit:
a) desfăşurarea activităţii bancare în teritoriu;
b) elaborarea de norme metodologice şi reglementări privind operaţiunile;
c) activităţi generate de operaţiunile de comision şi mandat;
d) constituirea de depozite;
e) acordarea de credite.
133. La nivelul sucursalei şi agenţiei instituţiei de credit angajarea patrimonială se face
de către:
a) consiliul de administraţie;
b) consiliul de supraveghere;
c) comitetul director;
d) directorul şi directorul operaţiuni;
e) preşedinte.
134. Planul de activitate care însoţeşte cererea de autorizare a instituţiei de credit
trebuie să cuprindă:
a) tipurile de produse şi servicii;
b) volumul depozitelor;
c) volumul creditelor;
d) structura organizatorică;
e) numărul de sucursale, agenţii şi puncte de lucru.
135. Structura de conducere a instituţiei de credit desemnează:
a) organele cu funcţie de conducere;
b) organele cu funcţie de supraveghere;
c) organele de administrare şi de conducere;
d) consiliul de administraţie;
e) consiliul de supraveghere.
136. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la directorii instituţiei de credit sunt
adevărate:
a) aprobă strategia de afaceri a instituţiei de credit;
b) evaluează periodic eficacitatea practicilor de guvernanţă;
c) exercită rolul de supraveghere;
d) contribuie la asigurarea stabilităţii instituţiei de credit;
e) exercită exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi.
137. Capitalul iniţial minim de 25 mil. lei este cerut pentru:
a) bănci;
b) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;
c) instituţii emitente de monedă electronică;
d) cooperative de credit;
e) casa centrală a cooperativelor de credit.
138. Care din următoarele elemente nu intră în componenţa fondurilor proprii de nivel
1:
a) capitalul social subscris şi vărsat;
b) primele legate de capital, integral încasate;
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c) rezervele legale;
d) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale;
e) rezultatul reportat pozitiv al exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea
profitului.
139. Expunerea totală a unei instituţii de credit faţă de un client sau un grup de clienţi
nu poate depăşi:
a) 20% din fondurile proprii;
b) 20% din total active;
c) 25% din fondurile proprii;
d) 25% din total active;
e) 10% din fondurile proprii.
140. Nivelul minim al indicatorului de solvabilitate trebuie să fie:
a) 1%;
b) 6%
c) 8%;
d) 10%;
e) 12%.
141. Lichiditatea efectivă se determină pornind de la:
a) pasivele bilanţiere;
b) activele bilanţiere;
c) fondurile proprii;
d) capitalul propriu;
e) volumul creditului.
142. Fondurile proprii de nivel 1 şi de nivel 2 ale Băncii ABC SA ating nivelul de 25.650
u.m. iar volumul total al activelor este de 468.000 u.m.. Structurarea activelor în funcţie
de gradul de risc este următoarea:
 pondere 0 - 102.000 u.m.;
 pondere 20%- 118.000 u.m.;
 pondere 50%- 139.000 u.m.;
 pondere 100% - 109.000 u.m..
În baza informaţiilor prezentate anterior nivelul indicatorului de solvabilitate este:
a) 5,48%;
b) 7,00%
c) 8,57%;
d) 12,69%;
e) 12,81%.
143. Care dintre următoarele operaţiuni nu se încadrează în grupa operaţiunilor pasive:
a) operaţiuni de constituire a resurselor;
b) operaţiuni de plasare a resurselor;
c) operaţiuni de depozit;
d) operaţiuni de refinanţare;
e) formarea capitalului propriu.
144. Sarcina colectării resurselor bancare revine:
a) centralei băncii;
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b)
c)
d)
e)

sucursalelor;
agenţiilor;
unităţilor operative;
sistemelor electronice de vânzare.

145. Care dintre următoarele afirmaţii nu vizează operaţiunile active:
a) prin intermediul lor se angajează resursele băncii;
b) impun plata unei dobânzi;
c) vizează plasamentele băncii;
d) pot fi operaţiuni de creditare;
e) pot fi plasamente pe piaţa de capital.
146. Principiul fundamental de politică bancară care coordonează întreaga activitate a
instituţiilor de credit este:
a) optimizarea activelor şi pasivelor şi vederea creşterii profitabilităţii;
b) identificarea posibilităţilor de diminuare a riscurilor;
c) prudenţa bancară;
d) adecvarea capitalului la riscuri;
e) promovarea unui management bancar performant.
147. În fundamentarea deciziei de creditare băncile trebuie să urmărească în
permanenţă:
a) credibilitatea clientului;
b) realismul afacerilor;
c) respectarea destinaţiei creditului;
d) existenţa capacităţii de rambursare;
e) volumul minim al garanţiilor constituite.
148. Nivelul creditului pentru capital de lucru se determină în funcţie de:
a) indicatorii de bonitate;
b) analiza situaţiei economico-financiare;
c) fluxul de lichidităţi (cash-flow);
d) necesarul de lichidităţi;
e) cifra de afaceri.
149. Motivaţia solicitării creditelor pentru facilităţi de cont este următoarea:
a) aprovizionarea cu materii prime şi materiale;
b) acoperirea cheltuielilor necesare pentru finalizarea producţiei;
c) acoperirea nevoilor de resurse generate de întârzierea în încasarea mărfurilor livrate;
d) finanţarea activităţii curente de aprovizionare;
e) finanţarea unor proiecte.
150. Gradul total de îndatorare în cadrul persoanelor fizice se determină:
a) în funcţie de categoriile de clienţi eligibili;
b) în funcţie de categoriile de venituri eligibile;
c) în funcţie de categoriile de cheltuieli eligibile;
d) ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite în veniturile
eligibile;
e) ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite în veniturile totale.
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151. În categoria garanţiilor personale nu se include:
a) fidejusiunea;
b) cauţiunea;
c) gajul cu deposedare;
d) scrisoarea de garanţie bancară;
e) avalul.
152. Pentru asigurarea resurselor necesare derulării în bune condiţii a procesului de
producţie şi realizării obligaţiilor contractuale, S.C. Beta S.A. intenţionează să obţină de
la banca sa o linie de credit pentru semestrul II al anului în curs. La sfârşitul
semestrului I firma a realizat următorii indicatori:
 vânzări de mărfuri: 4.569.019 lei;
 producţia vândută: 758.593 lei;
 clienţi, sold inițial perioadă: 758.652 lei;
 clienţi, sold final perioada: 534.507 lei.
Ştiind că societatea îndeplineşte condiţiile de creditare precizaţi volumul creditului de
care poate să beneficieze S.C. Beta S.A.:
a) 5.327.612 lei
b) 651.153 lei
c) 887.935 lei
d) 2.663.806 lei
e) 323.290 lei.
153. S.C. Gama S.A. se confruntă cu o lipsă de lichidităţi, datorită unor întârzieri în
încasarea mărfurilor livrate, motiv pentru care se adresează băncii la care şi are deschis
contul în vederea obţinerii unui credit pentru facilităţi de cont. Precizaţi care este
volumul creditului ce poate fi acordat de bancă, cunoscând următoarele:
 valoarea facturilor emise şi neîncasate la data solicitării creditului: 1.363.635 lei;
 încasările medii zilnice pe ultimele trei luni: 36,366, 6 lei;
 valoarea facturilor care se estimează că se vor încasa în următoarele 30 de zile:
1.022.727 lei;
 valoarea facturilor care se vor plăti în următoarele 30 de zile: 568.181 lei.
a) 545.500 lei;
b) 454.546 lei;
c) 272.727 lei;
d) 1.022.727 lei;
e) 1.363.635 lei.
154. Răscupărarea activelor eligibile pe piaţa monetară este realizată de banca centrală
în cadrul următoarelor tranzacţii:
a) atragerea de depozite;
b) swap valutar;
c) tranzacţii cu certificate de depozit;
d) vânzări de active eligibile pentru tranzacţionare;
e) vânzări reversibile - reverse repo.
155. Cunoscând următoarele informaţii precizaţi care sunt nivelurile înregistrate de
indicatorii rata profitului brut şi gradul de acoperire a cheltuielilor cu funcţionarea din
comisionanele încasate pentru Banca ABC S.A.
Bilanţ la 31 decembrie
u.m.
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Active
Numerar
Certificate de trezorerie
Sume de primit de la banca centrală
Depozite la alte bănci
Credite
Împrumuturi acordate statului
Alte active
Investiţii (participaţii)
Active fixe
Total active
Pasive
Sume datorate băncii centrale
Depozite de la alte bănci
Sume datorate bugetului de stat
Depozite de la clienţi
Alte pasive
Total pasiv
Capital social şi rezerve
Total pasive şi capital

a)
b)
c)
d)
e)

61.076
469.931
100.493
4.298.460
52.349
455.354
9.609
266.839
5.714.111
2.292.867
1.098.133
169.971
1.429.547
400.477
5.390.995
323.116
5.714.111

Contul de profit şi pierdere la 31 decembrie
u.m.
Venituri din dobânzi
3.254.231
Cheltuieli cu dobânzile
2.902.112
Venituri nete din dobânzi
352.119
Venituri din taxe şi comisioane
55.077
Alte venituri
57.115
Cheltuieli operaţionale
165.188
Provizioane pentru credite
171.118
îndoielnice
Pierdere la poziţia monetară netă
94.387
Profit înainte de impozitare
33.618
Impozit
8.405
Profit după impozitare
25.213
Dividende
15.475
Profit rămas
9.738
Rpb=7,25% şi Gacf=31,43%;
Rpb=0,99% şi Gacf=33,34%;
Rpb=1,17% şi Gacf=29,58%;
Rpb=5,81% şi Gacf=38,59%;
Rpb=2,97% şi Gacf=15,71%;

156. În baza informaţiilor prezentate anterior precizaţi nivelul înregistrat de indicatorii
multiplicatorul fondurilor şi ponderea provizioanelor pentru credite neperformante şi
dobânzi restante în totalul creditelor.
a) EM=17,68% şi PPCr.r=3,98%;
b) EM=17,68 şi PPCr.r=3,93%;
c) EM=16,86% şi PPCr.r=4,15%;
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d) EM=19,59 şi PPCr.r=2,35%
e) EM=17,86% şi PPCr.r=3,98%
157. Indicatorul care exprimă pentru acţionari efectul angajării lor în activitatea băncii
este:
a) rata profitului brut;
b) rentabilitatea;
c) ROE;
d) ROA;
e) EM.
158. Riscul care apare atunci când obligaţia împrumutatului nu este exprimată în
moneda locală a acestuia este:
a) risc valutar;
b) risc de preţ;
c) risc de transfer;
d) risc de piaţă;
e) risc de ţară.
159. Riscul apărut ca urmare a aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori
contractuale este:
a) risc de credit;
b) risc juridic;
c) risc reputaţional;
d) riscul ratei dobânzii;
e) risc financiar.
160. Care dintre următorii factori nu se încadrează în categoria factorilor interni luaţi
în considerare în activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor semnificative:
a) progresul tehnologic;
b) complexitatea structurii organizatorice;
c) natura activităţii desfăşurate;
d) calitatea personalului;
e) fluctuaţia personalului.

MODULUL III
BUGET SI FISCALITATE
Buget si trezorerie publica
161.Consolidarea bugetară se referă la:
a) operaţiunea de suplimentare a resurselor bugetare în vederea majorării volumului
cheltuielilor;
b) operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele componente ale
sistemului bugetar în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora;
c) operaţiunea de eliminare a unor cheltuieli bugetare în vederea realizării echilibrului
bugetar;
d) operaţiunea de introducere de noi impozite şi taxe în vederea sporirii cuantumului
resurselor bugetare;
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e)

operaţiunea de sprijinire financiară a sectoarelor economice de importanţă naţională.

162. Bugetul general consolidat include mai multe categorii de bugete printre care
putem identifica:
a) bugetele de familie;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli a societăţilor comerciale;
c) bugetul personal;
d) bugetele locale;
e) bugetele organizaţiilor nonguvernamentale.
163. Veniturile ce alimentează bugetul de stat sunt evidenţiate pe surse de provenienţă
fiind grupate în:
a) venituri fiscale şi venituri nefiscale;
b) venituri guvernamentale şi venituri neguvernamentale;
c) venituri provenite din impozite directe şi venituri provenite din impozite indirecte;
d) venituri de stat şi venituri private;
e) venituri curente şi venituri din capital.
164.Din bugetele locale se finanţează în principal:
a) cercetarea ştiinţifică;
b) apărarea naţională;
c) ajutoarele de şomaj;
d) cheltuielile pentru învăţământul preuniversitar;
e) cheltuielile pentru învăţământul universitar.
165.În prezent, bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale sunt:
a) bugetele instituţiilor publice autonome şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din bugetul de stat;
b) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale
căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice şi bugetul
fondurilor externe nerambursabile;
c) bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetul Fondului asigurărilor de
şomaj;
d) bugetele întocmite pentru ocazii speciale;
e) bugetul rectificativ al asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale.
166.Din categoria cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat putem identifica:
a) plata pensiilor pentru munca depusă şi limita de vârstă;
b) plata indemnizaţiilor de şomaj;
c) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
d) finanţarea organizării şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă;
e) plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.
167.Organismul abilitat prin lege să elaboreze, să administreze şi să execute nemijlocit
bugetul Trezoreriei statului este:
a) Guvernul;
b) Parlamentul;
c) Banca Naţională a României;
d) Ministerul Finanţelor Publice;
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e)

Curtea de Conturi.

168.Sistemul derulării resurselor financiare prin Trezoreria publică permite:
a) o mai buna gestiune a masei monetare existente la populaţie;
b) cunoaşterea permanentă a resurselor publice şi asigură previziunea nevoilor de
împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetar;
c) diminuarea semnificativă a fenomenului de evaziune fiscală;
d) acordarea unui sprijin activ Ministerului Finanţelor Publice în încercarea acestuia de a
micşora nivelul impozitelor şi taxelor;
e) reducerea deficitului bugetar.
169.Fondurile externe nerambursabile:
a) sunt prevăzute şi aprobate ca anexă la legea bugetului de stat;
b) sunt prevăzute şi aprobate ca anexă la legea finanţelor publice;
c) sunt prevăzute şi aprobate ca anexă la legea finanţelor publice locale;
d) sunt prevăzute şi aprobate de o lege special adoptată în acest sens;
e) sunt prevăzute aprobate de către Guvern prin ordonanţă de urgenţă.
170.În ţara noastră, conform Legii privind finanţele publice, la baza elaborării şi
executării bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi
bugetelor fondurilor speciale stau:
a) principiul universalităţii; principiul publicităţii; principiul unităţii bugetare; principiul
anualităţii; principiul specializării bugetare; principiul unităţii monetare;
b) principiul universal; principiul publicităţii; principiul utilităţii bugetare; principiul
anuităţii; principiul specializării bugetare; principiul unităţii monetare;
c) principiul echilibrului bugetar; principiul publicaţiilor fiscale; principiul unităţii bugetare;
principiul anualităţii; principiul specializării bugetare; principiul unităţii naţionale;
d) principiul universalităţii; principiul colectării resurselor bugetare; principiul unităţii
parlamentare; principiul anualităţii; principiul specializării bugetare; principiul unităţii
monetare;
e) principiul universal; principiul publicaţiilor; principiul recuperării silite a obligaţiilor
fiscale; principiul multianualităţii; principiul speculei bugetare; principiul monetar.
171. Principiul anualităţii vizează:
a) perioada de timp în care se întocmeşte şi aprobă bugetul;
b) perioada în care se încasează veniturile şi se efectuează cheltuielile bugetare;
c) faptul că veniturile pot compensa cheltuielile bugetare timp de un an calendaristic;
d) intervalul de timp în care pot fi făcute controale asupra execuţiei bugetare;
e) faptul că legea bugetară poate fi promulgată la sfârşitul anului calendaristic.
172.În categoria sistemelor de execuţie bugetară (cu referire la durata perioadei de
execuţie bugetară) întâlnim:
a) sistemul bancar şi sistemul de trezorerie;
b) sistemul de gestiune şi sistemul de exerciţiu;
c) sistemul anualităţii şi sistemul multianualităţii;
d) sistemul fiscal şi sistemul nonfiscal;
e) sistemul bugetar şi sistemul privat.
173.Punerea în aplicare a cărui principiu bugetar se realizează prin intermediul
clasificaţiei bugetare:
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a)
b)
c)
d)
e)

principiul publicităţii;
principiul unităţii monetare;
principiul anualităţii;
principiul universalităţii;
principiul specializării bugetare.

174.În majoritatea ţărilor iniţiativa în domeniul elaborării proiectului de buget al
statului aparţine:
a) Parlamentului;
b) Preşedinţiei;
c) Guvernului;
d) Curţii de Conturi;
e) Comisiei de buget-finanţe.
175.Examinarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului de buget al statului este de
competenţa:
a) Parlamentului;
b) Preşedinţiei;
c) Guvernului;
d) Curţii de Conturi;
e) Comisiei de buget-finanţe.
176.Execuţia bugetului, la partea de cheltuieli, presupune o procedură specifică, cu
operaţiuni corespunzătoare următoarelor etape distinctive:
a) aranjarea; lichiditatea; ordonanţa; plata;
b) aşezarea; lichidarea; emiterea titlurilor de încasare; perceperea;
c) angajarea; lichidarea; ordonanţarea; plata;
d) deschiderea de credite bugetare; aprobarea creditelor bugetare; execuţia creditelor
bugetare; plata creditelor bugetare;
e) elaborarea, aprobarea, execuţia, încheierea
177.Lichidarea, ca etapă în cadrul execuţiei veniturilor bugetare, presupune:
a) identificarea şi evaluarea materiei impozabile;
b) întocmirea unui act (înscris) care autorizează încasarea veniturilor;
c) stabilirea cuantumului impozitului datorat în funcţie de materia impozabilă, de cotele
legale de impunere şi de alte elemente prevăzute de legislaţia fiscală;
d) încasarea efectivă a veniturilor în cuantumul şi la termenul stabilit;
e) constatarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin contribuabililor de către instituţiile abilitate
ale statului.
178.Controlul bugetar politic se exercită de către:
a) Ministerul Finanţelor Publice;
b) Parlament;
c) Curtea de conturi;
d) Corpul de control al primului ministru;
e) Administraţiile finanţelor publice locale.
179.Contul general al execuţiei bugetului de stat este un document care se întocmeşte de
către:
a) toate întreprinderile cu capital de stat sau mixt;
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b)
c)
d)
e)

Ministerul Finanţelor Publice, sub coordonarea Guvernului;
Primul ministru, la îndrumarea Ministerului Finanţelor Publice;
Preşedintele României, la încheierea mandatului prezidenţial;
instituţiile publice de subordonare locală.

180.Execuţia bugetului, la partea de venituri, presupune o procedură specifică, cu
operaţiuni corespunzătoare următoarelor etape distinctive:
a) aranjarea; lichiditatea; ordonanţa; plata;
b) aşezarea; lichidarea; emiterea titlurilor de încasare; perceperea;
c) angajarea; lichidarea; ordonanţarea; plata;
d) deschiderea de credite bugetare; aprobarea creditelor bugetare; execuţia creditelor
bugetare; plata creditelor bugetare;
e) elaborarea, aprobarea, execuţia, încheierea
181.Pe plan intern, efectele utilizării împrumuturilor publice pot să apară încă din faza
de subscriere şi se pot concretiza:
a) în susţinerea financiară a partidului (coaliţiei de partide) aflat la guvernare;
b) în accentuarea tendinţelor evazioniste;
c) într-o redistribuire a produsului intern brut între fondul de acumulare şi fondul de
consum;
d) într-o redistribuire a resurselor financiare între membrii Guvernului şi FMI;
e) în înăsprirea condiţiilor de creditare din partea BNR.
182.Între caracteristicile împrumutului public putem identifica:
a) contraproductiv;
b) anual;
c) nerambursabil;
d) rambursabil;
e) lipsa contraprestaţiei
183.Din rândul elementelor tehnice ce definesc din punct de vedere juridic împrumutul
public fac parte:
a) asieta;
b) termenul de rambursare;
c) asiguratul;
d) cota de impunere;
e) unitatea de impunere;
184.Valoarea reală a unui titlu de credit public reprezintă:
a) preţul cu care se vinde şi se cumpără 100 de unităţi monetare;
b) suma înscrisă pe titlul de stat şi exprimă creanţa pe care deţinătorul o are de încasat de la
stat;
c) suma efectivă cu care se vinde sau se cumpără titlul de credit public;
d) valoarea impozabilă a titlului respectiv;
e) valoarea cu care se înscriu titlurile în evidenţa BCR.
185.Termenul ”al pari” desemnează situaţia în care:
a) valoarea nominală a 100 de unităţi monetare este egală cu valoarea comercială (valoarea
de piaţă) a acestora;
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b) valoarea nominală a 100 de unităţi monetare este mai mare decât valoarea comercială
(valoarea de piaţă) a acestora;
c) valoarea nominală a 100 de unităţi monetare este mai mică decât valoarea comercială
(valoarea de piaţă) a acestora;
d) suma efectivă cu care se vinde un titlu de credit public este de 100 unităţi monetare;
e) suma efectivă cu care se cumpără un titlu de credit public este de 100 unităţi monetare.
186.La împrumuturile de stat cu câştiguri (premii), suma pe care statul ar fi plătit-o în
mod normal cu titlul de dobândă (în raport de rata anuală a dobânzii):
a) se capitalizează şi se acordă la termenul scadent;
b) nu se mai acordă deoarece premierea deţinătorilor persoane fizice sau juridice este
interzisă de lege;
c) se distribuie sub formă de premii doar deţinătorilor acelor înscrisuri care au ieşit
câştigătoare în urma tragerilor periodice la sorţi;
d) se impozitează cu o cotă de 25%;
e) de distribuie sub formă de dividende doar deţinătorilor.
187.Plasarea împrumuturilor de stat se poate realiza prin următoarele modalităţi:
a) prin subscriere publică; prin intermediul consorţiilor (sindicatelor) bancare; prin vânzarea
la bursă;
b) prin intermediul ATM (Automated Teller Machine);
c) prin cumpărare directă; prin cerere de ofertă; prin negociere (cu sau fără publicare
prealabilă a anunţului de participare);
d) prin licitaţie publică deschisă (cu sau fără preselecţie); prin licitaţie publică restrânsă;
e) prin substituţie publică; prin intermediul sindicatelor; prin vânzarea în piaţa publică.
188.Plasarea titlurilor de stat pe piaţa internă se realizează:
a) prin intermediul ATM (Automated Teller Machine);
b) prin intermediul acordurilor încheiate cu guvernele altor ţări şi cu instituţiile financiare
internaţionale;
c) numai prin sucursalele CEC;
d) prin intermediul băncilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea numai pe plan intern;
e) prin intermediul pieţei interbancare, prin trezoreriile locale şi prin intermediul bursei de
valori.
189.Rata reală a dobânzii în cazul unui împrumut public se determină astfel:
a) raportând dobânda plătită anual de stat la valoarea nominală a înscrisurilor emise;
b) raportând valoarea nominală a înscrisurilor emise la dobânda plătită anual de stat;
c) raportând dobânda plătită anual de stat la suma efectiv încasată în urma plasării
înscrisurilor emise;
d) înmulţind dobânda plătită anual de stat cu valoarea nominală a înscrisurilor emise;
e) înmulţind dobânda plătită anual de stat cu suma efectiv încasată în urma plasării
înscrisurilor emise.
190.Scrisorile de garanţie, în cazul împrumuturilor garantate de către stat contractate
de societăţile comerciale, sunt emise de:
a) B.N.R;
b) CEC Bank;
c) băncile comerciale unde societăţile comerciale îşi au deschis contul;
d) Bursa de Valori Bucureşti;
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e)

Ministerul Finanţelor Publice.

191.Pentru a conserva interesul publicului faţă de împrumutul a cărui curs a scăzut
sensibil, statul poate proceda la majorarea ratei dobânzii, operaţiune ce poartă
denumirea de:
a) consolidare;
b) conversiune forţată;
c) conversiune anticipată;
d) arozare;
e) amortizare.
192. Consolidarea împrumuturilor de stat este operaţiunea:
a) de preschimbare a înscrisurilor unui împrumut vechi cu cele ale unui nou împrumut, emis
cu o dobândă mai mică;
b) de majorare a ratei dobânzii la împrumuturile de stat, în situaţia scăderii cursului
înscrisurilor acestuia;
c) de preschimbare a înscrisurilor unor împrumuturi exigibile imediat sau pe termen scurt cu
înscrisuri ale unor împrumuturi pe termen mediu şi lung sau fără termen;
d) de eliminare a transferurilor existente între diferite tipuri de bugete;
e) de majorare a cotelor de impozitare la care este supusa dobânda bancară.
193. Consolidarea deghizată presupune:
a) rambursarea unui împrumut vechi, ajuns la scadenţă, din mijloacele băneşti obţinute prin
contractarea unui împrumut nou de o valoare relativ egală cu vechiul împrumut;
b) preschimbare a înscrisurilor unui împrumut vechi cu cele ale unui împrumut nou, emis cu
o dobândă mai mică;
c) preluarea în comision a obligaţiunilor unui împrumut de stat;
d) operaţiunea de majorare a ratei dobânzii la împrumuturile de stat, pentru a conserva
interesul subscriitorilor pentru acestea;
e) amânarea legală a plăţilor în contul împrumuturilor contractate datorită unor situaţii
excepţionale.
194. Ce cuprinde datoria publică netă ?
a) valoarea totală a efectelor publice, indiferent de deţinătorii acestora;
b) valoarea efectelor publice în care au fost plasate diferite fonduri ale statului;
c) valoarea efectelor publice deţinute de diferite entităţi de drept public;
d) valoarea efectelor publice deţinute de persoane fizice sau juridice, altele decât cele de
drept public;
e) valoarea efectelor publice deţinute de persoanele fizice sau juridice, altele decât cele
rezidente ale statului debitor.
195. În raport de piaţa pe care se contractează, datoria publică poate fi?
a) datorie publică guvernamentală şi datorie publică locală;
b) datorie publică directă şi datorie publică garantată;
c) datorie publică brută şi datorie publică netă;
d) datorie publică flotantă şi datorie publică consolidată.
e) datorie publică internă şi datorie publică externă.
196. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat, preluate din
execuţia bugetului general consolidat:
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Indicatori bugetari

Sume (mil. lei)

Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Dobânzi
Subvenţii
Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenţa socială
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă
Cheltuieli de capital

174.232,8
46.837,6
28.325,9
6.060,6
7.215,4
398,2
14.085,0
2.676,0
63.957,6
2.579,0
2.097,5
21.940,3

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei economice
este:
a) 370.405,9 mil. Lei;
b) 299.095,8 mil. Lei;
c) 196.173,1 mil. Lei;
d) 279.868,9 mil. Lei;
e) 267.483,2 mil. Lei.
197. Se cunosc următoarele date cu privire la veniturile şi cheltuielile publice ale unei
ţări în anul t:
mld. u.m.
Indicatorii
Rând
Suma
Veniturile bugetului de stat
Cheltuielile bugetului de stat, din care:
- transferuri către bugetele locale
- transferuri către bugetele fondurilor speciale
Veniturile bugetului asig, sociale de stat, din care:
- veniturile din transferuri de la bug.fd. speciale
Cheltuielile bugetului asig.sociale de stat, din care:
- transferuri către bugetele fondurilor speciale
Veniturile fondurilor speciale, din care:
- venituri din transferuri de la bugetul de stat
- venituri din transferuri de la bug.asig.soc.de stat
Cheltuielile fondurilor speciale, din care:
- transferuri către bugetul asig. sociale de stat
- transferuri către bugetele locale
Veniturile bugetelor locale, din care:
- venituri din transferuri de la bugetul de stat
- veniturile din transferuri de la bug.fd. speciale
- venituri din transferuri de la alte bugete locale
Cheltuielile bugetelor locale, din care:
- transferuri către alte bugete locale
Credite externe acordate ministerelor
Rate de capital şi diferenţe de curs aferente datoriei publice
Produsul intern brut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4 000
4 800
300
10
2 000
15
1 400
20
100
10
20
80
15
5
800
300
5
150
750
150
150
140
20 000

Notă: la transferuri s-au avut în vedere numai transferurile consolidabile, care determină duble
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înregistrări de venituri şi cheltuieli bugetare.

Ponderea soldului (deficit/excedent) bugetului general consolidat în produsul intern brut
este:
a) 1,2%
b) 0,9%
c) 1,4%
d) 2,1%
e) 0,7%
198. Se cunosc următoarele date cu privire la evoluţia ratei nominale a dobânzii la
obligaţiunile împrumuturilor de stat, a indicelui de preţ al produsului intern brut
(deflatorul PIB) în ţara creditorului şi a ponderii deficitului sau excedentului bugetar în
PIB în statul "X":
-%Indicatori
Rata nominală
a dobânzii
Indicele de preţ
al PIB
Deficit
sau
excedent/PIB

t0
8,9
1
108
,5
2,7
2

t1
14,3
0
115,
0
-4,55

perioada
t2
14,6
0
126,
5
-7,82

t3
13,8
0
112,
6
4,65

t4
14,7
0
112,
7
-5,9

Să se determine:
A. Ratele reale ale dobânzii la împrumuturile de stat în anii t0, t2 şi t4
1) -16,05%, -32,49% şi -24,31%
2) 0,38%, -9,41% şi 1,77%
3) -2,34%, -17,23% şi -4,13%
B. Câştigul (+) sau pierderea (-) reală înregistrată de către deţinătorul a 15 obligaţiuni
cu o valoare nominală de 1.000.000 u.m. pe obligaţiune în anii t1 şi t3, ca urmare a
modificării preţurilor pe piaţa internă:
1) - 91 500 u.m. şi + 160 500 u.m.
2) -3 882 000 u.m. şi -3 517 500 u.m.
3) -774 000 u.m. şi -537 000 u.m.
Alegeţi răspunsul corect:
a) A1 , B2
b) A2 , B1
c) A3 , B3
d) A2 , B3
e) A3 , B1
199. Pentru acoperirea deficitului bugetar se lansează pe piaţă un împrumut constând în
30.000 obligaţiuni a căror valoare nominală este de 500 u.m. pe obligaţiune iar rata de
emisiune a dobânzii este de 35%. Plasarea împrumutului se realizează prin intermediul
unui consorţiu bancar care preia în comision titlurile împrumutului şi percepe pentru
plasare un comision de 5%. Consorţiu reuşeşte să plaseze 80% din obligaţiuni la un curs
de 96%.
Să se determine:
A. Suma efectiv încasată de stat în urma acestei operaţiuni:
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1) 10 944 000 u.m.
2) 11 520 000 u.m.
3) 14 400 000 u.m.
B. Comisionul total încasat de consorţiul bancar:
1) 720 000 u.m.
2) 576 000 u.m.
3) 600 000 u.m.
C. Rata reală a dobânzii:
1) 38,38%
2) 36,46%
3) 45,57%
Alegeţi răspunsul corect:
a) A1, B3, C1
b) A2, B2, C2
c) A2, B2, C1
d) A3, B1, C3
e) A1, B2, C1
200. Se dau următoarele date referitoare la datoria publică internă a unei ţări:
Indicatori
Dobânzi aferente datoriei publice interne (D)
Amortizarea datoriei publice (Adp)
Cheltuieli publice totale (CT)
PIB

Valoare
(mld. u.m)
270
150
1.050
2.170

Stabiliţi:
1.Serviciul datoriei publice (SDI);
2.Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale;
3.Ponderea serviciului datoriei publice interne în PIB;
4.Ponderea dobânzilor aferente datoriei publice interne în PIB.
a)
b)
c)
d)
e)

1 = 270 mld. u.m.; 2 = 25,71%; 3 = 12,44%; 4 = 17,49%;
1 = 420 mld. u.m.; 2 = 40,00%; 3 = 19,35%; 4 = 12,44%;
1 = 150 mld. u.m.; 2 = 14,28%; 3 = 6,91%; 4 = 12,44%;
1 = 1.050 mld. u.m.; 2 = 1,00%; 3 = 48,38%; 4 = 6,91%;
1 = 2.170 mld. u.m.; 2 = 206,66%; 3 = 1,00%; 4 = 40,00%;

Fiscalitate
201. În raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt :
a) băncile comerciale.
b) BNR.
c) persoanele titulare ale unor drepturi de creanţa fiscală.
d) societăţile financiare nebancare.
e) executorii fiscali.
202. În raporturile de drept material fiscal, debitorii sunt:
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a) persoanele care au obligaţia corelativă de plată a drepturilor de creanţă fiscală.
b) băncile comerciale.
c) persoanele titulare ale unor drepturi de creanţa fiscal.
d) organele fiscale.
e) societăţile financiare nebancare.
203. In ce temei se face colectarea creantelor fiscale?
a) in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.
b) in temeiul codului fiscal.
c) in temeiul ordinului dat de preşedintele ANAF.
d) in temeiul unui somației.
e) nu exista temei legal.
204. Titlul de creanţă este:
a) un act eliberat la cerere de organul fiscal.
a) actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanța fiscală.
b) un titlu executoriu emis de contribuabil.
c) un document scris de bancă.
d) o somaţie de plată.
205. Creanţele fiscale se sting prin:
a) plată, compensare, executare silită, scutire, insolvabilitate, anulare, prescripţie, dare în plată
etc.
b) nu se pot stinge niciodată.
c) debitarea conturilor bancare.
d) creditarea conturilor bancare.
e) deschiderea unor conturi noi.
206. Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale centrale se datorează:
a) majorări de întârziere.
b) amenzi.
c) dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere.
d) credite pe termen scurt.
e) nu se datorează nimic.
207. Când se constată compensarea de către organul fiscal?
a) la sfârşitul anului fiscal.
b) la cererea creditorului.
c) semestrial.
d) la cererea debitorului sau din oficiu.
e) nu se constată niciodată.
208. Care este nivelul dobânzilor de întârziere în prezent?
f) 0,1% pe zi de întârziere.
g) 1% pe lună de întârziere.
h) 0,02% pe zi de întârziere.
i) 0,05 % pe zi de întârziere.
j) nu este reglementat legal.
209. Care este documentul prin care începe executarea silită?
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a) procesul verbal de sechestru.
b) decontul de TVA.
c) titlul de creanţă fiscal.
d) declaraţia de impozite şi taxe.
e) somaţia.
210. Când se întrerupe executarea silită?
a) când a fost desfiinţat titlul executoriu.
b) la data declarării stării de insolvabilitate a debitorului.
c) nu se poate întrerupe.
d) la sfârşitul anului fiscal.
e) la data comunicării unor înlesniri la plată.
211. Când încetează executarea silită?
a) când a fost dispusă de instanța judecătorescă.
b) la sfârșitul fiecărui an fiscal.
c) in oficiu.
d) când s-au stins integral obligațiile fiscale și cheltuielile de executare, sau a fost desființat
titlul executoriu.
e) nu poate înceta.
212. Organul fiscal de executare poate valorifica bunurile sechestrate prin:
a) restituire.
b) vânzare la licitație, vânzare directă, vânzare în regim de consignație, înțelegerea părților.
c) rambursare.
d) verificarea debitorului.
e) nu poate valorifica bunurile sechestrate.
213. Dacă un debitor are obligații fiscale restante, organul fiscal poate să-i restituie la
cerere sume numai după efectuarea:
a) compensării.
b) rambursării.
c) valorificării bunurilor.
d) reglării costurilor.
e) niciodată.
214. Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie:
a) la un an de la înființarea agentului economic.
b) la cererea judecătorului.
c) după depunerea bilanțului contabil.
d) în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest
drept.
e)e) nu se poate prescrie.
215. Insolvabil este debitorul care:
a) nu are venituri sau bunuri urmăribile sau a căror valoare este mai mică decât obligațiile de
plată.
b) nu are creditori.
c) nu plătește impozitele și taxele la timp.
d) este nominalizat de organul fiscal.
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e) are pierdere fiscală.
216. Care sunt formele inspecției fiscale?
a) inspecția fiscală finală și anticipată.
b) inspecția fiscală la sfârșitul anului.
c) inspecția fiscală generală și parțială.
d) inspecția fiscală internă și externă.
e) inspecția fiscală anterioară.
217. Inspectorii antifraudă efectuează:
a) controlul total și general.
b) controlul inopinat și controlul încrucișat.
c) controlul financiar.
d) controlul individual și combinat.
e) nu există asemenea proceduri.
218. Care sunt metodele de control folosite de inspecția fiscală?
a) controlul electronic, verificarea prin sondaj și verificarea exhaustivă.
b) controlul specializat și definitiv.
c) controlul impozitelor indirecte.
d) controlul contribuțiilor sociale.
e) nu există asemenea metode.
219. În cazul marilor contribuabili, durata inspecției fiscale nu poate fi mai mare de:
a) 3 ani.
b) 1 lună.
c) 3 luni.
d) 180 de zile.
e) o săptămână.
220. Care este cota de impozitare în cazul impozitului pe profit și pe salarii azi în
România?
a) 25%
b) 16%
c) 24%
d) 100%
e) nu se impozitează.
221. Care sunt categoriile de venituri supuse impozitului pe venit?
a) venituri din TVA.
b) venituri din accize.
c) venituri din activități independente, salarii, pensii, activități agricole, chirii, investiții,
jocuri de noroc, imobiliare.
d) venituri din taxe vamale.
e) venituri nefiscale.
222. TVA colectată reprezintă:
a) TVA aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii taxabile la momentul
exigibilității.
b) TVA de plată la stat.
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c) TVA colectată de organul fiscal.
d) TVA dedusă.
e) TVA exigibilă.
223. TVA deductibilă reprezintă:
a) taxa care trebuie plătită bugetului de stat.
b) TVA colectată.
c) suma totală a taxei datorate sau achitate de o persoană impozabilă pentru achiziții.
d) o livrare de bunuri.
e) o livrare de servicii.
224. Exigibilitatea TVA înseamnă:
a) data la care autoritatea fiscală are dreptul să solicite încasarea taxei.
b) data la care apare faptul generator.
c) sfârșitul anului fiscal.
d) termenul de plată al TVA.
e) data depunerii decontului de TVA.
225. Impozitul pe clădiri se stabilește în raport de:
a) valoarea reziduală a clădirii.
b) valoarea neamortizată a clădirii.
c) durata clădirii.
d) lungimea clădirii.
e) destinația proprietății: clădire rezidențială și clădire nerezidențială.
226. Care este suprafața luată în calculul impozitului pe clădiri la persoane fizice:
a) suprafața terenului de sub ea.
b) suprafața utilă.
c) suprafața blocului.
d) suprafața etajelor.
e) suprafața construită exprimată în m2.
227. În cazul unei persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează în funcție de:
a) valoarea totală a clădirii fără amortisment.
b) valoarea impozabilă a clădirii.
c) valoarea intrinsecă a clădirii.
d) valoarea de inventar a clădirii mai puțin impozitul pe teren.
e) nu se calculează.
228. La ce termen se plătește la bugetul local impozitul pe clădiri?
a) trimestrial.
b) lunar.
c) chenzinal.
d) zilnic.
e) anual prin două rate egale până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
229. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri până la 31 martie pentru
întregul an se acordă o bonificație de către Consiliul Local de:
a) 1%.
b) 100%.
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c) până la 10%.
d) de 50%.
e) nu se acordă nici o bonificație.
230. În cazul unui proprietar care în anul 2016 își vinde clădirea deținută până la
31.12.2015, cine va plăti impozitul pe clădire aferent anului 2016:
a) vânzătorul, pentru întregul an 2016.
b) vânzătorul, până la data vânzării clădirii.
c) cumpărătorul.
d) cumpărătorul și vânzătorul.
e) operațiunea este scutită.
231. Care sunt cotele de impunere în cazul TVA?
a) 8%, 9%.
b) 21%, 9%.
c) 19%, 9%.
d) 20%, 9%, 5%.
e) 24%.
232. Ce indicator influențează deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile?
a) productivitatea muncii.
b) numărul mediu de personal.
c) rata solvabilității.
d) rata autonomiei financiare.
e) gradul de îndatorare al capitalului.
233. Pentru neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor
locale se datorează:
a) dobânzi de întârziere.
b) majorări de întârziere de 1% pe lună.
c) penalități de 0,08 pe zi.
d) amenzi.
e) nu este cazul.
234. Ce se întâmplă cu sumele achitate de un debitor în contul unor creanțe fiscale,
după împlinirea termenului de prescripție?
a) se restituie agentului economic.
b) nu se restituie agentului economic.
c) se compensează cu alte sume.
d) se regularizează cu alte sume.
e) se execută silit.
235. Ce sume se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului de către organul
fiscal?
a) cele ce provin numai din impozite indirecte.
b) cele ce provin numai din impozite directe.
c) cele ce provin numai din impozite si taxe locale.
d) cele plătite în plus, cele plătite ca urmare a unei erori de calcul
e) orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată.
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236. Un agent economic își achită TVA-ul ce avea scadență la 25 februarie 2016 în sumă
de 100.000 lei la data de 30 mai 2016. Care este nivelul dobânzilor de întârziere datorate
la bugetul statului?
a) 18.500 lei.
b) 18.380 lei.
c) 600 lei.
d) 15.325 lei.
e) 1.900 lei.
237. La data de 31 decembrie a anului N o societate comercială plătitoare de impozit pe
profit care desfășoară activitate de bar de noapte realizează un profit impozabil în sumă
de 2.000 lei. Veniturile înregistrate din activitatea de bar sunt în valoare de 10.000 lei.
Determinați impozitul pe profit.
a) 100 lei.
b) 330 lei.
c) 240 lei.
d) 500 lei.
e) 200 lei.
238. Un salariat realizează la locul de muncă unde are funcţia de bază, în luna ianuarie
2015, următoarele venituri:
Salariu de bază: 1050 lei ;
Prima: 50 lei ;
Ştiind că salariatul beneficiază lunar de un spor de vechime de 10% şi are în întreţinere
un copil minor, determinaţi salariul net pe care îl primeşte angajatul.
a) 800 lei.
b) 145 lei.
c) 649 lei.
d) 220 lei.
e) 909 lei.
239. O persoană fizică deţine în Craiova un apartament rezidențial într-un bloc cu 4
etaje și 15 apartamente, construit în anul 1940, cu o suprafață desfășurată de 80 mp;
valoarea impozabila a clădirii este de 1000 lei/mp, iar coeficientul de corecție pozitivă
determinat de rangul localității și zonei este de 1.10. Cota de impozit pe clădiri stabilită
de Consiliul Local este de 0,08%.
Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică la termenele legale.
a) 1050 lei.
b) 300 lei.
c) 20 lei.
d) 60 lei.
e) 45 lei.
240. O societate comercială plătește cu anticipație impozitul pe clădiri datorat pe anul
2016, în valoare de 2500 lei, la data de 10 ianuarie 2016. Bonificația acordată de
Consiliul local este la nivelul maxim. Ce impozit pe clădiri datorează societatea?
a) 800 lei.
b) 2500 lei.
c) 3000 lei.
d) 2250 lei.
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e) 100 lei.
MODULUL IV
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
241.Care din următoarele variante reprezintă indicatori de activitate?
a) Rezultatul din exploatare;
b) Productivitatea muncii şi randamentul utilajelor;
c) Rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare;
d) Cifra de afaceri, valoarea adăugată şi producţia exerciţiului;
e) Cheltuielile totale şi cheltuielile din exploatare.
242. Producţia exerciţiului unei firme cuprinde:
a) Valoarea producţiei vândute, stocate şi imobilizate;
b) Valoarea mijloacelor fixe vândute de întreprindere;
c) Veniturile din reluări de provizioane;
d) Dobânzile încasate;
e) Veniturile din vânzarea mărfurilor.
243. Cifra de afaceri marginală reprezintă:
a) Încasarea medie pe unitatea de produs vândută;
b) Variaţia încasărilor unei întreprinderi generată de variaţia cu o unitate a cantităţilor
vândute;
c) Acel nivel al cifrei de afaceri care asigură acoperirea în totalitate a cheltuielilor fără să se
obţină profit;
d) Totalitatea veniturilor din producţia vândută;
e) Nivelul maxim al cifrei de afaceri realizate de o întreprindere.
244.Coeficientul de concentrare Gini-Struck, calculat pentru o firmă, poate avea
următoarele valori şi semnificaţii:
a) G = 0.9 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
b) G = 0.1 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
c) G = 1.2 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
d) G = -0.7 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
e) G = 0.9 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.
245.Indicele Herfindhal, calculat pentru o firmă care realizează cinci produse, poate
avea următoarele valori şi semnificaţii:
a) H = 0 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
b) H = 0.2 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
c) H = 0.1 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
d) H = 1.2 şi semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
e) H = 0.9 şi semnifică o distribuţie uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente.
246. Cifra de afaceri este influenţată, într-un sistem factorial, de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Nr. de salariaţi, productivitatea muncii, gradul de valorificare a producţiei fabricate;
b) Volumul producţiei vândute, structura producţiei, costul de producţie;
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c) Nr. de salariaţi, înzestrarea tehnică a muncii, productivitatea muncii, eficienţa mijloacelor
fixe, gradul de valorificare a producţiei fabricate;
d) Volumul producţiei vândute, structura producţiei, costul de producţie, preţul de vânzare;
e) Nr. de salariaţi, productivitatea muncii, înzestrarea tehnică a muncii, eficienţa mijloacelor
fixe, gradul de valorificare a producţiei fabricate.
247. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numărului de salariaţi = 105%; Indicele
gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate = 101%; Indicele gradului de
înzestrare tehnică a muncii = 95%. Aceasta semnifică:
a) A crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de
produse finite;
b) Au crescut productivitatea muncii şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus
stocul de produse finite;
c) Au scăzut productivitatea muncii, eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de produse
finite;
d) A scăzut productivitatea muncii, a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi s-a redus
stocul de produse finite;
e) A crescut cifra de afaceri şi productivitatea muncii, dar s-a redus eficienţa utilizării
mijloacelor fixe.
248. Indicele numărului de salariaţi = 95%; Indicele productivităţii muncii = 98%;
Indicele gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate = 96%; Indicele
gradului de înzestrare tehnică a muncii = 99%. Aceasta semnifică:
a) A crescut cifra de afaceri şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de
produse finite;
b) A scăzut cifra de afaceri şi a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de
produse finite;
c) A scăzut productivitatea muncii, a crescut eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi s-a redus
stocul de produse finite;
d) Au scăzut productivitatea muncii, eficienţa utilizării mijloacelor fixe şi stocul de produse
finite;
e) Au scăzut cifra de afaceri şi eficienţa utilizării mijloacelor fixe, dar a crescut stocul de
produse finite.
249. Analiza structurală a valorii adăugate presupune:
a) Stabilirea factorilor ce influenţează valoarea adăugată;
b) Măsurarea influenţei factorilor asupra modificării valorii adăugate;
c) Stabilirea consecinţelor modificării valorii adăugate asupra principalilor indicatori
economico-financiari;
d) Stabilirea modului de repartizare a valorii adăugate pe elemente componente;
e) Calculul modificării absolute şi procentuale a valorii adăugate.
250. Analiza factorială a valorii adăugate presupune:
a) Compararea valorii adăugate brute cu valoarea adăugată netă;
b) Stabilirea consecinţelor modificării valorii adăugate asupra principalilor indicatori
economico-financiari;
c) Stabilirea factorilor ce influenţează valoarea adăugată şi măsurarea influenţei acestora;
d) Stabilirea contribuţiei fiecărui element component la obţinerea valorii adăugate;
e) Calculul modificării absolute şi procentuale a valorii adăugate.
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251. Influenţa cu semnul plus a gradului de valorificare al producţiei fabricate asupra
cifrei de afaceri semnifică:
a) Reducerea gradului de valorificare al producţiei fabricare;
b) Creşterea stocurilor de produse finite;
c) Reducerea stocurilor de produse finite;
d) Reducerea stocurilor de producţie neterminată;
e) Creşterea stocurilor de producţie neterminată.
252. Care din următoarele elemente se includ în cifra de afaceri?
a) Veniturile din dobânzile aferente disponibilităţilor băneşti de la bănci;
b) Veniturile din vânzarea produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor către terţi;
c) Veniturile din vânzarea unor mijloace fixe care nu mai sunt utilizate în întreprindere;
d) Veniturile înregistrate în avans;
e) Veniturile din diferenţele de curs valutar.
253. Indicele producţiei exerciţiului = 108%; Indicele valorii adăugate = 105%; Indicele
productivităţii anuale a muncii (calculată pe baza producţiei exerciţiului) = 97%.
Aceasta semnifică:
a) Creşterea numărului de personal şi reducerea ponderii consumurilor de la terţi;
b) Scăderea numărului de personal şi reducerea ponderii consumurilor de la terţi;
c) Creşterea numărului de personal şi a ponderii consumurilor de la terţi;
d) Sporirea productivităţii muncii şi reducerea numărului de personal;
e) Scăderea numărului de personal şi a productivităţii muncii.
254. Valoarea adăugată se determină ca:
a ) Diferenţa dintre producţia exerciţiului şi consumurile provenind de la terţi;
b) Diferenţa dintre producţia exerciţiului şi cheltuielile salariale;
c) Rezultatul favorabil al exerciţiului;
d) Diferenţa dintre excedentul brut din exploatare şi amortizare;
e) Diferenţa dintre cifra de afaceri şi suma amortizării.
255. Care din următoarele elemente se includ în valoarea adăugată:
a) Cheltuielile cu salariile;
b) Cheltuielile cu serviciile telefonice;
c) Cheltuielile cu materiile prime;
d) Valoarea mărfurilor vândute;
e) Costul mărfurilor vândute.
256. Influenţa cu semnul plus a modificării structurii producţiei asupra valorii
adăugate presupune:
a) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
b) Scăderea valorii adăugate pe produse;
c) Creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
d) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
e) Scăderea valorii adăugate totale.
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257. Indicele valorii adăugate (IVA) este mai mare decât indicele producţiei exerciţiului
(IQex). Aceasta reflectă:
a) O creştere a profitului;
b) O creştere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
c) O reducere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
d) O creştere a productivităţii muncii;
e) O utilizare mai bună a timpului de lucru al muncitorilor.
258. Indicele valorii adăugate (IVA) este mai mic decât indicele producţiei exerciţiului
(IQex). Aceasta reflectă:
a) O creştere a productivităţii muncii;
b) O creştere a profitului;
c) O reducere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului;
d) O utilizare mai bună a timpului de lucru al muncitorilor.
e) O creştere a ponderii consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului.
259. Influenţa cu semnul minus a modificării structurii producţiei asupra valorii
adăugate presupune:
a) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
b) Creşterea valorii adăugate pe produse;
c) Creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
d) Scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
e) Creşterea valorii adăugate totale.
260. Valoarea adăugată este influenţată, într-un sistem factorial, de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Volumul fizic al producţiei, preţul de vânzare şi cheltuielile materiale pe produs;
b) Producţia exerciţiului şi valoarea adăugată medie la 1 leu producţie a exerciţiului;
c) Volumul fizic al producţiei şi valoarea adăugată pe produs;
d) Structura producţiei, preţul de vânzare şi cheltuielile materiale pe produs;
e) Volumul fizic al producţiei, structura producţiei, costul pe produs şi preţul de vânzare.
261. Influenţa cu semnul plus a cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs
asupra valorii adăugate semnifică:
a) Reducerea valorii adăugate;
b) Creşterea cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs;
c) Reducerea cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs;
d) Creşterea ponderii produselor cu o valoare adăgată mai mare decât media pe întreprindere;
e) Creşterea ponderii produselor cu o valoare adăgată mai mică decât media pe întreprindere.
262.Consumurile intermediare (provenind de la terţi) cuprind:
a) Valoarea stocurilor de materii prime şi materiale;
b) Cheltuielile cu materiile prime şi materialele;
c) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe;
d) Cheltuielile cu impozitele şi taxele;
e) Cheltuielile cu amenzile şi penalităţile;
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263. Indicele numărului de salariaţi = 102%; Indicele producţiei fabricate = 103%;
Indicele cifrei de afaceri = 101%. Aceasta semnifică:
a) A crescut productivitatea muncii şi a scăzut stocul de produse finite;
b) A scăzut productivitatea muncii şi stocul de produse finite.
c) A crescut productivitatea muncii şi stocul de produse finite;
d) A scăzut productivitatea muncii şi a crescut stocul de produse finite;
e) A crescut numărul de salariaţi şI a scăzut productivitatea muncii;
264. Productivitatea marginală a muncii reprezintă:
a) Eficienţa cu care este utilizată forţa de muncă în activitatea productivă;
b) Cantitatea de produse obţinută de un muncitor într-o zi;
c) Sporul de producţie la o creştere cu o unitate a timpului lucrat;
d) Sporul de producţie generat de noile investiţii productive;
e) Nivelul minim acceptat al productivităţii muncii unui muncitor.
265. Pentru analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe se urmăreşte:
a) Gradul de utilizare a capacităţii de producţie;
b) Gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil;
c) Randamentul utilajelor;
d) Corelaţia dintre dinamica cifrei de afaceri şi dinamica valorii mijloacelor fixe;
e) Ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe;
266. Pentru analiza utilizării intensive a mijloacelor fixe se urmăreşte:
a) Modul de utilizare a regimului schimburilor utilajelor;
b) Timpul efectiv lucrat de mijloacele fixe;
c) Randamentul utilajelor;
d) Coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe;
e) Ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe;
267. Influenţa cu semnul plus a modificării structurii veniturilor totale asupra
cheltuielilor la 1000 lei venituri totale semnifică:
a) Scăderea ponderii veniturilor din exploatare;
b) Creşterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mici decât
media pe întreprindere;
c) Creşterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mari decât
media pe întreprindere;
d) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale;
e) Majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
268. Cheltuielile la 1000 lei CA sunt influenţate de următorii factori direcţi, în
următoarea ordine:
a) Cantitate, preţ, cost;
b) Cantitate, cost, structură;
c) Structură, preţ, cost;
d) Cost, structură, preţ;
e) Structură, cost, preţ.
269. Influenţa cu semnul minus a preţului de vânzare asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
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b)
c)
d)
e)

Creşterea costurilor pe produse;
Scăderea preţului de vânzare;
Creşterea preţului de vânzare;
Creşterea volumului producţiei vândute.

270. Influenţa cu semnul plus a preţului de vânzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră
de afaceri semnifică:
a) Scăderea costurilor pe produse;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea preţului de vânzare;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Scăderea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
271. Influenţa cu semnul minus a structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media
pe întreprindere;
b) Reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media
pe întreprindere;
c) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media
pe întreprindere;
d) Creşterea cifrei de afaceri;
e) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
272. Influenţa cu semnul plus a structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media
pe întreprindere;
b) Creşterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media
pe întreprindere;
c) Creşterea cifrei de afaceri;
d) Reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât
media pe întreprindere;
e) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
273. Pe baza relaţiei
a)
b)
c)
d)
e)

∑ q1c 0 × 1000 − ∑ q0 c 0 × 1000 se determină influenţa:
∑ q1p 0
∑ q0 p 0

Cantităţii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Cantităţii asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate;
Costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
Structurii asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate.

274. Influenţa cu semnul minus a costurilor pe produse asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifră de afaceri semnifică:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea costurilor pe produse;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Creşterea volumului producţiei vândute.
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275. Indicele veniturilor din exploatare = 106%; Indicele cifrei de afaceri = 104%;
Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 102%. Aceasta semnifică:
a) A crescut profitul aferent cifrei de afaceri şi cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
b) A scăzut cifra de afaceri şi s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
c) A crescut ponderea producţiei stocate şi imobilizate în veniturile din exploatare;
d) A scăzut ponderea producţiei stocate şi imobilizate în veniturile din exploatare;
e) A scăzut profitul aferent cifrei de afaceri şi au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de
afaceri.
276. Cheltuielile variabile totale se modifică odată cu modificarea volumului de
activitate astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Nu sunt influenţate de volumul de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
277. Cheltuielile variabile pe unitatea de produs se modifică odată cu modificarea
volumului de activitate astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
278. Cheltuielile fixe totale se modifică odată cu modificarea volumului de activitate
astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Cresc odată cu reducerea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
279. Cheltuielile fixe pe unitatea de produs se modifică odată cu modificarea volumului
de activitate astfel:
a) Cresc odată cu creşterea volumului de activitate;
b) Scad odată cu creşterea volumului de activitate;
c) Scad odată cu reducerea volumului de activitate;
d) Nu sunt influenţate de modificarea volumului de activitate;
e) Au un caracter relativ constant.
280. Indicele productivităţii muncii (calculată pe baza veniturilor din exploatare) este
mai mare decât indicele salariului mediu. Aceasta are ca efect:
a) Reducerea profitului din exploatare;
b) Creşterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) Creşterea cifrei de afaceri;
d) Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
e) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
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281. Indicele productivităţii muncii (calculată pe baza veniturilor din exploatare) este
mai mic decât indicele salariului mediu. Aceasta are ca efect:
a) Reducerea cifrei de afaceri;
b) Creşterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) Creşterea profitului din exploatare;
d) Reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
e) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
282. Modificarea absolută a fondului de salarii este influenţată de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Productivitatea muncii şi salariul mediu;
b) Numărul de personal şi salariul mediu;
c) Numărul de personal, productivitatea muncii şi salariul mediu;
d) Salariul mediu şi productivitatea muncii;
e) Volumul producţiei şi timpul lucrat de un salariat.
283. Modificarea relativă a fondului de salarii este influenţată de următorii factori, în
următoarea ordine:
a) Nr. de salariaţi, timpul lucrat de un salariat şi salariul mediu orar;
b) Nr. de salariaţi, productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
c) Volumul de activitate, productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
d) Volumul de activitate, timpul total lucrat şi fondul de salarii;
e) Productivitatea orară a muncii şi salariul mediu orar;
284. Influenţa cu semnul minus a productivităţii muncii asupra modificării cheltuielilor
cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare reflectă:
a) O reducere a cheltuielilor cu salariile;
b) O creştere a cheltuielilor cu salariile;
c) O reducere a productivităţii muncii;
d) O creştere a productivităţii muncii;
e) O creştere a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare.
285. Indicele fondului de salarii = 102%; Indicele veniturilor din exploatare = 104%;
Indicele salariului mediu = 108%. Aceasta semnifică:
a) A crescut numărul de personal şi productivitatea muncii;
b) A crescut numărul de personal şi fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare;
c) A crescut fondul de salarii şi productivitatea muncii, dar s-a redus fondul de salarii la
1000 lei venituri din exploatare;
d) A scăzut productivitatea muncii, şi numărul de personal;
e) A crescut productivitatea muncii şi fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare.
286. Indicele fondului de salarii = 96%; Indicele veniturilor din exploatare = 88%;
Indicele productivităţii muncii = 98%. Aceasta semnifică:
a) A scăzut productivitatea muncii şi a crescut numărul de personal;
b) A crescut numărul de personal şi a crescut fondul de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare;
c) A scăzut fondul de salarii şi salariul mediu;
d) A crescut salariul mediu, dar s-a redus productivitatea muncii;
e) A crescut productivitatea muncii şi a scăzut numărul de personal.
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287. Costul marginal reprezintă:
a) Costul cu materiile prime şi materialele aferente ultimei unităţi de producţie realizate;
b) Sporul de cheltuieli generate de creşterea volumului de activitate cu o unitate;
c) Costul previzionat de realizare a produselor;
d) Costul minim posibil de realizare a produselor;
e) Acel nivel al costului de producţie egal cu preţul de vânzare.
288. Care dintre următorii indicatori se foloseşte pentru caracterizarea rentabilităţii?
a) Producţia exerciţiului;
b) Valoarea adăugată;
c) Cifra de afaceri;
d) Rezultatul din exploatare;
e) Productivitatea muncii;
289. Excedentul brut de exploatare se calculează cu relaţia:
a) Producţia exerciţiului - consumurile provenind de la terţi;
b) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele;
c) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul;
d) Producţia exerciţiului - Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele;
e) Partea din rezultatul exerciţiului utilizată pentru dezvoltarea întreprinderii.
290.Rezultatul total al exerciţiului se stabileşte cu relaţia:
a) Venituri totale + Cheltuieli totale;
b) Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare;
c) Rezultatul din exploatare - Rezultatul financiar;
d) Rezultatul total al exerciţiului - Rezultatul din exploatare;
e) Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar.
291. Rezultatul exploatării se poate determina cu relaţia:
a) Excedentul brut de exploatare + Venituri din provizioane din exploatare + Alte venituri
din exploatare - Cheltuieli cu personalul - Alte cheltuieli de exploatare;
b) Excedentul brut de exploatare + Venituri diverse de exploatare - Cheltuieli cu amortizarea
şi provizioanele din exploatare - Cheltuieli diverse de exploatare;
c) Valoarea adăugată + Subvenţii de exploatare - Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul;
d) Cheltuielile din exploatare - Veniturile din exploatare;
e) Veniturile din exploatare + Cheltuielile din exploatare.
292. Influenţa cu semnul plus a preţului de vânzare asupra profitului aferent cifrei de
afaceri semnifică:
a) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) Creşterea costurilor pe produse;
c) Scăderea preţului de vînzare;
d) Creşterea preţului de vânzare;
e) Creşterea volumului producţiei vândute.
293. Influenţa cu semnul minus a modificării costului pe produs asupra profitului
aferent cifrei de afaceri semnifică:
a) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
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b)
c)
d)
e)

Scăderea ponderii produselor cu costuri mai mici;
Creşterea costului pe produs;
Reducerea costului pe produs;
Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mici.

294. Influenţa cu semnul plus a modificării costului pe produs asupra profitului aferent
cifrei de afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mari;
b) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
c) Creşterea costului pe produs;
d) Creşterea ponderii produselor cu costuri mai mici;
e) Reducerea costului pe produs.
295. Influenţa cu semnul plus a structurii producţiei asupra profitului aferent cifrei
afaceri semnifică:
a) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media
întreprindere;
b) Creşterea ponderii produselor pentru care rentabilitatea este mai mică decât media
întreprindere;
c) Reducerea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media
întreprindere;
d) Creşterea rentabilităţii pe produs;
e) Reducerea costului pe produs.
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296. Influenţa cu semnul minus a structurii producţiei asupra profitului aferent cifrei
de afaceri semnifică:
a) Menţinerea structurii producţiei;
b) Reducerea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mică decât media pe
întreprindere;
c) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media pe
întreprindere;
e) Creşterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mică decât media pe
întreprindere.
297. Creşterea preţurilor de vânzare are ca efect:
a) Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) Reducerea cifrei de afaceri;
d) Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) Reducerea ratei rentabilităţii comerciale.
298. Creşterea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:
a) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
b) Reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) Creşterea ratei rentabilităţii comerciale.
299. Rentabilitatea exprimă:
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a)
b)
c)
d)
e)

Eficienţa generală a activităţii comerciale a întreprinderii;
Plusul de valoare adus de activitatea întreprinderii;
Veniturile totale realizate de întreprindere;
Capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit;
Raportul dintre eforturile depuse şi rezultatele obţinute.

300. Rata rentabilităţii resurselor consumate este influenţată de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Cantitate, preţ, cost;
b) Cantitate, structură, preţ, cost;
c) Preţ, structură, cantitate;
d) Structură, preţ, cost;
e) Structură, cost, preţ.
301. Rata rentabilităţii vânzărilor (comerciale) este influenţată de următorii factori
direcţi, în următoarea ordine:
a) Cantitate, cost, preţ;
b) Structură, cost, preţ;
c) Cantitate, structură, cost, preţ;
d) Structură, preţ, cost;
e) Preţ, cost.
302. Rata rentabilităţii resurselor consumate s-a modificat de la 15% în perioada de
bază, la 10% în perioada curentă. Aceasta poate semnifica:
a) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decât profitul aferent cifrei de
afaceri;
b) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut în acelaşi ritm cu profitul aferent cifrei de
afaceri;
c) Cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut într-un ritm inferior profitului aferent
cifrei de afaceri;
d) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
e) Reducerea preţurilor de vânzare.
303. Creşterea volumului fizic al producţiei are ca efect:
a) Scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) Creşterea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
c) Scăderea ratei rentabilităţii resurselor consumate;
d) Scăderea cifrei de afaceri.
e) Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri;
304. Condiţia ca rata rentabilităţii financiare să crească prin folosirea îndatorării este:
a) rentabilitatea economică să fie mai mare decât nivelul inflaţiei şi rata dobânzii să fie mai
mică decât cota de impozit pe profit;
b) rentabilitatea economică să fie mai mare decât cota de impozit pe profit şi mai mare decât
rata inflaţiei;
c) rentabilitatea economică să fie mai mare decât zero, iar raportul datorii/capitalul propriu
să fie subunitar;
d) rentabilitatea economică să fie mai mare decât rata dobânzii;
e) rentabilitatea economică să fie mai mare decât raportul datorii / capital propriu.
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305. Indicele cifrei de afaceri = 106%; Indicele profitului aferent cifrei de afaceri =
108%; Indicele ratei rentabilităţii resurselor consumate = 104%. Aceasta semnifică:
a) A crescut profitul aferent cifrei de afaceri şi au scăzut cheltuielile şi rata rentabilităţii
comerciale;
b) Au crescut cheltuielile şi a scăzut rata rentabilităţiiresurselor consumate;
c) Au crescut rata rentabilităţii resurselor consumate şi cheltuielile la 1000 lei cifră de
afaceri;
d) Au scăzut cheltuielile şi a crescut rata rentabilităţii comerciale;
e) Au scăzut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri şi a crescut cifra de afaceri;
306. Indicele profitului = 103%; Indicele veniturilor = 105%. Aceasta semnifică:
a) Au crescut veniturile şi a scăzut profitul ;
b) Au crescut veniturile şi au scăzut cheltuielile la 1000 lei venituri;
c) Au crescut veniturile şi au crescut cheltuielile la 1000 lei venituri;
d) Au scăzut veniturile şi au scăzut cheltuielile la 1000 lei venituri;
e) Au crescut veniturile şi a crescut rata rentabilităţii veniturilor.
307. Când cota de impozit pe profit este egală cu zero, care este corelaţia între rata
rentabilităţii economice (Re), rata medie a dobânzii la creditele contractate (Rd) şi
rata rentabilităţii financiare (Rf), pentru a acţiona efectul pozitiv de levier
financiar?
a) Rf > Rd > Re;
b) Rf > Re > Rd;
c) Rd > Re > Rf;
d) Rd > Rf > Re;
e) Re > Rf > Rd;
308. Pragul de rentabilitate semnifică:
a) Acel nivel al volumului de activitate la care veniturile sunt egale cu cheltuielile;
b) Acel nivel al volumului de activitate la care firma obţine profitul maxim;
c) Acel nivel al productivităţii muncii egal cu salariul mediu;
d) Acel nivel al profitului care asigură distribuirea unor dividende stimulative pentru
acţionari;
e) Acea parte a profitului care rămâne la dispoziţia firmei după distribuirea dividendelor.
309. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 98%; Indicele profitului aferent
cifrei de afaceri = 105%; Indicele ratei rentabilităţii comerciale = 103%. Aceasta
semnifică:
a) A crescut profitul aferent cifrei de afaceri şi au scăzut cheltuielile şi rata rentabilităţii
resurselor consumate;
b) Au crescut cheltuielile şi rata rentabilităţii resurselor consumate;
c) Au crescut cifra de afaceri şi cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
d) Au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri şi rata rentabilităţii resurselor
consumate;
e) Au scăzut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri şi a crescut cifra de afaceri;
310. Riscul de exploatare este mai mare atunci când:
a) Diferenţa dintre cifra de afaceri efectivă şi pragul de rentabilitate scade;
b) Diferenţa dintre cifra de afaceri efectivă şi pragul de rentabilitate creşte;
c) Rata rentabilităţii economice creşte;
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d) Necesarul de fond de rulment scade;
e) Firma se finanţează numai prin surse proprii;
311. Se cunosc următoarele date:
Indicatori

An
bază
10000
6000

An
curent
14000
8000

Producţia exerciţiului (mii lei)
Consumurile provenind de la terţi (mii
lei)
Numărul mediu de personal
100
110
Timpul total efectiv lucrat (ore)
160000
181500
Influenţa timpului lucrat de un salariat asupra valorii adăugate este:
a) 175,5 mii lei;
b) -175,5 mii lei;
c) 537,5 mii lei;
d) 137,5 mii lei;
e) 272,3 mii lei;
312.Se cunosc următoarele date:
Cantitatea (buc)
Preţul de vânzare (mil. lei)
Produsele
An
An curent
An bază
An curent
bază
A
200
300
5
6
B
500
300
8
9
C
700
800
3
4
Total
*
*
*
*
Coeficientul de concentrare GINI-STRUCK (G) şi indicele HERFINDHAL (H), calculaţi
pentru anul de bază, iau valorile:
a) G = 0,270; H = 0,425;
b) G = 0,160; H = 0,350;
c) G = 0,160; H = 0,575;
d) G = 0,370; H = 0,425;
e) G = 0,370; H = 0,350;
313. Se cunosc următoarele date:
Indicatori
An bază
An curent
Cifra de afaceri
2000
2300
Cheltuieli materiale
1200
1400
Producţia vândută în perioada curentă exprimată în:
- preţul perioadei de bază
1800
- cheltuielile materiale pe produs ale perioadei de bază
1300
Influenţa producţiei fizice şi a structurii producţiei asupra valorii adăugate este:
a) +150 mii lei şi +220 mii lei;
b) + 120 mii lei şi -220 mii lei;
c) -80 mii lei şi -220 mii lei;
d) -80 mii lei şi +500 mii lei;
e) -300 mii lei şi -120 mii lei;
314. Pe baza datelor:
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Natura activităţii

Venituri (mii lei)
Cheltuieli (mii lei)
An bază
An curent
An bază
An curent
Exploatare
8000
10000
6000
7500
Financiară
500
300
1000
1400
Total
10000
12000
8000
10000
Influenţa structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale şi asupra
profitului total este de:
a) -14,9 lei şi +366,7 mii lei;
b) -30,6 lei şi + 155,3 mii lei;
c) -14,9 lei şi + 155,3 mii lei;
d) -37,12 lei şi -829,41 mii lei;
e) +25.7 lei şi -222,2 mii lei;
315.Se cunosc următoarele:
Indicatori

An
bază
750
50
5000

An
curent
1020
60
9000

Fondul de salarii (mii lei)
Numărul mediu de salariaţi
Veniturile din exploatare (mii
lei)
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţele productivităţii orare a muncii şi a salariului mediu orar asupra "Modificării
relative a fondului de salarii" sunt de:
a) -424,3 mii lei şi +94.3 mii lei, şi se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;
b) -533,3 mii lei şi +203.3 mii lei, şi se apreciază favorabil deoare productivitatea orară a
muncii a crescut într-un ritm superior creşterii salariului mediu orar;
c) -533,3 mii lei şi +203.3 mii lei, şi se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară
a muncii a scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;
d) -424,3 mii lei şi +94.3 mii lei, şi se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a crescut într-un ritm superior creşterii salariului mediu orar;
e) +120,5 mii lei şi -450,5 mii lei, şi se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a
muncii a crescut, iar salariul mediu orar a scăzut.
316. Se cunosc următoarele:
Indicatori

An
An
bază
curent
Fondul de salarii (mii lei)
2000
3000
Numărul mediu de salariaţi
50
60
Veniturile din exploatare (mii lei)
5000
9600
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţa productivităţii anuale a muncii asupra "Fondului de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare" şi asupra profitului din exploatare este:
a) -50 lei şi 1440 mii lei;
b) -150 lei şi 820 mii lei;
c) -50 lei şi 1020 mii lei;
d) -150 lei şi 1440 mii lei;
e) +150 lei şi 820 mii lei;
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317. Se cunosc următoarele:
Indicatori

An
An
bază
curent
Fondul de salarii (mii lei)
2000
3000
Numărul mediu de salariaţi
50
60
Veniturile din exploatare (mii lei)
5000
9600
Timpul total lucrat (ore-om)
87500
108000
Influenţa salariului mediu anual asupra "Fondului de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare" şi asupra profitului din exploatare este:
a) a) -50 lei şi -1440 mii lei;
b) b) +62.5 lei şi -600 mii lei;
c) c) -50 lei şi +1020 mii lei;
d) d) +150 lei şi -600 mii lei;
e) +62.5 lei şi +1020 mii lei;
318. Se cunosc următoarele:
Indicatori

An bază

An
curent
7000
4200

Cifra de afaceri
4000
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
3000
Producţia vândută în perioada curentă exprimată
în:
5000
- preţul perioadei de bază
3500
- costul perioadei de bază
Influenţa structurii producţiei asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri şi asupra
profitului aferent cifrei de afaceri este de:
a) -50 lei şi +150 mii lei;
b) -100 lei şi +250 mii lei;
c) + 50 lei şi +250 mii lei;
d) + 100 lei şi -700 mii lei;
e) -50 lei şi +250 mii lei.
319. Se cunosc următoarele:
Indicatori

An bază
6200
4600

mii lei
An curent
10800
7500

Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Producţia vândută în perioada curentă exprimată în:
- preţul perioadei de bază
8500
6200
- costul perioadei de bază
Influenţa volumului producţiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri şi a structurii
producţiei asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate este de:
a) +593.55 mii lei şi +2.31%;
b) +382.36 mii lei şi +12.37%;
c) +382.36 mii lei şi -5.47%;
d) +593.55 mii lei şi +12.37%;
e) -485.64 mii lei şi +2.31%;
320.Se cunosc următoarele:
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Produ-sele

Cantitatea

Preţ vânzare
Cost unitar
Chelt. fixe totale
(mii lei)
(mii. lei)
(mii lei)
A
2000
5
4
3000
B
1500
10
9
4500
Total
*
*
*
7500
Ştiind că valoarea activelor totale este de 10000 mii lei, nivelul cifrei de afaceri care permite
atingerea unei rate a rentabilităţii economice a activului de 20% este:
a) 21591 mii lei;
b) 17045 mii lei;
c) 25000 mii lei;
d) 37930 mii lei;
e) 12232 mii lei;

MODULUL V
ASIGURARI SI INSTITUTII ALE PIETEI FINANCIARE
Asigurări
321. Mutualitatea în suportarea pagubelor reprezintă:
a) totalitatea persoanelor fizice şi juridice ameninţate de existenţa unor riscuri comune;
b) acordul scris al asiguratului de a încheia contractul de asigurare;
c) suportarea pagubelor în comun de către toate persoanele cuprinse în asigurare;
d) repartizarea riscurilor la un număr cât mai mare de persoane;
e) excluderea din asigurare a unor riscuri nefavorabile.
322. Conform funcţiei de compensare a pagubelor, asigurarea are rolul de:
a) a repartiza PIB între participanţii la procesul de asigurare;
b) a obţine venituri suplimentare din plasarea primelor de asigurare;
c) a stabili condiţii de asigurare care să oblige pe asigurat la o conduită preventivă;
d) a contribui la refacerea bunurilor distruse;
e) a finanţa anumite activităţi de prevenire a pagubelor.
323. Conform funcţiei de repartiţie, asigurarea are rolul de:
a) a repartiza PIB între participanţii la procesul de asigurare;
b) a obţine venituri suplimentare din plasarea primelor de asigurare;
c) a stabili condiţii de asigurare care să oblige pe asigurat la o conduită preventivă;
d) a contribui la refacerea bunurilor distruse;
e) a finanţa anumite activităţi de prevenire a pagubelor.
324. În funcţie de subiectele raporturilor de asigurare, asigurarea se clasifică în:
a) asigurări interne şi asigurări externe;
b) asigurări directe şi asigurări indirecte (reasigurarea);
c) asigurări facultative şi asigurări obligatorii;
d) asigurări de bunuri, persoane şi de răspundere civilă;
e) asigurări de viaţă şi asigurări generale.
325. După domeniul asigurării, asigurarea se clasifică în:
62

a)
b)
c)
d)
e)

asigurări interne şi asigurări externe;
asigurări directe şi asigurări indirecte;
asigurări facultative şi asigurări obligatorii;
asigurări de bunuri, persoane şi de răspundere civilă;
asigurări de viaţă şi asigurări generale.

326. Rezerva de prime prevăzută a se constitui prin lege de către asigurătorii care
practică asigurări generale se calculează:
a) cel puţin la închiderea exerciţiului financiar, pe baza estimărilor asigurătorului pentru
daunele neavizate;
b) în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor
în anii în care rezultatele vor fi nefavorabile;
c) lunar prin însumarea cotei părţi din primele nete subscrise aferente perioadei neexpirate;
d) cel puţin la închiderea exerciţiului financiar prin însumarea cotei părţi din primele nete
subscrise aferente perioadei expirate;
e) pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar aferente
contractelor de asigurare încheiate înainte de această dată.
327. Rezerva pentru riscuri neexpirate prevăzută a se constitui prin lege de către
asigurătorii care practică asigurări generale se calculează:
a) cel puţin la închiderea exerciţiului financiar, pe baza estimărilor asigurătorului pentru
daunele neavizate;
b) în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor
în anii în care rezultatele vor fi nefavorabile;
c) lunar prin însumarea cotei părţi din primele nete subscrise aferente perioadei neexpirate;
d) cel puţin la închiderea exerciţiului financiar prin însumarea cotei părţi din primele nete
subscrise aferente perioadei expirate;
e) pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar aferente
contractelor de asigurare încheiate înainte de această dată.
328. Caracterul oneros al contractului de asigurare presupune faptul că:
a) părţile au obligaţii reciproce şi interdependente una faţă de cealaltă;
b) fiecare parte urmăreşte obţinerea unui avantaj pentru prestaţia pe care o face părţii
celeilalte;
c) prestaţiile părţilor prevăzute în contract sunt eşalonate în timp;
d) fiecare parte are posibilitatea de a accepta sau respinge contractul;
e) se formează numai prin consimţământul părţilor.
329. Contractul de asigurare are un caracter consensual atunci când:
a) se formează numai prin consimţământul părţilor;
b) prestaţiile părţilor prevăzute în contract sunt eşalonate în timp;
c) părţile au obligaţii reciproce şi interdependente una faţă de cealaltă;
d) efectele sale depind de un anumit eveniment viitor şi incert;
e) fiecare parte are posibilitatea de a accepta sau respinge contractul.
330. Contractantul asigurării, ca parte distinctă în contractul de asigurare, este
persoana care:
a) în schimbul primei de asigurare plătită asigurătorului îşi asigură bunurile;
b) încasează despăgubirea de asigurare sau suma asigurată la producerea evenimentului
asigurat;
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c) îşi asumă obligaţia să plătească asiguraţilor despăgubirea ce li se cuvine în cazul apariţiei
riscului asigurat;
d) în schimbul primei de asigurare plătită asigurătorului se asigură împotriva unor
evenimente ce pot apărea în viaţa sa;
e) îşi asumă sarcina de a încheia contractul de asigurare şi de a plăti prima de asigurare, fără
ca aceasta să aibă calitatea de asigurat.
331. Prima netă, pură sau teoretică reprezintă:
a) cota de primă procentuală ce se aplică la suma asigurată;
b) suma pe care o plăteşte efectiv asiguratul;
c) suma dintre cota de bază şi suplimentul sau adaosul la primă;
d) suma ce serveşte la constituirea exclusivă a fondului de asigurare;
e) sumă ce serveşte acoperirii cheltuielilor generale de achiziţie şi administrare a
asigurătorului.
332. În calculul despăgubirii de asigurare, aplicarea principiului răspunderii limitate
presupune că:
a) despăgubirea reprezintă aceeaşi parte din pagubă pe care o reprezintă suma asigurată faţă
de valoarea de asigurare;
b) despăgubirea de asigurare se acordă numai dacă dauna produsă de riscul asigurat
depăşeşte o anumită limită, dinainte stabilită;
c) despăgubirea este egală cu dauna, în limitele sumei asigurate, indiferent de valoarea reală
a bunului;
d) despăgubirea este egală cu dauna, indiferent de valoarea reală a bunului şi de suma
asigurată;
e) despăgubirea este egală cu suma asigurată, indiferent de valoarea daunei.
333. Un bun în valoare de 10.000 lei, care a fost asigurat pentru suma de 8.000 lei, a fost
distrus parţial, paguba fiind evaluată la suma de 6.000 lei. Asigurătorul a stabilit o
despăgubire de asigurare la valoarea de 4.800 lei, care a fost calculată cu ajutorul
următorului principiu de calcul al despăgubirii:
a) principiul primului risc;
b) principiul interesului asigurabil;
c) principiul răspunderii limitate;
d) principiul răspunderii proporţionale;
e) principiul franşizei atinse.
334. Asigurarea riscurilor financiare acoperă:
a) riscul de neplată a primelor de asigurare din partea asigurațior;
b) riscul de a obține pierderi financiare din partea asiguraților;
c) riscul de neplată din partea debitorilor ca urmare a refuzului acestora de a plăti;
d) riscul de neplată din partea debitorilor în caz de incapacitate de plată a acestora;
e) riscul de fraudă financiară din partea asiguratului.
335. Asigurarea are la bază contractul de asigurare, prin care:
a) asiguratul se obligă să plătească despăgubirea sau suma asigurată la apariţia riscului
asigurat;
b) asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea sau suma asigurată în
momentul încheierii contractului;
c) asiguratul se obligă să plătească o primă contractantului asigurării;

64

d) asigurătorul se obligă ca la producerea unui anumit risc să plătească asiguratului
despăgubirea sau suma asigurată;
e) asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului la apariţia riscului asigurat.
336. Trăsăturile activităţii de asigurare sunt:
a) riscurile să prezinte caracteristici asemănătoare, comune tuturor persoanelor ce alcătuiesc
clasa de risc;
b) riscurile să fie cedate în coasigurare;
c) evenimentul să nu se mai fi produs anterior la niciunul dintre asiguraţi;
d) trebuie să existe toate cele patru părţi ce intervin în contractul de asigurare;
e) existenţa certitudinii.
337. Conform funcţiei de prevenire, asigurarea are rolul de:
a) a repartiza PIB între participanţii la procesul de asigurare;
b) a obţine venituri suplimentare din plasarea primelor de asigurare;
c) a stabili condiţii de asigurare care să oblige pe asigurat la o conduită preventivă;
d) a contribui la refacerea bunurilor distruse;
e) a finanţa anumite activităţi pentru realizarea de investiţii productive.
338. Rolul economic al asigurărilor constă în:
a) permite supraviețuirea întreprinderilor;
b) întrajutorarea membrilor fondului de asigurare;
c) plata indemnizațiilor celor afectați de evenimentele asigurate;
d) participarea acestora la crearea de produs intern brut;
e) controlul manifestat asupra cauzelor ce produc pagube.
339. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se deosebeşte de asigurare
facultativă prin următoarele trăsături:
a) cuprinde numai o parte din bunurile de acelaşi fel;
b) au un caracter neindemnitar;
c) la acordarea unei despăgubiri nu se ţine seama de despăgubirile acordate anterior;
d) se acoperă numai pagubele materiale produse terţilor;
e) suma asigurată este stabilită pe baza înţelegerii între părţi.
340. Asigurările de viaţă se deosebesc de asigurările de non-viaţă prin următoarele
trăsături:
a) în contractul de asigurare există două persoane: asiguratul şi asigurătorul;
b) stabilirea sumei asigurate ţine seama de nevoia de protecţie şi de posibilităţile financiare
ale asiguratului;
c) perioada de asigurare este de maxim un an de zile;
d) suma pe care o plăteşte asigurătorul în momentul producerii riscului asigurat se numeşte
despăgubire;
e) asigurătorul calculează numai rezerve tehnice.
341. Asigurarea de răspundere civilă oferă protecţie pentru:
a) daune materiale aduse asiguratului din vina acestuia;
b) pagube provocate cu intenţie de către asigurat;
c) pagube produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau a unei terţe persoane;
d) despăgubiri pe care ar urma să le plătească asiguratul ca urmare a unui prejudiciu cauzat
unei terțe persoane;
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e) pagube produse în caz de forţă majoră.
342. Legislaţia în domeniul asigurărilor prevede pentru asigurătorii care practică
asigurări de viață să constituie următoarele categorii de rezerve tehnice:
a) rezerva matematică;
b) rezerva de viaţă;
c) rezerva de daune;
d) rezerva de catastrofe;
e) rezerva pentru riscuri expirate.
343. Asigurarea de răspundere civilă oferă protecţie pentru:
a) daune materiale aduse asiguratului din vina acestuia;
b) pagube provocate cu intenţie de către asigurat;
c) pagube produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau a unei terţe persoane;
d) daune materiale produse terţelor persoane din vina asiguratului;
e) pagube produse în caz de forţă majoră
344. În prezent, în România, activitatea de asigurare poate fi exercitată de către:
a) societăţi pe acțiuni, societăţi mutuale, autorizate de ASF;
b) asigurători autorizaţi în statele membre UE cu condiția obținerii autorizației de la ASF;
c) filiale ale unui asigurător dintr-un stat terţ UE, cu condiția notificării ASF;
d) sucursale aparţinând unor societăţi-mamă guvernate de legi dintr-un stat terţ, nesupuse
autorizării de către ASF;
e) fonduri de pensii autorizate.
345. Legislaţia în domeniul asigurărilor prevede pentru asigurătorii care practică
asigurări generale să constituie următoarele categorii de rezerve tehnice:
a) rezerva matematică;
b) rezerva de viaţă;
c) rezerva de daune;
d) rezerva pentru riscul de credit;
e) rezerva pentru riscuri expirate.
346. Interesul asigurabil în cazul asigurărilor de persoane:
a) constă în angajarea răspunderii civile a asiguratului faţă de terţe persoane;
b) presupune existenţa obligatorie a unei legături între beneficiarul asigurării şi asigurat;
c) este dat de existenţa unei daune;
d) nu prezintă importanţă în materia asigurărilor, întrucât indemnizaţia de asigurare este
datorată independent de existenţa unei daune;
e) trebuie dovedit de către asiguratul sau beneficiarul asigurării, întrucât el însoţeşte
evenimentele legate de persoană.
347. Pentru ca un risc să fie asigurabil, trebuie îndeplinite anumite condiţii:
a) producerea lui să fie posibilă;
b) producerea lui să depindă de voinţa asiguratului;
c) să aibă un caracter ilicit;
d) să genereze fie pierdere, fie câştig pentru asigurat;
e) să nu se mai fi produs anterior la niciunul dintre asiguraţi.
348. Suma asigurată reprezintă:
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a) suma pe care, în toate cazurile, trebuie să o plătească asigurătorul la producerea riscului
asigurat;
b) expunere la un prejudiciu financiar;
c) partea din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul îşi asumă răspunderea;
d) limita minimă a răspunderii asigurătorului;
e) valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pierderii sau distrugerii.
349. Evaluarea nivelului de risc, ca moment distinct în încheierea contractului de
asigurare, are scopul de a stabili:
a) condiţiile finale ale încheierii contractului de asigurare;
b) dacă a luat măsuri pentru limitarea pagubelor;
c) dacă asiguratul mai are şi alte asigurări încheiate;
d) coeficienţii de ajustare a tarifului de prime specific fiecărei forme de asigurare;
e) dacă asiguratul a plătit primele de asigurare la zi.
350. Până la apariţia evenimentului asigurat, asiguratul are obligaţia de:
a) a încheia asigurări suplimentare;
b) a furniza acte şi date referitoare la sinistrul asigurat;
c) a acorda sprijin pentru constatarea şi evaluarea pagubelor;
d) de a informa pe asigurător în privinţa modificării circumstanţelor care agravează riscul;
e) de a depune avizarea de daună.
351. După producerea evenimentului asigurat, asigurătorul trebuie să verifice:
a) existenţa bunului asigurat şi a modului în care acesta este întreţinut;
b) dacă asiguratul a solicitat duplicatul documentului de asigurare;
c) dacă bunurile respective sunt cuprinse în asigurare;
d) dacă asiguratul a fost de acord cu suma asigurată;
e) dacă a mai avut anterior şi alte asigurări încheiate.
352. Încetarea contractului de asigurare prin reziliere are loc atunci când:
a) se constată neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiei de întreţinere corespunzătoare a
bunurilor;
b) asiguratul a făcut declaraţii inexacte sau incomplete cu prilejul contractării asigurării;
c) asiguratul are rate de primă restante, pentru care a trecut termenul de păsuire acordat de
asigurător;
d) asiguratul nu a comunicat în scris modificările intervenite în cursul derulării contractului;
e) evenimentul asigurat a avut loc după începerea răspunderii asigurătorului.
353. În mod obişnuit, contractul de asigurare de bunuri cu durată determinată încetează
atunci când:
a) nu mai există interes în asigurare;
b) asiguratul a făcut declaraţii inexacte şi incomplete;
c) prin realizarea riscului, bunul a fost distrus în întregime;
d) asiguratul nu a comunicat în scris modificările intervenite în derularea contractului de
asigurare;
e) asiguratul nu-şi respectă obligaţia de achitare a primelor de asigurare.
354. În situaţia în care, pentru calculul despăgubirii de asigurare s-a optat pentru
principiul răspunderii limitate, franşiza poate fi:
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a) atinsă sau simplă, care se scade din orice pagubă, indiferent de volumul pagubei, în limita
sumei asigurate;
b) deductibilă, atunci când asigurătorul acoperă în întregime paguba, dacă aceasta este mai
mare decât franşiza stabilită în contract;
c) deductibilă, care se scade din orice pagubă, indiferent de volumul pagubei în limita sumei
asigurate;
d) atinsă sau simplă, atunci când asigurătorul o include obligatoriu în contractul de asigurare;
e) globală, atunci când se scade din prima de asigurare achitată de către asigurat.
355. Întocmirea declaraţiei sau cererii de asigurare presupune:
a) încasarea primei de asigurare de către asigurător;
b) stabilirea coeficienţilor de ajustare a primei de asigurare;
c) manifestarea voinţei din partea asiguratului de a încheia contractul de asigurare;
d) intrarea în vigoare a asigurării;
e) asumarea riscului de către asigurător.
356. Aplicarea franşizei în calculul despăgubirii de asigurare conduce la:
a) acordarea unui bonus asiguratului;
b) manifestarea riscului moral;
c) creşterea primei de asigurare;
d) creşterea cheltuielilor cu stabilirea despăgubirilor la pagubele de volum redus;
e) determină asiguratul să întreţină bunurile asigurate şi să prevină apariţia riscului asigurat.
357. Prima brută sau tarifară reprezintă:
a) cota de primă procentuală ce se aplică la suma asigurată;
b) suma pe care o plăteşte efectiv asiguratul;
c) suma ce serveşte la constituirea exclusivă a fondului de asigurare;
d) suma din care se deduce contribuţia la asigurările sociale;
e) sumă ce serveşte acoperirii cheltuielilor generale de achiziţie şi administrare a
asigurătorului.
358. Conform reglementărilor ASF, solvabilitatea societăților de asigurare reprezintă:
a) capacitatea acestora de a acoperi în orice moment obligațiile curente și viitoare față de
asigurați;
b) raportul dintre activele lichide și obligațiile certe pe termen scurt față de asigurați;
c) un instrument de stabilire a tarifelor de prime în anii următori;
d) capacitatea acestora de a obține profit;
e) raportul dintre profitul net şi activele acestora.
359. Fondul de Protecție a Victimelor Străzii acordă despăgubiri persoanelor
prejudiciate prin accidente de vehicule, atunci când:
a) vehiculul care a produs accidentul era asigurat într-o ţară străină;
b) vehiculul care a produs accidentul nu era asigurat facultativ;
c) au loc numai vătămări corporale sau decese;
d) au loc numai pagube materiale;
e) vehiculul care a produs accidentul nu avea asigurare RCA la data producerii accidentului.
360. Despre capitalul social al societăților de asigurări se poate spune că:
a) reprezintă o pătrime din fondul de siguranță;
b) reprezintă o sumă cel puțin egală cu fondul de siguranță;
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c) este stabilit la acelaşi nivel pentru asigurările de viață, cât și pentru asigurările de nonviață;
d) este egal cu fondul de rezervă liberă vărsat;
e) reprezintă cel mult fondul de siguranță.

Gestiunea portofoliului de titluri
361.Termenul de economisire reprezintă:
a) diferenţa dintre veniturile pe care le obţine un sector economic şi cheltuielile pe care le
efectuează;
b) veniturile obţinute de un anumit sector al economiei;
c) cheltuielile efectuate de un anumit sector al economiei;
d) structura unui sector economic naţional;
e) perioada de timp în care îşi desfăşoară activitatea un agent economic.
362.Din punct de vedere financiar, termenul de investiţie are următorul înţeles:
a) activitatea economică prin care se amână consumul prezent cu scopul de a spori veniturile
în viitor;
b) achiziţionarea unui titlu financiar, în speranţa obţinerii de câştig din diferenţele favorabile
de curs;
c) veniturile obţinute de o firmă din vânzarea produselor proprii;
d) cheltuielile efectuate de o firmă în domeniul social;
e) preluarea unui agent economic naţional de către o corporaţie străină.
363.Componentele majore ale pieţei titlurilor financiare sunt:
a) piaţa financiară;
b) piaţa bancară;
c) piaţa monetară;
d) piaţa asigurărilor;
e) piaţa primară şi secundară.
364.Acţiunile pot genera următoarele tipuri de câştig:
a) câştigul din dobânda aferentă acestor titluri de valoare;
b) câştigul din dividente;
c) câştigul din primele de emisiune;
d) câştigul din primele de rambursare;
e) câştigul din salariul pe care îl primeşte posesorul acţiunilor pentru participarea la
întrunirile AGA.
365.Accepţiunile formulate în literatura de specialitate cu privire la conceptul de risc
includ:
a) sacrificiul unui avantaj imediat sau absenţa unui consum imediat în schimbul unor
avantaje viitoare;
b) certitudinea asupra valorii viitoare a unui activ financiar;
c) imposibilitatea apariţiei unor factori care să conducă la rezultate nedorite;
d) posibilitatea de previzionare certă a tuturor factorilor ce pot apare în cursul efectuării unei
tranzacţii;
e) inexistenţa riscului în tranzacţiile efectuate pe piaţa financiară.
366.Diversificarea reprezintă:
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a) o componentă importantă a oamenilor cu apetit pentru risc;
b) formarea unui portofoliu prin achiziţia unui singur titlu financiar;
c) achiziţionarea unui titlu financiar urmată de vânzarea respectivului titlu într-o perioadă
foarte scurtă;
d) activitatea de achiziţie a activelor reale (aur, opere de artă);
e) atenuarea riscului prin combinarea în interiorul portofoliului a mai multor active
financiare.
367.Termenul de management pasiv al portofoliului are următorul înţeles:
a) cumpărarea şi vânzarea în mod constant a unui număr mare de acţiuni comune;
b) alcătuirea şi menţinerea unui portofoliu de acţiuni comune larg diversificat, special creat
să imite comportamentul unui indice;
c) concentrarea activităţii pe alcătuirea unui portofoliu format din bonuri de tezaur sau alte
titluri de stat;
d) alcătuirea unui portofoliu format în exclusivitate din obligaţiuni municipale;
e) alcătuirea unui portofoliu format în exclusivitate din opţiuni.
368.Conform concepţiei lui Buffet, există o alternativă de abordare a managementului
de portofoliu, diferită de strategia activă şi pasivă:
a) strategia de alcătuire a unui portofoliu format în exclusivitate din obligaţiuni municipale;
b) strategia de alcătuire a unui portofoliu format în exclusivitate din opţiuni de vânzare şi
cumpărare;
c) alcătuirea unui portofoliu pe baza informaţiilor cuprinse în principalele publicaţii
financiare;
d) investiţia focalizată;
e) investiţia diversificată, bazată pe achiziţii de acţiuni din domeniul IT.
369.În viziunea lui Buffet, o companie va fi aleasă dacă:
a) are o situaţie economică bună şi este condusă de oameni capabili;
b) raportul PER este ridicat;
c) face parte din domeniul IT ;
d) are peste 500 de angajaţi;
e) preţul acţiunilor companiei la bursă este foarte mare.
370.În esenţă, conceptul de investiţie focalizată are următorul înţeles:
a) concentrarea investiţiilor în companii care au cea mai mare probabilitate de a avea
rezultate peste medie;
b) vânzarea-cumpărarea de acţiuni comune, în mod frecvent;
c) alcătuirea unui portofoliu care să imite comportamentul unui indice;
d) investiţia în titluri de stat;
e) investiţia în obligaţiuni municipale.
371. Teoria portofoliului dezvoltată de Markowitz este construită în jurul următoarelor
idei centrale:
a) investitorii raţionali vor alege deţinerea de portofolii eficiente care sunt acelea care
minimizează câştigurile prognozate la un anumit nivel al riscului sau, în mod alternativ
sau echivalent, maximizează riscul la un nivel dat al câştigului prognozat;
b) cele două caracteristici relevante ale unui portofoliu sunt câştigul prognozat şi riscul său;
c) este imposibilă identificarea portofoliilor eficiente prin analiza temeinică a informaţiilor
pentru fiecare valoare mobiliară;
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d) investitorii pe piața de capital sunt iraționali;
e) programul computerizat nu indică ponderea resurselor financiare ale investitorului care ar
trebui alocată pentru fiecare valoare mobiliară pentru ca portofoliul să fie eficient.
372. Între un portofoliu şi valorile mobiliare ce îl compun pot fi identificate următoarele
relaţii:
a) este posibil de dedus riscul unui portofoliu prin simpla cunoaştere a riscului fiecărei valori
mobiliare;
b) câştigul unui portofoliu este suma ponderată a câştigurilor valorilor mobiliare
componente, ponderea fiecărei valori mobiliare fiind procentul din valoarea totală a
portofoliului care este investită în respectivul titlu;
c) câştigul aşteptat al unui portofoliu poate fi definit ca media geometrică a câştigurilor
aşteptate ale valorilor mobiliare individuale;
d) dispersia unui portofoliu este calculată ca sumă ponderată a dispersiilor valorilor
mobiliare componente;
e) câştigul unui portofoliu este media aritmetică a câştigurilor valorilor mobiliare
componente.
373.În cazul a n valori mobiliare, dispersia portofoliului este calculată prin următoarea
formulă:
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374. În cadrul modelului Sharpe, riscul unui titlu financiar este cuantificat prin
intermediul:
a) abaterii standard ;
b) dispersiei;
c) coeficientului β (măsură a senzitivităţii câştigului prognozat al unui titlu la evoluţiile
pieţei);
d) raportului de corelaţie;
e) covarianţei.
375. Prima de risc a pieţei este egală cu :
a) diferenţa între câştigul prognozat al pieţei şi câştigul prognozat al titlului fără risc;
b) diferenţa între câştigul prognozat al pieţei şi câştigul prognozat al oricărui titlu financiar
din portofoliu;

71

c) diferenţa între câştigul prognozat al titlului fără risc şi câştigul prognozat al oricărui titlu
financiar din portofoliu;
d) câştigul prognozat al pieţei multiplicat cu coeficientul β al oricărui titlu financiar din
portofoliu;
e) câştigul prognozat al titlului fără risc multiplicat cu coeficientul β al oricărui titlu financiar
din portofoliu.

376. Prima de risc a unui titlu financiar este egală cu:
a) prima de risc a pieţei;
b) prima de risc a pieţei multiplicată cu coeficientul β al titlului;
c) prima de risc a titlului fără risc;
d) câştigul prognozat al titlului multiplicat cu coeficientul β al titlului;
e) coeficientul β al titlului.
377. Sunt date următoarele date: câștigul titlului fără risc este 3%; câștigul prognozat
al pieței este de 6%; abaterea standard a pieței este de 2%; abaterea standard a
portofoliului este de 4%. Câștigul prognozat al portofoliului este egal cu:
a) 12%;
b) 5%;
c) 9%;
d) 3%;
e) 15%;
378. Dacă câştigul prognozat al titlului fără risc este de 2%, câştigul prognozat al pieţei
este de 8%, coeficientul β este 0,5, câştigul prognozat al titlului este:
a) 2%
b) 5%
c) 8%
d) 10%
e) 50%
379. Dacă câştigul prognozat al titlului fără risc este de 2%, câştigul prognozat al pieţei
este de 6%, coeficientul β este 0,5, prima de risc a titlului este:
a) 2%
b) 5%
c) 8%
d) 10%
e) 50%
380. Un rol deosebit în dezvoltarea teoriei pieţei eficiente l-a avut:
a) Markowitz;
b) Sharpe;
c) Bower;
d) Wippern;
e) Fama.
381. Conform teoriei lui Fama:
a) pe o piaţă eficientă, riscul unui portofoliu este invers proporţional cu câştigul;
b) pe o piaţă eficientă, apariţia unei informaţii conduce la ajustarea automată a preţurilor
înainte ca cineva să obţină profit;

72

c) pe o piaţă eficientă se pot face previziuni asupra viitorului, pentru că preţurile acţiunilor se
ajustează foarte rapid;
d) pe o piaţă eficientă, comportamentul investitorilor se concretizează în formarea de
portofolii dintr-un singur titlu financiar;
e) pe o piaţă eficientă, are loc migrarea capitalurilor dinspre piaţa de capital spre piaţa
monetară.

382. Pentru a calcula valoarea curentă a unei afaceri, se porneşte de la :
a) estimarea cheltuielilor totale ale firmei;
b) estimarea cash-flow-urilor afacerii;
c) estimarea veniturilor totale ale afacerii;
d) estimarea ratei profitului fimei;
e) estimarea perspectivelor favorabile pe termen lung.
383. Pentru a calcula valoarea curentă a unei afaceri, este necesară:
a) actualizarea cash-flow-urilor utilizând o rată adecvată de actualizare;
b) actualizarea cheltuielilor viitoare ale afacerii utilizând o rată adecvată de actualizare;
c) evaluarea managementului companiei;
d) analiza veniturilor totale obţinute în perioada trecută;
e) însumarea profitului net pe ultimii 5 ani.
384. În determinarea valorii intrinseci a unei afaceri, Buffett utilizează ca rată de
actualizare:
a) rata obligaţiunilor guvernamentale pe termen scurt;
b) rata obligaţiunilor guvernamentale pe termen mediu;
c) rata obligaţiunilor emise de companii puternice, pe termen scurt;
d) rata obligaţiunilor pe termen lung emise de compania „Coca-Cola”;
e) rata obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung.
385. Imperativul instituţional se referă la :
a) tendinţa conducerii unei firme de a imita comportamentul celorlalţi manageri;
b) performanţele obţinute de manageri în activitatea lor;
c) istoria activităţii unei firme;
d) necesitatea ca o valoare mobiliară să fie listată la bursă;
e) creşterea controlului instituţiilor specializate în cadrul activităţilor bursiere.
386. Interpretarea subiectivă a probabilităţilor exprimă:
a) acţiunile unui investitor pe piaţa bursieră;
b) procesul de analiză a evenimentelor trecute;
c) procesul de analiză al evenimentelor prezente;
d) gradul de încredere al individului într-un eveniment;
e) acţiunile unui investitor pe piaţa financiară.
387. Modelul de optimizare Kelly are la bază următorul concept:
a) cunoscând probabilitatea de succes, se pariază pe fracţiunea de cont care maximizează rata
de creştere;
b) cunoscând preţul unei acţiuni, se calculează numărul total de acţiuni ce poate fi
achiziţionat de un investitor;
c) cunoscând coeficientul de corelaţie dintre două titluri financiare, se calculează numărul
optim de acţiuni ce pot fi achiziţionate;
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d) cunoscând coeficientul beta al unui titlu, se calculează în ce fel acesta influenţează riscul
total al portofoliului, atunci când se va achiziţiona respectivul titlu;
e) cunoscând raportul câştig-risc al unui titlu, se analizează influenţa acestuia asupra
portofoliului.

388. Modelul de optimizare Kelly este exprimat prin formula :
a) 2p + 1 = x
b) 2p – 1 = x
c) p – 1 = 2x
d) p + 1 = 2x
e) p + 1 = x
389. Formula lui Kelly este optimă în baza următoarelor criterii :
a) rată de creştere minimă;
b) timp de aşteptate maxim pentru a atinge un anumit nivel al câştigului ;
c) rată de creştere maximă;
d) timp de aşteptare maxim pentru a atinge un anumit nivel al câştigului;
e) utilizarea conturilor în marjă
390. Utilizând formula lui Kelly, în cazul în care probabilitatea de câștig este de 60%,
fracțiunea de cont care ar trebui investită este de:
a) 10%;
b) 20%;
c) 40%;
d) 80%;
e) 90%
391. Utilizând formula lui Kelly, în cazul în care probabilitatea de câștig este de 90%,
fracțiunea de cont care ar trebui investită este de:
a) 10%;
b) 20%;
c) 40%;
d) 80%;
e) 90%
392. Finanţele comportamentale reprezintă :
a) un studiu care caută să explice ineficienţa pieţei utilizând teorii psihologice ;
b) un studiu care are la bază analiza riscului valorilor mobiliare;
c) un studiu care are la bază analiza câştigului valorilor mobiliare;
d) un studiu care are la bază analiza coeficientului beta al valorilor mobiliare;
e) un studiu care vine în sprijinul teoriei pieţei eficiente.
393. Conceptul de supraestimare se concretizează în :
a) reacţia exagerată la ştirile rele;
b) credinţa investitorilor în faptul că ei deţin cele mai bune informaţii;
c) credinţa investitorilor în faptul că ei au mai multe obligații decât au în realitate;
d) toleranţa crescută faţă de risc a investitorilor;
e) intoleranţa faţă de risc a investitorilor
394. Suprareacţia se explică prin faptul că :
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a)
b)
c)
d)
e)

oamenii sunt foarte reticenţi la noile informaţii;
investitorii sunt raţionali ;
investitorii au o toleranţă crescută faţă de risc;
oamenii pun prea mult entuziasm în câteva şanse, crezând că au prins un trend;
investitorii tind să se îndepărteze de cele mai recente informaţii de pe piața de capital.

395. Conceptul de aversiune asimetrică faţă de pierdere are următorul înţeles :
a) partea de câştig are un impact mai mare decât partea de pierdere;
b) investitorii nu reacţionează atunci când câştigă la bursă;
c) partea de pierdere are un impact mai mare decât partea de câştig;
d) investitorii nu reacţionează atunci când pierd la bursă;
e) investitorii preferă să nu investească la bursă.
396. Investiţiile de portofoliu sunt :
a) investiţii pe piaţa monetară;
b) fluxuri internaţionale complexe care includ resurse financiare, tehnologice, expertiză
managerială;
c) cumpărări şi vânzări de valori mobiliare pe pieţe de capital organizate şi nereglementate;
d) investiţii pe piaţa de capital;
e) dobândirea de valori mobiliare care presupune participarea nemijlocită la administrarea
unei firme.
397. În cadrul contului curent, nu sunt incluse :
a) transferurile de economii;
b) importul şi exportul de mărfuri;
c) plăţile externe sub formă de dividente;
d) împrumuturi externe;
e) despăgubirile în urma naţionalizării investiţiilor străine.
398. Serviciul datoriei externe este :
a) export / PIB;
b) export / import;
c) rate scadente + dobânzi;
d) export – import ;
e) datorie / export.
399. Potrivit studiilor actuale, evaluarea performanţelor trebuie întreprinsă prin
prisma:
a) unei dimensiuni – câştigul;
b) a trei dimensiuni – câştigul, riscul, relaţiile cu celelalte segmente ale pieţei financiare;
c) unei dimensiuni – riscul;
d) a două dimensiuni – câştigul şi riscul;
e) a trei dimensiuni – riscul, dispersia câştigurilor, abaterea standard a câştigurilor.
400. Reprezintă caracteristici ale câştigului intern:
a) este calculat pentru determinarea randamentului la maturitate al acțiunilor;
b) reprezintă rata de discount a fluxurilor de numerar asociate unei investiţii în obligațiuni
astfel încât suma algebrică a acestora să fie egală cu zero;
c) evaluează competenţa profesională a managerilor de portofolii;
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d) este rata de discount a fluxurilor de numerar asociate unei investiţii astfel încât suma
algebrică a acestora să fie subunitară;
e) este rata de discount a fluxurilor de numerar asociate unei investiţii astfel încât suma
algebrică a acestora să fie supraunitară.
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