ECONOMIE GENERAL

1.Ce reprezinta trebuintele umane?
a. cantitatea de bunuri oferit pe pia
b. ansamblul necesit ilor de consum productiv i neproductiv ale societ ii
c. cantitatea de bunuri consumat de catre agen ii economici
2. Identifica i clasificarea corect a nevoilor umane:
a. nevoi biologice i nevoi sociale
b. nevoi sociale i primare
c. nevoi biologice i derivate
3. Identificati principalele tr s turi specifice nevoilor:
a. limitate ca numar i concurente
b. limitate în capacitate i derivate
c. limitate în capacitate, concurente, nelimitate ca num r
4. Identifica i principalele categorii de resurse:
a. resurse primare i resurse derivate
b. resurse derivate i fiziologice
c. resurse complementare i derivate
5. În func ie de durata folosirii, resursele naturale se clasific , astfel:
a. resurse derivate i recuperabile
b. resurse recuperabile i resurse nerecuperabile
c. resurse fiziologice i primare
6. Identifica i clasificarea corect a serviciilor:
a. servicii primare si fiziologice
b. servicii productive si servicii neproductive
c. servicii neproductive si biologice

7. Ce reprezint resursele economice în perioada actual ?
a. elementele stocate de agentul economic care nu reprezint materie prim pentru
produc ie
b. totalitatea elementelor atrase care nu sunt folosite pentru producerea i ob inerea de
bunuri materiale i servicii
c. totalitatea elementelor atrase care sunt folosite pentru producerea i ob inerea de
bunuri materiale i servicii
8. Raritatea resurselor este specific :
a. doar pentru economia de pia
b. pentru fiecare tip de economie
c. doar pentru economie centralizat
9. Raritatea resurselor din economie impune:
a. folosirea unei cantit ti nelimate de resurse
b. risipa resurselor
c. rationalitate în utilizarea resurselor

1.

Identifica i tr satura specific pentru economia natural :

a. nevoile de consum sunt satisfacute din produc ia proprie;
b. nevoile de consum sunt satisf cute de bunuri cumparate;
c. ocup o pondere ridicat în economia de pia
2.

Economia de schimb reprezint :

a. forma de organizare i desf urare a activit ii economice în care agen ii economici
produc în vederea vânz arii;
b. forma de organizare i desf urare a activit ii economice în care agen ii economici nu
produc pentru pia ;
c. forma de organizare i desf urarea activit ii economice în care agen ii economici
produc bunuri libere.
3. Care din urmatoarele tr s turi sunt specifice economiei de schimb:
a. specializarea ag. ec, autonomia ag. ec, monetarizarea economiei;
b. monetarizarea economiei i dependen a economic a ag. ec.
c. existen a pe pia a unor produse nediferentiate
4. Care este tr s tura definitorie a organiz rii i func ion rii economiei de pia ?
a. proprietatea privat
b. planificarea
c. autoconsumul
d. interven ia statului
e. cererea i oferta de produse
5. Prezenta i clasificarea bunurilor economice.
6. Pia a reprezint :
a. spa iul economic i teritorial în care î i desf oar activitatea agen ii economici;
b. locul de întâlnire al agen ilor economici în calitatea acestora de vânz tori

i

cump r tori;
c. locul de formare al pre urilor la care se vând i se cump r bunurile economice i se
presteaz serviciile;

7. Banii îmbr c în timp diverse forme:
a. banii-bunuri,
b. banii-marfa (marfurile cu diferitele lor utilitati)
c. banii-aur
d. banii-bilete de banc
8. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru masa monetar .
9. Care dintre elementele urm toare exprim puterea de cump rare a banilor?
a. încrederea agen ilor economici fa de moned
b. cantitatea de aur de care dispune banca central
c. cantitatea de bunuri i servicii ce se poate cump ra cu o unitate monetar

1.

Care dintre enun urile urm toare definesc factorii de produc ie?

a. mijloace naturale, financiare i de munc de care dispune o economie la un moment
dat.
b. totalitatea bunurilor materiale i spirituale de care dispune societatea.
c. acea parte a resurselor atrase i consumate în producerea bunurilor i serviciilor..
2.

Economisirea factorilor de produc ie este impusa de cauze obiective precum?

3.

Defini i munca

4.

Defini i natura

5.

Defini i capitalul i prezenta i clasificarea capitalului.

6.

Defini i capitalul fix

7.

Defini i uzura fizic

8.

Defini i i scrie i formula de calcul pentru amortizare i rata amortiz rii

9.

Defini i capitalul circulant

i uzura moral .

1.

Defini i randamentul factorilor de produc ie.

2.

Defini i i scrie i formula de calcul a nivelului productivit ii

3.

Care dintre enun urile urm toare definesc productivitatea?

a. consumul factorilor de produc ie necesar pentru ob inerea bunurilor economice
b. volumul resurselor de care dispune economia.
c. expresia sintetic a eficien ei utiliz rii factorilor de produc ie în activit ile din care
rezult bunuri economice.
4.

Productivitatea global a factorilor de produc ie exprim :

a. produc ia total ob inut de o firm
b. bunurile produse de o firm

u destinate schimbului pe pia

c. produc ia ob inut prin consumarea unui factor de produc ie
d. eficien a agregat

a tuturor factorilor de produc ie consuma i pentru ob inerea

rezultatelor economice.
5.

Ce exprim cifra de afaceri CA

6.

Defini i valoarea ad ugat brut

7.

Defini i excedentul brut de exploatare.

i valoarea ad ugat net , VAb i VAn

1. Defini i costul de produc ie.
2. Defini i costul contabil.
3. Defini i costul economic.
4. Defini i costul de oportunitate
5. Defini i costul i scrie i rela ia de calcul a pre ului de vânzare.
6. Tipuri de cost: costul global, costul fix, costul variabil.
7. Defini i: costul total, costul mediu, costul marginal.
8. Scrie i rela iile de calcul pentru costul mediu i costul marginal i total.
9. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru rentabilitate (firm ), profit.
10. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru pragul de rentabilitate.

1. Defini i salariul, salariul nominal, salariul real,
2. Defini i salariul brut, salariul net, salariul colectiv, salariul minim.
3. M rimea salariului real este influen at de:
a. m rimea salariului nominal i nivelul productivit ii muncii
b. m rimea salariului nominal i nivelul pre urilor i tarifelor la bunuri i servicii
c. m rimea profitului.
4. Defini i profitul economic.
5. Asupra masei profitului ac ioneaz o serie de factori, precum:
a. productivitatea factorilor de produc ie, pre ul de vânzare i costul
b. volumul structura i calitatea produc iei
c. viteza de rota ie a factorilor de produc ie
6. Profitul net se repartizeaz având în vedere urm toarele fonduri:
a. constituirea rezervelor legale (provizioanele) i determinarea p r ii din profitul net ce
se transform în dividende.
b. rata profitului i dinamica salariului pl tit- primit
c. stabilirea fondurilor pentru autofinan are

i stabilirea fondului pentru primele

excep ionale atribuite unor salaria i;
7. Defini i dobânda i masa dobânzii (dobanda simpla i dobânda compus )
8. Defini i rata dobânzii i scrie i rela ia de calcul.
9. Pe termen lung, sc derea ratei dobânzii este influen at de:
a. dezvoltarea general a economiilor i cre terea autofinan rii întreprinderilor
b. cre terea costurilor serviciilor, inclusiv cele bancare
c. sc derea relativ a productivit ii capitalului;
10. Pe termen lung, cre terea ratei dobânzii este influen at de:
a. cre terea costurilor serviciilor, inclusiv cele bancare i cre terea înclina iei spre
investi ii
b. emigrarea capitalurilor flotante i speculative;
c. cre terea autofinan rii întreprinderilor

1. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru VAB- valoarea ad ugat brut .
2. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru VAN- valoarea ad ugat net
3. PNN, VN- venitul net i economiile brute, Eb.
4. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru PIB- produsul intern brut
5. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru PIN- produsul intern net
6. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru PNN- produsul na ional net.
7. Ecua iile de echilibru la nivel macroeconomic.
8. Enumera i indicatorii macroeconomici ai produc iei –enumerare i rela ii de calcul
9. Enumera i indicatorii macroeconomici ai venitului–enumerare i rela ii de calcul

1. Defini i conceptul de investi ie
2. Prezenta i etapele proiectelor de investi ii
3. Defini i studiul de fezabilitate
4. Defini i conceptul de analiza financiar
5. Prezenta i principalele obiective ale analizei financiare.
6. Defini i raportul de evaluare

1. Prezenta i principalele categorii de costuri i venituri
2. Prezenta i elementele principale ale unui credit
3. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru Leasing.
4. Costurile i nivelul produc iei: scrie i rela iile de calcul pentru costul mediu unitar,
costul marginal, beneficiul anual

1. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru rata de actualizare.
2. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru venitul net actualizat.
3. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru rata intern de rentabilitate
4. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru criteriul cheltuielilor totale actualizate.
5. Defini i i scrie i rela ia de calcul pentru termenul de recuperare

