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DISCIPLINA de SPECIALITATE
Subiecte pentru proba de specialitate la specialitatea 364.1 Finanțe și bănci
Monedă și credit
Definiţi noţiunea de bimetalism:
Definiţi noţiunea de cambie:
Identificaţi una dintre funcţiile Băncii Centrale:
Definiţi noţiunea de bilet de bancă:
Identificaţi componenţa masei monetare:
Identificaţi noţiunea de cambie financiară:
Identificaţi creditul cămătăresc:
Identificaţi operaţiunea prin care posesorul unei cambii transferă unei alte persoane
cambia:
9. Identificaţi noţiunea de dobîndă bancară:
10. Explicaţi prin ce se caracterizează creditul public:
11. Descrieţi în ce constă funcţia creditului de stimulare:
12. Explicaţi noţiunea de piaţă monetară:
13. Explicaţi noţiunea de piaţă piaţă de capital:
14. Stabiliţi ce prevedea conferinţa de la Bretton Woods:
15. Clasificaţi nivelele sistemului bancar al Republicii Moldova:
16. Explicaţi ce reprezintă convertibilitatea monetară:
17. Stabiliţi care sunt funcţiile îndeplinite de credit:
18. Comentaţi prin ce se caracterizează creditul comercial:
19. Argumentaţi care sunt factorii care nu influenţează nivelul de echilibru al ratei dobînzii
pe piaţă
20. Argumentaţi ce reprezintă funcţia de bancă a guvernului:
21. Argumentaţi noţiunea de cec barat:
22. Argumentaţi noţiunea de credit de consum:
23. Argumentaţi funcţia monedei ca bani universali
24. Argumentaţi noţiunea de agregate băneşti:
25. Argumentaţi care a fost sistemul monetar internaţional ales la conferinţa de la Geneva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bazele funcționării piețelor de capital
1. Definiţi noţiunea de piaţă primară de capital
2. Definiţi noţiunea de piaţă secundară de capital
3. Identificaţi caracteristicile valorilor mobiliare
4. Identificaţi caracteristicile acţiunilor preferenţiale
5. Identificaţi caracteristicile titlurilor primare
6. Identificaţi caracteristicile obligaţiunilor
7. Identificaţi ce reprezintă obligaţiunea
8. Identificaţi scopul operaţiunilor speculative
9. Definiţi tranzacţiile în marjă
10. Stabiliţi caracteristicile acţiunilor
11. Clasificaţi acţiunile după drepturile pe care le generează

12. Stabiliţi caracteristicile acţiunilor ordinare
13. Explicaţi ce reprezintă obligaţiunile convertibile
14. Explicaţi ce presupun tranzacţiile la termen
15. Explicaţi care este scopul efectuării tranzacţiilor în marjă
16. Explicaţi pe ce mizează cumpărătorul unui stelaj
17. Explicaţi ce este un ordin la piaţă
18. Argumentaţi ce oferă clauza de răscumpărare deţinătorului de acţiuni
19. Argumentaţi care este scopul activităţilor bursei de valori
20. Argumentaţi necesitatea emisiunii de obligaţiuni
21. Calculaţi preţul de emisiune a acţiunii
22. Calculaţi valoarea patrimonială a acţiunii.
23. Calculaţi randamentul acţiunilor.
24. Calculaţi valoarea nominală a obligaţiunii.
25. Calculaţi cursul obligaţiunii.
Finanțele întreprinderii
1. Definiți previziunea financiară a întreprinderii
2. Definiți controlul financiar
3. Identificați funcția de repartiție a finanțelor întreprinderii
4. Definiți mecanismele financiare ale întreprinderii
5. Definiți fluxurile financiare de contrapartidă
6. Definiți fluxurile financiare autonome(nete)
7. Definiți capitalul permanent al întreprinderii
8. Definiți pragul de rentabilitate
9. Descrieți deciziile financiare curente
10. Comparați gradul de lichiditate a activelor
11. Stabiliți categorii de active
12. Explicați variațiile profitului brut
13. Explicați cum se determină gradul de îndatorare la termen
14. Stabiliți indicatorii financiari a întreprinderii
15. Stabiliți categoria consumurilor indirecte de producție
16. Stabiliți formula corectă de calcul a veniturilor din vînzări
17. Determinați și comentați rata lichidității imediate
18. Calculați rentabilitatea financiară și analizați valorile
19. Calculați valoarea uzurii anuale
20. Calculați rentabilitatea finală a capitalului propriu
21. Calculați rentabilitatea comercială
22. Calculați capacitatea de plată a entității
23. Determinați rata structurii financiare
24. Determinați rata de autonomie financiară
25. Determinați pragul de rentabilitate
Bazele activității investiționale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentați clasificarea investițiilor
Definți capitalul propriu
Clasificați subiecții procesului investițional
Definiți climatul investițional
activitatea economică investiţiile sunt reprezentate de următoarele caracteristici
Capitalul împrumutat poate fi sub formă

7. Procesul investiţional presupune
8. Capitalul social se determină
9. Politica de investiţii
10. Procesul investiţional
11. Proiectul investiţional
12. Studiul de fezabilitate
13. Metodele de finanţare a investiţiilor
14. Autofinanţarea
15. Eficienţa economică a investiţiilor
16. costul specific al acţiunilor preferenţiale
17. costul specific al creditului bancar
18. costul mediu ponderat al capitalului
19. costul acţiunilor ordinare

Bazele activității bancare
1. Functiile sistemului bancar
2. esenta si structura sistemului bancar
3. evolutia sistemului bancar in RM
4. Elementele de circulatie de marfuri si venituri
5. Economiile si investiitiile in circuitul de venit
6. Activitatea statului in circuitul de venit
7. Legatura ec.nationale cu ec.mondiala
8. Obiectl si sarcinile cursului
9. Banii şi funcţiile lor
10. Atributele principale ale banilor
11. Aparitia si evolutia bancilor, esenta activitatii bancare
12. functiile bancilor
13. tipurile bancilor
14. Operatiunile pasive ale BC(formarea res)
15. Operatiunile active ale BC (utilizarea res)
16. operatiunile de commission ale BC
17. principiile de dirijare a BC
18. Creditul bancar, esenta si specificatia
19. Principiile de creditare ale bancii comerciale
20. Procesul de creditare bancar
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