
LISTA ÎNTREBĂRILOR 

PENTRU PREGĂTIREA CĂTRE EXAMENUL DE LICENŢĂ 

LA SPECIALITATEA FINANŢE ŞI BĂNCI 

FINANŢE 

1. Finanţe publice: geneză, concept, conţinut şi funcţii. Politica financiară a statului. 

a) definiți geneza, conceptul, conţinutul și funcţiile finanţelor publice; 

b) identificaţi sistemul de reglementare și argumentaţi rolul finanţelor publice; 

c) apreciați direcţiile esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova. 

2. Sistemul de resurse financiare și cheltuieli publice. 

a) definiţi noțiunea, conceptul și conţinutul de resurse financiare și cheltuieli publice; 

b) prezentaţi structura, dinamica și indicatorii de cuantificare a resurselor financiare și 

cheltuielilor publice; 

c) argumentaţi factorii ce contribuie la modificarea mărimii resurselor şi cheltuielilor publice 

în Republica Moldova. 

3. Procesul bugetar şi activitatea bugetară a statului. 

a) definiţi conceptul de sistem şi proces bugetar; 

b) caracterizaţi trăsăturile, scopul şi etapele procesului bugetar; 

c) analizați și dați o apreciere comparativă a bugetului public şi sistemului bugetar. 

4. Trezoreria publică. 

a) definiţi noțiunea, conceptul, funcțiile și sarcinile trezoreriei publice; 

b) expuneți şi descrieți structura sistemului trezorerial și mecanismul organizării lui; 

c) apreciați trăsăturile definitorii ale organizării şi funcţionării sistemului trezorerial din RM. 

5. Gestiunea capitalului propriu al întreprinderii. 

a) definiţi noţiunea, conceptul, politica şi mecanismul formării capitalului propriu al 

întreprinderii; 

b) expuneți procedura gestiunii capitalului propriu al întreprinderii; 

c) argumentați metodele de creştere de capital. 

6. Politica de autofinanţare şi de dividend. 

a) definiţi noţiunea de autofinanțare și dividend; 

b) prezentaţi aspectele politicii de autofinanţare şi de dividend; 

c) analizați procedura de determinare a capacității de autofinanțare și a eficienței politicii de 

dividend. 

7. Gestiunea capitalurilor împrumutate pe termen lung şi mediu. 

a) definiţi conceptul și componentele capitalurilor împrumutate pe termen lung şi mediu; 

b) descrieți procedura finanțării pe termen lung prin împrumut obligatar; 

c) argumentați procedura de finanțare prin leasing. 

8. Structura financiară a capitalului întreprinderii. 

a) definiţi noţiunea de structură financiară a capitalului întreprinderii; 

b) prezentaţi premisele de fundamentare şi criterii de alegere a structurii financiare a capitalului 

întreprinderii; 

c) analizați procedura de determinare a capacității de îndatorare și fundamentaţi criteriile şi 

etapele de optimizare a structurii capitalului. 

9. Gestiunea activelor imobilizate ale întreprinderii.  

a) identificați noțiunea, esența, tipologia activelor imobilizate ale întreprinderii; 



b) caracterizați deciziile financiare privind activele corporale; 

c) expuneți procedura de cuantificare a necesarului de active și a randamentului utilizării 

activelor corporale. 

10. Politica investițională a întreprinderii. 

a) definiţi conceptul, rolul, elementele şi conținutul investiţiilor;  

b) specificaţi procedura gestiunii investiţiilor şi strategiile lor de relansare; 

c) fundamentaţi activităţile şi caracterizaţi documentaţia necesară pregătirii, evaluării şi 

analizei proiectelor de investiţii. 

11. Amplasarea obiectivelor investiţionale. 

a) identificați particularităţile amplasării obiectivelor investiţionale; 

b) descrieţi mecanismul de alegere a proiectelor investiţionale în baza indicatorilor de eficienţă; 

c) relatați procedura efectuării studiului de fezabilitate a proiectelor investiţionale. 

12. Politica de gestiune a activelor curente. 

a) caracterizaţi politica de gestiune a activelor curente; 

b) fundamentaţi procedura gestiunii stocurilor; 

c) proiectaţi mecanismul gestiunii ciclului de exploatare. 

13. Finanţarea activităţii de exploatare. Fondul de rulment. 

a) definiţi noţiunea de necesar de finanţare a ciclului de exerciţiu; 

b) specificaţi aspectele dimensionării necesarului de finanţare a ciclului de exerciţiu; 

c) argumentați politica de gestiune a fondului de rulment. 

14. Gestiunea financiară a costurilor şi veniturilor. 

a) identificați conceptul de cost, consum, cheltuieli, venit; 

b) caracterizați componența consumurilor, cheltuielilor și veniturilor; 

c) analiza metodelor de determinare a costului și venitului. 

15. Profitul, rentabilitatea și rezultatele financiare ale întreprinderii. 

a) delimitaţi conceptual profitul, rentabilitatea și rezultatele financiare; 

b) caracterizaţi procedura de previziune a profitului; 

c) expuneţi indicatorii de cuantificare a rezultatului financiar. 

16. Trezoreriea întreprinderii. Gestiunea bugetară la nivel de întreprindere. 

a) identificați obiectivele, conținutul și elementele gestiunii trezoreriei întreprinderii; 

b) caracterizaţi procesul elaborării bugetului de trezorerie; 

c) fundamentați mecanismul de gestiune bugetară la nivelul întreprinderii. 

17. Planificarea şi previziunea financiară a întreprinderii. 

a) definiți noţiunea și etapele de planificare şi previziune financiară; 

b) elucidaţi conţinutul planului financiar;  

c) fundamentaţi procedura previziunii şi planificării financiare a activităţii întreprinderii. 

18. Restructurarea financiară a întreprinderii. 

a) descrieți conceptul de întreprindere în dificultate; 

b) presentați cauzele apariţiei insolvabilităţii; 

c) explicați mecanismul de restructurare, fuziune şi absorbţie. 

19. Impozite și taxe 

a) definiţi noţiunea, trăsăturile, elementele, principiile şi tipologia impozitelor şi taxelor; 

b) descrieţi mecanismul administrării fiscale; 

c) caracterizaţi sistemul fiscal al RM. 



20. Impozite directe 

a) definiți conceptul, tipurile şi caracteristica impozitelor directe; 

b) analizaţi asieta; 

c) argumentați procedura impozitării veniturilor. 

21. Impunerea indirectă 

a) explicați conceptul, caracteristica, tipurile şi componentele impozitelor indirecte; 

b) specificaţi procedura determinării şi perceperii taxei pe valoare adăugată; 

c) caracterizați noțiunea și modul de impunere a accizelor și taxelor vamale. 

22. Asigurări și reasigurări: necesitate și forme de manifestare. 

a) trasaţi conceptul, noţiunea, tipurile şi elementele tehnice ale asigurărilor şi reasigurărilor; 

b) specificaţi metodele de evaluare a bunurilor cuprinse în asigurare și mecanismul de 

constituire a fondului de asigurare; 

c) formulaţi conţinutul contractului de asigurare. 

23. Piaţa asigurărilor: concept, particularități, principii de organizare. 

a) descrieţi piaţa asigurărilor și procedura înregistrării şi licenţierii companiilor de asigurare; 

b) prezentați particularităţile organizării activităţii de asigurare şi reasigurare; 

c) analizați riscul şi incertitudinea în asigurări şi propuneţi căi de gestionare a acestora. 

24. Evaluarea și reevaluarea financiară a întreprinderii 

a) definiți noţiunea, esenţa, conceptul de evaluare şi reevaluare; 

b) identificaţi metodele de diagnostic, evaluare şi reevaluare; 

c) fundamentaţi procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii de diagnostic, evaluare şi 

reevaluare. 

25. Relaţii valutar-financiare internaționale: conținut, principii de funcționare, rol. 

a) definiţi noţiunea, obiectul, conţinutul şi rolul relaţiilor valutar-financiare; 

b) caracterizaţi sistemul monetar-financiar internaţional şi particularităţile funcţionării 

organismelor financiar-monetare internaţionale; 

c) identificaţi mecanismul finanţării şi creditării internaţionale şi propuneţi metode de 

echilibrare şi ajustare a balanţei de plăţi externe.  

 

BĂNCI 

 

1. Conţinutul şi funcţiile monedei. 

a) definiţi conceptul, conţinutul, funcţiile şi formele monedei; 

b) analizaţi teoriile aferente monedei; 

c) apreciaţi mecanismul circulaţiei monetare. 

2. Masa și agregatele monetare. Echilibrul monetari şi inflaţia. 

a) definiţi conceptul, conținutul și componentele masei și agregatelor monetare; 

b) demonstraţi procedura de determinare a agregatelor şi indicatorilor monetari; 

c) formulaţi premisele asigurării echilibrului monetar, inflației și propuneţi măsuri 

antiinflaţioniste. 

3. Piaţa şi politica monetară. Sisteme monetare naţionale şi internaţionale. 

a) definiți conceptul, conţinutul şi componentele structurale ale pieţei monetare; 

b) caracterizați noțiunea și sfera de acţiune a politicii economice; 

c) evaluaţi sistemele monetare naţionale şi internaţionale. 



4. Caracteristica și particularitățile funcționării băncilor. Piața bancară. 

a) definiți geneza, conceptul, funcțiile și particularităţile funcționării băncii ca instituţie 

financiară; 

b) fundamentaţi conceptul, sarcinile şi funcţiile băncii de emisiune. Prezentaţi statutul, 

atribuţiile, funcţiile şi principiile de organizare a BNM; 

c) apreciați segmentele, structura şi participanţii pieţei bancare. 

5. Sistemul și organismele bancare. Banca comercială: concept, caracteristică, fondare. 

a) definiți conceptul, caracteristica, structura și particularităţile organizării şi funcţionării 

băncilor comerciale; 

b) caracterizaţi sistemul bancar din Republica Moldova; 

c) argumentați procedura fondării, reorganizării și lichidării băncilor comerciale. 

6. Capitalul bancar. Resursele proprii ale băncilor comerciale. 

a) expuneţi conceptul, noţiunea, tipologia, funcţiile capitalului bancar; 

b) identificați tipurile de resurse proprii şi modul formării acestora; 

c) formulaţi mecanismul cuantificării suficienţei capitalului bancar. 

7. Resursele atrase ale băncilor comerciale. Resursele depozitare și non-depozitare. 

a) definiţi conceptul, caracteristica şi tipurile de resurse atrase ale băncilor comerciale; 

b) prezentați caracteristica și clasificarea depozitelor bancare și resurselor non-depozitare; 

c) argumentați procedura deschiderii, gestionării şi închiderii depozitelor bancare. 

8. Operaţiunile active ale băncii comerciale. 

a) identificaţi operaţiunile active ale băncii comerciale; 

b) analizaţi conceptul, rolul, funcţiile, clasificarea şi elementele creditului bancar; 

c) apreciaţi modul de calcul şi achitare a dobânzii şi formulaţi modul de perfectare a graficului 

de rambursare a creditului bancar. 

9. Evaluarea capacităţii de creditare a clienţilor. 

a) descrieți etapele procesului de acordare a creditului și procedura de evaluare a capacităţii de 

creditare a clienţilor;  

b) analizați procesul de evaluare a performanţelor financiare ale solicitanților de credit; 

c) elaboraţi mecanismul acordării şi rambursării creditului.  

10. Contractul de credit. Formele de asigurare a creditului bancar. 

a) descrieţi conţinutul contractului de credit; 

b) analizați formele de asigurare a creditului bancar; 

c) expuneţi gajul și creditul ipotecar ca formă de asigurare a rambursabilităţii creditului. 

11. Conturile bancare: tipologia, deschiderea, închiderea şi blocarea. 

a) definiți noţiunea, tipurile, caracteristica şi descrieţi procedura de gestionare a contului 

bancar; 

a) analizaţi documentele necesare pentru deschiderea unui cont bancar de către personae fizice 

şi juridice; 

b) argumentați mecanismul deschiderii, gestionării, blocării şi închiderii conturilor bancare. 

12. Organizarea casieriei bancare. Plăţile în numerar. 

a) definiți conceptul, esenţa şi tipurile casieriei bancare; 

b) analizaţi mecanismul organizării şi funcţionării casieriilor bancare; 

c) argumentaţi procedura efectuării plăţilor în numerar şi instrumentele de plată. 

13. Decontări fără numerar. Instrumente de plată. 



a) identificaţi principalele caracteristici ale decontărilor fără numerar; 

b) caracterizaţi instrumentele de plată fără numerar; 

c) formulaţi procedura decontărilor prin dispoziţia de plată, incasso, acreditiv, cambie, card. 

14. Decontări interbancare. Riscurile aferente operaţiunilor de decontare. 

a) prezentați conţinutul și clasificarea decontărilor interbancare; 

b) identificați mecanismul de efectuare a decontărilor interbancare și evidenţiaţi riscurile 

sistemului de plăţi interbancare; 

c) argumentați procedura de derulare a sistemului SWIFT şi TARGET.  

15. Banca comercială ca participant al pieţei valorilor mobiliare. 

a) relataţi tipurile de activităţi desfăşurate de băncile comerciale pe piața valorilor mobiliare; 

b) prezentați modul de licenţiere al băncilor comerciale de către CNPF; 

c) argumentați procedura de vânzare şi cumpărare a valorilor mobiliare, operaţiunile de 

deţinere a registrului, de depozit, de underwriting și de trust. 

16. Tehnica operaţiunilor cu valori mobiliare corporative. 

a) prezentați operaţiunile băncilor comerciale pe piaţa de capital; 

b) identificați tipologia şi caracterizaţi operaţiunile cu valori mobiliare corporative efectuate de 

către băncile comerciale; 

c) argumentaţi mecanismul efectuării tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative. 

17. Activitatea băncilor comerciale cu valori mobiliare de stat. 

a) definiți noțiunea, tipologia şi caracteristica valorilor mobiliare de stat; 

b) prezentați tranzacțiile cu valori mobiliare de stat; 

c) argumentaţi mecanismul emiterii și efectuării operațiunilot cu valori mobiliare de stat. 

18. Activitatea băncilor comerciale cu valută. Poziţia valutară a băncii comerciale 

a) prezentați mecanismul efectuării operaţiunilor valutare ale băncilor comerciale; 

b) identificaţi modalitatea deschiderii şi gestionării conturilor valutare și efectuării 

operaţiunilor SPOT, SWAP, Forward; 

c) apreciaţi poziţia valutară a băncilor comerciale din Republica Moldova. 

19. Managementul și marketingul bancar. Lichiditatea şi solvabilitatea băncilor comerciale. 

a) identificați noţiunea, principiile şi direcţiile de desfăşurare a managementului bancar; 

b) expuneți politica de marketing bancar; 

c) estimaţi procedura de determinare a lichidității şi solvabilitiții băncilor comerciale. 

20. Politica bancară. 

a) definiți conceptul, esenţa, rolul şi tipurile politicii bancare; 

b) caracterizaţi politica monetară, valutară şi de promovare a serviciilor bancare; 

c) apreciaţi instrumentele politicii bancare. 

21. Piața de capital: segmente, caracteristica, particularităţi.  

a) definiți conceptul, funcţiile și segmentele pieţei de capital; 

b) caracterizați tipurile, criteriile de clasificare și particularităţile emiterii titlurilor de valoare; 

c) documentați  procesul de reglementare şi supraveghere a activităţii pieţei de capital. 

22. Actorii pieței de capital. 

a) descrieți genurile de activitate a participanţilor profesionişti; 

a) identificați modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa 

valorilor mobiliare; 



b) argumentați procedura de desfăşurare a activităţii de brokeraj, de dealer, de ţinere a 

registrului, de depozitare, de administrare fiduciară a investiţiilor. 

23. Piaţa secundară. Particularităţile organizării şi funcţionării BVM. 

a) caracterizaţi piaţa secundară; 

b) expuneţi particularităţile organizării şi funcţionării Bursei de Valori din Moldova; 

c) proiectaţi mecanismul efectuării tranzacţiilor bursiere. 

24. Riscul şi incertitudinea în domeniul financiar-bancar. 

a) definiţi noțiunea conţinutul şi clasificarea riscurilor financiar-bancare; 

b) prezentați cauzele apariției riscului și incertitudinii în domeniul financiar-bancar; 

c) propuneţi metode de evaluare a riscurilor şi incertitudinii în domeniul financiar-bancar. 

25. Gestiunea riscurilor financiar-bancare. 

a) identificaţi metodele de minimizare a riscurilor şi de protecţie împotriva lui; 

b) expuneţi procedura de diversificare şi hedging ca direcţii de minimizare a riscurilor; 

c) argumentaţi procedura gestiunii riscurilor financiar-bancare. 
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