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LIMBA ROMÂNĂ 
 

I. Fonetică şi ortografie 
 
 
     TESTUL  1      cbcdddddddddddddddddddddddddddddddddddnmnggggggggg                                         
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Există hiat în cuvântul: a) creion; b) portocaliu; c) aiurit; d) speolog. 
2. În cuvântul zmeoaică există un triftong cu structura fonetică: a) semivocală + 
vocală + semivocală; b) semivocală + semivocală + vocală; c) vocală + semivocală + 
semivocală; d) semivocală + vocală + vocală. 
3. Cuvintele mieros, fiică, staţionare, cheag, îndoiai conţin: a) 2 diftongi, 1 triftong,  
2 hiaturi; b) 2 diftongi, 1 triftong, 1 hiat; c) 1 diftong, 2 triftongi, 1 hiat; d) 1 diftong,  
1 triftong, 3 hiaturi. 
4. Conţine un diftong ascendent cuvântul: a) aortă; b) naţional; c) tumoare; d) haihui. 
5. Este corectă prima formă în: a) tutti-frutti / tuti-fruti; b) viching / viking; c) ski / schi; 
d) basket / baschet. 
6. Conţine hiat cuvântul: a) dicţionar; b) leucă; c) maiestate; d) corăbioară. 
7. Sunt atâtea litere câte sunete în toate cuvintele din seria: a) fii, el, actual; b) ticsit, 
răscruce, victorie; c) unchi, extinctor, vişiniu; d) eraţi, solemn, narcise. 
8. În cuvântul chiciură sunt: a) 8 litere şi 9 sunete; b) 8 litere şi 8 sunete; c) 8 litere şi 
7 sunete; d) 8 litere şi 6 sunete. 
9. Litera e constituie vocală în toate cuvintele din seria: a) sentiment, cearcăn, ridiche; 
b) seară, geamuri, eroi; c) chei, mecena, epopee; d) iepuri, mea, reci. 
10. Litera i este semivocală în toate cuvintele din seria: a) specie, iad, chimir; b) ciudat, 
senior, auriu; c) ghilotină, fraţi, minciună; d) papucei, îndoială, fiestă. 
11. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) ponei, trândav, rucsac, comando; 
b) ponei, trândav, rucsac, comando; c) ponei, trândav, rucsac, comando; d) ponei, 
trândav, rucsac, comando. 
12. Cuvântul trafic se accentuează: a) doar trafic; b) doar trafic; c) trafic şi trafic; d) trafic 
şi trafic, în funcţie de sens. 
13. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) simbol, duminică, intim, bolnav; 
b) simbol, duminică, intim, bolnav; c) simbol, duminică, intim, bolnav; d) simbol, 
duminică, intim, bolnav. 
14. Sunt dublete accentuale admise de norma literară cuvintele din seria: a) buldog / 
buldog; b) vultur / vultur; c) suntem / suntem; d) aduserăm / aduserăm. EDITURA P
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15. Sunt dublete accentuale admise de norma literară toate cuvintele din seria: a) aripă / 
aripă; b) picnic / picnic; c) fenomen / fenomen; d) călugăriţă / călugăriţă.  
16. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: a) situaţie-limită, play-boy, mediteranean, 
primul război mondial; b) situaţie limită, playboy, mediteranean, primul Război Mondial; 
c) situaţie limită, play-boy, mediteraneean, Primul Război Mondial; d) situaţie-limită, 
playboy, mediteraneean, Primul Război Mondial. 
17. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) fa-nion / fa-ni-on; b) re-dem-
pţi-u-ne / re-demp-ţi-u-ne; c) ke-tchup / ketch-up; d) abs-tract / ab-stract. 
18. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) bei-za-dea / be-i-za-dea; 
b) fe-brua-ri-e / fe-bru-a-ri-e; c) o-bi-ect / o-biect; d) fix-i-ta-te / fi-xi-ta-te. 
19. Este corect despărţit în silabe primul cuvânt din seria: a) au-tum-nal / a-u-tum-nal; 
b) con-do-le-an-ţe / con-do-lean-ţe; c) fa-mi-lia-ri-ta-te / fa-mi-li-a-ri-ta-te; d) mi-csan-dră / 
mic-san-dră. 
20. Enunţul În ultimile ore ale celei de-a treia zi au venit destui de mulţi protestatari. 
conţine: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
21. Se dă enunţul: În ceea ce privesc proiectele, nu sunt mulţumit, dar, dacă se are în 
vedere rezultatele, ve-ţi reuşi datorită tenacităţii şi a hărniciei. Există: a) o greşeală; 
b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli. 
22. Se dă enunţul: Nu va mai apare nimic nou până în martie, pentru că nici unul, 
nici celălalt nu a anunţat o lansare. El conţine: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei 
greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
23. Există: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli; în enunţul 
Celebrii arbitrii au fost unanimi de acord în problema partidei transmisă de 
televiziune. 
24. Enunţul Mă sfii să afirm că efortul muncii depusă pentru înălţarea construcţiei a 
fost zadarnic, fiindcă înseşi managerul era acolo. conţine: a) o greşeală; b) două 
greşeli; c) trei greşeli; d) nu conţine nicio greşeală. 
25. Există: a) o greşeală; b) două greşeli; c) trei greşeli; d) patru greşeli; în enunţul 
Tigriii aceia arată-ii lui, că altfel nu se va sfiii să spună tuturor că i-i s-a luat dreptul 
de a face fotografii. 
 
     TESTUL  2      cbcdddddddddddddddddddddddddddddddddddnmnggggggggg                                         
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) editor / editor; 
b) penurie / penurie; c) lipie / lipie; d) eden / eden. 
2. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) acatist / 
acatist; b) regizor / regizor; c) cobalt / cobalt; d) gerberă / gerberă. 
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3. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) altădată / 
altădată; b) capsulă / capsulă; c) ibidem / ibidem; d) Ştefan / Ştefan. 
4. Sunt dublete accentuale acceptate de norma literară cuvintele din seria: a) cobai / cobai; 
b) alibi / alibi; c) primulă / primulă; d) item / item. 
5. Este corectă forma: a) giuvaier; b) giuvaer; c) juvaier; d) juvaer. 
6. Este corectă prima formă din seria: a) glonte / glonţ; b) tibia / tibie; c) tutor / tutore; 
d) paradontoză / parodontoză.  
7. Este corectă prima formă din seria: a) gips / ghips; b) preerie / prerie; c) baobab / 
boabab; d) sandală / sanda. 
8. Este corectă prima formă din seria: a) ciucur / ciucure; b) pulovăr / pulover; c) jăratec / 
jăratic; d) proroc / prooroc. 
9. Este corectă prima formă din seria: a) jampieră / jambieră; b) intreprindere / 
întreprindere; c) (a) importuna / (a) inoportuna; d) decreptitudine / decrepitudine.  
10. Este corectă prima formă din seria: a) (a) detaila / (a) detalia; b) repercusiune / 
repercursiune; c) ostatec / ostatic; d) itinerariu / itinerar. 
11. Este corectă prima formă din seria: a) disident / dizident; b) onorar / onorariu;  
c) islaz / izlaz; d) (a) întabula / (a) intabula. 
12. Este corectă prima formă din seria: a) înflorescenţă / inflorescenţă; b) desag / 
desagă; c) stachetă / ştachetă; d) ştecăr / ştecher. 
13. Este corectă prima formă din seria: a) caramelă / caramea; b) care va să zică / 
carevasăzică; c) cement / ciment; d) președenție / președinție. 
14. Sunt corecte ambele forme lexicale în seria: a) eleşteu / heleşteu; b) daravelă / 
daraveră; c) criblură / griblură; d) cangrenă / gangrenă. 
15. Este corectă prima formă din seria: a) caserie / casierie; b) misadă / mesadă;  
c) ienibahar / enibahar; d) inopinant / inopinat. 
16. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria: a) in-farc-te, jar-di-ni-e-ră, nu-an-ţă, 
om-o-nim; b) in-far-cte, jar-di-nie-ră, nuan-ţă, om-o-nim; c) in-farc-te, jar-di-ni-e-ră, 
nuan-ţă, o-mo-nim; d) in-far-cte, jar-di-nie-ră, nu-an-ţă, o-mo-nim. 
17. Este despărţit corect în silabe primul cuvânt din seria: a) oiş-te / o-iş-te; b) pă-stâr-nac / 
păs-târ-nac; c) per-ni-ci-os / per-ni-cios; d) vi-ni-e-tă / vi-nie-tă. 
18. Este despărţit corect în silabe primul cuvânt din seria: a) trans-cri-e-re / tran-scri-e-re; 
b) pun-cţi-e / punc-ţi-e; c) san-gvin / sang-vin; d) vi-zi-o-na-re / vi-zio-na-re. 
19. Sunt corect despărţite în silabe ambele cuvinte din seria: a) tre-pi-ed / tre-pied;  
b) mar-ti-ri-u / mar-ti-riu; c) promp-ter / prom-pter; d) pen-ul-tim / pe-nul-tim. 
20. Litera i redă trei sunete diferite în enunţul din: a) Ai simţit adierea? b) Stai, că vin 
toţi! c) Iei cu tine şi valiza? d) Bei un ceai şi trece! 
21. Fie cuvintele: (1) fixe, (2) exorcism, (3) exaltare, (4) exhaustiv, (5) exaspera,  
(6) excavator. Litera x notează sunetele [cs]: a) în toate; b) în niciunul; c) în (1), (2), 
(4), (6); d) în (1), (4), (5), când este urmată de consoane. EDITURA P
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ECONOMIE 
 
     TESTUL  1      cNevoi şi bunuri. Proprietatea şi libera iniţiativă   ggggg ggggg                                        
 
1. Satisfacerea nevoilor presupune întotdeauna: a) consumul de resurse nelimitate;  
b) consumul de bunuri sau utilităţi; c) consumul de bunuri libere; d) consumul de 
bunuri economice. 
2. Caracteristica esenţială a bunurilor libere este: a) abundenţa; b) aspectul virtual 
nelimitat; c) aspectul obiectual, material; d) permanenţa. 
3. Aerul de munte pentru un locuitor de la câmpie: a) este un bun liber; b) este un bun 
economic pentru că rezultă dintr-un proces de producţie; c) este un bun substituibil; 
d) este un bun economic. 
4. Costul de oportunitate: a) este pozitiv deoarece veniturile pot fi nelimitate; b) este 
maxim dacă venitul este maxim; c) este minim dacă venitul este minim; d) este zero 
dacă venitul este nelimitat. 
5. Caracterul limitat al resurselor derivă din: a) lipsa de potenţial a planetei; b) ritmul 
lent de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii; c) insuficienţa faţă de nevoile limitate;  
d) tensiunea nevoi-resurse. 
6. Costul real al alegerilor reprezintă: a) cea mai scumpă alternativă sacrificată;  
b) alternativa sacrificată cu utilitatea economică maximă; c) a doua opţiune sacrificată 
după cea la care s-a renunţat; d) satisfacţia pierdută prin neachiziţionarea primei 
alternative. 
7. Reprezintă o formă de risipă: a) bunurile produse şi destinate autoconsumului;  
b) achiziţia de capital fix când producţia este nulă; c) bunurile produse; d) consumul 
excesiv de resurse naturale create de om. 
8. Bunurile libere sunt: a) virtual nelimitate în raport cu nevoile; b) obţinute prin 
prelucrarea naturii; c) insuficiente în raport cu nevoile; d) rezultatul unei activităţi 
non-economice. 
9. Menajele reprezintă unităţi: a) în care are loc consumul, dar care participă şi la 
activitatea economică; b) omogene de consum; c) de distribuire a venitului; d) ce fac 
investiţii din profitul obţinut. 
10. Ştiinţa economică este utilă deoarece: a) este interesată de satisfacerea unui maxim 
de nevoi; b) încearcă să folosească eficient resursele limitate cu întrebuinţări 
alternative; c) este interesată de folosirea unui minim de resurse; d) este interesată de 
creşterea producţiei în orice condiţii. 
11. Atributul dispoziţiei relevă dreptul: a) de a înstrăina o proprietate prin donaţie;  
b) de a folosi bunul; c) de a da un împrumut fără dobândă; d) de a stăpâni în mod 
mijlocit un bun economic. EDITURA P
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12. Dreptul de uzufruct relevă: a) subiectul proprietăţii; b) dreptul de a beneficia de 
rodul unui bun; c) dreptul de a fi proprietar deplin; d) unul din cele cinci drepturi ale 
proprietăţii.  
13. Proprietatea se defineşte ca o relaţie între: a) oameni şi bunuri libere; b) oameni şi 
bunuri economice; c) oameni şi bunuri materiale; d) oameni şi bunuri existente în 
societate sau obţinute prin activităţi economice. 
14. Obiectul proprietăţii e format întotdeauna numai din: a) servicii; b) bunuri primare 
şi intermediare; c) bunuri de consum şi pentru producţie; d) bunuri. 
15. Fundamentul libertăţii de acţiune îl reprezintă: a) concurenţa; b) proprietatea 
privată; c) formarea liberă a preţurilor; d) pluralismul drepturilor proprietăţii. 
16. În economia de piaţă, libera iniţiativă exprimă: a) exercitarea dreptului de a poseda 
bunuri, de a le utiliza, de a dispune de ele şi de uzufructul lor; b) urmărirea în orice 
condiţii a propriului interes; c) un principiu al economiei de comandă; d) coexistenţa 
formelor de proprietate. 
17. Resursele refolosibile într-o economie: a) au caracter util şi pot fi reintroduse în 
activitatea economică; b) sunt regenerabile; c) sunt resurse primare; d) satisfac nevoi 
derivate. 
18. Diminuarea tensiunii dintre nevoi şi resurse presupune: a) maximizarea resurselor; 
b) minimizarea nevoilor; c) economisirea resurselor care nu poluează mediul; d) folosirea 
raţională a resurselor limitate. 
19. Este o resursă irecuperabilă: a) plasticul; b) timpul necesar producerii de bunuri 
într-un ciclu de producţie anual; c) sticla; d) cauciucul. 
20. În primă instanţă, indicatorul de măsurare a eficienţei muncii este: a) timpul liber 
rămas; b) timpul de vacanţă; c) timpul muncit efectiv; d) reducerea timpului de 
muncă. 
21. Bunurile libere sau create de om care servesc la activităţi economice şi/sau la 
satisfacerea unor nevoi individuale şi colective sunt: a) bunuri economice; b) resurse; 
c) produse; d) mărfuri. 
22. Limitarea resurselor: a) creează o tensiune între nevoi şi resurse; b) are caracter 
permanent, dar este fluctuantă; c) ţine de limitarea nevoilor; d) nu este o problemă 
care să afecteze mediul; A) (a, b); B) (a, b, c); C) (a, c); D) (b, c). 
23. Sunt considerate virtual nelimitate în raport cu nevoile: a) bunurile libere; b) bunurile 
economice; c) serviciile; d) informaţiile. 
24. Proprietatea într-o economie de piaţă: a) limitează agenţii economici; b) este doar 
privată sau publică; c) presupune exercitarea parţială a unor drepturi; d) este fundamentul 
libertăţii de acţiune. 
25. Dreptul de uzufruct poate fi înţeles ca: a) venitul unei moşteniri; b) chiria unei 
locuinţe; c) dobânda unui împrumut; d) toate răspunsurile sunt corecte. 
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     TESTUL  2      cNevoi şi bunuri. Proprietatea şi libera iniţiativă      ggggggggg                                         
 
1. În primă instanţă, omul este: a) producător; b) consumator; c) utilizator; d) atât 
utilizator, cât şi producător. 
2. Spre deosebire de evoluţia nevoilor umane, resursele sporesc şi se diversifică:  
a) mai lent; b) mai rapid; c) într-un ritm independent; d) cu mult mai rapid. 
3. Bunurile destinate autoconsumului: a) nu necesită costuri; b) sunt bunuri economice; 
c) sunt prodfactori; d) nu sunt bunuri finale. 
4. În cadrul economiei naturale, ponderea bunurilor o reprezintă: a) bunurile economice; 
b) bunurile marfare; c) serviciile; d) bunurile destinate autoconsumului. 
5. Identificaţi afirmaţia falsă: a) Orice bun marfar este un bun economic. b) Un bun 
liber poate deveni şi un bun economic. c) Un bun marfar poate deveni un bun liber. 
d) Un bun economic poate fi de tip produs sau servicii. 
6. Nu sunt bunuri de consum: a) doar bunurile libere; b) banii; c) factorii de producţie; 
d) toate răspunsurile sunt corecte. 
7. Satisfacerea nevoilor umane se poate realiza: a) indirect, din producţie proprie;  
b) direct, din producţie proprie; c) direct, prin intermediul pieţei; d) în totalitate. 
8. Costul de oportunitate este determinat de: a) caracterul limitat al nevoilor umane;  
b) venitul limitat; c) cea mai bună alternativă aleasă; d) preferinţele consumatorului 
exclusiv. 
9. În sens economic, o resursă este limitată dacă: a) provine din mediul natural; b) este 
derivată; c) nu este prodfactor; d) este insuficientă în raport cu nevoile. 
10. Raţionalitatea resurselor este necesară deoarece pe ansamblul lor: a) resursele 
cresc la fel ca nevoile; b) cresc mai lent decât nevoile; c) au tendinţa de stagnare;  
d) toate răspunsurile sunt greşite. 
11. După forma în care se prezintă, bunurile economice pot fi: a) produse sau servicii; 
b) materiale sau spirituale; c) tangibile sau materiale; d) nonmateriale sau servicii.  
12. Cantitatea de bunuri economice produsă de ţările dezvoltate: a) depăşeşte nevoile 
consumatorilor naţionali; b) este nelimitată; c) este limitată; d) este preponderent de 
tip servicii. 
13. Raportul nevoi-cantitate de bunuri economice la un moment dat este: a) unitar, 
deoarece se produce atât cât este nevoie; b) subunitar; c) supraunitar; d) dificil de 
estimat. 
14. Nevoia de hrană este o nevoie: a) elevată; b) fiziologică; c) superioară; d) complexă. 
15. Fac parte din categoria resurselor regenerabile: a) apa; b) pământul; c) aerul; d) toate 
răspunsurile sunt corecte. 
16. După provenienţa lor, resursele pot fi: a) simple şi complexe; b) regenerabile şi 
neregenerabile; c) primare şi derivate; d) de bază şi superioare. EDITURA P
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ECONOMIE 
 
     TESTUL  1      cIndicatorii macroeconomicigggggggggggg ggggggggggggggg                                        
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Indicatorii macroeconomici se pot exprima în funcţie de: a) preţul pieţei; b) preţul 
factorilor de producţie; c) profiturile firmelor; d) variantele a şi b sunt corecte. 

2. Preţurile pieţei sunt mai mari decât cele ale factorilor deoarece: a) includ 
impozitele directe şi indirecte; b) presupun un profit maxim; c) cererea este 
întotdeauna mai mare decât oferta; d) oferta este întotdeauna mai mare decât cererea. 

3. În categoria impozitelor indirecte nu intră: a) TVA-ul; b) accizele; c) taxele plătite 
de producător; d) obligaţiile fiscale plătite de către cumpărător. 

4. Bunurile cuprinse în PIB nu sunt destinate: a) consumului public; b) consumului de 
stat; c) exportului net; d) formării nete a capitalului. 

5. Exportul net reflectă: a) suma exporturilor şi a importurilor; b) tot ceea ce exportă  
o ţară; c) diferenţa dintre valoarea exportului şi cea a importului; d) valoarea 
exportului după plata taxelor vamale. 

6. Formarea brută a capitalului tehnic este: a) o investiţie ce include şi înlocuirea 
capitalului fix scos din funcţiune; b) baza profitului unei firme; c) un indicator 
microeconomic; d) o investiţie ce exclude formarea netă a capitalului. 

7. Produsul naţional brut este expresia valorică, de piaţă, a: a) bunurilor economice 
finale produse pe piaţa internă; b) bunurilor economice intermediare produse pe piaţa 
internă; c) bunurilor economice finale produse de agenţii economici naţionali;  
d) consumului de capital circulant. 

8. Indicatorul macroeconomic care măsoară valoarea bunurilor intermediare se 
numeşte: a) produs intern net; b) consum intermediar; c) consum de capital fix;  
d) produs naţional net. 

9. Soldul veniturilor în relaţie cu străinătatea reprezintă: a) diferenţa dintre producţia 
finală a agenţilor naţionali din străinătate şi a celor străini din ţară; b) diferenţa dintre 
producţia finală a agenţilor străini din ţară şi a celor naţionali din străinătate;  
c) o valoare pozitivă; d) o formă de exprimare a exportului net. 
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10. Identificaţi formula incorectă: a) PIB = PGB – CI; b) PIB = PIN – CCF; c) PIN =  
= PIB – CCF; d) PNN = PNB – CCF. 

11. Identificaţi formula corectă: a) PGB = PIN – CCF; b) PNNpf = VN; c) PNN =  
= CCF + PNB; d) PNB = PNN – CCF. 

12. Produsul naţional net este valoarea adăugată netă realizată într-o ţară, cu luarea în 
considerare a: a) consumului de capital fix; b) investiţiilor brute; c) soldului relaţiilor 
cu străinătatea; d) produsului intern brut. 

13. Indicatorul macroeconomic care cuprinde valoarea tuturor bunurilor dintr-o 
economie este: a) PGB; b) PIB; c) CI; d) PNB. 

14.  Produsul naţional include în componenţa sa valoarea bunurilor finale create de 
către agenţii naţionali: a) indiferent dacă activează în ţară sau nu; b) care activează 
doar în ţară; c) raportată numai la preţul pieţei; d) din care se elimină consumul de 
capital fix. 

15. Produsul intern net reprezintă: a) o parte din produsul intern brut; b) o parte din 
produsul naţional brut; c) o parte din produsul naţional net; d) toate răspunsurile sunt 
corecte. 

16. Venitul naţional reprezintă: a) PNB – CCF; b) PNN; c) PIB – CCF; d) PNBpf – 
– CCF. 

17. Raportul PIN/PNB este unul: a) supraunitar; b) negativ; c) constant; d) subunitar. 

18. Consumul de capital fix se referă la: a) investiţiile brute; b) investiţiile în creşterea 
stocurilor de materii prime; c) investiţiile de înlocuire; d) achiziţionarea de capital fix 
nou. 

19. Creşterea valorică a impozitelor indirecte va genera: a) creşterea preţului factorilor 
de producţie; b) scăderea masei monetare; c) sporirea preţului pieţei; d) creşterea 
impozitelor directe. 

20. Identificaţi relaţia corectă: a) PNN < PIN; b) PNB > PGB; c) PGB > PNN;  
d) PNB < PIB 

21. PGB se deosebeşte de PIB prin aceea că: a) include şi consumul de capital fix;  
b) include valoarea bunurilor finale; c) include şi valoarea bunurilor intermediare;  
d) nu exclude valoarea bunurilor finale. 

22. Formarea brută a capitalului include: a) investiţiile de dezvoltare; b) produsul 
intern net; c) costurile de producţie; d) valoarea tuturor bunurilor finale. EDITURA P
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23. Este o componentă a oricărui indicator macroeconomic: a) investiţia brută;  
b) investiţia de înlocuire; c) consumul de capital fix; d) investiţia netă. 

24. Produsul intern brut la preţul factorilor include: a) PINpf; b) taxe directe; c) PINpp; 
d) taxe indirecte. 

25. Produsul naţional brut are în componenţă: a) doar bunuri intermediare; b) doar 
bunuri finale; c) doar bunuri substituibile; d) orice tip de bunuri.  
 
     TESTUL  2      cIndicatorii macroeconomicigggggggg ggggggggggggggggggg                                        
 
Marcaţi varianta corectă de răspuns: 

1. Dacă PNB a crescut de la 3.000 mld. u.m. la 4.000 mld. u.m. în intervalul t0 – t1, iar 
consumul de capital fix s-a diminuat cu 200 mld. u.m., variaţia produsului naţional 
net: a) scade cu 1.300 mld. u.m.; b) creşte cu 1.200 mld. u.m.; c) creşte cu 1.300 mld. 
u.m.; d) scade cu 800 mld. u.m. 

2. Se cunosc următoarele date: CI = 20%PGB, CCF = 20%PIN şi CCF = 100 mld. 
u.m. Aflaţi valoarea PGB: a) 750 mld. u.m.; b) 830 mld. u.m.; c) 600 mld. u.m.;  
d) 500 mld. u.m. 

3. Dacă soldul relaţiilor cu străinătatea este negativ, atunci: a) PNB > PIB; b) PNB <  
< PIB; c) PNB = 0; d) PNN > PIN. 

4. Dacă soldul relaţiilor cu străinătatea este pozitiv, atunci: a) PNB < PNN; b) PNB =  
= PNN; c) PNB > PIB; d) PIB < PIN. 

5. Identificaţi afirmaţia corectă: a) Consumul intermediar nu intră în componenţa 
niciunui indicator economic. b) Consumul intermediar măsoară valoarea prodfacto-
rilor. c) PIB în termeni reali este întotdeauna mai mare decât PIB în termeni nominali. 
d) PIB în termeni nominali este întotdeauna mai mare decât PIB în termeni reali. 

6. Consumul personal de bunuri şi servicii face parte din: a) PNN; b) PGB; c) PIB;  
d) toate răspunsurile sunt corecte. 

7. Consumul guvernamental face parte din: a) consumul intermediar; b) consumul 
privat; c) veniturile specifice; d) produsul global brut. 

8. Atunci când PNN = PNB – 3.500, numărul 3.500 semnifică: a) consumul privat;  
b) consumul guvernamental; c) consumul intermediar; d) consumul de capital fix. 
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