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1. Pe termen lung, alimentația adecvată este asigurată dacă (3p): 

a. aportul caloric răspunde nevoilor energetice ale individului 

b. nu există malnutriție proteino-calorică 

c. nu există malnutriție calorică cronică 

d. individul consumă mai puțin de 80% din media consumului caloric zilnic recomandat 

2. Nutriția este știința ce studiază (3p): 

a. accesul fizic și economic al oamenilor la hrană 

b. interacțiunea dintre alimente și organismul uman 

c. manevrarea, prepararea, transportul și depozitarea produselor alimentare în moduri care împiedică 

alterarea alimentelor sau degradarea lor 

d. în ce măsură disponibilitățile energetice alimentare sunt asigurate din producția internă 

3. Între factorii care influențează securitatea alimentară se regăsește (3p): 

a. mediul socio-economic și politic 

b. tranziția nutrițională  

c. degradarea terenurilor  

d. suveranitatea alimentară 

4. Între provocările asigurării securității alimentare se regăsește (3p): 

a. degradarea terenurilor 

b. mediul socio-economic și politic 

c. protecția socială 

d. performanța sistemului agroalimentar 

5. Degradarea alimentelor înseamnă (3p): 

a. modificarea proprietăților senzoriale și nutritive 

b. pierderea proprietăților nutritive 

c. transmiterea de substanțe chimice 

d. acumularea de toxine 

6. În principal, creșterea temperaturii medii pe planeta Pământ va avea următoarele repercusiuni (3p); 

a. modificarea productivității agroecosistemelor, în sensul creșterii în emisfera nordică și a scăderii în emisfera 

de sud, ceea ce va avea un important impact economico-social 

b. recircularea materiei 

c. procesele economice din producție 

d. dezvoltarea extensivă a producției de cereale 

7. Dacă E = nivelul poluării, E*=nivelul optim al poluării, C=costul de control al poluării, D=pagube de mediu, costul 

de control al poluării crește atunci când (3p): 

a. E<E* 

b. E>E* 

c. D=crește 

d. D=constant 

8. În funcție de impactul economic, externalitățile se pot manifesta în următoarele forme (3p): 

a. economii externe de producție, deseconomii externe de producție, economii externe de consum 

b. deseconomii externe de consum, impersonale, economii externe de producție 

c. pecuniare, personale, economii externe de consum 

d. pure, impersonale, deseconomii externe de producție 

9. Variația compensatoare (3p): 

a. exprimă un preț de monopol 

b. este un preț real 

c. exprimă disponibilitatea consumatorului de a plăti pentru a beneficia de un avantaj sau evita o pagubă 

d. este mai mare decât creșterea surplusului consumatorului 

10. Care dintre următoarele trăsături face parte din categoria trăsăturilor specifice ale mediului ca sistem (3p): 

a. conceptele de bază cu care se poate opera în analizarea mediului ca sistem sunt entropia și cantitatea de 

informație 

b. mediul este un sistem continuu și neanticipativ: valorile ieșirilor din sistem, la un moment dat, nu depind 

de valorile intrărilor la momente consecutive 

c. mediul este un sistem organizațional ce dispune de o mare independență funcțională 

d. între elementele mediului, ca sistem, există legături cvasistocastice 

11.  Care dintre următoarele limite reprezintă limită a economiei mediului (3p): 
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a. piața își are limitele sale în exercitarea funcției de alocare eficientă a resurselor naturale și în evaluarea 

costurilor ecologice și sociale 

b. procesele de producție 

c. procesele de consum 

d. cadrul legislativ din domeniul mediului 

12. Valoarea de utilizare potențială a bunurilor de mediu satisface una dintre următoarele condiții (3p): 

a. este mai mică decât valoarea de opțiune 

b. este mai mare decât valoarea economică totală 

c. exprimă valoarea funcțiilor identificate ale bunurilor de mediu, dar nevalorificate încă 

d. este mai mare decât valoarea de utilizare 

13. Sistemul indicatorilor de mediu trebuie să satisfacă următoarele cerințe (principii) generale valabile (3p): 

a. evaluarea stării mediului în concordanță cu intensitatea schimbărilor ce au loc legate de calitatea acestuia, 

obiectivele definite prin politica națională și acordurile internaționale 

b. indicatori ai sursei (emisiei) 

c. lipsa cooperării între economii 

d. utilizarea tehnologiilor poluante 

14. Relația biunivocă ,,economie – mediu” trebuie să se bazeze pe următorii factori direcți (3p): 

a. procesele biologice ce se desfășoară în mediu 

b. procesele tehnologice din activitatea de producție 

c. un ,,mesaj” material către mediu, reprezentat de emisii, deșeuri, degradări fizice etc., rezultat în urma 

activității de producție și consum 

d. fondul și stocul de capital natural 

15. Optimul paretian presupune (3p): 

a. procesele economice din activitatea de producție 

b. procesele economice din activitatea de consum 

c. existența atomicității puterii economice, a caracterului ei echitabil 

d. concentrarea puterii economice 

16. Baza măsurării avantajelor de mediu o reprezintă (3p): 

a. valoarea de utilizare 

b. preferințele indivizilor 

c. alocarea optimă a resurselor 

d. maximizarea avantajelor 

17. Surplusul consumatorului reprezintă (3p): 

a. avantajul global pentru indivizi sau colectivitate 

b. suma de bani pe care unii indivizi sunt dispuși să o plătească mai mult decât prețul pieței, ceea ce    înseamnă 

că ei beneficiază de un avantaj mai mare decât cel pe care-l exprimă acesta (prețul) 

c. valoarea bunurilor economice 

d. optimalitatea resurselor 

18. În funcție de natura proprietății imobiliare a pieței, piețele produselor agricole se clasifică în (3p): 

a. piețe ale producătorilor agricoli și piețe de gros 

b. piețe urbane și piețe rurale  

c. piețe organizate pe spațiul public și piețe organizate pe spațiul privat 

d. piețe permanente și piețe periodice 

19. Zonalitatea producției agricole apare (3p): 

a. datorită faptului că produsele agricole sunt organisme vii supuse unor procese biologice firești, naturale ale 

vieții 

b. datorită influenței mari pe care factorii pedoclimatici o exercită asupra producției agricole 

c. datorită faptului că produsele agricole se caracterizează printr-un volum mare și valoare de piață mică 

d. datorită faptului că produsele agricole se pot deteriora sub acțiunea unor solicitări exterioare 

20. În funcție de volumul mediu al unei tranzacții, piețele produselor agricole se clasifică în (3p): 

a. piețe ale producătorilor agricoli și piețe de gros 

b. piețe urbane și piețe rurale  

c. piețe fixe și piețe mobile (volante) 

d. piețe de vânzare cu amănuntul, piețe de vânzare cu ridicata și piețe mixte 
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21. În funcție de stadiul evoluției și dezvoltării mecanismelor de comercializare și al dotării tehnice, piețele produselor 

agricole se clasifică în: 

a. piețe clasice și piețe moderne 

b. piețe urbane și piețe rurale  

c. piețe fixe și piețe mobile (volante) 

d. piețe specializate și piețe nespecializate (polivalente) 

22. Filiera de produs începe (3p): 

a. la “poarta producătorului“ și se încheie la consumator 

b. la consumator și se încheie la producător 

c. la “poarta angrosistului“ și se încheie la consumator 

d. la “poarta detailistului“ și se încheie la consumator 

23. Din categoria caracteristicilor cantitative ale produselor agricole, fac parte (3p): 

a. sezonalitatea, dispersarea teritorială a producției, zonalitatea 

b. sezonalitatea, fragilitatea, perisabilitatea 

c. variația randamentelor producției, zonalitatea, fragilitatea 

d. calitatea greu cuantificabilă a produselor, fragilitatea, sezonalitatea 

24. În funcție de gradul de procesare, produsele agricole se pot clasifica în (3p): 

a. produse provenite din cultivarea plantelor și produse provenite din creșterea animalelor 

b. produse destinate autoconsumului și produse destinate comercializării 

c. produse primare și produse prelucrate 

d. produse foarte ușor perisabile și produse perisabile 

25. Printre componentele definitorii ale pieței funciare se regăsesc (3p): 

a. vânzarea-cumpărarea și arendarea terenurilor agricole 

b. vânzarea-cumpărarea de cereale și produse din cereale  

c. vânzarea-cumpărarea de lactate și produse lactate 

d. vânzarea-cumpărarea de carne și produse din carne 

26. Între măsurile directe, extraeconomice, de translare (transmitere) a proprietății funciare din agricultură, care s-au 

derulat în afara pieței funciare - fiind rezultatul unor decizii publice, regăsim (3p): 

a. irigațiile 

b. Reforma agrară din 1991 

c. chimizarea 

d. mecanizarea 

27. Evaluarea economică (absolută) a terenurilor agricole presupune (3p): 

a. creşterea veniturilor totale ale agricultorilor 

b. exprimarea bănească, pe baza unei metodologii prestabilite a mărimii valorii terenurilor 

c. stabilirea cantității de îngrășăminte chimice necesară culturilor perene 

d. creşterea preţurilor produselor agricole 

28. Cele mai des utilizate criterii de dimensionare a exploatațiilor agricole sunt acelea stabilite în funcție de (3p): 

a. regimul anual al precipitațiilor și nivelul impozitelor agricole 

b. resursele atrase în procesul de producție și rezultatele înregistrate în procesul de producție 

c. perioadele de secetă și nivelul dobânzii la creditele agricole 

d. regimul anual de temperatură  

29. Dintre funcţiile specifice pieţei funciare nu fac parte (3p):  

a. contribuie la creşterea dimensiunii proprietății funciare și a exploataţiilor agricole 

b. favorizează accesul producătorilor agricoli la instituţii de credit 

c. favorizează tranziţia treptată a forţei de muncă din agricultură spre ramurile neagricole 

d. contribuie la accentuarea schimbărilor climatice 

30. În cadrul factorilor de influenţă cu aplicabilitate directă și frecvența cea mai mare, asupra intensităţii acţiunilor de pe 

piaţa funciară nu se regăsește (3p):  

a. gradul de fertilitate naturală 

b. dimensiunea parcelei și poziția acesteia în relief 

c. categoria de folosință agricolă 

d. cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră generată de agricultură 


