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Aceste grile sunt supliment la pachetul de 75 de grile pe care le găsiți la

http://www.rei.ase.ro/admitere-masterat, alături de referințele
bibliografice.

76.

Care din următoarele aserțiuni NU este adevărată despre Tratatul de la Lisabona?
a. Nu a fost ratificat de Statele Membre
b. A fost semnat la 13 decembrie 2007
c. A intrat in vigoare la 1 decembrie 2009
d. Realizează o revizuire globală a TUE și TFUE
e. Introduce modificări substanțiale pentru întregul cadru instituțional

77. Care din următoarele NU este un domeniu de competență exclusivă?
a. Coeziunea economică și socială
b. Instituirea unei uniuni vamale
c. Definirea și desfășurarea politicii comerciale comune
d. Politica monetară pentru statele din zona euro
e. Definirea și punerea în aplicare a normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne

78. Care din următoarele NU este un domeniu de competență partajată?
a.
Conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind
pescuitul (PCP)
b.
Piața internă
c.
Transporturile
d.
Rețelele transeuropene
e.
Energia
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79. Care au fost fondurile structurale în perioada 2007-2013?
a. Fondul European de dezvoltare regională (FEDR), Fondul Social European (FSE),
Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
b. Fondul de Coeziune și Fondul de Solidaritate
c. Fondul European de pescuit și FEOGA
d. Fondurile naționale și fondurile europene
e. În perioada 2007-2013 nu s-au utilizat fonduri structurale, acestea fiind valabile doar pentru
perioada pre-aderare.

80. Care din următoarele aserțiuni este adevărată cu privire la procedura legislativă ordinară?
a. Comisia trimite propunerea legislativă către Consiliu și Parlament
b. Comisia examinează propunerea în două lecturi succesive
c. Parlamentul creează propunerea legislativă singur și o supune la vot
d. Nu este necesar acordul final al Consiliului și Parlamentului pentru adoptarea textului
e. Comisia trece direct la implementarea unei propuneri legislative, deoarece are rol de legiferare.

81. Care dintre următoarele NU este un principiu al politicilor structurale?
a. Buna gestiune financiară
b. Complementaritate
c. Concentrare
d. Parteneriat
e. Programare

82. Care sunt componentele specifice principiului concentrării?
a. Concentrarea resurselor, a obiectivelor și a duratei de timp
b. Concentrarea pe dezideratele i2010
c. Concentrarea pe obținerea consensului Statelor Membre
d. Concentrarea pe inițiativele Statelor Membre
e. Nu există principiul concentrării

83. Care din următoarele este un principiu pe baza căruia se realizează bugetul UE?
a. Buna gestiune financiară
b. Complementaritate
c. Concentrare
d. Parteneriat
e. Programare
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84. Câte cadre financiare multianuale au fost până în prezent?
a. 5: 1988-1992 Delors I, 1993-1999 Delors II, 2000-2006 Agenda 2000, 2007 – 2013
Agenda 2007, 2013-2020
b. 4: 1993-1999 Delors II, 2000-2006 Agenda 2000, 2007 – 2013 Agenda 2007, 2013-2020
c. 3: 2000-2006 Agenda 2000, 2007 – 2013 Agenda 2007, 2013-2020
d. 2: 2007 – 2013 Agenda 2007, 2013-2020
e. 1: 2007 – 2013 Agenda 2007

85. Politica de coeziune finanțează
a. Programe naționale aliniate obiectivelor și priorităților UE
b. Proiecte individuale
c. Proiecte naționale orientate pe interesul național
d. Proiectele transmise de regiunile bogate
e. Proiecte ale Parlamentului European
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