I. FINANŢE

TEMATICA:

Finanţe publice:
 concept, trăsăturile finanţelor publice, funcţiile finanţelor publice,
politica financiară, cheltuielile publice, eficienţa cheltuielilor publice,
resursele financiare publice, datoria publică, procesul bugetar, dubla
impunere;
 structuri administrative, actele administrative, contractele administrative, cheltuielile instituţiilor publice, veniturile instituţiilor
publice, execuţia bugetară la instituţiile publice, programele de
investiţii publice.
Fiscalitate: impozit, taxa, impozit pe profit, impozitul pe venit, impozite
și taxe locale, taxa pe valoarea adăugată, accize
Relaţii financiar-valutare internaţionale: mijloace de plată,
instrumente de plată, valute, curs valutar, convertibilitate, DST, coș valutar,
devize, titluri de credit, cambia, biletul la ordin, piaţa monetară, piaţa
valutară, dealeri, brokeri, arbitraj valutar, speculaţie valutară, tranzacţii
forward, contracte futures, contracte options, acreditivul documentar,
importator, ordonator, exportator, beneficiar, incasso documentar, balanţa
de plăţi.
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TESTE DE VERIFICARE

1. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate:
a) relaţiile financiare presupun o schimbare a formelor valorii;
b) formarea şi repartizarea fondurilor băneşti generează fluxuri de resurse
băneşti în dublu sens: de la persoanele fizice şi juridice către
colectivitate, reprezentată prin stat şi de la colectivitate către beneficiarii
fondurilor băneşti;
c) relaţiile financiare se caracterizează prin nerambursabilitate;
d) resursele băneşti mobilizate la fondurile băneşti presupun, din partea
statului, acordarea unei contraprestaţii directe, imediate şi individualizate;
e) resursele financiare publice se procură, în principal, pe baze contractuale.
2. Contribuţia principală la constituirea fondurilor publice o au/are:
a) transferurile din străinătate;
b) împrumuturile interne şi externe;
c) donaţiile;
d) subvenţiile;
e) produsul intern brut.
3. Scopul finanţelor publice este:
a) satisfacerea nevoilor colective ale societăţii;
b) preluarea de la contribuabili a impozitelor;
c) preluarea de la contribuabili a taxelor;
d) favorizarea capitalului privat;
e) consolidarea exclusivă a instituţiilor publice.
4. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate:
a) finanţele publice privesc statul, unităţile administrativ-teritoriale şi alte
instituţii de drept public;
b) scopul finanţelor private este satisfacerea nevoilor colective ale societăţii;
c) resursele finanţelor publice se procură de la persoane fizice şi juridice, în
principal, prin măsuri de constrângere;
d) scopul finanţelor publice este satisfacerea nevoilor persoanelor juridice;
e) scopul finanţelor publice este maximizarea profitului.
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5. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare nu este adevărată:
a) relaţiile financiare se caracterizează prin rambursabilitate;
b) relaţiile financiare cuprind şi relaţiile băneşti;
c) relaţiile financiare presupun un transfer de valoare;
d) transferul de valoare la fondurile ce se constituie în economie se realizează,
de regulă, fără contraprestaţie directă, imediată sau individualizată;
e) în cazul împrumuturilor de stat, relaţiile financiare se caracterizează prin
rambursabilitate.
6. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii nu reprezintă o trăsătură
a finanţelor:
a) statul este obligat să efectueze o contraprestaţie;
b) transferurile de fonduri se fac cu caracter temporar;
c) relaţiile financiare reprezintă un transfer de putere de cumpărare;
d) transferul de valoare se efectuează fără contraprestaţie directă;
e) nerambursabilitatea resurselor financiare.
7. Funcţiile finanţelor publice sunt:
a) evaluare
b) gestiune
c) repartiţie
d) control
e) constituire.
8. Distribuţia fondurilor financiare are ca beneficiar:
a) instituţiile publice;
b) statul;
c) companiile naţionale;
d) persoanele fizice;
e) persoanele juridice.
9. Din categoria veniturilor fiscale fac parte:
a) accize;
b) venituri din eliberări de permise;
c) impozite şi taxe pe proprietate;
d) venituri din taxe administrative;
e) amenzi.
10. Gradul de încasare a impozitelor reprezintă:
a) totalul impozitelor încasate într-o perioadă dată;
b) raportul dintre suma impozitelor încasate şi suma impozitelor prevăzute
în bugetul aprobat;
c) raportul dintre veniturile totale şi suma impozitelor încasate;
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d) diferenţa dintre suma impozitelor prevăzute în bugetul aprobat şi suma
impozitelor încasate;
e) raportul dintre suma impozitelor prevăzute în bugetul aprobat şi PIB.
11. Cheltuielile publice cuprind:
1. cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor
administraţiei publice centrale;
2. cheltuielile populaţiei;
3. cheltuielile efectuate din intrările anuale de credite externe;
4. cheltuielile efectuate din fondurile constituite în bugetele administraţiilor publice locale;
5. cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile constituite
la nivelul organismelor internaţionale şi distribuite, pe programe,
statelor beneficiare;
6. cheltuielile agenţilor economici.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 4, 6;
2, 3, 5, 6;
1, 3, 4, 5;
1, 3, 4, 6;
2, 3, 4, 6.

12. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate:
a) cheltuielile publice au o sferă mai restrânsă decât cheltuielile bugetare;
b) cheltuielile publice cuprind cheltuielile efectuate din intrările anuale de
credite externe;
c) cheltuielile bugetare reprezintă totalitatea cheltuielilor care se
efectuează la nivelul unui stat;
d) cheltuielile publice cuprind cheltuieli efectuate din fondurile constituite
la nivelul bugetelor administraţiilor publice locale;
e) cheltuielile bugetare cuprind cheltuieli finanţate din fonduri externe
nerambursabile.
13. În funcţie de clasificaţia economică, cheltuielile publice se împart în:
a) cheltuieli reale;
b) cheltuieli curente;
c) cheltuieli temporare;
d) cheltuieli de capital;
e) cheltuieli posibile.
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14. Eficienţa cheltuielilor publice reprezintă raportul dintre:
a) efectele obţinute şi efectele prevăzute;
b) efectele obţinute şi eforturile financiare;
c) eforturile financiare şi efectele prevăzute;
d) gradul de realizare a rezultatelor prevăzute şi eficacitate;
e) efectele prevăzute şi eficacitate.
15. Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca
organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea:
a) Guvernului;
b) Parlamentului;
c) Senatului;
d) Curţii de Conturi;
e) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
16. Instituţia supremă de control financiar asupra modului de formare,
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale
sectorului public este:
a) Ministerul Finanţelor Publice;
b) Parlamentul;
c) Curtea de Conturi;
d) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
e) Guvernul.
17. În subordinea Ministerului Finanţelor Publice funcţionează:
a) Curtea de Conturi;
b) Guvernul;
c) Comisia Naţională de Prognoză;
d) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
e) Parlamentul.
18. Ordonaţi cronologic etapele procesului bugetar:
1. executarea bugetului;
2. aprobarea bugetului;
3. controlul şi raportarea execuţiei bugetare;
4. elaborarea proiectului de buget;
5. aprobarea contului general de execuţie a bugetului.
a) 5, 1, 2, 4 , 3;
b) 4, 2, 5, 1, 3;
c) 1, 4, 5, 3, 2;
d) 4, 2, 1, 3, 5;
e) 5, 2, 4, 1, 3.
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