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.
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;
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c) raportul dintre veniturile totale şi suma impozitelor încasate;
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) 1, 2, 4, 6;
b) 2, 3, 5, 6;
c) 1, 3, 4, 5;
d) 1, 3, 4, 6;
e) 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.
14. Eficienţa cheltuielilor publice reprezintă raportul dintre:
a) efectele obţinute şi efectele prevăzute;
b) efectele obţinute şi eforturile financiare;
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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 Strategie și 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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19. Bugetul de stat este aprobat de:
a) Ministerul Finanţelor Publice;
b) Guvern;
c) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
d) Curtea de Conturi;
e) Parlament.
20. Principiul unităţii bugetare presupune că:
a) veniturile şi cheltuielile trebuie să fie înscrise în buget în sumele lor totale;
b) înscrierea tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în sumele lor globale, trebuie
să se facă într-un singur document;
c) veniturile bugetare trebuie să fie înscrise în buget şi aprobate de către
Parlament pe surse de provenienţă, iar cheltuielile în funcţie de destinaţia lor şi de
conţinutul economic;
d) odată vărsate la buget, veniturile publice se depersonalizează;
e) toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională.
21. Serviciul datoriei publice reprezintă:
a) raportul dintre datoria publică internă şi total datorie publică;
b) împrumuturi contractate pe termen scurt pentru acoperirea golurilor de casă;
c) totalitatea datoriilor rezultate din împrumuturile de stat lansate pe termen
mediu şi lung;
d) totalitatea datoriilor rezultate din prelungirea termenelor de rambursare a
împrumuturilor pe termen scurt;
e) totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte
costuri aferente datoriei publice conform contractelor de împrumut pentru o
perioada determinată.
22. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii nu sunt adevărate:
a) bunul public este accesibil pentru toată lumea;
b) în cazul bunurilor publice costul total de producţie nu creşte pe măsură ce
numărul total de consumatori creşte;
c) nonexcludabilitatea presupune că bunul odată produs, nu există nicio
modalitate prin care o persoană să poată fi oprită să îl consume;
d) nonrivalitatea presupune că mărimea consumată dintr-un bun de o
persoană afectează cantitatea pe care o pot consuma alţi oameni;
e) bunurile publice pure se caracterizează prin excluziune şi rivalitate perfecte.
23. În categoria bunurilor si serviciilor publice includem:
a) apărarea naţională;
b) ordinea publică;
c) alimentele;

13

d) locuinţa;
e) autoturismul propriu.
24. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:
a) sub incidenţa convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri intră doar
persoanele fizice;
b) conform criteriului naţionalităţii, un stat impune rezidenţii săi, care obţin
venituri în statul respectiv, indiferent dacă ei locuiesc sau nu în ţara lor;
c) în convenţiile de evitare a dublei impuneri, degrevarea fiscală reprezintă un
avantaj pentru statul care o acordă;
d) conform criteriului rezidenţei, impunerea veniturilor se efectuează de
autoritatea fiscală din ţara căreia aparţine rezidentul doar pentru veniturile
realizate pe teritoriul acelui stat;
e) în convenţiile de evitare a dublei impuneri, diminuarea sarcinii fiscale are
loc cu precădere în cazul impozitului datorat către ţara de rezidenţă.
25. O persoană din România obţine două venituri: 30000 u.m. în
România şi 4000 u.m. în Spania. Presupunem că în România se utilizează
impunerea progresivă, astfel: pentru venituri mai mari sau egale cu 34000
u.m. cota de impunere este de 15% şi pentru venituri mai mici de 34000 u.m.
cota de impunere este de 10%. În Spania cota de impunere este de 8%. Între
cele două ţări există convenţie de evitare a dublei impuneri care prevede că
metoda folosită este creditarea totală.
Impozitul plătit în România (ţara de rezidenţă) este:
a) 5100 u.m.;
b) 5420 u.m.;
c) 5500 u.m.;
d) 4780 u.m.;
e) 4700 u.m.
26. Potrivit art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările și completările ulterioare, instituţiile publice
reprezintă denumirea generică ce include:
a) Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile
publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea
acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;
b) Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate
ale administraţiei publice, alte autorităţi publice;
c) Senatul, Administraţia Prezidenţială, Ministerul Finanţelor Publice,
instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea
acestora indiferent de modul de finanţare a acestora;
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