Partea I
TESTE GRILĂ

Capitolul 1
NECESITATEA, CONȚINUTUL ȘI SFERA
FINANȚELOR
1. Apariţia finanţelor a fost generată de:
A) apariţia societăţii;
B) apariţia comunei primitive;
C) apariţia claselor sociale;
D) apariţia economiei de schimb;
E) folosirea banilor.
Răspuns: C
2. Care din următoarele afirmaţii cu privire la relaţiile financiare nu este
falsă?
A) se realizează atât în natură, cât şi în bani;
B) reprezintă un transfer valoric de resurse sau de putere de cumpărare;
C) se suprapun perfect relaţiilor băneşti;
D) au ca scop satisfacerea nevoilor individuale;
E) reprezintă doar un transfer de valoare de la persoanele fizice şi juridice
către stat.
Răspuns: B
3. Concepţia intervenţionistă este specifică:
A) statului providenţă;
B) statului jandarm;
C) statului feudal;
D) statului consumator şi statului bunăstării;
E) statului sclavagist.
Răspuns: A
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4. Motivaţia obiectivă a apariţiei şi menţinerii finanţelor publice în
economiile contemporane este dată de următorii factori condiţionali:
A) evoluţia societăţii omeneşti şi prezenţa continuă a necesităţilor statului
de-a lungul acestor evoluţii;
B) necesitatea exercitării şi îndeplinirii funcţiilor statului;
C) manifestarea relaţiilor băneşti, care fac posibile formarea şi
repartizarea resurselor statului în formă bănească, precum şi existenţa
statului;
D) amplificarea şi diversificarea funcţiilor statului, precum şi substanţializarea transferurilor fără echivalent direct şi imediat;
E) caracterul istoric concret al statului şi necesitatea obiectivă a repartiţiei
produsului intern brut.
Răspuns: C
5. Finanţele publice prezintă următoarele trăsături:
1. este un sistem de relaţii financiare;
2. asigură formarea şi repartizarea în formă bănească a resurselor statului;
3. satisfac numai nevoile legate de formarea şi sporirea capitalului;
4. este un sistem de relaţii ce exprimă schimbarea formei valorii;
5. satisfac nevoile colective ale ţării.
A)
B)
C)
D)

2+3+4+5
2+3+4
1+2+5
2+5

E) 1 + 2 + 3 + 4 + 5
Răspuns: D
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6. Care din aspectele de mai jos sunt specifice finanţelor clasice?
1. servesc statul consumator;
2. corespund dezvoltării monopolurilor;
3. studiază gospodăria şi economia financiară a statului;
4. insistă asupra aspectelor teoretice ale finanţelor;
5. statul intervine în economie pentru compensarea lipsei de apetit în
afaceri a întreprinzătorilor privaţi.
A) 1 + 2 + 5
B)
C)
D)
E)

1+3+5
3+4+5
2+3+5
1+3+4
Răspuns: E

7. Care din următoarele afirmații sunt corecte:
1. mobilizarea și alocarea resurselor financiare se realizează prin operații
2.
3.
4.
5.

de repartiție financiară;
între apariția statului și finanțe nu există o legătură directă și
nemijlocită;
școala modernă recomandă intervenția statului în economie;
pentru statul jandarm finanțele nu reprezintă decât un mijloc de
asigurare a acoperirii cheltuielilor sale de administrație;
sfera finanțelor semnifică aria, câmpul lor de manifestare și
apartenența lor.
A)
B)
C)
D)
E)

1+2+3
1+3+4
3+4+5
2+3+4
1+4+5
Răspuns: B
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8. Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
1. în sfera finanţelor se regăsesc atât relaţii băneşti care exprimă un
transfer de valoare, cât şi cele care reflectă o schimbare a formelor
valorii;
2. de la fondurile bugetare se efectuează în mod sistematic plăţi cu titlu
rambursabil către unele regii autonome sau către instituţii publice;
3. relaţiile financiare sunt relaţii băneşti ce determină un transfer de
putere de cumpărare;
4. obiectul principal al repartiţiei financiare îl constituie avuţia naţională;
5. majoritatea resurselor financiare sunt mobilizate la fondurile publice
cu titlu definitiv şi fără contraprestaţie.
A)
B)
C)
D)
E)

1+2
3+5
2+3
1+4
2+5
Răspuns: B

9. Cuvântul finanţe a avut sensul de:
1. plată în bani;
2. venit al statului;
3. întregul patrimoniu al statului.
Alegeţi varianta completă de răspuns.
A)
B)
C)
D)
E)

1+2
2+3
1+2+3
1
1+3
Răspuns: C

10

