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1. Subiectul de studiu al contabilităţii 
Răspuns: 
Subiectul contabilităţii este reprezentat de agentul economic (unităţile patrimoniale). 

Unităţile patrimoniale se împart, în general, în: unităţi economice, instituţii publice, grupuri de 
societăţi comerciale, organizaţii obşteşti, societăţile agricole, persoane fizice autorizate, economia 
naţională. 

Unităţile economice sunt organizate sub formă de regii autonome ale statului, societăţi 
comerciale şi societăţi (asociaţii) cooperatiste. Regiile autonome sunt organizate şi funcţionează 
în ramurile strategice ale economiei naţionale, stabilite de guvern (industria de armament, energie 
electrică, poştă şi transporturi feroviare, mine şi gaze naturale). Societăţile comerciale sunt de 
următoarele tipuri: Societate în Nume Colectiv, Societate în Comandită Simplă, Societate pe 
Acţiuni, Societate în Comandită pe Acţiuni, Societate cu Răspundere Limitată. Societăţile 
(asociaţiile) cooperatiste  

Instituţiile publice se împart în următoarele categorii: unităţi subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, adică unităţile de învăţământ preşcolar, şcolile generale, 
liceele, şcolile profesionale, universităţile şi învăţământul postuniversitar; unităţile subordonate 
Ministerului Sănătăţii, cum ar fi: dispensare, spitale, sanatorii, policlinici etc; unităţi subordonate 
Ministerului Culturii, cum sunt: teatre, opere, muzee, cămine culturale etc.; organele puterii şi 
administraţiei de stat: preşedinţia, parlamentul, guvernul, parchetul, prefecturile şi primăriile, 
organele de justiţie etc; armata şi organele de ordine internă şi de pază. 

Grupurile de societăţi comerciale reprezintă ansamblul constituit din mai multe societăţi 
având fiecare personalitate juridică, unite între ele prin diverse legături, în cadrul cărora, una 
dintre acestea, „societatea mamă”, ţine celelalte filiale, „fiice”, sub controlul şi dependenţa sa, cu 
drept de decizie asupra ansamblului grupului.  

Organizaţiile obşteşti sunt constituite din următoarele categorii: partidele politice, 
sindicatele, asociaţiile profesionale, cultele, societăţile de caritate, fundaţiile etc. 

Societăţile agricole au ca obiect de activitate exploatarea agricolă a pământului, uneltelor şi 
animalelor şi realizarea de investiţii în interes agricol. 

Persoanele fizice sunt acele persoane care au calitatea de comerciant, adică efectuează acte 
de comerţ (cumpărare/vânzare de mărfuri, operaţiuni de asigurare, transport de mărfuri sau 
persoane etc.) şi potrivit legii, sunt înscrise la Oficiul comerţului. 
 

2. Obiectul de studiu al contabilităţii şi concepţiile aferente 
Răspuns: 
Obiectul contabilităţii este reprezentat de patrimoniu, privit sub aspect economic, juridic şi 

financiar, precum şi rezultatele financiare ale agenţilor economici. 
Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor, exprimate în formă bănească, 

împreună cu bunurile la care se referă, ale unei persoane fizice sau juridice, indiferent de sursa de 
provenienţă. Astfel, el este unic şi indivizibil şi poate fi reprezentat de bunurile concrete, 
personale, distincte, materiale şi valorice (obiectul relaţiilor de drepturi şi obligaţii).  



În literatura de specialitate există mai multe concepţii referitoare la patrimoniu: privit sub 
aspect economic, sub aspect juridic, financiar. 

Sub aspect economic, patrimoniul este expresia bănească a averii, a bunurilor mobile şi 
imobile, a solului, a zăcămintelor naturale, a altor bunuri cu conţinut economic, a 
disponibilităţilor băneşti, titluri de valoare, modificările, mişcările elementelor patrimoniale ca 
urmare a operaţiilor economico-financiare ce au avut loc (cheltuieli, venituri şi rezultatele) 
deţinute de un agent economic, folosite în scopul realizării obiectului de activitate al unei 
persoane fizice sau juridice, indiferent de apartenenţa bunurilor respective. 

Sub aspect juridic, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură 
pecuniară (cu conţinut economic, în expresie bănească), aparţinând unei persoane fizice sau 
juridice, în calitatea ei de subiect de drepturi şi obligaţii, în vederea desfăşurării activităţilor 
economico-financiare.  

Sub aspect financiar, patrimoniul reprezintă resursele financiare din două unghiuri diferite: 
al modului de utilizare şi al provenienţei acestor resurse. 
 

3. Structura activelor patrimoniale ale firmei 
Răspuns: 
Activele se împart în: active imobilizate (sau fixe), active circulante (sau curente) şi 

cheltuieli înregistrate în avans (active de regularizare). 
Activele imobilizate sunt formate din: 
- imobilizări necorporale: cheltuieli de constituire sau de stabiliment, cheltuieli de cercetare-

dezvoltare, licenţe, brevete, mărci, concesiuni şi alte drepturi similare, fondul comercial, alte 
active fixe imobilizate necorporale (programe informatice, etc.); 

- imobilizările corporale: mijloace fixe şi terenuri, imobilizările în curs; 
- imobilizările financiare: titluri de participare, titlurile imobilizate ale activităţii de 

portofoliu, creanţele imobilizate. 
Activele circulante sunt alcătuite din:  

- stocuri: stocul de materii prime, stocul de materiale consumabile (materialele auxiliare, 
combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile), stocul de obiecte de inventar, 
baracamentele şi amenajările provizorii, producţia în curs de execuţie, stocul de 
semifabricate, stocul de produse finite, stocul de mărfuri, stocul de ambalaje (de circulaţie sau 
de producţie), stocul de animale şi păsări; 

- creanţe de tipul: clienţi, debitori sau avansuri acordate furnizorilor, efectele comerciale de 
primit, decontări cu asociaţii privind capitalul, alte creanţe; 

- plasamente şi disponibilităţi băneşti: titluri de plasament, instrumente de trezorerie (bonurile 
de tezaur, certificate substitutive de devize), disponibilităţi băneşti (numerar în casierie, 
disponibilităţile existente în conturi la bănci – la termen, la vedere –, CEC (cu limită, fără 
limită de sumă), acreditivul, alte valori – bilete de tratament şi odihnă, bilete de călătorie). 

Cheltuielile înregistrate în avans: cheltuieli înregistrate în avans cu chirii, abonamente, 
diferenţe din conversia creanţelor şi alte elemente de activ. 
 

4. Structura pasivelor patrimoniale ale firmei 
Răspuns: 
Pasivul patrimonial cuprinde: capitalul permanent, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, 

şi datoriile. 
Capitalul permanent cuprinde capitalul propriu, fondurile proprii şi datoriile pe termen 

mediu şi lung (împrumuturi financiare). Capitalul propriu se împarte în capital social (capital 
social subscris şi nevărsat şi capital social subscris şi vărsat), prime legate de capital (prime de 
emisiune, prime de fuziune, prime de aport), diferenţe din reevaluare, rezultatul exerciţiului, 
rezultatul reportat. Fondurile proprii cuprind rezerve (rezerve legale, rezerve statutare, alte 



rezerve), fonduri (fondul de dezvoltare, fondul de participare la profit, alte fonduri), subvenţii 
pentru investiţii, provizioane reglementate. 

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt considerate rezerve create pe seama 
cheltuielilor şi destinate riscurilor posibile generate de deprecierea elementelor patrimoniale sau 
de apariţia unor fapte viitoare ce pot diminua patrimoniul unităţii: amenzi, penalităţi, garanţii, 
despăgubiri clienţi etc. 

Datoriile faţă de terţi pot fi clasificate astfel:  
- împrumuturi şi datorii asimilate – cuprind mai multe categorii de datorii cum sunt: 

1.împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni – caz în care o societate comercială care 
are nevoie de un împrumut pe termen lung emite obligaţiuni pe care le supune subscripţiei 
publice; 

2.creditele bancare – pentru a acoperi nevoile temporare de resurse se apelează la 
credite bancare cu diferite termene de restituire: termen scurt (sub un an) – se numesc credite de 
trezorerie, termen mediu şi lung (mai mari de un an) – se numesc împrumuturi financiare; 

3.datorii din participaţii (sunt datorii pe termen mediu şi lung). 
- furnizori – cuprind datoriile unităţii patrimoniale ca urmare a relaţiilor sale comerciale. 

Datoria unei firme care s-a aprovizionat cu bunuri, plata urmând a o face ulterior, se regăseşte în 
contabilitate sub termenul de „furnizori”. 

- alte datorii – includ obligaţiile unităţii patrimoniale faţă de bugetul de stat şi bugetele 
locale, faţă de asigurările sociale, faţă de personal etc. 

Veniturile înregistrate în avans reprezintă pasive de regularizare pentru veniturile 
înregistrate în avans, diferenţele din conversia creanţelor şi datoriilor de pasiv. 
 

5. Principiile şi procedeele metodei contabilităţii 
Răspuns: 
Principiile metodei contabilităţii sunt: 

- principiul dublei reprezentări a elementelor patrimoniale, conform căruia 
elementele patrimoniului sunt reflectate sub două aspecte: sub aspectul utilităţii şi al 
destinaţiei bunurilor economice. Datorită dublei reprezentări a patrimoniului se înfăptuieşte 
un echilibru permanent între activ şi pasiv, cele două părţi ale bilanţului. 

- principiul dublei înregistrări a elementelor patrimoniale conform căruia se asigură 
echilibrul între patrimoniul economic şi cel juridic, dar şi între venituri, cheltuieli şi rezultate. 
Cele două principii enunţate sunt specifice metodei contabilităţii şi nu sunt întâlnite şi la alte 
discipline economice. 

- principiul sintetizării informaţiilor – la sfârşitul unei perioade de gestiune, fiecare 
unitate patrimonială trebuie să-şi cunoască situaţia economică şi financiară. Astfel, este 
necesară efectuarea unor calcule periodice de sinteză, care se pot efectua cu ajutorul 
bilanţului, a balanţei de verificare, a contului de rezultate etc. 

- principiul cronologiei şi al sistematizării – conform căruia, în contabilitate 
operaţiile economice şi financiare trebuie să se facă în ordinea în care s-au succedat, să fie 
sistematizate pe componente ale patrimoniului. 

- principiul înregistrării sintetice şi analitice – conform acestui principiu, în 
contabilitate, operaţiile economice se înregistrează: pe grupe de bunuri economice, drepturi şi 
obligaţii, în cadrul contabilităţii sintetice şi pe feluri de bunuri, drepturi şi obligaţii, în cadrul 
contabilităţii analitice. 

- principiul patrimoniului închis – conform acestuia contabilitatea trebuie urmărită 
la nivelul fiecărei unităţi patrimoniale, deci operaţiunile economice sunt urmărite în 
contabilitate numai din punctul de vedere al celui care gestionează respectiva unitate 
patrimonială. 

Procedeele folosite de contabilitate se pot clasifica astfel: 



- procedee generale tuturor ştiinţelor: raţionamentul, observaţia, comparaţia, clasificarea, 
analiza, sinteza;  

- procedee comune mai multor discipline economice: documentarea, evaluarea, calculaţia, 
inventarierea 

- procedee specifice metodei contabilităţii: bilanţul, sistemul conturilor, balanţa de verificare. 
 

6. Concepţiile bilanţiere 
Răspuns: 
Teoria contabilităţii a consacrat trei concepţii de interpretare a conţinutului bilanţului în cele 

două părţi ale sale, active şi pasive: 
- concepţia juridică (drepturi şi obligaţii) explică activul ca fiind totalitatea drepturilor de 

proprietate şi a drepturilor de creanţă, iar pasivul ca fiind determinat de capitalurile proprii şi 
totalitatea datoriilor (obligaţiilor); 

- concepţia economică (utilizări şi surse) consideră activul ca fiind un ansamblu de utilizări, 
iar pasivul, un ansamblu de resurse (surse) care finanţează utilizările; 

- concepţia financiară (transcrierea în ordinea lichidităţii şi a exigibilităţii) este orientată spre 
necesitatea de a cunoaşte în ce măsură întreprinderea este aptă să-şi onoreze (achite) datoriile faţă 
de terţi, atunci când acestea ajung la scadenţă. astfel, activul este privit ca ansamblu de mijloace 
util pentru achitarea datoriilor la scadenţă, rezultă că activul este privit sub aspectul capacităţii de 
lichiditate. Pasivul este privit prin prisma termenelor la care datoriile trebuie achitate, respectiv 
când devin exigibile la plată. 
 

7. Contul (definiţie şi structură) 
Răspuns: 
Contul este procedeul de bază al metodei contabilităţii, prin care se ordonează, grupează, 

sistematizează, într-o formă specială, informaţiile privind stările iniţiale şi mişcările valorilor 
economice, în expresie bănească şi uneori în etalon natural, pe perioade de timp şi sfere 
organizatorice determinate, în vederea întocmirii altor documente de analiză şi sinteză ale 
unităţii. 

Pentru fiecare element patrimonial din bilanţ se deschide un cont. Structura contului se 
prezintă astfel: 
- titlul contului (denumirea) – exprimă fidel conţinutul economic al elementului a cărui 

evidenţă o ţine (de exemplu: contul Casa, contul Materii prime, contul Furnizori etc); 
- data – momentul în care a avut loc înregistrarea în document a operaţiei respective; 
- explicaţia – descriptivă (explică, indică felul operaţiei economico-financiare), contabilă (este 

înscris contul corespondent al operaţiei economico-financiare); 
- debitul şi creditul – sunt de origine juridică, sistematizând operaţiile economice în funcţie de 

sensul lor (+, -); (provin de la denumirea de debitor – a primi ceva – şi creditor – a da ceva); 
- sold iniţial (Si) – existentele valorilor economice preluate din bilanţul contabil; (conturile de 

activ au sold iniţial debitor, conturile de pasiv au sold iniţial creditor) 
- rulaje debitoare şi creditoare (RD, RC)– mişcările de intrări şi de ieşiri ale elementelor 

patrimoniale; 
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- solduri finale debitoare sau creditoare (SFD, SFC) – reprezintă, după caz, diferenţa dintre 
TSD şi TSC (la conturile de activ) sau diferenţa dintre TSC şi TSD (la conturile de pasiv). 
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- dacă ⇒= TSCTSD  contul are sold zero (0) sau contul este „soldat” 
 

8. Regulile de funcţionare a conturilor 
Răspuns: 
Există patru reguli de funcţionare a conturilor. 
Regula de funcţionare I (se referă la soldurile iniţiale): conturile de activ încep să 

funcţioneze prin debitare şi se debitează cu existenţele de activ iniţiale, preluate din partea de 
activ a bilanţului iniţial; conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare şi se creditează cu 
existenţele de pasiv iniţiale, preluate din partea de pasiv a bilanţului iniţial. 

Regula de funcţionare II (se referă la creşteri sau intrări): conturile de activ se mai debitează 
cu intrări, creşteri, majorări ale elementelor de activ, determinate de operaţiile economice şi 
consemnate în documentele justificative; conturile de pasiv se mai creditează cu intrări, creşteri, 
majorări ale elementelor de pasiv, determinate de operaţiile economice şi consemnate în 
documentele justificative. 

Regula de funcţionare III (se referă la descreşteri sau ieşiri): conturile de activ se creditează 
cu scăderile elementelor de activ; conturile de pasiv se debitează cu scăderile elementelor de 
pasiv. 

Regula de funcţionare IV (se referă la soldurile finale): conturile de activ au numai sold 
debitor sau 0, care reprezintă existenţele de active la un moment dat; conturile de pasiv au numai 
sold creditor sau 0, care reprezintă existenţele de pasive la un moment dat. 

Aceste reguli generale sunt aplicate pentru majoritatea conturilor, denumite conturi 
monofuncţionale (pentru că se supun unei singure reguli). Există şi conturi care încep să 
funcţioneze fie prin debitare, fie prin creditare şi pot prezenta fie sold debitor fie sold creditor; 
acestea se numesc conturi bifuncţionale. 
 

9. Modificările bilanţiere ale operaţiilor contabile  
Răspuns: 
Orice operaţie care are loc, provoacă modificări în bilanţ. În funcţie de felul modificării 

bilanţiere determinate de operaţiile economice care se desfăşoară, se disting patru categorii de 
operaţii, care au loc în cadrul egalităţii permanente dintre activul şi pasivul bilanţului, egalitate ce 
trebuie păstrată obligatoriu. 

I. Creşterea unui post de activ şi micşorarea concomitentă şi în aceeaşi sumă a altui 
post de activ: PxaxaA ji =−+  

II. Creşterea unui post de pasiv şi micşorarea concomitentă şi în aceeaşi sumă a altui 
post de pasiv: ji xpxpPA −+=  

III. Creşterea unui post de activ şi majorarea concomitentă şi cu aceeaşi sumă a altui 
post de pasiv: ji xpPxaA +=+  

IV. Diminuarea unui post de activ şi reducerea concomitentă şi cu aceeaşi sumă a altui 
post de pasiv: ji xpPxaA −=−  
unde  x – reprezintă cantitatea 

ia , ja  - postul bilanţier nr. „i”, respectiv „j”, de activ 

ip , jp  - postul bilanţier nr. „i”, respectiv „j”, de pasiv 



∗∈∀ Njix ,, , ji ≠  
Astfel, există două tipuri de modificări (operaţii): modificări de structură (operaţii 

permutative) (de tipul I şi II) şi modificări de volum (operaţii modificatoare) (de tipul III şi IV). 
Deşi fiecare modificare schimbă structura sau mărimea bilanţului, egalitatea bilanţieră se 
menţine. 
 

10. Balanţa de verificare (definiţie şi funcţii) 
Răspuns: 
Balanţa de verificare este procedeul metodei contabilităţii cu ajutorul căreia se asigură 

gruparea, centralizarea şi verificarea exactităţii datelor înscrise în conturi, legătura dintre 
conturile sintetice şi analitice, controlul egalităţii bilanţiere, precum şi legătura dintre bilanţul 
iniţial şi conturi şi dintre conturi şi bilanţul final. Reprezintă un tablou specific de grupare şi 
sistematizare a informaţiilor reflectate în conturi, destinat să verifice principiul dublei înregistrări, 
a exactităţii înregistrării informaţiilor contabile, în scopul elaborării unor lucrări de sinteză şi 
analiză contabilă. 

Funcţiile balanţei de verificare: 
- Funcţia de verificare a exactităţii operaţiilor economice în conturi; 
- Funcţia de grupare şi centralizare a datelor înregistrate în conturi; 
- Funcţia de legătură dintre conturile sintetice şi bilanţ; 
- Funcţia de legătură între conturile sintetice şi conturile analitice; 
- Funcţia de analiză a activităţii economico-financiare. 
 

11. Evaluarea patrimoniului (definiţie, componente şi tipuri de evaluare) 
Răspuns: 
Evaluarea este un procedeu al metodei contabilităţii care comstă în cuantificarea în expresie 

valorică (utilizând etalonul bănesc) a existenţei, mişcării şi transformării elementelor 
patrimoniale (bunurile materiale mobile şi imobile, obligaţiile, creanţele, veniturile şi cheltuielile, 
rezultatele financiare dar şi toate operaţiile economice ce au loc, utilizând în acest scop sistemul 
de preţuri şi tarife. 

Componentele evaluării sunt: 
- obiectul evaluării (activele, pasivele, cheltuielile, veniturile şi alte operaţii ce fac obiectul 

contabilităţii); 
- etalonul bănesc; 
- sistemul de tarife şi preţuri. 
Deoarece există momente diferite de evaluare a elementelor patrimoniale, există mai multe 

tipuri de evaluare: 
- evaluare la data intrării în patrimoniu; 
- evaluare la data ieşirii din patrimoniu sau la darea în consum (metoda costului unitar 

mediu ponderat, metoda FIFO, LIFO, a costului standard); 
- evaluare la data inventarierii elementelor patrimoniale; 
- evaluarea la închiderea exerciţiului; 
- reevaluarea. 

 
12. Etapele inventarierii patrimoniului firmei 

Răspuns: 
Fiind o operaţie complexă, inventarierea se derulează în trei etape: pregătirea inventarierii 

(presupune luarea unor măsuri de natură organizatorică şi contabilă prin care să se asigure 
desfăşurarea corectă), etapa inventarierii propriu-zise (constă în constatarea, descrierea şi 
evaluarea elementelor patrimoniale) şi stabilirea rezultatelor şi înregistrarea în contabilitate a 
diferenţelor constatate, constituie ultima etapă a inventarierii. La sfârşitul anului, pe baza datelor 



din procesele verbale de inventariere şi a bilanţului contabil anual, se poate întocmi „Registrul-
inventar”, un document obligatoriu de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor 
inventarierii. 
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1. Comunicarea:  definiţie 
Răspuns:  

Comunicare nu are o definiţie succintă şi propriu-zisă, ea fiind un proces al interacţiunii umane 
şi un fapt de viaţă. Există multiple definiţii (ca de exemplu cele formulate de  Ross:1986 sau  
De Vito:1988), însă o definiţie mai apropiată domeniului este cea oferită de  Roberts şi Hunt, 
care pune accentul pe definirea comunicării ca “dobândirea, transmiterea şi ataşarea  unui 
înţeles informaţiei”  ceeace este de primă importanţă în administraţia publică. 

 
2. Componentele comunicarii  

Răspuns: 
Comunicarea poate fi înţeleasă doar prin modele elaborate ale actului de comunicare1 şi de aceea 
o mai recentă încercare de a defini comunicarea (McQuail, 1999) a evidenţiat cincisprezece 
formulări, în funcţie de componentele şi aspectele avute în vedere:  

a. simboluri , vorbire, limbaj – elemente constitutive; 
b. înţelegerea – receptarea, nu transmiterea mesajelor; 
c. interacţiune, relaţie – schimbul activ şi coorientarea; 
d. reducerea incertitudinii – ipotetica dorinţă fundamentală care conduce la 

căutarea de informaţie în scopul adaptării; 
e. procesul – întreaga secvenţă a transmiterii; 
f. transfer , transmitere – mişcare conotativă în spaţiu şi timp; 
g. legătură, unire – comunicare în ipostază de conector, de articulator; 
h. faţete comune – amplificarea a ceeace este împărtăşit sau acceptat de ambele 

părţi; 
i. canal, purtător, rută – o extensie a “transferului”, având ca referinţă principală 

calea sau “vehiculul” (sisteme de semne sau tehnologie) 
j. memorie, stocare – comunicarea duce la acumularea de informaţie şi putem 

“să comunicăm” cu astfel de depozite informative; 
k. răspuns discriminatoriu – accentuarea acordării selective de atenţie şi a 

interpretării; 
l. stimuli – accentuarea caracterului mesajului în cauză, a răspunsului sau a 

reacţiei; 
m. intenţie – accentuează  faptul că actele comunicative au un scop; 

1 James Watson , Anne Hill, A Dictionary of Media and Communication Studies, 1993. 
                                                           



n. momentul şi situaţia –  acordarea de atenţie contextului actului comunicativ; 
o. putere –  comunicarea văzută ca mijloc de influenţă 

 
 

3. Aspecte ale comunicării  instituţionale în AP 
Răspuns: 

Aspectele comunicării în AP se evidenţiază prin: 
elemente de bază: 

organizaţie/intreprindere  -   public  
trăsătura de bază:  

influenţă reciprocă şi satisfacerea dublului interes  
calităţile de bază pentru personalul din AP :  

capacitate de comunicare  
competenţă în relaţia  de comunicare intrainstituţională  
cunoaşterea tehnicilor de comunicare  extrainstituţională (cu publicul)  
cunoaşterea dinamicii opiniei publice  
cunoaşterea tehnicilor de persuasiune  

publicul ţintă:  
categoriile de public sunt: 

publicurile din rândul angajaţilor şi al membrilor instituţiei  
publicurile de la nivel administrativ local şi central  
publicul beneficiar de  servicii publice  
alte categorii de public (de ex. mass-media) 

 
 

4. Îndatoririle specialistului  în AP 
Răspuns: 

Comunicarea în domeniul serviciilor publice este un drum cu două sensuri, o cale pe care circulă 
atât mesajele care vin, cât şi cele care pleacă. Caleidoscopica pieţii locurilor de muncă pretinde 
autorilor de texte o mai mare flexibilitate şi o mai bună stăpânire a tehnicilor de redactare. 
Îndatoririle principale ale specialistului de relaţii publice sunt: 

• să cunoască publicul ţintă (de orice tip, intern sau extern); 
• să ştie să folosească toate canalele de comunicare;  
• să cunoască toate aspectele legate de instituţia unde lucrează;  
• să fie sensibil la schimbările de opinie publică şi a tiparelor de gândire;  
• să fie capabil să creeze texte eficiente : să cunoască standardele de textualitate 

şi tipurile de texte.  
 

5. Competenţele de comunicare şi  deficienţele de comunicare în AP. 
Răspuns: 

Competenţele de comunicare sunt un set de abilităţi reprezentate printr-o combinaţie de 
cunoştinţe despre reguli şi norme, pe de o parte, şi capacităţi de exprimare , înţelegere, 
interpretare, planificare, sinteză. Pe de altă parte. Acestea se concretizează în cazul genurilor 
profesionale prin: 



a.  înţelegerea şi interpretarea situaţiei de comunicare (de ex. a aşteptărilor 
receptorului textului sau a comunităţii administrative); 

b. adaptarea conţinutului şi formei textului la parametrii situaţiei de comunicare 
c. aplicarea principiilor generale ale comunicării, precum şi ale normelor genului 

ales; 
d. organizarea formală a mesajului  conform normelor specifice genului (aşezare 

în pagină, paragrafare); 
e. exprimarea corectă (conform normelor în vigoare ale limbii) şi clară a 

mesajului. 
 

Deficienţe ale comunicării în administraţia publică pot fi: 
a. necunoaşterea convenţiilor de redactare specifice genurilor profesionale; 
b. necorelarea informaţiei cu subiecul tratat; 
c. lipsa de rigurozitate în organizarea şi prezentarea informaţiei; 
d. alegerea neadecvată a tehnicilor retorice (de ex. descriere în loc de 

definire, etc.); 
e. paragrafare deficitară; 
f. necorelarea exprimării  cu scopul şi conţinutul comunicării; 
g. folosirea greşită sau inadecvată a limbii române (greşeli gramaticale şi 

lexicale) şi/sau a punctuaţiei şi regulilor de ortografie şi de ortoepie; 
h. folosirea greşită sau inadecvată a standardelor de formalitate a textului.  

 
 

6. Comunicarea internă în serviciile publice. 
Răspuns: 

Comunicare internă  
• se realizează între cei care fac parte din personalul instituţiei şi are următoarele 

scopuri: 
– îndeplinirea obiectivelor sarcinilor asumate/trasate 
– relaţionarea socio-profesională între membrii instituţiei. 

• obiectivele acestei comunicări sunt: 
– transmiterea informaţiilor 
– împărtăşirea informaţiilor 
– menţinerea unui climat optim de muncă 

• schimbul de informaţii presupune: 
– a aduce la cunoştinţă informaţii oficiale privind funcţionarea instituţei, 

în general, prin ordine, propuneri, solicitări, reclamaţii, etc; 
– a răspunde informaţiilor oficiale 
– a raporta asupra acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora; 
– a implica personalul în procesul decizional; 
– a valoriza aportul şi munca angajaţilor; 
– a-şi asuma sau justifica nerealizările 

• fluxul comunicaţional are două planuri: 
• Vertical: 



• sens  ascendent/descendent prin nivelurile ierarhice 
• Orizontal (lateral): 

• se realizează la acelaşi nivel ierarhic 
• are ca scop difuzarea şi schimbul de informaţii şi 

menţinerea unui climat propice şi stimulativ de lucru 
• se realizează prin mesaje cu: 

• conţinut corect şi exact 
• intenţionalitate pozitivă 
• exprimare corectă şi adecvată nivelului 

de formalitate 
 
 

7. Comunicarea externă în serviciile publice. 
Răspuns: 

Comunicare externă se realizează  
– între reprezentanţii instituţiei şi colaboratori parteneri, instituţii subordonate 

sau superioare/centrale  
• obiectivele acestei comunicări sunt: 
 transmiterea şi schimbul de informaţii 
 promovarea imaginii pozitive a instituţiei 
 menţinerea unor relaţii funcţionale pozitive şi eficiente  

– între reprezentanţii instituţiei şi cetăţeni: 
• obiectivele acestei comunicări sunt: 
 punerea la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor publice; 
 stabilirea relaţiilor şi a dialogului cu aceştia pentru a veni în mod optim 

în întâmpinarea solicitărilor acestora; 
 promovarea serviciilor oferite de instituţie; 
 punerea în valoare a instituţiei publice prin afirmarea identităţii şi 

imaginii acesteia. 
 

8. Enunţaţi şi explicaţi standardele de textualitate.   
Răspuns: 

Schimbul de informaţii se face atât prin mediul oral cât şi cel scris, acesta din urmă având  ca 
rezultat  constituirea genurilor profesionale, caracterizate prin standarde specifice de textualitate 
care constituie regulile generale de comunicare scrisă/de   redactare a unui text: 

 
 Coeziunea 

o este proprietatea care asigură continuitatea de sens a unui text integral 
prin ordonarea paragrafelor, a unui pragraf prin legătura dintre 
propoziţii realizată de elementele coezive şi corespondenţa lor cu 
elementele de referinţă şi a unei fraze prin respectarea regulilor 
lingvistice. 

 Coerenţa 



o este proprietatea care asigură continuitatea de sens a unui text integral 
sau a unui paragraf prin legăturile logice semantice ale elementelor 
discursive ale textului (ale cuvintelor şi sintagmelor ) – apartenenţa la 
acelaşi subiect al comunicării şi ordonarea  firească/normală a 
informaţiilor furnizate: 

 Informitivitatea 
o este proprietatea textului de a oferi informaţii noi sau informaţii 

furnizate anterior dar expuse într-un context /dintr-un punct de vedere 
nou. 

 Acceptabilitatea 
o este proprietatea textului de induce o reacţie corectă/pozitivă a 

receptorului acestuia deorece scopul comunicativ al textului se 
află în relaţie de compatibilitate cu forma textului şi permite 
cititorului să extragă şi să înţeleagă cu uşurinţă mesajul textului 

 Situaţionalitatea 
o este proprietatea textului de a fi relevant  şi se defineşte prin 

compatibilitatea tipului de text cu situaţia de comunicare. 
 

9. Genuri profesionale  în AP: clasificare şi utilitate. 
Răspuns: 

1. Nota internă (memoul) 
2. Nota externă  
3. Comunicatul de presă 
4. Raportul 
5. Propunerea de proiect 

Genurile profesionale au următoarele caracteristici specifice: 
a. au scopuri comunicative comune şi sunt asociate aceluiaşi tip de 

activitate 
b. au o structură cognitivă (suprastructură), un vocabular şi structuri 

gramaticale specifice 
c.     sunt adaptate , d.p.v al formei şi al conţinutului , situaţiei de 

comunicare 
d. sunt forme de text dinamice adaptat e la schimbăriel sociale şi de 

tehnologie 
e. includ cunoştinţele, valorile, ideologia şi normele comunităţii 

care le foloseşte. 
 

10.  Propunerea de proiect: ordinea elementelor componente. 
Răspuns: 

 Atunci când este îndosariată: 
a. Scrisoare de intenţie/însoţire 
b.  Pagină de titlu 
c. Rezumat  
d. Introducere 



e. Problemă/scop 
f. Justificarea problemei 
g. Obiective 
h. Activităţi 
i. Evaluare 
j. Finanţări ulterioare/durabilitate-sustenabilitate 
k. Buget 
l. Anexa 

 Atunci când este elaborată: 
a. Elementele  esenţiale: 

• Problema/scop 
• Obiective 
• Activităţi 
• Evaluare  
• Buget 

b. Elementele de piaţă 
• Justificarea problemei 
• Finanţări ulterioare/durabilitate-sustenabilitate 
• Introducere 
• Pagină de titlu 
• Rezumat  
• Anexe 
• Scrisoare de însoţire/intenţie 
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1.Clasificarea ordonatorilor de credite după rolul îndeplinit în finanţarea 
bugetară.(p.27-29) 

R. 

1.   Ordonatorii de credite sunt: ordonatori principali în persoanele conducătorilor 
instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se aproba finanţare pentru instituţiile din 
subordine şi pentru cheltuielile proprii conform bugetelor aprobate în condiţiile legii. Ordonatorii 
principali repartizează credite bugetare instituţiilor ierarhic inferioare, pot modifica bugetele 
acestora şi aproba efectuarea de cheltuieli în limita şi destinaţia aprobate prin bugetul propriu. 
Ordonatori secundari sunt conducătorii instituţiilor publice, cu personalitate juridică, aflate în 
subordinea ordonatorilor principali. Ordonatori terţiari sunt conducători de instituţii publice, cu 
personalitate juridică, ce utilizează creditele bugetare primite conform bugetelor proprii. 

2.Rezultatul bugetului local. (p.81-83) 

R. 

Rezultatul bugetului local este de forma excedentului sau deficitului patrimonial al 
bugetului local şi se determină la finele anului prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli 
aferente exerciţiului curent, ale bugetului local, indiferent de momentul efectuării plăţilor şi 
încasărilor. Dacă excedentul/deficitul patrimonial nu ţine seama dacă veniturile au fost încasate 
sau cheltuielile au fost plătite, excedentul/deficitul bugetar se determină ca diferenţă între 
veniturile încasate şi cheltuielile plătite. Spre deosebire de instituţiile publice, unităţile 
administrativ-teritoriale, determină la sfârşitul anului excedentul-deficitul execuţiei nebugetare al 
exerciţiului curent. Acest rezultat nebugetar se determină ca diferenţă între excedent-deficitul 
patrimonial şi excedentul-deficitul bugetar şi se evidenţiază în contabilitate într-un cont distinct, 
după care în anul următor, se transferă la rezultatul reportat. 

 3. Contabilitatea rezultatului instituţiilor publice. (p.83-85) 

R. 

Contul 121 „Rezultatul patrimonial” este cont bifuncţional; acest cont preia în debit 
cheltuielile angajate (clasificate după natura sau destinaţia lor) ale instituţiei publice, iar în 



credit veniturile realizate (grupate după natura şi sursa lor) ale instituţiei. Soldul creditor reflectă 
excedentul exerciţiului, iar soldul debitor reflectă deficitul exerciţiului. 

Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifunctional. În debitul contului se 
înregistreaza deficitul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente, iar în credit, 
excedentul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente.Soldul poate fi debitor si 
exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima 
excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.Contabilitatea analitică se ţine pe surse 
de finanţare. 

 

4.Fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului. 
(p.85-86)  

R. 

Fondul de rulment este un fond constituit la nivelul unităţilor teritoriale ale trezoreriei 
statului din excedentul anual al bugetului local, care poate fi utilizat astfel:pentru acoperirea unor 
goluri de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile exerciţiului curent;pentru 
acoperirea deficitului bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar;pentru finanţarea unor 
investiţii ce intră în competenţa administraţiei publice locale;pentru dezvoltarea serviciilor 
publice necesare comunităţii; În cazul existenţei deficitului bugetar anual al bugetului local, 
acesta se va acoperi din fondul de rulment constituit în anii precedenţi. 

  

5. Fondul amortizării activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 
local.(p.86-87). 

R. 

 Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică au 
obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente 
acestor activităţi, prin tarif sau preţ potrivit legii. Aceste sume se utilizează pentru realizarea de 
investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca surse de 
finanţare. 

 

6. Fondul de risc(p.86-87) 

R. 

Fondul de risc se constituie pentru: garanţii locale la împrumuturi interne; garanţii la 
împrumuturi externe.Aceste fonduri sunt utilizate pentru acoperirea riscurilor financiare care 
decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor 
contractate de agenţii economici şi serviciile publice de subordonare locala. Fondul de risc se 
constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor 



garantate;dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului;dobânzi 
şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor;în 
completare de la bugetul local.  

 

7.Datoria publică locală(p.94-95) 

R. 

Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi, 
contractate direct sau garantate de acestea, de pe pieţele financiare. Datoria publică locală poate 
fi internă sau externă. Dacă totalul datoriilor reprezentând ratele de împrumut scadente, 
dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ratele împrumutului care urmează a fi 
garantat sau angajat de către autorităţile locale, depăşesc 20% din totalul veniturilor curente ale 
bugetului local, acestora li se interzice accesul la credite sau la garantarea oricărui fel de 
împrumut. 

  

8. Contabilitatea împrumuturilor interne şi externe contractate/ garantate de 
autorităţi ale administraţiei publice locale(p.95-96) 

R. 

 Contabilitatea acestor împrumuturi se evidenţiază cu ajutorul conturilor 162 
„Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale” 
şi 163 „Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţi ale administraţiei publice 
locale”; Aceste conturi sunt de pasiv şi ţin evidenţa obligaţiilor care derivă din împrumuturile 
interne şi externe pe termen mediu şi lung încheiate/garantate cu organisme sau instituţii de 
credit. Contabilitatea analitică permite evidenţierea situaţiei împrumuturilor pentru fiecare 
contract în parte. În creditul conturilor se înregistrează tragerile din împrumuturi contractate sau 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, iar în debit împrumuturile contractate sau 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale rambursate potrivit scadenţelor din 
acordurile de împrumut. Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi externe contractate 
sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, nerambursate.  

  

9. Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice (p.141-147) 

R.  

 Activitatea de trezorerie cuprinde toate operaţiunile privind încasările şi plăţile 
curente. În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta 
trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea 
instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. Obligaţiile băneşti între 



instituţiile publice sau între acestea şi alte persoane fizice sau juridice se pot efectua după caz:1) 
fie în numerar; 2) fie fără numerar, pe baza documentelor de decontare. 

             

 10. Momentul recunoaşterii cheltuielilor instituţiilor 
publice(p.150-151) 

R. 

         Cheltuielile de personal: se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Cheltuielile 
cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura 
obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţă a acestora. Consumul 
propriu trebuie să fie înregistrat în momentul cand are loc producţia destinată pentru acest 
scop.Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările 
executate, indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora. Cheltuielile cu dobânzile 
se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu 
atunci când sunt plătite.Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizării care se 
înregistrează în mod sistematic, pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix. Transferurile 
între unităţi ale administraţiei publice, curente şi de capital, se recunosc ca şi costuri la 
beneficiarii finali ai fondurilor. 
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           Lect.univ.dr.ec. Claudiu ALBULESCU (Economie II) 

1. Agenţii economici în contextul economiei de piaţă 
 
Agenţii economici sunt persoane sau grupuri de persoane fizice şi/sau juridice care 

îndeplinesc roluri şi funcţii bine determinate în cadrul diviziunii muncii şi acţionează ca subiecţi 
ai vieţii economice. După natura activităţii desfăşurate, agenţii economici se grupează în 
următoarele categorii: 

a) Firmele (întreprinderile), 
b) Gospodăriile populaţiei (menajele), 
c) Administraţia publică, 
d) Instituţiile financiare, 
e) Întreprinderile de asigurări şi reasigurări, 
f) Străinătatea (restul lumii). 
 

2. Tipuri de societăţi comerciale în economia de piaţă 
 
În ţările cu economie de piaţă, cea mai largă sferă de răspândire o au societăţile 

comerciale formate din mai multe persoane fizice şi/sau juridice, numite asociaţii, care, reunindu-
şi capitalurile, desfăşoară o anumită activitate în scopul obţinerii de profit. Principalele tipuri de 
societăţi comerciale din România sunt: 

a) Societatea în nume colectiv (SNC); 
b) Societatea în comandită simplă (SCS); 
c) Societatea în comandită pe acţiuni (SCA); 
d) Societatea cu răspundere limitată (SRL); 
e) Societatea pe acţiuni (SA); 
 

3. Tipologia factorilor de producţie 
 
Factorii de producţie reprezintă diferite faţete ale potenţialului atras în circuitul economic 

şi sunt organic legaţi de resursele economice: munca, instrumentele de producţie, informaţia, 
obiectele supuse prelucrării, energia, unele elemente ale naturii, activitatea de organizare, 
conducere şi coordonare etc. 

Tipologia reprezentativă a factorilor de producţie este următoarea: 
a) „Teoria economică clasică” a factorilor de producţie, care prezintă “formula trinitară”: 

munca, natura şi capitalul (elementele tangibile); 
b) „Teoria neofactorilor de producţie” are la bază modificările în decursul timpului, a 

rolului şi importanţei factorilor de producţie (elemente intangibile). În această categorie a 
factorilor se înscriu o serie de factori derivaţi, apăruţi şi formaţi pe baza factorilor originari, 



anume: progresul ştiinţific şi tehnic (tehnologiile de fabricatie şi informaţia) şi abilitatea 
întreprinzătorului. 

 
4. Conţinutul şi stuctura capitalului 

 
Capitalul firmei, în funcţie de sfera în care există şi se consumă, se grupează în două 

categorii: 
- capital productiv folosit direct în procesul de producţie; 
- capital de circulaţie întâlnit în sfera circulaţiei. 

Capitalul productiv (real, tehnic) reprezintă partea din patrimoniul (averea) firmei, ce se 
concretizează în utilizările în procesul de producţie. Acesta se împarte în: imobilizările corporale 
(capital fix, mijloace fixe) şi active circulante (capital circulant, capital de circulaţie). 

Capitalul fix (imobilizările corporale) reprezintă acea parte a activului unei firme care 
participă la mai multe cicluri de producţie, fără a-şi modifica forma lor iniţială, consumându-se şi 
diminuându-şi valoarea în mod treptat, prin transferarea treptată a acestora asupra noilor produse, 
lucrări sau servicii.  

Capitalul circulant reprezintă acea parte a unei firme, ce se concretizează în: materii prime, 
materiale, stocuri pe diferite stadii ale lanţului de producţie pentru evitarea întreruperilor şi a 
salturilor în activitate. 

Capitalul de circulaţie reprezintă partea din activele circulante care ţin de sfera distribuţiei 
(circulaţiei): disponibilităţile băneşti, stocurile de produse finite, stocurile de mărfuri. 
 

5. Tipologia costurilor de producţie 
 
Teoria economică înregistrează o diversitate de grupări a costurilor. Una dintre cele mai 

uzitate este următoarea: 
a) Costul global al producţiei este definit ca fiind suma costurilor ocazionate de obţinerea 

unui anumit volum de producţie, cu următoarele componente:  
- costul fix (CF) reprezintă acele cheltuieli ce sunt independente de evoluţia volumului 
producţiei (chirii, cheltuieli cu întreţinerea, amortizarea capitalului fix, cheltuieli cu 
administrarea firmei, salariile TESA, dobânzi, etc.); 
- costul variabil (CV) este constituit din acele cheltuieli care-şi modifică dimensiunile, 
în funcţie de schimbările în volumul producţiei (materii prime, combustibil, energie şi 
apă tehnologică, salariile personalului direct productiv, etc); 
- costul total (CT) se obţine din însumarea costurilor fixe totale şi a celor variabile 
totale pe o anumită perioadă de timp. În acest cost global total se includ atât costurile 
de producţie,cât şi cele de desfacere. 

b) Costul unitar sau mediu reprezintă costurile globale pe unitatea de produs şi este 
constituit din costul fix mediu (CFM), costul variabil mediu (CVM) şi costul toatl mediu (CTM).  

c) Costul marginal (Cmg) este considerat acel volum al costurilor totale aferent creşterii 
producţiei cu o unitate. 
 

6. Mărimea şi funcţiile profitului 
 
Cuantificarea profitului se face cu ajutorul a doi indicatori: masa profitului şi rata 

profitului. 
a) Masa profitului reprezintă suma totală pozitivă, ca rezultat al diferenţei între veniturile 

realizate (cifra de afaceri) şi cheltuielile (costurile totale) efectuate de o întreprindere/firmă, agent 
economic, ramură sau economia unei ţări.  



b) Rata profitului exprimă gradul de profitabilitate sau de rentabilitate al firmei şi se 
determină ca raport procentual între masa profitului şi costurile efectuate de o întreprindere, sau 
volumul capitalului avansat pentru obţinerea acestuia, sau cifra de afaceri.  

Practica economică atestă că în economiile moderne, profitul întreprinderii îndeplineşte 
simultan mai multe funcţii: 

a) Profitul devine o sursă importantă de autofinanţare; 
b) Profitul este o pârghie financiară de întărire a gestiunii economice; 
c) Profitul este indicatorul calitativ de orientare generală şi de decizie managerială; 
d) Profitul este un criteriu de performanţă; 
e) Profitul este un instrument al controlului operativ. 
 

7. Rolul şi funcţiile pieţei 
 
Rolul pieţei, ca principal element al economiei de schimb, rezidă din funcţiile acesteia: 
- realizează legătura permanentă dintre producţie (producători) şi consum 

(consumatori), influenţând, astfel, alocarea şi folosirea resurselor; 
- autoreglează economia naţională, folosind în acest scop o serie de pârghii economice ca: 

preţ, cerere, ofertă, concurenţă, profit, etc.; 
- asigură echilibrul financiar pe termen mediu şi lung, în principal echilibrul dintre ofertă 

(producţie) şi cerere (consum); 
- elimină sau previne amplificarea elementelor administrative şi subiectivismul; 
- asigură formarea preţurilor prin confruntarea dintre ofertă şi cerere, realizarea valorii 

mărfurilor (serviciilor) şi recuperarea prin preţ a costurilor, precum şi obţinerea profitului 
previzionat; 

- satisface nevoile de consum şi furnizează informaţii economice importante pentru 
formularea şi luarea deciziilor. 
 

8. Şomajul: definiţie şi evaluare  
Raspuns 

Şomajul arată dezechilibrul dintre cererea si oferta de muncă, fiind înţeles ca un excedent al 
ofertei de forţă de muncă, raportat la cererea de muncă. De reţinut este faptul că nu toţi cei care 
nu lucrează sunt consideraţi şomeri. Condiţiile pentru ca o persoană să fie considerată şomer sunt:  

- aptă de muncă   
- nu munceşte 
- este disponibilă pentru muncă 
- solicită un loc de muncă. 
 

Rata şomajului se măsoară astfel: 

(%)
Na
NsRs =  

unde: Ns – numarul somerilor si Na  - numarul persoanelor active. 

9. Politicile antiinflaţioniste  
Raspuns 



Efectele inflaţiei, indiferent de intensitatea cu care se produc, sunt în atenţia autorităţilor 
fiindcă afectează întreaga economie şi populaţia ţării. Din acest motiv, combaterea inflaţiei este 
prioritară şi face obiectul politicilor antiinflaţioniste. Atât politica monetară cât şi cea fiscală pot 
fi utilizate cu succes în acest sens, măsurile fiind adaptate în funcţie de factorii determinanţi ai 
inflaţiei, astfel: 

- în cazul inflaţiei prin cerere, se iau diferite măsuri de temperare a cererii agregate precum: 
îngheţarea salariilor, încurajarea economisirii, creşterea impozitelor şi taxelor directe, reducerea 
cheltuielilor publice, creşterea ratelor dobânzii, etc; 

- pentru combaterea inflaţiei prin costuri, se caută înlocuitori ai energiei şi materiilor prime 
ale căror preţuri cresc, se procedează la blocarea preţurilor şi la redistribuirea eficienţă a 
produsului naţional. Majorarea producţiei este cea mai importantă cale de combatere a inflaţiei în 
acest caz.  

- pentru combaterea inflaţiei prin monedă se poate proceda la: creşterea ratelor dobânzii, 
creşterea rezervelor minime obligatorii sau chiar la o reformă monetară (a se vedea introducerea 
leului greu). 

10. Cursul de schimb: definiţie şi factori determinanţi 
Raspuns 

În general, cursul de schimb valutar este preţul unei monede exprimat într-o altă monedă. 

Cursul depinde de cererea/oferta de valută şi de factorii subdiacenţi acestora precum: 

 - volumul importurilor şi exporturilor; 

 - mişcările internaţionale de capital, determinate de diferenţialul ratelor dobânzii (teoria 
parităţii ratelor dobânzii); 

 - diferenţele privind nivelul preţurilor (teoria parităţii puterii de cumpărare); 

 - aşteptările cu privire la nivelul viitor al cursului. 
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1 Rolul si efectele cheltuielilor publice. 
 

RASPUNS 

 Rolul şi efectele cheltuielilor publice derivă din însăşi sarcinile ce revin autorităţilor 
publice în acest domeniu, şi anume: 

• financiar – mijloc de alocare a resurselor financiare; 

• economic – instrument de dezvoltare şi modernizare a economiei; 

• social şi politic – acoperirea de utilităţi social-generale (învăţământ, cultură, sănătate, 
apărare, protecţie socială etc.). 

2 Destinatia cheltuielilor publice. 
 

RASPUNS 

Destinatia cheltuielilor publice vizeaza acele sectoare de activitate si segmente ale populatiei 
ce stau in centrul politicii economice si sociale a statului, si anume: 

A. cheltuieli publice pentru actiuni social-culturale: 

- cheltuieli publice pentru invatamant, cultura, culte si actiuni cu activitate 
sportiva, pentru sanatate, pentru securitatea sociala 



      B. cheltuieli publice pentru obiective si actiuni economice:  

-Ajutoare financiare directe 

- Ajutoare financiare indirecte 

C. cheltuieli pentru servicii publice generale, ordine publica, siguranta nationala si 
aparare. 

        

3 Categorii de prelevari fiscale. 
 

RASPUNS 

Prelevările fiscale reprezintă totalitatea resurselor financiare procurate de către stat pe 
seama impozitelor, taxelor şi contribuţiilor persoanelor fizice şi/sau juridice.  

A) Impozitul reprezintă un transfer de valoare (prelevare): bănească obligatorie; la 
dispoziţia statului; fără echivalent; definitivă; fără destinaţie precisă; pe venituri; avere sau 
cheltuieli; datorate de persoane fizice şi/sau juridice; cu plată regulată. 

B) Taxa reprezintă un transfer de valoare (prelevare): bănească obligatorie; la dispoziţia 
statului; cu echivalent; definitivă; cu destinaţie precizată; datorată de persoane fizice şi/sau 
juridice; cu plata neregulată. 

C) Contribuţia reprezintă un transfer de valoare (o prelevare): bănească; obligatorie; la 
dispoziţia statului; fără echivalent; definitivă; cu destinaţie precizată; datorată de persoane 
fizice şi/sau juridice; cu plata regulată. 

4 Elementele tehnice ale prelevarilor fiscale. 
 

RASPUNS 

Elementele tehnice ale prelevarilor fiscale sunt: 

- denumirea impozitului 
- subiectul impozitului 
- suportatorul impozitelor 
- obiectul impozitului 
- sursa impozitului 
- unitatea de impunere 
- cota de impunere 
- asieta fiscala 
- debitul fiscal 
- termenele de plata 
 

5 Impunerea si tehnicile impunerii. 



 

RASPUNS 

Impunerea fiscală reprezintă ansamblul activităţilor efectuate de aparatul fiscal, în 
contextul legii, în scopul aşezări impozitului, cât şi de stabilire a timpului şi mărimii acestuia, ce 
revin în sarcina persoanelor fizice şi/sau juridice. Ea semnifică acţiunea de supunere la impozit, 
adică de stabilire a sarcinilor fiscale pe plătitori. 

Impunerea fiscală se prezintă sub mai multe forme, cunoscute şi sub denumirea de tehnici 
(metode) utilizate în practica fiscală, şi anume: 

• autoimpunerea, este realizată de plătitor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• impunerea directă, prin evaluarea directă a obiectului impozitului de către organele 
fiscale sau pe baza declaraţiei subiectului impozabil; 

• impunerea indirectă, are la bază informaţii colaterale; 

• impunerea forfetară, stabilirea unei sume forfetare de plată pe o perioadă de timp. 

6 Fiscalitatea directa. 
 

RASPUNS 

Impozitele directe reprezintă prelevări fiscale care au incidenţă imediată asupra capacităţii 
contributive şi se stabilesc nominal, în sarcina persoanelor fizice şi/sau juridice, în funcţie de ve-
niturile (averea) acestora pe baza cotelor de impozit prevăzute de actele normative.  

În funcţie de natura materiei impozabile asupra căreia se aşează, impozitele directe se 
grupează în două categorii: Impozitele reale (pe obiecte sau obiective), Impozitele personale 
(subiective). 

7 Fiscalitate indirecta. 
 

RASPUNS 

Impozitele indirecte au menirea de a completa veniturile fiscale obţinute din impozitul pe 
venit, care se pretează bine la evaziune fiscală şi este însoţit de exonerări şi reduceri exagerate. 

Impozitele indirecte reprezintă prelevări fiscale care nu au incidenţă imediată asupra 
capacităţii contributive şi se stabilesc nenominativ în sarcina unor persoane fizice şi/sau juridice, 
în funcţie de cheltuielile pe care acestea le efectuează, percepându-se astfel indirect, prin consum. 

Categorii de impozite indirecte: 

• taxele de consumaţie; 
• taxele vamale; 
• monopoluri fiscale. 



 

8 Taxe vamale. 
 

RASPUNS 

Taxele vamale reprezinta sumele ce se incaseaza de organele fiscale si se preleveaza la 
bugetul public pentru importul, exportul si tranzitul de marfuri. Au rolul de a proteja economia 
nationala de concurenta straina. Categorii de taxe vamale:  

- taxele vamale de import 
- taxele vamale de export 
- taxele vamale de tranzit 

 

9 Monopoluri fiscale. 
 

RASPUNS 

Monopolul fiscal se concretizeaza in dreptul statului de a produce sau/si de a vinde anumite 
bunuri de consum. Nu este un impozit special, ci o modalitate de percepere a impozitului indirect. 
Dupa sfera de cuprindere, monopolurile fiscale pot fi:  

  - monopoluri fiscale depline 
      - monopoluri fiscale partiale 

 
10 Venituri extraordinare. 
 

RASPUNS 

Imprumuturile publice reprezinta sumele procurate de stat de la diferiti creditori cu titlul 
temporar si rambursabil in scopul acoperirii unor nevoi temporare si de durata. Ele sunt venituri 
extraordinare la care recurge statul in caz de nevoi suplimentare de resurse banesti, dezechilibru 
bugetar, plasamente de capital in conditii avantajoase. Recurgerea la imprumutul public comporta 
cel putin doua aspecte: 

- posibilitatea imprumutului 
- oportunitatea imprumutului 
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1. Care au fost schimbările funcţiei de personal care au stat la baza constituirii conceptului general 
de MRU? 

Răspuns (3 min): 

1. Resursele umane, ca obiect al MRU, s-au schimbat în următoarele direcţii: 

2. Condiţiile de muncă şi salarizare ale personalului au fost reglementate în plan juridic; 

3. Au apărut o serie de noi abordări ale factorului uman din cadrul organizaţiei; 

4. Au apărut noi practici în domeniul MRU, bazate pe cultura de organizaţie.  

 

2. Definiţi ştiinţa managementului resurselor umane, esenţa şi obiectivele acesteia. 
Răspuns (3 min): 

• MRU este un subsistem integrat în activitatea firmei, definit printr-o serie de caracteristici 
dimensionale (mărime, structură sociologică, pe profesii, costuri ş.a.) şi funcţionale 
(productivitate, fiabilitate, fluctuaţie etc.) şi marcat de existenţa unei game complexe de relaţii 
interne şi de conexiune cu celelalte subsisteme ale organizaţiei. 

SAU 

• MRU constituie complexul de activităţi orientat către utilizarea eficientă a capitalului uman, în 
scopul realizării obiectivelor organizaţiei, simultan cu asigurarea condiţiilor ce garantează 
satisfacerea nevoilor angajaţilor şi, implicit, motivarea acestora pentru a fi loiali organizaţiei din 
care fac parte.  

SAU 

• MRU reprezintă şi o abordare strategică a posibilităţilor de atragere, formare, dezvoltare, 
conducere, utilizare şi motivare a principalei resurse prin intermediul căreia organizaţia îşi poate 
asigura atingerea cu succes a scopurilor pe care şi le-a propus.  

SAU 

• MRU este definit prin cele 2 componente esenţiale: 
1. politica de personal defineşte liniile directoare de abordare a intereselor organizaţiei în scopul atingerii 
obiectivelor, prin intermediul conducerii şi gestionării resurselor umane. 

2. cultura de întreprindere constituie sistemul complex de reguli, norme de conduită, convenienţe, valori şi 
criterii de apreciere, considerate ca esenţiale şi în acelaşi timp reprezentative pentru organizaţie, prin care 



se definesc direcţiile specifice de acţiune, maniera de atingere a obiectivelor şi modul de evaluare a 
performanţelor.  

 

3. Sintetizaţi activităţile specifice în managementului resurselor umane. 
Răspuns (5 min): 

 

 

4. Principii esenţiale şi obiective fundamentale în MRU 
Răspuns (5 min): 

Principiile esenţiale de acţiune în MRU sunt: 

• Aprecierea factorului uman ca o resursă esentiala pentru organizaţie; 
• Corelarea - într-o manieră integrată – a politicilor de personal şi de firmă, ca o condiţie esenţială 

pentru asigurarea succesului activităţii; 
• Concentrarea şi direcţionarea capacităţilor şi eforturilor individuale într-un efort colectiv în 

vederea realizării obiectivelor organizaţiei; 
• Dezvoltarea unei culturi de organizaţie adecvate, în vederea obţinerii de efecte sinergetice prin 

interacţiunea persoanelor din cadrul acesteia. 
Obiective fundamentale: 

• Integrarea strategică a MRU în contextul planificării strategice de ansamblu a organizaţiei, în 
concordanţă cu politica de firmă şi cultura de organizaţie specifică; 

• Sporirea flexibilităţii organizaţiei prin intermediul elaborării şi dezvoltării unei structuri organizatorice 
articulate, receptivă la schimbări; 

• Stimularea loialităţii angajaţilor faţă de organizaţie şi de obiectivele acesteia, prin motivarea adecvată 
a personalului; 

• Garantarea calităţii întregii activităţi a organizaţiei, prin implementarea conceptelor “Managementului 
Calităţii Totale” (T.Q.M.). 



 

5. Managementul grupurilor de muncă: definiţie, principii şi reguli 
Răspuns (5 min): 

MUNCA ÎN ECHIPĂ este element esenţial al organizării flexibile, componentă esenţială a 
managementului modern. PRINCIPII ale muncii în echipă: 

1. Elaborarea unei reţele de comunicaţii adecvată şi asigurarea accesului la informaţie a fiecărui angajat; 
2. Promovarea cooperării şi încrederii reciproce; 
3. Accentuarea rolului muncii în echipă ca esenţă a valorii organizaţiei; 
4. Evitarea unei conduceri autocrate ce conduce la reducerea capacităţii grupului de a se adapta la 

schimbări; 
5. Încurajarea participării tuturor membrilor echipei la procesele decizionale; 
6. Stimularea creativităţii şi iniţiativei personale; 
7. Asigurarea liberei circulaţii a membrilor în cadrul grupului şi în exteriorul acestuia deoarece, relaţiile 

informale sunt la fel de importante ca şi cele formale, la asigurarea succesului activităţi organizaţiei; 
8. Definirea clară a obiectivelor echipei în context organizaţional. 
La nivelul echipei de lucru este recomandată respectarea următoarelor REGULI: 

• asigurarea unei atmosfere de lucru confortabile, colegiale, informale; 
• crearea unui cadru propice schimbului de idei şi opinii; 
• încurajarea creativităţii; 
• stimularea competiţiei; 
• rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă; 
• adoptarea deciziilor să se realizeze pe cât posibil prin consens şi nu prin vot; 
• leader-ul echipei să pună accentul cu precădere pe direcţionarea activităţii şi mai puţin pe 

controlul riguros. 
 

6. Managementul comunicării: definiţie, cauzele disfunţiilor de comunicare şi căi de contracarare 
a disfuncţiilor de comunicare. 

Răspuns (5 min): 

COMUNICAREA este procesul biunivoc în care 2 sau mai multe persoane/grupuri - ce devin alternativ 
receptor şi emiţător - stabilesc contacte prin intermediul cărora fac schimb de idei, gânduri, mesaje, în 
scopul de a se informa reciproc, de a se pune de acord asupra unei anumite probleme sau de a-şi corela 
acţiunile.  

Procesul comunicării este focalizat pe: creaţia, transmiterea, interpretarea şi utilizarea informaţiilor 

CAUZELE disfunţiilor de comunicare: 

• Dorinţa de a recepţiona doar informaţiile care nu contravin mentalităţii R sau care nu intră în conflict 
cu o situaţie deja existentă; 

• Incapacitatea de a recepta informaţii diferite de cele dorite; 
• Prejudecăţi manifestate de E; 
• Deturnarea sau distorsionarea intenţionată, de către anumite grupuri de influenţă, a informaţiilor 

transmise; 
• Utilizarea unor cuvinte ce pot avea înţelesuri diferite pentru diferiţi interlocutori; 
• Erori de interpretare a semnificaţiilor unor mesaje non-verbale (body language); 
• Greşeli de interpretare datorate stărilor emoţionale ale E şi/sau R; 
• Distorsionări datorate unor factori externi ce interferă cu transmisia informaţiei. 
CĂI DE CONTRACARARE a disfuncţiilor de comunicare: 



1. Utilizarea comunicării directe, fără intermediari; 
2. Utilizarea unui limbaj simplu, direct, adecvat atât problemei, cât şi interlocutorului sau 

interlocutorilor; 
3. Folosirea feed-back-ului în comunicare în scopul controlării percepţiei corecte de către R a 

informaţiei transmise; 
4. Dimensionarea adecvată a reţelei de comunicaţii în raport cu necesităţile şi cerinţele 

organizaţiei. 
 

7. Managementul conflictelor 
Răspuns (5 min): 

CONFLICTUL este o stare de dezacord, de neînţelegere sau de antagonism, datorat unor contradicţii de 
idei, interese sau sentimente. 

Analiza situaţiilor conflictuale a condus la identificarea a 3 tipuri de corelaţii fundamentale privind 
apariţia - evoluţia - aplanarea conflictelor: 

1. Conflictul este inevitabil, iar aplanarea sa prin consensul părţilor implicate este imposibilă; 

2. Conflictul este inevitabil, dar încheierea unui acord între părţi este posibilă; 

3. Conflictul este evitabil, dar realizarea unor înţelegeri între părţi nu este posibilă. 

Modalităţi de abordare a stărilor conflictuale în organizaţii: 

A. COEXISTENŢA PAŞNICĂ - constituie o abordare cu caracter preventiv, corespunzătoare unei 
viziuni idealiste de evitare a conflictelor, rar întâlnită în practică. Pune accent atât pe optimizarea 
sistemului de comunicaţii, cât şi pe libertatea de mişcare a angajaţilor, fiind încurajată conlucrarea dintre 
angajaţi şi/sau grupuri. 

B. COMPROMISUL - este utilizat când conflictul nu a putut fi aplanat în alte moduri, pt. că nu există un 
răspuns categoric în soluţionarea stării conflictuale, neputându-se califica drept corectă sau incorectă, justă 
sau injustă nici una dintre  opiniile susţinute de părţile aflate în conflict. Prin negocieri şi acorduri, este 
recomandată micşorarea diferenţelor de opinie. Părţile implicate îşi fac reciproc concesii care duc la 
aplanarea conflictului; 

C. REZOLVAREA PROBLEMELOR - conflictul este aplanat prin identificarea şi soluţionarea corectă 
şi promtă a cauzelor care l-au provocat. Este maniera cea mai eficientă de abordare. Analiza problemelor 
şi alocarea responsabilităţilor legate de modul de aplicare şi operare a hotărârilor adoptate, cu participarea 
tuturor părţilor este modul de lucru. Soluţionarea problemelor se realizează prin intermediul unor forme 
deschise de confruntare. Succesul este condiţionat de următoarele aspecte: 

- existenţa echilibrului de putere între părţile aflate în conflict; 

- disponibilitatea părţilor de a comunica, a conlucra şi de a face concesii; 

- interesul părţilor în soluţionarea conflictului; 

- existenţa unui climat relaxat, favorabil colaborării între părţi. 

 

 



8. Managementul stresului în organizaţii: strategii de aboradare la nivel de individ şi organizaţie. 
Răspuns (5 min): 

STRATEGII LA NIVELUL FIECĂRUI INDIVID: 

- îmbunătăţirea autocontrolului emoţional şi comportamental; 

- redefinirea priorităţilor, a criteriilor de evaluare şi a scării de valori personale, în funcţie de condiţiile de 
mediu şi de necesităţile individuale reale; 

- reconsiderarea obiectivelor personale, a dezideratelor, etapizarea şi temporizarea acestora în raport cu 
propriul potenţial reevaluat; 

- elaborarea unui program de îmbunătăţire a rezistenţei fizice şi psihice la factori de stres prin creşterea 
preocupărilor faţă de propria sănătate; 

- ameliorarea manierei de abordare a problemelor şi a modului de soluţionare a acestora; 

- analiza şi modificarea concepţiei şi comportamentului manifestate în raporturile avute cu celelalte 
persoane; 

- elaborarea unui program de adaptare conştientă şi controlată la schimbări; 

- solicitarea ajutorului altor persoane ori de câte ori este necesar. 

LA NIVEL DE ORGANIZAŢIE, STRATEGIILE IN MANAGEMENTUL STRESULUI PRESUPUN: 

- proiectarea raţională a posturilor, prin definirea clară a responsabilităţilor şi acordarea unui grad sporit de 
autonomie în realizarea sarcinilor de serviciu; 

- evaluarea performanţelor fiecărui angajat pe baza unui program bine precizat şi general valabil; 

- elaborarea unui program de dezvoltare şi de promovare profesională, în concordanţă cu capacităţile 
angajaţilor; 

- crearea condiţiilor de dialog pe probleme profesionale şi personale între angajaţi şi specialiştii din 
compartimentul de MRU al firmei; 

- motivarea angajaţilor ce manifestă disponibilitate pentru efort şi performanţă, în vederea încurajării 
loialităţii acestora faţă de organizaţie. 

 

9. Definiţi şi comentaţi modalitatea de realizare a conducerii resurselor umane (def. după Cole) 
Răspuns (2 min): 

 

G. A. Cole [1993]  „Conducerea este un proces dinamic de muncă în grup în care un individ, într-o 
perioadă determinată de timp şi într-un context organizaţional determinat, îi influenţează pe ceilalţi 
membrii ai grupului în atingerea scopurilor prestabilite.”  

 

 



10. Forme de salarizare a personalului 
Răspuns (3 min): 

Echitatea se analizează în principal sub două aspecte: forma de salarizare aplicată şi corectitudinea cu care 
aceasta este administrată. Forma de salarizare aplicată afectează activitatea de ansamblu a organizaţiei şi 
oferă mijloace specifice de control al utilizării resurselor umane. Administrarea sa constituie o atribuţie a 
managementului de nivel superior. Formele de salarizare se împart în trei mari categorii: 

• după timpul lucrat, sau în regie; 
• după cantitatea de muncă depusă, sau în acord; 

o Acordul simplu, direct (unu la unu) 
o  Acordul progresiv 
o Acordul regresiv 

 acord individual 
 acord colectiv 

• mixtă.  
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1.  Caracteristicile serviciilor publice. 
  
Răspuns: 
 Caracteristicile serviciilor publice sunt: 
 1. Structura.  
 2. Eficacitatea. 
 3. Eficienţa  
 4. Robusteţea 
 5. Ultrafiabilitatea 
 6. Adaptabilitatea  
 7. Autoadaptarea.  
 8. Interdependenţa  
 
2. Criterii de clasificare a serviciilor publice. 
  
 
Răspuns: 
Clasificarea serviciilor publice se poate face după următoarele criterii:  
 1. după criteriul juridic  
 2. după modul de cooperare la satisfacerea interesului public  
 3. după nivelul la care se realizează  
 4. după forma de proprietate  
 5. După modul în care se realizează interesul general  
 6. După importanţa socială 
 
  
3.  Principiile şi regulile de organizare şi funcţionare a SP. 
  
Răspuns: 
 Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice se bazează pe următoarele principii: şi 
reguli: 

Principiul eficienţei SP.   
Principiul echităţii (egalităţii). 
Principiul descentralizării  
Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice se bazează pe următoarele reguli: 

 Regula continuităţii  
Regula adaptării (flexibilităţii)  
Regula cuantificării rezultatelor SP  

 
 
 



4. Rolul şi alcătuirea  „Guvernului României”. 
 
Răspuns:  

Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza 
votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a 
ţării şi exercită conducerea generală a AP. De asemenea, are rolul de a asigura funcţionarea 
echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la 
sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale. 
 Este alcătuit din prim-ministru, miniştrii şi alţi membrii ce funcţionează în baza 
Constituţiei. 
 
5. Componenta personalul ministerelor. 
 
Răspuns: 
 Personalul ministerelor se compun din: 

- personal de conducere; 
- personal de conducere de specialitate;  
- personal de execuţie administrativă; 
- personal de deservire. 

 

6.Serviciile publice din administraţia locală. 
 
Răspuns: 
 Potrivit Legii nr. 215/2001, autorităţile administraţiei publice locale sunt: 

- Consiliul local – autoritate deliberativă autonomă (adoptă hotărâri), funcţionează în 
comună, oraş sau municipiu având rolul de soluţionare a problemelor de interes local, 
dispunând de autonomie în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor treburilor publice ale 
comunităţii. 

- Primarul – autoritate executivă la nivelul comunei, oraşului sau municipiului, are rolul de 
a acţiona în vederea satisfacerii cerinţelor şi nevoilor membrilor comunităţii de către care 
a fost ales, şi acţionează ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială.  

 
7. Serviciile publice cu caracter statal. 

 
Răspuns: 
 Aceste servicii sunt:  
 1.. Serviciul de pază, asigurat de corpul gardienilor publici 
 2. Serviciul public de protecţie civilă  
 3. Serviciul de autorizare a construcţiilor  
 
8. Serviciile comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean. 
 
Răspuns: 
 Conform OG. Nr. 84/2001, serviciile comunitare care pot fi constituite la nivel local sau 
judeţean sunt:  

- serviciile privind evidenţa populaţiei;  
- serviciile privind evidenţa paşapoartelor;  
- serviciile pentru situaţii de urgenţă;  
- serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură.  

 



9. Serviciile publice de gospodărire comunală. 
 
Răspuns: 

Servicii publice de gospodărire comunală sunt următoarele: 
 I. Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare 
 II. Serviciul public de salubrizare 
 III. Serviciile publice privind energia electrică şi termică 
 IV. Serviciul public de distribuţie a energiei termice 
 V. Serviciul public de transport călători (OG. Nr.86/2001) 
 VI. Serviciul public de întreţinere a spaţiilor verzi  
 VII. Întreţinerea, repararea şi exploatarea drumurilor publice  
 
10. Serviciile publice comerciale. 
 
Răspuns: 
 Din categoria serviciilor publice comerciale fac parte următoarele servicii: 

• organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare; 
• serviciul de exploatare a parcajelor publice; 
• licenţierea transportului privat de călători; 
• expunerea firmelor şi reclamelor publicitare; 
• organizarea şi funcţionarea cimitirelor; 
• serviciul public de ecarisaj.  
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1. Distincţia dintre sectorul public şi sectorul privat  
 

RASPUNS  

In opinia lui  J.-E. Lane există şase distincţii între sectorul public şi cel privat:a) Distincţia dintre 
autoritatea guvernamentală şi libertatea individuală; dintre ceea ce este legitim ca guvernarea să 
impună şi libertatea de acţiune individuală.b) Distincţia dintre alocările publice (pentru consum, 
dar şi investiţiile guvernamentale) şi alocările private: consumul şi, respectiv, investiţiile private. 
c) Distincţia dintre transferurile publice şi cele private. d) Distincţia dintre proprietatea publică şi 
proprietatea privată.e) Distincţia dintre contractările publice şi cele private. f) Distincţia dintre cei 
angajaţi în sectorul public şi cei angajaţi în sectorul privat.  

2. Autorii politicilor publice. 
 

RASPUNS  

Actorii implicaţi în procesul politicilor publice pot fi atât indivizi, cât şi grupuri. Numărul lor 
variază în funcţie de ţară, sector sau domeniu şi se poate modifica de-a lungul timpului. 

Kingdon distinge între participanţii din interiorul şi exteriorul sistemului politico-administrativ 
următoarele categorii: guvernul, înalţii funcţionari, Parlamentul, grupurile de interese, 
universitarii, cercetătorii şi consultanţii, mediile de comunicare în masă, partidele politice şi 
opinia publică, dar afirmă că această distincţie este în parte artificială. La rândul lor, Howlett şi 
Ramesh împart actorii politici în următoarele cinci categorii: oficialii aleşi (pot fi, la rândul lor, 
divizaţi în două categorii – membri ai executivului şi ai legislativului – rolul acestora din urmă 
fiind însă mult mai redus), oficialii numiţi în funcţie (funcţionarii), grupurile de interese, 
grupurile de cercetători şi mass-media. 

3. Moduri de calificare a politicilor publice din punct de vedere al coerciţiei. 
 



 

RASPUNS 

Din punctul de vedere al coerciţiei, o politică publică poate fi calificată în două moduri: a) Pe de 
o parte, această coerciţie se exercită în mod direct sau constrângător asupra cetăţeanului sau, din 
contră, în mod indirect sau lejer. b) Pe de altă parte, această coerciţie îi afectează pe cei către care 
este îndreptată, modificându-le comportamentul acestora şi limitându-le autonomia sau, din 
contră, se exercită printr-o presiune asupra mediului în care trăiesc aceştia. 

    4.   Definirea problemei de politică publică  

RASPUNS  

 Problema de politică publică este o condiţie sau o situaţie care generează nevoi ori 
insatisfacţii, pentru a căror corecţie  este necesară intervenţia guvernamentală. 

 

  5. Tipurile de agende ce intervin în procesul  politicilor publice 

RASPUNS  

Există mai multe tipuri de agende ce intervin în procesul politicilor publice: a) O agendă publică, 
însumând toate problemele percepute de membrii unei comunităţi; b) O agendă instituţională, 
cumulând toate problemele pe care factorii decizionali îşi propun să le rezolve într-un anumit 
interval de timp;  c) Agenda media, care acţionează ca un facilitator între agenda publică şi cea 
instituţională, însă uneori poate avansa propriile priorităţi. 

 

6. Definirea deciziei şi a procesului de luare a deciziei. 
RASPUNS 

Prin decizie se înţelege rezultatul procesului prin care se realizează o alegere între două sau mai 
multe posibilităţi de acţiune alternative care pot conduce la îndeplinirea aceluiaşi obiectiv. 
Întregul proces prin care se ajunge la această concluzie este cunoscut sub numele de proces de 
luare a deciziei.  

7. Etapele generale ale procesului de luare a deciziei. 

RASPUNS 

Etapele generale ale acestui proces sunt următoarele: a. Definirea problemei; b. Găsirea 
alternativelor posibile de acţiune; c. Evaluarea alternativelor; d. Selectarea alternativei. 

8. Modele teoretice de implementare a politicilor publice. 
RASPUNS 

Există patru modele teoretice de implementare a politicilor publice:  



a. Modelul autoritar – care pune accentul pe instrumente precum instrucţiuni şi ordine ale 
conducerii, planificare, control, ierarhie şi responsabilitate;  

b. Modelul participativ – se referă mai mult la instrumente indirecte de control, cum ar fi 
stabilirea obiectivelor, spontaneitate, training, adaptare, negociere, cooperare şi încredere, ca 
metode şi condiţii de urmat în cadrul implementării;  

c. Modelul de coaliţie a actorilor – rezultă din presupunerea existenţei unei pluralităţi de actori 
care participă la actualizarea unei anumite politici şi care comunică între ei, negociază, fac 
compromisuri, şi care în acelaşi timp împărtăşesc acelaşi set comun  

de valori şi care se străduiesc să îndeplinească aceleaşi obiective.  

d. Modelul de învăţare continuă – în care cei care legiferează politica, în încercarea de a atinge în 
mod gradual soluţia optimă, optimizează structura obiectivelor lor şi tehnicile utilizate pentru 
atingerea acestora. 

9. Funcţiile procesului de evaluare a politicilor publice. 

RASPUNS  

Evaluarea politicilor publice poate îndeplini cinci funcţii principale, ea fiind: a) un instrument al 
deciziei publice; b) un instrument de gestiune economică; c) un instrument de management; d) un 
mijloc de comunicare şi de legitimare a acţiunii publice; e) un mijloc de formare, de schimbare a 
politicilor. 

10. Evaluarea politică a  politicilor publice (Howlett şi Ramesh 2004) 

RASPUNS  

Evaluarea politică – este acel tip de evaluare care încearcă să analizeze succesul sau eşecul unei 
politici, utilitatea ei, în vederea menţinerii sau modificării acesteia. Ea are un caracter unilateral, 
nesistematic şi poate fi întreprinsă de oricine este interesat de fenomenul politic: cetăţeni, 
organizaţii ale societăţii civile, membri ai subsistemelor administrative relevante. O formă de 
evaluare politică poate fi considerată şi referendumul sau alegerile, sub rezerva însă de a ţine cont 
că în cadrul acestora, rezultatul poate fi influenţat de percepţia negativă sau pozitivă a populaţiei 
asupra efectelor guvernării, care le poate afecta comportamentul de vot, dar care poate să nu aibă 
legătură cu realitatea concretă de pe teren.  
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1.Caracteristicile administraţiei publice actuale(p.34-42) 

RASPUNS 

            Administraţia este subordonată, ierarhizată şi ordonată, este remunerată, civilă, laică, 
egalitară, este formalizată, scrisă, birocratică,  are un caracter de continuitate şi necesită din ce în 
ce mai mult cunoştinţe specifice, este structurată vertical şi orizontal, este într-o continuă 
expansiune. 

2.Structura de stat şi administraţia în statele unitare(p.52-53); 

RASPUNS 

Statele unitare – sunt acelea care nu posedă decât un centru de putere politică şi 
guvernamentală. În totalitatea atributelor şi funcţiilor sale, puterea politică aparţine unui titular 
unic care este persoana juridică a statului; Toţi cetăţenii aflaţi sub suveranitatea acestuia se supun 
unei singure autorităţi, vieţuiesc sub acelaşi regim constituţional şi se află sub incidenţa aceloraşi 
legi. Însă, statul unitar nu este incompatibil cu anumite forme de descentralizare a colectivităţilor 
locale, dar cere ca autonomia acordată autorităţilor locale să nu meargă până la o autoguvernare 
(autonomie completă). Această condiţie este realizată datorită faptului că puterea autorităţilor 
locale vine din partea puterii centrale, care permite şi supraveghează folosirea ei. 

3. Structura de stat şi administraţia în statele federale(p.53-54)  

RASPUNS 

         Statele federale – sunt acelea care se reprezintă singure în relaţiile internaţionale, sunt 
constituite din statele membre care şi-au păstrat unele prerogative ale suveranităţii interne şi, în 
special, puterea legislativă. Statele membre se diferenţiază de colectivităţile descentralizate ale 
unui stat unitar prin aceea că ele participă la formarea voinţei statului central. În general, 
organizarea politică a statului federal presupune ca pe lângă o adunare care reprezintă ansamblul 
populaţiei să existe şi o altă Cameră (adunare parlamentară) care reprezintă statele membre; Mai 
mult decât atât, statele membre dispun de o competenţă proprie în materie legislativă, executivă 
şi judecătorească (fixată prin Constituţia federală). 



 

4. Structura de stat şi administraţia în statele regionale(p.54-55) 

RASPUNS 

Statele regionale - reprezintă o formă intermediară între statul unitar şi statul federal, iar 
criteriul de distincţie dintre statul federal şi cel regional este în principiu juridic. În statul regional 
nu există decât o singură ordine constituţională (acea a statului central originar), iar Constituţia 
acestuia determină statutele şi atribuţiile organelor regionale ( dar după principiul federalist al 
unei repartiţii orizontale a competenţelor legislative). În schimb, statele federale presupun o 
dualitate a ordinilor constituţionale, cea a statului federal şi cea a statelor membre ale federaţiei 
(federalizate).  

5. Centralizarea administrativă(p.58-60) 

RASPUNS 

Regimul bazat pe centralizarea administrativă reprezintă acel regim administrativ statal în 
care autorităţile administraţiei locale şi cele ale administraţiei specializate sunt numite de 
administraţia centrală şi sunt dependente direct de aceasta. Administraţiile centralizate prezintă 
următoarele caracteristici: interesele şi nevoile cetăţenilor sunt considerate de către puterea 
centrală ca fiind identice, în acelaşi timp şi în orice punct al teritoriului statului; de aceea există 
dispoziţii legale şi regulamente uniforme pe întreg teritoriul; organele administrative locale sunt 
numite de puterea centrală; puterea de decizie în administraţia locală aparţine organelor 
administrative numite de puterea centrală şi care sunt dependente de aceasta; resursele necesare 
pentru aplicarea deciziilor revin în sarcina puterii centrale. 

6. Conceptul de descentralizare administrativă(p.60-63) 

RASPUNS 

       Regimul bazat pe descentralizarea administrativă este acel regim statal în care administraţia 
intereselor locale este dată în grija organelor alese pe plan local de către colectivităţile locale.Un 
astfel de regim este total opus regimului centralizat.       Descentralizarea presupune delegarea 
responsabilităţilor şi resurselor unor autorităţi infranaţionale relativ independente şi autonome 
care răspund în faţa cetăţenilor regiunii sau comunităţii şi nu în faţa puterii centrale. 
Descentralizarea presupune: conducerea activităţilor localităţilor de către autorităţi locale alese de 
colectivităţile locale, dar şi diminuarea competenţelor care aparţin autorităţilor centrale. 

 7 .Avantajele descentralizării administrative(p.63-65)  

RASPUNS 

Descentralizarea: constituie un mod de fragmentare şi dispersare a puterii politice; 
serveşte creării unui spaţiu civic suplimentar; prin  apariţia mai multor centre de putere, se 
creează mai mult spaţiu în care organizaţiile societăţii civile pot să dezvolte şi să găsească 
mijloace de subzistenţă; generează oportunităţi pentru apariţia grupărilor politice de opoziţie care 
pot câştiga resurse şi putere din exerciţiul responsabilităţilor locale; conferă numeroase 



oportunităţi de dezvoltare a competenţelor şi practicilor democratice; oferă mai multe opţiuni 
cetăţenilor în căutarea unui anumit serviciu; permite adaptarea la diversitatea aşteptărilor 
populare; generează un sentiment mai puternic de eficacitate politică în rândul populaţiei;  crează 
cadrul favorabil manifestării iniţiativei economice locale. 

8. Deconcentrarea(p.67-68) 

RASPUNS 

Regimul care are la bază principiul deconcentrării reprezintă un regim tranzitoriu către 
descentralizarea administrativă. El se manifestă atunci când se acordă unei autorităţi locale sau 
specializate (ai cărei titulari sunt numiţi de puterea centrală) dreptul de a lua anumite decizii. Spre 
deosebire de regimul descentralizat, în care organele locale sunt alese pe plan local de către 
colectivităţile locale, în regimul deconcentrat, ele sunt numite de către puterea centrală. Dar, spre 
deosebire de regimul centralizat, în care organele de la nivel teritorial erau simpli agenţi ai 
statului, fără putere de decizie, în regimul deconcentrat ( deşi aceste organe rămân ierarhic 
subordonate autorităţilor centrale) ele dobândesc, competenţă proprie de decizie. 

9 .  Autonomia locală(p.68-70) 

RASPUNS 

Autonomia locală cuprinde atât ideea unei autoadministrări cât şi ideea de autoguvernare, 
cu atribuţii de legiferare. Autoguvernarea locală reprezintă dreptul diviziunilor teritoriale ale 
statului de a-şi edicta normele generale, obiectivele de conducere şi statutele autonome care să 
indice felul în care se va desfăşura activitatea proprie a localităţilor.       Autonomia locală 
reprezintă nu numai un sistem de organizare administrativă, ci şi politică. Subdiviziunile politico-
teritoriale ale statului îşi măresc competenţa cu un număr de atribuţii cu caracter eminamente 
politic. În funcţie de sursa drepturilor de putere publică, se poate distinge: autonomia imperfectă  
şi autonomia perfectă. 

10 .  Controlul de tutelă administrativă(p.70-76) 

RASPUNS 

        Controlul de tutelă este un anumit gen de supraveghere exercitată fie de către un organ al 
administraţiei centrale (Guvernul), fie de către un organ al administraţiei teritoriale de stat 
(prefectul, reprezentantul statului în unităţile administrativ-teritoriale); Controlul de tutelă 
administrativă este un control special, ce se poate exercita numai dacă legea îl instituie în mod 
expres şi numai în formele, cu procedurile şi cu efectele stabilite în mod expres de către lege; 
practic nu există tutelă fără text, nici în afara textelor, iar tutela nu se prezumă. Tutela 
administrativă se exercită pe două planuri: tutela asupra existenţei organelor tutelate şi  tutela 
asupra activităţii acestora. 
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Disciplina:TEORIA GENERALA A STATULUI SI DREPTULUI 

 

 Titular disciplina:Lect.dr. PINTEALA Gheorghe 

 

1. Functiile dreptului. 

 

2. Factorii de configurare ai dreptului. 

 

3. Legatura dintre Stat si Drept. 
Legatura dintre Stat si Drept se raporteaza la notiunile: 

   

4. Functiile Statului si formele Statului. 

 

 

5. Trasaturile constitutive ale Statului de drept. 



 

 

6. Principalele organele (institutiile) ale Statului. 
 

     

7. Actiunea normei de drept in timp si elementele de raportare. 

 

8. Elementele de drept la care se raporteaza actiunea normei de drept in spatiu si asupra 
persoanei. 
 

 

9. Structura logico-juridica a normei juridice. 

Structura logico-juridica a normei juridice  se raporteaza la elementele sale structurale, si anume : 

- ipoteza 
- dispozitia 
- sanctiunea. 

     Definirea raspunderii juridice si formele ei. 

Raspunderea juridica  reprezinta faza in care subiectul de drept raspunde pentru faptele sale. 
Formele raspunderii juridice se raporteaza in principal la ramurile de drept existente: 

- raspundere administrativa 
- raspundere civila 
- raspundere penala 
 

Lect.dr. Pinteala Gh. 
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