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Inteligența financiară
Ce sunt finanțele?
Finanţele au apărut pe scena vieţii social - economice odată cu apariţia statului şi
instituirea forţei sale publice, adică la incidenţa comunei primitive cu societatea
sclavagistă.
Apariţia finanţelor publice si dezvoltarea lor ulterioară şi prezentă se încadrează
în procesul obiectiv al evoluţiei societăţii omeneşti, având la bază existenţa a două
condiţii indispensabile:
• dezvoltarea relaţiilor băneşti, astfel încât să fie posibilă formarea şi utilizarea
resurselor statului în forma bănească.
• apariţia statului şi amplificarea funcţiilor şi a sarcinilor pe care acesta şi la asumă –
pentru îndeplinirea cărora sunt necesare, în mod firesc, importante resurse.
Finanţele au caracter istoric concret, întemeiat pe condiţiile specifice ale
fiecărei perioade a dezvoltării economico-sociale şi ale fiecărei ţări. În virtutea acestui
caracter, finanţele evoluează permanent şi se perfecţionează (se modifică) continuu,
potrivit schimbărilor ce au loc în ansamblul relaţiilor economico - sociale.
Astfel în primele stadii de existenţă a orânduirii sclavagiste când economia avea
un caracter natural-închis – finanţele publice au avut o sferă restrânsă de manifestare
întrucât:
- o bună parte a funcţiilor publice de conducere, justiţie sau apărare erau onorifice, fără
a fi remunerate;
- construirea templelor si a corăbiilor, întreţinerea armateIor şi a curţilor, organizarea
spectacolelor, răscumpărarea prizonierilor şi altele erau asigurate, îndeosebi, pe calea
prestaţiilor şi a dărilor în natură Ia care erau obligaţi supuşii statuIui sau pe calea
tributurilor, a jafurilor şi a trofeelor de război.
Manifestarea mai amplă a relaţiilor financiare este strâns Iegată de apariţia
economiei de schimb odată cu care cetăţenii şi supuşii statuIui sclavagist au fost
obIigaţi să participe la acoperirea necesităţilor publice şi cu mijloace băneşti.
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În feudalism are loc o dezvoltare a economiei de schimb, dar relaţiile marfă bani nu devin predominante. Ca urmare, statul apelează în continuare la prestaţiile şi
dările în natură, la veniturile domeniale, precum şi la cele aferente drepturilor regaliene.
Fără a intra în amănunte, facem o mică paranteză legată de aceste drepturi. Astfel,
este de reţinut că, drepturile regaliene au desemnat priviIegiuI de a încasa anumite
venituri, de care s-a bucurat monarhul în evul mediu. iar mai târziu vistieria statului. Prin
forma şi modul lor de percepere, aceste drepturi sunt interpretate de ştiinţa finanţelor ca
o formă de trecere de la veniturile domeniale la impozite (ca expresie actuală a
finanţelor publice).
Revenind la descrierea sumară a perioadei feudaliste, trebuie să menţionăm că,
în epocă, vistieria publică s-a confundat, în cele mai multe cazuri, cu aşa numita
"cămară personală" a suveranului (a domnitorului, în cazul ţărilor române, împăratului,
regelui, cneazului etc., în alte ţări). Alimentarea acestei "cămări" se făcea prin impozite
în bani, daruri, împrumuturi., tributuri etc. În acest cadru, veniturile în bani continuă să
deţină o pondere relativ redusă în acoperirea cheltuielilor publice.
Capitalismul aduce cu sine o producţie de mărfuri generalizată şi trecerea la
preponderenţa economiei de schimb. În această perioadă, relaţiile băneşti capătă o
largă dezvoltare, iar întreţinerea aparatului de stat se bazează, în exclusivitate, pe
folosirea resurselor băneşti. Pe acest fond, sfera de manifestare a relaţiilor financiare se
extinde considerabil, iar practica financiară înregistrează numeroase manifestări şi
perfecţionări, corespunzătoare succesiunii stadiilor acestui gen de economie.
Sfera de cuprindere a finanţelor publice atinge niveIul său maxim odată cu
extinderea peste limitele normalului a proprietăţii în cazul ţărilor cu economie
centralizată, ce s-au declarat a fi socialiste (comuniste). În aceste ţări finanţele publice
au fost implicate masiv în procesul repartiţiei produsului intern brut (P.I.B.), prin
centralizarea părţii covârşitoare a acestuia Ia dispoziţia statului şi repartizarea sa pentru
finanţarea obiectivelor economico-sociale stabilite prin planurile centrale.
Motivaţia logică, obiectivă a manifestării relaţiilor financiare în cadrul economiei
contemporane are temeiul faptului evident al menţinerii celor doi factori condiţionali,
care au făcut necesară şi posibilă apariţia lor – relaţiile băneşti şi statul. Complexitatea
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convergenţei acestor doi factori a sporit şi s-a amplificat permanent, astfel că esenţa,
funcţiile şi rolul finanţelor au cunoscut substanţiale modificări în timp.
Ca expresie a acţiunii legii şi a celorlalte legi specifice economiei de schimb,
relaţiile băneşti sunt omniprezente în economia contemporană, iar conţinutul lor nu se
rezumă doar la schimbarea formelor funcţionale ale valorii - din formă marfă(M) în
forma bani (B) şi invers. Forma valorică a produselor finite, lucrărilor şi serviciilor sau a
rezultatelor activităţilor economico-sociale desfăşurate, care este exprimabilă şi
transformabilă în bani, se manifestă nu numai în sfera relaţiilor de schimb – care dau
conţinut pieţei, ci şi în cadrul relaţiilor de repartiţie. Astfel de relaţii se desfăşoară atât
între multitudinea de agenţi economici şi sociali, priviţi în mod individual, cât şi la nivelul
macroeconomiei.
În ceea ce priveşte statul, este de remarcat că, în condiţiile societăţilor
contemporane, rolul şi funcţiile sale s-au amplificat şi diversificat, pe măsura complicării
mecanismului economico-social şi a acţiunii a numeroşi factori sociali, economici şi
politici - interni şi externi.
Pentru realizarea acestor funcţii şi sarcini deosebite, statul contemporan are
nevoie de importante resurse economice, iar partea din produsul intern brut, care
formează aceste resurse, se mobilizează Ia dispoziţia statului şi se repartizează atât în
formă materială, cât şi în formă bănească.
Procesele de mobilizare şi alocare a resurselor băneşti necesare statului, în
contextul menţionat, constituie conţinutul unor relaţii economice specifice, denumite
“relaţii financiare publice” sau, cu un termen generic, “finanţe publice”.

Conţinutul economic al finanţelor în economia contemporană
În condiţiile economiei contemporane, finanţele publice constituie o parte a
relaţiilor băneşti prin intermediul cărora, în procesul repartiţiei produsului intern brut, se
formează, se repartizează şi se utilizează fondurile necesare îndeplinirii funcţiilor şi
sarcinilor statului. Asemenea relaţii apar în procesul repartiţie fără echivalent direct a
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produsului intern brut şi, în primul rând, a produsului intern net, în vederea satisfacerii
unor nevoi publice.
AstfeI, relaţiile de transfer de valoare fără echivaIent sunt şi financiare
numai dacă îmbracă forma bănească şi se realizează în scopul satisfacerii unor
nevoi publice în ansamblu sau/şi cu caracter economic sau social-comun. Ca
urmare, transferul de valoare fără echivalent a unei părţi din produsul intern brut realizat
în forma naturală nu intră în sfera de cuprindere a relaţiilor financiare. De asemenea, nu
întrunesc trăsăturile relaţiilor financiare nici transferurile de valoare fără echivalent
realizate în formă bănească prin relaţiile de donaţie şi de succesiune, înfăptuite în
interes strict personal între persoanele fizice, şi a căror substanţă valorică este folosită
pentru consumul final propriu.
Sfera finanţelor este mai restrânsă decât cea a ansamblului relaţiilor băneşti care
se manifestă în procesele repartiţiei şi circulaţiei produsului intern brut. Această realitate
derivă din faptul că o bună parte a relaţiilor băneşti vizează doar schimbarea formei
valorii, din forma marfă într-o valoare bani (M-B) şi invers, din forma bani în forma marfă
(B-M), care, în principiu, se realizează prin schimburi echivalente. În acest sens, relaţiile
băneşti devin financiare numai dacă schimbarea prealabilă a formei valorii este urmată
şi de un transfer de valoare fără echivalent direct şi imediat, de la un subiect al relaţiei
băneşti respective Ia altul.

Structura actuală a finanţelor în România
În funcţie de caracterul relaţiilor financiare şi al subiecţilor acestora. în structura
finanţelor din România sunt cuprinse: finanţele publice (de stat) şi finanţele private.
Finanţele publice sunt acelea care se iniţiază şi se derulează de către stat, ca
subiect de drept public, înzestrat cu suveranitate financiară. Ele deţin ponderea
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covârşitoare în structura de ansamblu a finanţelor, avându-se în vedere volumul
fondurilor mobilizate şi alocate prin intermediul lor precum şi importanţa obiectivelor
social-economice finanţate.
Finanţele private sunt acelea ce se derulează de către subiecţi care se află sub
incidenţa dreptului comercial (ca ramura de drept privat). În structura acestui tip de
finanţe sunt cuprinse: finanţele agenţilor economico-sociali şi asigurările private.
Finanţele

agenţilor economico-sociali sunt strâns legate de finanţele publice

întrucât, prin locul şi rolul lor în procesul reproducţiei produsului intern brut, au o
contribuţie hotărâtoare în formarea fondurilor cu destinaţie publică. De asemenea prin
poziţia subiecţilor lor în cadrul proceselor reproducţiei economico-sociale, finanţele
agenţilor economico-sociali şi îndeosebi finanţele

societăţilor comerciale reprezintă

punctul de plecare şi de sosire a majorităţii fluxurilor financiare din economie.
Criteriul formei

de proprietate asupra capitalului social este funcţional în

diferenţierea finanţelor agenţilor economico-sociali şi a relaţiilor de asigurare.
În funcţie de nivelul şi structurile organizatorice în cadrul cărora se derulează,
finanţele publice ale României contemporane cuprind:
• finanţele generale ale statului, cu referire Ia bugetul public naţional şi trezoreria
publică aferentă, diversele fonduri cu destinaţie specială, asigurările de stat şi
asigurările de stat de bunuri, persoane şi răspundere civilă
• finanţele regiilor publice autonome, având caracter naţional şi local;
• finanţele instituţiilor de stat, organizate la nivel central şi local.
Corespunzător obiectului lor, relaţiile financiare se împart în: relaţii bugetare şi
relaţii de asigurări.
Relaţiile bugetare sunt evidenţiabile atât Ia nivelul regiilor publice ale statului, cât
şi la nivelul regiilor publice autonome, instituţiilor de stat şi agenţilor economico-sociali.
Relaţiile de asigurări se diferenţiază între ele în funcţie de scopul organizării lor
şi al obiectului la care se referă, în:
• asigurări sociale;
• şi asigurări de bunuri, persoane şi răspundere civilă.
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Asigurările sociale au menirea satisfacerii nevoilor ce privesc întreţinerea
persoanelor majore inapte de muncă datorită vârstei, a bolilor sau a invalidităţii. Pentru
majoritatea cetăţenilor României asemenea asigurări sunt organizate şi asumate de
către stat, dar fiinţează şi asigurări sociale cu caracter privat.
Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă se referă Ia formarea şi
utilizarea fondurilor băneşti destinate refacerii bunurilor distruse de fenomenele naturii
şi/sau de accidente, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor produse în viaţa
persoanelor de evenimentele nefaste.

Funcţiile finanţelor în economia contemporană
Derularea relaţiilor financiare în economia contemporană şi modificările din
conţinutul acestora au Ioc în virtutea acţiunii unor legi economice obiective, care
guvernează funcţionarea mecanismului financiar în ansamblul său şi a structurilor sale
componente. Potrivit cerinţelor acestor legi economice, sistemul relaţiilor financiare
îndeplineşte funcţia de repartiţie şi funcţia de control, prin mijlocirea cărora se
înfăptuieşte menirea socială a finanţelor în cadrul mecanismului de funcţionare a
economiei.
Fără a se lua în considerare deosebirile care există între funcţiile finanţelor şi
rolul lor în viaţa economico-socială, în unele lucrări se apreciază că finanţele
îndeplinesc următoarele 7 funcţii:
• Funcţia de atragere a resurselor;
• Funcţia de alocare a resurselor;
• Funcţia de redistribuire a produsului intern net;
• Funcţia de stabilizator a economiei naţionale;
• Funcţia de stimulator al economiei naţionale;
• Funcţia de coordonare a cererii şi de stabilire a priorităţilor social-economice;
• Funcţia de control.

Structura şi principalele atribuţii ale aparatului financiar şi de credit al
României
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Ansamblul instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniile finanţelor şi
creditului; adică totalitatea compartimentelor organizatorice în care sunt grupate
diferitele operaţiuni şi activităţi financiar-bancare formează aparatul financiar şi de credit
al ţării.
Atribuţiile ce revin organismelor şi instituţiiIor componente ale aparatului financiar
şi de credit sunt inserate, succint în continuare.
Parlamentul este organul suprem al puterii de stat, având menirea

de a

examina şi a edita legi. În temeiul acestor prerogative, Parlamentul adoptă sau modifică
Legea finanţelor publice, Legea datoriei publice, Legea activităţii bancare, Legea
activităţii din cadrul burselor de mărfuri şi de valori mobiliare, precum şi o seamă de legi
speciale - prin care se reglementează modul de derulare a ansamblului relaţiilor
financiare şi de credit, în interiorul ţării şi în raporturile cu străinătatea. De asemenea,
Parlamentul adoptă legea bugetului administraţiei centrale de stat, legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Curtea de Conturi a ţării este organul suprem de control financiar şi de
jurisdicţie în domeniul finanţelor, care funcţionează pe lângă Parlament şi îşi exercită
funcţiile în mod independent, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Costituţie şi în
celelalte legi ale ţării.
Preşedinţia ţării este o instituţie cu rol activ oarecum moderator în domeniile
analizate. Astfel, această instituţie analizează legile adoptate de Parlament, având
competenţa retrimiterii acestora pentru o nouă examinare – în cazul în care se
apreciază că unele dintre prevederi sau legea ca întreg, nu corespund intereselor ţării.
În consecinţă, prin însuşi actul promulgării legilor, Preşedinţia are un rol deosebit în
sfera finanţelor şi a creditului, precum şi răspunderea corespunzătoare acestui rol.
Guvernul este un organ cu caracter executiv, fiind organul central al
administraţiei de stat. În această calitate, el exercită atribuţiile organizării şi îndrumării
generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice şi al creditului public. În
acest cadru, Guvernul are sarcina elaborării proiectelor bugetului administraţiei centrale
de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, ale fondurilor speciale şi ale
eventualului credit public ce urmează a fi lansat în diversele forme posibile.
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Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al Guvernului, a cărui
activitate este consacrată înfăptuirii politicii statului în domeniul finanţelor publice,
inclusiv prin prisma conexiunilor dintre acestea şi finanţele agenţilor economici
indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social.
Trezoreria generală a statului reprezintă o structură specializată a Ministrului
Finanţelor, care, în România, a fost reînfiinţată pe baza Hotărârii Guvernului nr. 78 din
15 februarie 1992. După această dată a urmat o perioadă pregătitoare ce a depăşit un
an, astfel că operaţiunile de trezorerie publică au început să se deruleze de-abia Ia
începutul anului 1995.
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are atribuţii în domeniile asigurărilor
sociale de stat şi protecţiei sociale a cetăţenilor ca domenii ale finanţelor, dar şi în ce
priveşte problemele recalificării şi reorientării profesionale a cetăţenilor ce doresc acest
lucru, încadrării în muncă a şomerilor şi altor lucrători, evidenţa salariaţilor încadraţi de
unii agenţi economici privaţi şi alte asemenea probleme specifice.
Pentru asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, odată cu
renunţarea Ia monopolul statului în acest domeniu, s-a creat posibilitatea ca în structura
aparatului financiar să fie cuprinse o diversitate de societăţi de asigurare, asigurarereasigurare precum şi unele societăţi de intermediere.
Organele locale ale puterii şi administraţiei de stat au competenţe şi atribuţii
în ceea ce priveşte elaborarea, adoptarea şi execuţia bugetelor locale ale fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale ( comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti,
judeţ, şi municipiul Bucureşti). De asemenea, aceste organe controlează modul de
gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti aparţinând regiilor autonome şi instituţiilor
publice locale.
Ministerele specializate şi structurile organizatorice din componenţa acestora
corespund, ca aparat, finanţelor societăţilor comerciale, finanţelor regiilor publice
autonome naţionale şi finanţelor instituţiilor publice.
Aparatul bancar al ţării este implicat atât în derularea multiplelor relaţii
financiare ce au loc în economie (prin conexiunile dintre acestea şi Trezoreria publică),
dar mai ales în sfera relaţiilor de credit bancar.

„Investește în Oameni!”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „O carieră pentru viața ta! Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională”
Contract de finanțare nr. POSDRU/161/2.1/G/132792

Banca Naţională stabileşte şi coordonează politica monetară şi de credit a
statului, având drept obiectiv menţinerea stabilităţii monedei naţionale.
Băncile comerciale desfăşoară activităţi specifice în domeniile creditului bancar,
plăţilor efectuate de agenţii economico-sociali, economisirii, valutar, precum şi de
coparticipare la capitalul social al societăţilor comerciale.
Bursele sunt instituţii ale economiei concurenţiale cărora le revine un rol major
în mişcarea generală a mărfurilor şi a capitatului. Din punct de vedere al obiectului
activităţii lor, bursele sunt: de mărfuri şi de valori mobiliare. Ambele sunt incluse în
cadrul aparatului financiar şi de credit, întrucât operaţiunile economice intermediate de
către acestea sunt dublate, în mod necesar, şi de operaţiunile monetare şi financiare
presupuse de acestea.

Impozitele în economia contemporană
Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este
legată de existenţa statului şi a banilor.
Considerăm că, impozitul reprezintă o formă de prelevare silită la dispoziţia
statului; fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerestituibil, a unei părţi din veniturile sau
averea persoanelor fizice sau/şi juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice.

Elementele tehnice ale impozitelor
Concretizarea şi individualizarea fiecărui impozit în parte au o deosebită importanţă atât
pentru organele fiscale cât şi pentru contribuabilii în sarcina cărora se instituie. În acest
scop, se folosesc următoarele elemente tehnice:
- subiectul impozitului sau contribuabilul;
- suportatorul impozitului;
- obiectul impozitului;
- sursa impozitului
- unitatea de impunere;
- cota impozitului;
- asieta fiscala;
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- termenul de plată.

Clasificarea impozitelor şi caracterizarea generală a acestora
Impozitele se practică sub o diversitate de forme, corespunzător pluralităţii
formelor sub care se manifestă materia impozabilă şi numărului mare al subiecţilor în
sarcina cărora se instituie.
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Clasificarea impozitelor poate fi făcută în funcție de o serie de criterii, cea mai
importantă fiind cea în funcție de trăsăturile de formă și fond, pe care o redăm mai jos:
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Înțelegerea acestor noțiuni este foarte importantă, deoarece ne ajută să ne orientăm
mai eficient în societate, să înțelegem care ne sut obligațiile financiare, respectiv să
putem demara o planificare financiară a propriilor noastre fonduri, făcând distincția între
finanțele publice și cele private.
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