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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Finante publice 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ.dr. Moldovan Iosif 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ.dr. Moldovan Iosif 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             9 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   8 
Tutoriat 3 
Examinări 5 
Alte activităţi  - 
3.7 Total ore studiu individual      33 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum          
4.2 de competenţe          

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Sala de curs dotata cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar dotata cu videoproiector 

    
6. Competenţele specifice acumulate 
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e ●         Identificarea si definirea conceptelor de finante publice, finante private, cheltuieli 
publice, cheltuieli bugetare, resurse financiare publice, presiune fiscala, impozite, taxe si contributii 
etc,  

 Cunoașterea componentelor bugetului general consolidat,  
 Identificarea, explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari  specifici 

procesului bugetar, 
 Cunoașterea structurii resurselor financiare pulice și a cheltuielilor publice , dimensionarea 

veniturilor si cheltuielilor bugetare;  
 Aplicarea instrumentelor de analiza a imprumuturilor de stat, a datoriei publice si a 

soldului bugetar. 

C
om
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e 

tr
an
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le

  Cunoașterea influenței finanțelor publice asupra susținerii și dezvoltării sectorului de stat și a 
celui  privat, 

 Identificarea relațiilor dintre finanțele publice și alte științe, 
 Identificarea oportunitatilor de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și                  

t ehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei ● Transmiterea cunostintelor teoretice si practice referitoare la 
continutul și mecanismul activitatilor financiare privitoare la bugetul  
general consolidat,  la imprumuturile de stat, la datoria publica, la rolul 
si atributiile trezoreriei statului. 

7.2 Obiectivele specifice             ●         Evidentierea importantei finantelor publice, a impozitelor si 
taxelor in economie, a contributiei acestora la formarea veniturilor 
statului. 
 Dezvoltarea capacității de a opera cu indicatorii specifici 
sistemului cheltuielilor publice, ai resurselor financiare publice, ai 
sistemului fiscal si ai datoriei publice; 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
1.Definirea şi obiectul de studiu al finanţelor publice Prelegere  
2.Funcţiile finanţelor publice, instituţii cu atribuţii în domeniul finanţelor 
publice 

Prelegere si studii 
de caz 

 

3.Procedura şi etapele procesului bugetar Prelegere si studii 
de caz 

 

4.Componentele bugetului general consolidat Prelegere si studii 
de caz 

 

5.Modul de dimensionare și analiza indicatorilor macroeconomici cu 
impact asupra procesului bugetar, 

Prelegere si studii 
de caz 

 

6.Sistemul cheltuielilor publice Prelegere si studii 
de caz 

 

7.Indicatorii de analiză ai evoluţiei cheltuielilor publice Prelegere si studii 
de caz 

 

8.Sistemul resurselor financiare publice Prelegere si studii 
de caz 

 

9.Veniturile fiscale ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale Prelegere si studii 
de caz 

 

10.Delimitări conceptuale privind evaziunea fiscală Prelegere si studii 
de caz 

 

11.Cauzele, dimensionarea, şi formele evaziunii fiscale Prelegere si studii  
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de caz 
12.Imprumuturile de stat Prelegere si studii 

de caz 
 

13.Componentele datoriei publice  Prelegere si studii 
de caz 

 

14.Rolul, importanţa şi funcţiile trezoreriei statului Prelegere si studii 
de caz 

 

Bibliografie 
1. Comaniciu C.Orientări în labirintul fiscal, Ed. ULBSibiu 2011, 
2. Comăniciu,C Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul tuturor, Ed. ULB Sibiu, 
2010, 
3. Minssky, H – Cum stabilizăm o economie instabilă, Ed. Publica 2011, 
4. Moldovan I. – Finanţe publice şi legislaţie incidentă, Editura Tehno Media 2010, 
5.Legislație națională și europeană 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
1.Detaliaerea obiectului de studiu al finanţelor publice Expunere  
2.Aplicaţii privind ierarhizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul 
finanţelor publice 

Expunere si studii 
de caz 

 

3.Procedura şi etapele procesului bugetar Expunere, studii 
de caz 

 

4.Studii de caz pe diferite omponente ale bugetului general consolidat Expunere, studii 
de caz 

 

5.Analiza documentelor de dimensionare a indicatorilor macroeconomici Expunere, studii 
de caz 

 

6.Studii privind sistemul cheltuielilor publice Expunere, studii 
de caz 

 

7. Aplicaţii privind calculul indicatoriilor de analiză ai evoluţiei 
cheltuielilor publice 

Expunere, studii 
de caz 

 

8.Aplicaţii privind structura sistemului resurselor financiare publice Expunere, studii 
de caz 

 

9.Aplicaţii practice privind modul de calcul al veniturilor fiscale datorate  
bugetului de stat şi ale bugetelor locale 

Expunere, studii 
de caz 

 

10.Delimitări conceptuale privind evaziunea fiscală licită şi ilicită Expunere, studii 
de caz 

 

11.Studiu prind modalităţi de dimensionare a evaziunii fiscale. 
Identificarea formelor de evaziune fiscală pe categorii de impozite şi taxe 

Expunere, studii 
de caz 

 

12.Analiza evoluţiei mprumuturilor de stat Expunere, studii 
de caz 

 

13.Studii privind structura datoriei publice Expunere, studii 
de caz 

 

14.Aplicaţie privind operaţiuni derulate prin trezoreria statului  
 

Bibliografie 
1. Smith A. – Avuţia naţiunilor, Editura Academiei Bucureşti, Ed. Publica 2011 
2. Stiglitz,J –Prețul inegalității, Ed. Publica, 2013. 
3. Văcărel I., - Finanţele publice Ediţia a III-a – revizuită şi adăugită, Ed. Didactică şi pedagogică 
R.A. Bucureşti, 2006. 
4. Perkins, J – Confesiunile unui asasin economic, Ed. Litera, 2010,  
5. Aslan Th.C. -Finanţele României de la Regulamentele organice până astăzi 1831-1905, Editura Academiei 
Romne, Bucureşti 1905 
6. Codul de procedură fiscală din 1 aprilie 1942, Monitorul Oficial, Imprimeriile Statului Imprimeria 
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Centrală, Bucureşti 1942 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Continutul disciplinei FINANTE PUBLICE, raspunde atat cerintelor comunitatilor academice prin 
prezentarea teoriilor, interpretarea conceptelor si instrumentelor specifice domeniului abordat, cat si 
angajatorilor din domeniul economic (atat institutii publice cat si private) prin  aplicarea unor instrumente de 
analiza si interpretare a datelor referitoare la cheltuielile publice si la resursele financiare publice, ladatoria 
publica etc. 
 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Capacitatea de asimilare 
in mod corect si complet 
a cunostintelor specifice 
prezentate, coerenta in 
exprimare, gradul de 
asimilare a limbajului de 
specialitate. 

E 80% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a realiza 
pe baza datelor din 
bugetul general 
consolidat, o analiza a 
cheltuielilor publice si a 
surselor de finantare a 
acestora. 

Evaluari periodice 10% 

Corectitudinea si calitatea 
exprimarii in prezentarea 
unor teme de casă din 
problematica cursului 

Evaluari periodice 10% 

10.6 Standard minim de performanţă   
Definirea si aplicarea conceptelor privind finantele publice, finantele private, cheltuielile publice, cheltuielile 
bugetare, resursele financiare publice, presiunea fiscala, impozitele, taxele si contributiile, impozitele directe 
etc., imprumutul de stat, datoria publica, bugetul de stat. 
                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                  ........... 
 


