
 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

1 
 

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    Finanţe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe  
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe Bănci 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              FINANŢE PUBLICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ.dr. Ungureanu Mihai Aristotel 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaiu Diana Marieta 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul:  I 2.6 Tipul de 
evaluare:  

E 2.7 Regimul 
disciplinei:  

DD 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Macroeconomie, Finanțe, Contabilitate 
4.2 de competenţe        Utilizarea indicatorilor macroeconomici  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

laptop, calculator de buzunar 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor cu care operează 
finanțele publice  

 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în organizaţiile publice  

 Execuția de operațiuni specifice domeniului finanțelor publice 
 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor utilizate în domeniul 

finanțelor publice în elaborarea de proiecte/lucrări 
 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor 

din domeniul finanțelor publice  

C
om

pe
te

nț
e 

ta
ns

ve
rs

al
e  Comunicare, lucrul în echipă şi asumarea rolului de lider 

 Demonstrarea preocupărilor pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin 
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă. 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea legăturilor dintre funcţionarea mecanismului 
economic, a mecanismului financiar, componentele sistemului 
financiar şi politica financiară, precum şi rolul pârghiilor 
economico-financiare în dezvoltarea economico-socială. 

7.2 Obiectivele specifice              cunoaşterea procesului bugetar, a caracteristicilor acestuia, 
atribuţii şi răspunderi în sarcina autorităţilor abilitate, 
recunoaşterea sistemului bugetar românesc, comparaţii cu 
alte state: 

 înţelegerea sistemului cheltuielilor publice în sarcina 
statului, evoluţia, componenţa şi eficienţa acestora: 

 posibilităţile şi sursele statului de a-şi acoperi nevoia de 
surse financiare publice, implicaţiile acestui deziderat 
(fiscalitate excesivă, evaziune fiscală, etc.); 

 rolul şi importanţa organizării Trezoreriei finanţelor publice, 
implicarea acesteia în finanţarea deficitului bugetar; 

 importanţa proiectării şi realizării echilibrului financiar în 
cadrul echilibrului economic în general. 

 
8.  Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Ştiinţa finanţelor publice 

Expunere prin prezentare power 
point; discuții, explicaţia, 

conversația euristică 

2 ore 
Mecanismul finanțelor publice 2 ore 
Sistemul cheltuielilor publice: definire, factori de 
influență 

2 ore 

Sistemul cheltuielilor publice: clasificare, 
indicatori de analiză 

2 ore 
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Resursele financiare publice: definire, clasificare, 
factori de influență 

Expunere prin prezentare power 
point; discuții, explicaţia, 

conversația euristică 

2 ore 

Impozitele directe și dubla impunere 
internațională 

2 ore 

Impozitele indirecte 2 ore 
Evaziunea fiscală 2 ore 
Împrumuturile de stat şi datoria publică 4 ore 
Bugetul general consolidat al statului: definire, 
structură 

2 ore 

Bugetul general consolidat al statului: procesul 
bugetar 

2 ore 

Trezoreria finanţelor publice 2 ore 
Echilibrul financiar şi echilibrul bugetar 2 ore 

Bibliografie 
 Ungureanu, Mihai A și colectiv – Finanțe Publice. Sinteze și aplicații, Editia a III-a, Ed. Conphys, Rm 

Vâlcea, 2009 
 Comaniciu, C., Bunescu L., Mihaiu D. - Fiscalitate: idei de bază și noțiuni fundamentale pe înțelesul 

tuturor, Editura Universitătii Lucian Blaga Sibiu, 2010 
 Georgescu, Maria A – Administrarea Finanțelor publice și a bugetului, Ed. Pro Universitaria, 2009 
 Lacrișa G N, Ungureanu M A (coord), Dicționar legislativ fiscal, Ed. Didactică și pedagogică, 

București, 2009 
 Lăcrișa G N, Ungureanu M A (cood), Dicționarul codului de procedură fiscală, Editura Sitech, 

Craiova, 2010 
 Moșteanu, T. și colectiv – Finanțe Publice, Ed.Universitară, 2005 
 Moșteanu Narcisa R – Finanțe Publice, Ed. Universitară, 2011 
 Ungureanu Mihai Aristotel (coord.), Buget și trezorerie publică, Ed. Universitară, București, 2010 
 Ungureanu Mihai Aristorel (cood), Controlul fiscal și evaziunea fiscală, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea, 

2010 
 Văcărel, Iulian – Finanțe Publice, Editța a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucurețti, 2007  
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Prezentarea cerinţelor disciplinei, a modului de notare pe 
parcursul anului, alocarea temelor de proiect. 
Analiza legii finantelor publice. 

Analize, discuții 2 ore 

Definirea, funcţiile şi rolul finanţelor publice – dezbateri. 
Problematizarea, dezbateri, 

interactivitate 
Problematizarea, studiu de 

caz, interactivitatea 

2 ore 
Sistemul cheltuielilor publice – aplicaţii privind indicatorii 
de nivel, structură şi dinamică ai cheltuielilor publice din 
România. 

2 ore 

Sistemul cheltuielilor publice – studii de caz pe exemplul 
României comparativ cu alte ţări membre UE. 

2 ore 

Resursele financiare publice – studii de caz şi aplicaţii. 2 ore 
Impozitele directe – aplicaţii şi analize comparative. Problematizarea, analize 

comparative, interactivitatea 
2 ore 

Dubla impunere internaţională – aplicatii. Problematizarea, conversaţia 
euristică, interactivitatea 

2 ore 
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Impozitele indirecte – aplicatii si analize comparative. Problematizarea, analize, 
interactivitatea 

2 ore 

Evaziunea fiscală – studii de caz. Problematizarea, conversaţia 
euristică, interactivitatea, 

studiu de caz 
2 ore 

Împrumuturile de stat – aplicaţii, analize şi dezbateri. Problematizarea, conversaţia 
euristică, interactivitatea 

2 ore 

Datoria publică – aplicaţii şi analize comparative. Problematizarea, conversaţia 
euristică, interactivitatea, 

studiu de caz 
2 ore 

Bugetul general consolidat al statului – analize şi dezbateri. Problematizarea, conversaţia 
euristică, interactivitatea, 

analize comparative 
2 ore 

Procesul bugetar – analize şi dezbateri. Problematizarea, 
conversaţia euristică, 

interactivitatea 
2 ore 

Echilibrul financiar – aplicaţii şi analize. Problematizarea, 
conversaţia euristică, 

interactivitatea 
2 ore 

Bibliografie 
 Ungureanu, Mihai A și colectiv – Finanțe Publice. Sinteze și aplicații, Editia a III-a, Ed. Conphys, Rm 

Vâlcea, 2009 
 Comaniciu, C., Bunescu L., Mihaiu D. - Fiscalitate: idei de bază și noțiuni fundamentale pe înțelesul 

tuturor, Editura Universitătii Lucian Blaga Sibiu, 2010 
 Georgescu, Maria A – Administrarea Finanțelor publice și a bugetului, Ed. Pro Universitaria, 2009 
 Lacrișa G N, Ungureanu M A (coord), Dicționar legislativ fiscal, Ed. Didactică și pedagogică, 

București, 2009 
 Lăcrișa G N, Ungureanu M A (cood), Dicționarul codului de procedură fiscală, Editura Sitech, 

Craiova, 2010 
 Moșteanu, T. și colectiv – Finanțe Publice, Ed.Universitară, 2005 
 Moșteanu Narcisa R – Finanțe Publice, Ed. Universitară, 2011 
 Ungureanu Mihai Aristotel (coord.), Buget și trezorerie publică, Ed. Universitară, București, 2010 
 Ungureanu Mihai Aristorel (cood), Controlul fiscal și evaziunea fiscală, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea, 

2010 
 Văcărel, Iulian – Finanțe Publice, Editța a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucurețti, 2007  
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale din domeniu, recunoscute pe plan naţional; 
 În mare parte, problematica disciplinei a făcut obiectul unor comunicări ştiinţifice ale cadrelor 

didactice la Conferinţe Ştiinţifice internaţionale şi în reviste de specialitate indexate în baze de date 
internaţionale. 
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10. Evaluare 
 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Rezolvarea de aplicații 
practice 

Examen parțíal 30% 

Cunoaşterea, 
înţelegerea, analiza şi 
utilizarea conceptelor, 
teoriilor 

Examen scris final 50% 

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea unor studii 
de caz și a unor 
aplicații practice 

Portofoliu: teme, proiect 20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Rezolvarea corectă la examenul final a minim jumatate din aplicații 

 
 

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


