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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 Știinte Economice 

1.3 Departamentul    Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              FINANȚELE INSTITUTIILOR PUBLICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr.Moțoc Vasile 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr.Moțoc Vasile 
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                             18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              12 
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 
4.1 de curriculum        Finanțe publice 
4.2 de competenţe        Utilizarea categoriilor și conceptelor de finanțe publice 
 
 
 

5. Condiţii  
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5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Suport de curs si resurse documentare (bibliografice) 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului 

Instrumentar de lucru (PC, conexiune internet, etc.) 

    
6. Competenţele specifice accumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 utilizarea adecvată a conceptelor, funcțiilor, relațiilor și proceselor utilizate de finanțele                         
institutiilor publice; 

 înțelegerea modului de formare și de utilizare a resurselor financiare ale instituțiilor 
publice; 

 analiza și interpretarea informațiilor referitoare la: procesul bugetar și execuția 
cheltuielilor instituților publice; eficiența procesului investițional în instituțiile publice; 
principiile, regulile și procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice; 

 realizarea de studii de caz privind elaborarea și execuția de casă a bugetului de venituri și 
cheltuieli în instituțiile publice; 

 elaborarea documentației de aprobare a unui proiect de investiții în  instituțiile publice; 
 elaborarea documentației de atribuire a unui contract de achiziții publice în instituțiile 

publice; 
 implementarea planurilor și bugetelor la nivelul instituțiilor publice;  
 formarea deprinderilor de aplicare a deciziilor în cadrul instituțiilor publice; 
 formarea deprinderilor de analiză a stadiului de implementare a controlului intern 

managerial în instituțiile publice; 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  aplicarea normelor și valorilor eticii profesionale și deontologiei în cadrul funcției 
publice; 

 implicarea în activități de cercetare concretizate în elaborarea și publicarea de studii și 
articole de specialitate; 

 participarea in proiecte cu caracter științific pentru dezvoltarea profesională în viitor. 
 

7. Obiectivele disciplinei 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însușirea principalelor concepte, funcții și procese ale finanțelor 
instituțiilor publice. 

7.2 Obiectivele specifice             transmiterea către studenți a cunoștințelor despre obiectul de 
studiu al finanțelor instituțiilor publice; 

 transmiterea către studenți a cunoștințelor despre relațiile și 
procesele din domeniul finanțelor instituțiilor publice; 

 transmiterea către studenți a cunoștintelor despre finanțarea și 
utilizarea resurselor financiare de către instituțiile publice; 

 formarea unei culturii privind finanțele instituțiilor publice;  
 dezvoltarea capacității de implementare a deciziilor care să 

asigure performanța în formarea și utilizarea resurselor financiare 
ale instituțiilor publice. 
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8.  Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Instituțiile publice – furnizori de servicii și bunuri publice 

Expunere, 
dezbatere 

problematizare 

2 ore 
Conceptul, funcțiile și rolul finanțelor instituțiilor publice 2 ore 
Resursele financiare ale instituțiilor publice 2 ore 
Analiza indicatorilor privind nivelul, structura și dinamica 
resurselor financiare 

2 ore 

Conținutul și clasificarea cheltuielilor instituțiilor publice 2 ore 
Analiza indicatorilor privind nivelul, structura și dinamica 
cheltuielilor instituțiilor publice 

2 ore 

Legalitatea, regularitatea, eficiența, eficacitatea și 
economicitatea cheltuielilor instituțiilor publice 

2 ore 

Procesul bugetar la nivelul instituțiilor publice 2 ore 
Situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor 
publice 

2 ore 

Procesul investițional în instituțiile publice 2 ore 
Procesul de achiziții publice în instituțiile publice 2 ore 
Controlul intern managerial în instituțiile publice 2 ore 
Fazele execuției bugetare în instituțiile publice (procesul 
ALOP) 

2 ore 

Analiza de diagnostic financiar a situațiilor financiare ale 
instituțiilor publice 

2 ore 

Bibliografie 
 Gyorgy Attila, Tatu Lucian, Stoian Andreea, Finanțele institutiilor publice, Editura Universitară, 

Bucuresti, 2009 
 Roman,Constantin, Moșteanu Tatiana, Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică, București, 

2011 
 Georgescu Maria Andrada, Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Editura Prouniversitaria, 

București, 2009 
 Moșteanu Tatiana și col., Buget și trezorerie publică, Editura Universitară, Bucurețti, 2008 
 Moțoc Vasile, Finanțele instituțiilor publice, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 

2013 
 Revista Finanțe Publice și Contabilitate 
 Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare 

8.2 Seminar                 Metode de predare Observatii  
Caracterizarea instituțiilor publice 

Problematizare, 
dezbateri, discuții, 

studiu de caz, exerciții 

2 ore 
Relațiile sociale. Relațiile economice. Relațiile financiare 2 ore 
Studiu de caz privind finanțarea unei instituții de învățământ 
superior de stat  

2 ore 

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica veniturilor 
unei primării 

2 ore 

Analiza cheltuielilor unei instituții conform clasificației Problematizare, 2 ore 
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economice dezbateri, discuții, 
studiu de caz, exerciții Studiu privind elaborarea și executia de casă a bugetului unei 

unei instituții publice 
2 ore 

Prezentarea bilanțului, contului de rezultat patrimonial, contului 
de execuție bugetară și situația fluxurilor de trezorerie întocmite 
de către o instituție publică 

2 ore 

Studiu documentației de aprobare a unei investiții publice. 
Prezentarea devizului general al unui obiectiv de investiții 

2 ore 

Studiu de caz privind selectia unui obiectiv de investiții 
utilizând criteriile de selecție ale metodei cost-beneficiu 

2 ore 

Prezentarea dosarului achiziției publice pentru un contract de 
furnizare produse 

2 ore 

Stabilirea obiectivelor, identificarea și evaluarea riscurilor și 
formularea măsurilor de reducere a riscurilor într-o instituție 
publică 

2 ore 

Studiu de caz privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata unei operațiuni patrimoniale  dintr-o instituție publică 

2 ore 

Analiza lichidității și solvabilității unei instituții publice 2 ore 
Dezbateri privind eligibilitatea instituțiilor publice la finanțarea 
externă nerambursabilă (cererea de finanțare, contract de 
finanțare, categorii de cheltuieli eligibile la finanțare, cerere de 
rambursare a cheltuielilor) 

2 ore 

Bibliografie 
 Gyorgy Attila, Tatu Lucian, Stoian Andreea, Finanțele institutiilor publice, Editura Universitară, 

Bucuresti, 2009 
 Roman,Constantin, Moșteanu Tatiana, Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică, București, 

2011 
 Georgescu Maria Andrada, Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Editura Prouniversitaria, 

București, 2009 
 Moșteanu Tatiana și col., Buget și trezorerie publică, Editura Universitară, Bucurețti, 2008 
 Moțoc Vasile, Finanțele instituțiilor publice, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 

2013 
 Revista Finanțe Publice și Contabilitate 
 Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Creșterea încrederii  tuturor factorilor de decizie și de execuție din sectorul public privind competențele în 
domeniul finanțelor instituțiilor publice dobândite de către studenții participanti la programul de studii. 
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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              Cunoaștere și 
înțelegere; Abilități de 
interpretare și aplicare 

Examen-studiu de caz           60% 
 
 

10.5 Seminar Înțelegere și 
interpretare;  aplicare 
la cazuri concrete;  
stapânire instrumentar 
de lucru 

Evaluare periodică prin 
verificări orale/scrise; 
Evaluare continuă pe 
parcursul emestrului; 
Teme, proiecte 

          40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoațte și stăpânește conceptele și categoriile finanțelor instituțiilor publice, pe care 

le interpretează corect; 
 Studentul utilizează corect limbajul de specialitate al finanțelor instituțiilor publice; 
 Studentul obține minim nota 5 la examenul-studiu de caz și la evaluările periodice, proiecte și 

temele din timpul semestrului. 
 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


