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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                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Comaniciu Carmen  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Barbu Liliana  
2.4 Anul de studiu III 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: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   14 
Tutoriat 2 
Examinări 6 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum        Microeconomie; Macroeconomie; Finanţe, Finanţe Publice;  
4.2 de competenţe        - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 identificarea de termeni, relaţii şi procese specifice domeniului bugetar şi utilizarea adecvată a 
acestora în entităţiile/organizaţiile private şi publice; 

 descriere și explicarea sistemului bugetar, a procedurii bugetară, a modalităţilor de construcţie 
bugetară;  

 identificarea, descrierea și explicarea principalelor venituri şi cheltuieli a bugetului public 
naţional; 

 descrierea bugetului public utilizând concepte și metode specifice 
 identificarea, descrierea și explicarea principalelor funcţii ale trezoreriei finanţelor publice; 
 descrierea și explicarea deciziilor privind politica bugetară 
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 capacitatea de a avea un comportament etic în activitatea desfăşurată cu implicaţii directe 
asupra domeniului fiscal-bugetar; 

 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, cu punerea în aplicare a tuturor cunoştinţelor 
din fomeniul fiscal-bugetar; 

 identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi familiarizarea studenţilor cu mediul şi deciziile 
financiar-bugetare, precum şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor 
specifice sistemului bugetar: buget public, planificare bugetară, proces 
bugetar. 

7.2 Obiectivele specifice              Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor fundamentale din 
domeniul financiar-bugetar, a principalelor teorii şi orientări 
bugetare, a naturii, a funcţiilor şi a formelor bugetelor, a 
componentelor şi a caracteristicilor acestora; 

 Capacitatea de a utiliza conceptele teoretice din domeniul bugetar 
în activitatea practică; 

 Manifestarea unor preocupări permanente faţă de rolul bugetelor 
publice în atingerea obiectivelor macroeconomice. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Noţiuni generale de teorie şi practică bugetară. Bugetul public – 
document, lege, sistem de fluxuri financiare, instrument de 
politică economică 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 

problematizarea, 
demonstraţia 

2 ore 

Componentele bugetului public naţional şi bugetului general 
consolidat 

2 ore 

Principiile bugetare – analize şi sinteze  2 ore 
Procedura bugetară – elaborarea proiectului bugetului public, 
aprobarea bugetului public, execuţia bugetară, încheierea 
execuţiei bugetare 

2 ore 

Bugetul de stat – coordonate generale, procedura bugetară, 
principii, structura şi conţintul veniturilor şi cheltuielilor 

2 ore 

Bugetul local – coordonate generale, autonomia locală, 
procedura bugetară, principii, structura şi conţinutul veniturilor 
şi cheltuielilor 

2 ore 
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Bugetul asigurărilor sociale de stat – coordonate generale, 
procedura bugetară, principii, structura şi conţintul veniturilor şi 
cheltuielilor 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 

problematizarea, 
demonstraţia 

2 ore 

Bugetele instituţiilor publice – coodonate generale, construcţia 
bugetului, structura şi conţinutul veniturilor şi cheltuielilor 

2 ore 

Bugetul de venituri şi cheltuieli – instrument în asigurarea 
echilibrului financiar (tipologia bugetului de venituri şi 
cheltuieli) 

2 ore 

Metode moderne de elaborare a bugetelor – prezentare generală, 
bugetul Funcţional (Line – Item Budget), Programarea 
Planificarea Sistemului Bugetar - PPBS , Metoda Buget Bază 
Zero (Zero Base Budgeting – ZBB), Metoda Bugetelor pe 
Performanţă (Performance Budgets), Bugetul pe Programe şi 
Performanţe, Planul de investiţii de capital 

2 ore 

Trezoreria finanţelor publice – definire, necesitatea apariţiei, 
organizare 

2 ore 

Funcţiile trezoreriei finanţelor publice – coordonate generale, 
specificităţi 

2 ore 

Contabilitatea publică – rol şi importanţă, rolul şi funcţiile 
contabilului public, rolul şi funcţiile ordonatorului de credite 

2 ore 

Angajarea cheltuielilor publice – angajamentul juridic, 
angajamentul contabil, etapele angajării cheltuielilor publice 

2 ore 

Bibliografie 
 Comaniciu C., Bunescu L., Teorie şi practică fiscală românească: 1000 teste grilă, Ed. Universităţii 

"Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal. Editia a 2-a revizuită, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, Sibiu, 2011 
 Comaniciu C., Bunescu L., Mihaiu D., Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul 

tuturor, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Consiliul Fiscal, Rapoarte anuale. Evoluţii şi perspective macroeconomice şi bugetare 
 Franţ F., Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2013 
 Ministerul Finanţelor Publice, Legea bugetului de stat, 2015-2017 
 Moşteanu T., Vuţă M., Câmpeanu E., Gyorgy A., Cataramă D., Buget şi trezorerie publică, Ediţia a III-

a revizuită, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Analiza dependenţelor şi interdependenţelor dintre bugetul 
public – document, bugetul public - lege, bugetul public - sistem 
de fluxuri financiare şi bugetul public instrument de politică 
economică 

Dezbatere, analize, 
aplicații 

2 ore 

Componentele de bază ale sistemului bugetar şi caracteristicile 
lor 

2 ore 

Aplicabilitatea principiilor bugetare în context european 2 ore 
Analiza etapelor procedurii bugetare 2 ore 
Structura şi conţintul veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat 2 ore 
Structura şi conţinutul veniturilor şi cheltuielilor bugtului local 2 ore 
Structura şi conţintul veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

2 ore 

Structura şi conţinutul veniturilor şi cheltuielilor bugetelor 
instituţiilor publice 
 

2 ore 
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Metode moderne de elaborare a bugetelor – metoda Line – Item 
Budget, metoda PPBS , metoda ZBB, metoda Performance 
Budgets, metoda Bugetul pe Programe şi Performanţe, Planul de 
investiţii de capital 

Dezbatere, analize, 
aplicații 

4 ore 

Rolul şi necesitatea trezoreriei finanţelor publice  2 ore 
Aplicarea funcţiilor trezoreriei finanţelor publice  2 ore 
Implicarea contabilului public şi ordonatorului de credite în 
procesul bugetar 

2 ore 

Etapele angajării cheltuielilor publice (ALOP) 2 ore 
Bibliografie 
 Comaniciu C., Bunescu L., Teorie şi practică fiscală românească: 1000 teste grilă, Ed. Universităţii 

"Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal. Editia a 2-a revizuită, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, Sibiu, 2011 
 Comaniciu C., Bunescu L., Mihaiu D., Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul 

tuturor, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Consiliul Fiscal, Rapoarte anuale. Evoluţii şi perspective macroeconomice şi bugetare 
 Franţ F., Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2013 
 Ministerul Finanţelor Publice, Legea bugetului de stat, 2015-2017 
 Moşteanu T., Vuţă M., Câmpeanu E., Gyorgy A., Cataramă D., Buget şi trezorerie publică, Ediţia a III-

a revizuită, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este o ocazie dată studenţilor de a se asigura că vor face faţă multiplelor provocări de 
pe piaţa muncii în domeniul financiar-bugetar, în concordanţă cu aşteptările angajatorilor. Conţine repere 
teoretice, metodologii şi proceduri ce pot fi utile studenţilor în demersul de inserţie socială şi profesională. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 
10.4 Curs              Evaluare finală Lucrare scrisă 50% 
10.5 
Seminar/laborator 

Participare la seminarii Prezenţa şi calitatea intervenţiilor 
studentului în activităţile de seminar 

10% 

Evaluare periodică Lucrare privind analiza veniturilor şi 
cheltuielilor aferente unei 
componente a bugetului general 
consolidat  

40% 

10.6 Standard minim de performanţă   
● prezenţa şi participarea la seminarii în proporţie de 20%; rezolvarea în proporţie de 50% a problemelor 
cuprinse în testele de evaluare periodică pe parcursul semestrului şi a celor de la evaluarea finală.                                 

 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


