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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

BUGET  ŞI TREZORERIE PUBLICĂ 

Responsabil de disciplină/modul: Andrei Mulic, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.A.14 150 20 20 - 110 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini 

profesionale în entităţi publice 

și private. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor, formularea viziunii, misiunii, identificare 

obiectivelor strategice şi operaţionale în procesul elaborării 

bugetului pe program şi performanţă.  

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea 

de planuri, bugete și întocmirea 

de rapoarte financiare și fiscale 

în entități publice și private 

 Utilizarea bazelor de date prelucrate pentru identificarea 

corelaţiei fluxurilor financiare în realizarea echilibrului 

finanţelor publice prin sistemul trezorerial.  

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor 

specifice domeniului financiar-

bancar în condiţii de autonomie 

restrânsă sau asistenţă 

calificată. 

  Evaluarea critică a particularităţilor de funcţionare a 

trezoreriilor publice în RM și  alte state. 

CP.4 Determinarea, explicarea 

și analiza indicatorilor 

economico-financiari; evaluarea 

fluxurilor financiare 

 Aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor de 

performanţă bugetară şi posibilitatea de aplicare  la 

elaborarea bugetelor pe bază de program şi performanţă; 

 CP. 5 Executarea decizii lor, 

bugetelor și planurilor 

financiare în cadrul entităţilor 

publice şi private 

 Elaborarea unei lucrări privind privind analiza comparativă a 

managementului bugetului de stat, a bugetului asigurărilor 

sosciale de stat şi a fondurilor de asigurare obligatorie şi 

asistenţă medicală în dinamica anilor 2019-2021, utilizând 

clasificaţia bugetară.   

Conținutul 

disciplinei 

Buget şi trezorerie publică este un instrument important pentru furnizarea politicilor ficale şi realizarea 

obiectivului final al procesului bugetar. Bugetarea este pilonul fundamental al  finanţelor publice. Scopul 

acestui curs constă în studierea procesului de bugetare, studierea bugetului bazat pe programe şi 

performană, identificarea indicatorilor de performanţă în atingerea rezultatelor scontate ale programelor de 

buget. 

1. Strategia planificării procesului bugetarpe tetmen mediu  

2. Tipurile de bugete: caracteristica generală, avantagele şi dezavantajele fiecărui tip de buget.  

3. Clasificaţia bugetară şi rolul ei în elaborarea şi executarea bugetului public naţional. 

4. Obiectivele şi priorităţile politicii bugetar-fiscale în elaborarea bugetului de stat pe bază de 

program şi performanţă. Caracteristica generală a indicatorilor de performanţă. Practica 

internaţională.  

5. Elaborarea şi executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor de asigurare 
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obligatorie de asistenţă medicală. Rolul CNAS şi a CNAM . 

6. Procesul de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Executarea BUAT prin 

sistemul trezorerial. 

7. Evoluţia istorică şi fundamentarea teoretică a conceptului de trezorerie publică. Experienţa 

internaţională privind funcţionarea sistemului trezorerial. 

8. Rolul Trezoreriei de Publice în ajustarea evidenţei contabile  şi a rapoartelor financiare a 

instituţiilor publice finanţate de la buget. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise;  

 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect al 

testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;  

 evaluare finală – 40%;  

Studiul 

individual 
Studenții vor elabora un  Proiect.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 
De bază: 

1. Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR «Gestiunea finanțelor publice», Note de curs 

259 p., Chișinău, CEP USM, 2018  ISBN 978-9975-142-04-5 (10,4  coli de autor) 

2. MULIC A., “Elemente de prognoză bugetară în cadrul procesului bugetar” În: materialele 

Culegerii Seminarelor Ştiinţifice organizate în cadrul Facultății Științe Economice anul 2016.  

Hotărârea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe 

Termen Mediu şi a proiectului de buget” şi estimările Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (2015-2017). 

Bibliografie 

recomandată 

Suplimentară: 

1. Note metodologice privind elaborarea şi prezentarea de către  autorităţile publice centrale  a 

propunerilor la proiectuli  bugetului de stat pentru anul 2018 şi a estimărilor  pentru anii 2019-

2020  ( anexă la circulara ministreului finanţelor  nr. 06/1-17 din 21 iunie 2017). 

2. Ordinul Ministrului Finanțelor privind clasificația bugetară  nr. 208 din 24 decembrie 2015. 

3. Ordinul Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe nr. 19 din 16.02.2008 (MO 

al Republicii Moldova nr. 45-46/107 din 04.03.2008). 

4. Bugetarea  pe  bază  de  performanţă: (ghid  pentru  administraţia  publică  locală)  /  experţi:  

roşcovan  mihai,  manole tatiana, secrieru  angela  [ et al.]. – ch.: „nova-imprim” srl, 2010. – 68 p. 

isbn 978-9975-4091-3-1. 

http://www.moodle.usm.md/

