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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE 

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.02.O.06 240 30 30 - 180 8 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 diverselor performări şi 

modificări a instrumentelor şi principiilor politicii 

bugetar fiscale; 

 Aplicarea principiilor și metodelor managementului 

finanțelor publice pentru a implementa decizii, bugete, 

planuri, strategii, financiare în instituțiile publice; 

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 calcularea 

indicatorilor medii anuali pe toate tipurile de instituţii 

bugetare; 

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă 

sau asistenţă calificată. 

 Aplicarea de metode, procedee, modele fundamentale 

de analiză, proiec tare, evaluare, planificare financiară 

şi control pentru a asigura derularea şi executarea 

operaţiunilor, tranzacțiilor şi sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar. 

 Simularea unor operaţiuni sau sarcini specifice și  

particularităţilor finanţării cheltuieli bugetelor unităţilor 

administrativ teritoriale;  

CP.4 Determinarea, explicarea și 

analiza indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare 

 Aplicarea metodologiei de calcul și analiză a 

indicatorilor medii anuali pe toate tipurile de instituţii 

bugetare; 

 Utilizarea rezultatelor analizei cheltuielilor bugetare în 

corespundere cu articolele de cheltuieli a clasificării 

economice; 

 CP. 5 Executarea decizii lor, 

bugetelor și planurilor financiare 

în cadrul entităţilor publice şi 

private 

 Elaborarea unui  Raport analitic privind  Analiza 

managementului cheltuielilor și veniturilor  la alegere 

masterandului:  APL,APC, autorităţilor publice, 

inspectoratului fiscal, Serviciul fiscal de stat,  Serviciul 

vamal, Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor 

din cadrul primăriilor,  instituţii bugetare, autorităţi 

publice la autogestiune, CNAS, CNAM 

Conținutul 

disciplinei 
Disciplina Managementul finanţelor publice urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe 

profesionale de elaborare proiectul (planul) de cheltuieli în sectorul bugetar (raion, sat, comună); 

previziune a diferitor indicatori și de planificare bugetară ale specialistului în domeniul gestiunii 

finanțelor publice. Managementul finanţelor publice vine sa completeze cunostintele în domeniul 



2 

 

 

teoriei bugetare si a cadrului normativ - legal circumscris acestui domeniu în Republica Moldova.  

1. Rolul sectorului  public în procesul managementului finanțelor publice. 

2. Buget ca categorie economica. Sistemul bugetar al RMoldova. 

3. Procesul bugetar. 

4. Trezoreria Publica. 

5. Managementul cheltuielilor publice 

6. Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat. 

7. Fondul Asigurarilor obligatorii de Asistenta Medicala. 

8.  Echilibrul sistemului bugetar. 

9. Managementul datoriei publice. 

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 

Masteranzii vor soluționa Studiul de caz (Raport analitic), care va fi elaborat, prezentat și structurat în modul 

şi în termenii expuși în Strategia de realizare a lucrului individual și curriculum-ul la disciplină (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.  

3. Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilitățile bugetar-fiscale. În 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-230 din 08.08.2014. 

Suplimentară: 

1. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253 din 19.12.2003. 

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

3. Musgrave R. The Foundations of Taxation and Expenditure. Vol.3. Cheltenham. 2000. p. 81-103.  


