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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și Bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina FINANŢE PUBLICE 

 

Responsabil de disciplină/modul: Ulian Galina, dr.hab., prof. Univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.1.16 120 30 30 - 60 
4 

Română/ 

rusă 

 

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 şi private. 

 

 

 Descrierea conceptelor și teoriilor de bază cu 

privire la finanțele publice, finanțele private, 

instrumente bugetar-fiscale, instrumente 

monetar-creditare, resurse financiare publice, 

buget public, credit public. 

 Interpretarea metodelor şi intrumentelor 

fundamentale de natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale în domeniul 

finanțelor publice. 

 

 

CP 2. Culegerea de date, informaţii, 

prelucrarea şi interpretarea acestora pentru 

soluţionarea unor probleme de natură 

financiară, elaborarea de planuri, bugete şi 

întocmirea de rapoarte financiare şi fiscale 

în entităţi publice şi private 

 

 Identificarea şi interpretarea conceptelor, 

teoriilor, metodelor care influenţează procesele 

de natură financiară în domeniul finanțelor 

publice. 

 Explicarea metodelor şi procedeelor de bază ale 

finanţelor publice. 

 Utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul 

metodelor şi procedeelor a finanţelor publice 

pentru soluţionarea problemelor cu caracter 

financiar şi întocmirea de planuri, bugete, 

rapoarte financiare şi fiscale; 

 

 

CP. 3 Executarea decizii lor, bugetelor şi 

planurilor financiare în cadrul entităţilor 

publice şi private 

 

 Proiectarea unui sistem simplu de colectare şi 

prelucrare de date şi informaţii în vederea 

soluţionării unor probleme cu caracter financiar 

şi elaborării de planuri, bugete şi rapoarte 

financiare şi fiscale; 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul şi funcţiile finanţelor publice. 

2. Mecanismul financiar. 

3. Politica financiară. 

4. Sistemul cheltuielilor publice. 

5. Cheltuieli publice pentru acţiuni social-culturale. 

6. Cheltuieli publice pentru acţiuni şi obiective economice. 

7. Cheltuieli publice pentru servicii de stat cu destinaţie generală, menţinerea ordinii publice 

şi securitatea naţională. 

8. Sistemul resurselor financiare publice. 

9. Impozite – noţiuni generale. 

10. Impozite directe. 
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11. Impozite indirecte. 

12. Bugetul de stat şi procesul bugetar. 

13. Datoria publică 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

 elaborarea și susţinerea produsului studiului individual; 

 aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de 

divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

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

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 
Studiul 

individual 
Strategia  de realizare: Studenţii dintr-o grupă academică îşi aleg tema studiului, crează echipe a 

câte 2-3 persoane, elaborează, ghidaţi de profesor, planul studiului de caz şi un plan de cercetare: 

întocmesc o listă bibliografică, lecturează şi analizează sursele selectate şi perfectează studiul 

propriu-zis conform sarcinilor repartizate de profesor (poate fi accesat pe platforma e-learning 

www.moodle.usm.md ). 

Studiul de caz este prezentat cadrului didactic de fiecare echipă în varianta scrisă. Rezumatul 

studiului de caz este prezentat oral cu cel puţin 2 săptămîni înainte de examenul la disciplină. 

Criterii de evaluare:   

 să respecte părţile componente ale cazului conform planului stabilit; 

 să conţină aplicarea metodele de cercetare specifice disciplinei (analiza indicatorilor de 

nivel, structură şi dinamică, analiza grafică a datelor);  

 să respecte integral algoritmului de soluţionare a cazului; 

 să conţină soluţii argumentate bazate pe un studiu profund a cazului; 

 să demonstrează cunoaşterea profundă a cazului în cadrul susţinerii orale; 

să respecte cerinţelor tehnice de redactare formulate . 

Tot în cadrul lucrului individual studentul rezolvă teste-grilă, probleme, exerciţii, 

integrame, răspunde la întrebări deschise, precum mai prevede şi realizarea diferitor lucrări în 

formă scrisă –eseuri, referate, studii analitice, studii de caz etc. 

Bibliografie 

recomandată 
De bază:  

1. Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanțe publice, CEP USM, Chișinău, 2012. 

2. Secrieru A. „Finanţe publice” Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie 

guvernamentală, Editura Epigraf, Chişinău, 2004. 

3. Secrieru A. “Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova” Fundaţia Soros- Moldova, 

Chişinău, 2009. 

Suplimentară: 

1. Manole T. „Finanţe publice” teorie şi aplicaţii, Editura Cartier Chişinău, 1998; 

2. Moşteanu T., „Finanţe publice”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005; 

3. Manolescu Gh. „Buget: abordare economică şi financiară”, Editura Economica, Bucureşti, 

1997. 

Data completării                   Semnătura titularului de curs 

______________                                                             _______________________ 

 

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

