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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina Gestiunea finanțelor publice 

Responsabil de disciplină/modul: Dragomir L., dr. în șt. econ., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.1.30 120 26 26  68 ex. română 

rusă 

S.05.A.1.30 120 12 8  100 ex. 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. 

entități publice. 

 

 cunoașterea și descrierea conceptelor și a metodelor de gestiunea finanțelor 

publice; 

 utilizarea adecvată a conceptelor și a metodelor de gestiunea finanțelor publice 

pentru soluționarea situațiilor și problemelor teoretico-practice bine definite din 

domeniul financiar; 

 identificarea metodelor și procedeelor de bază ale gestiunii finanțelor publice, 

prelucrarea și prezentarea a datelor și informațiilor necesare soluționării unor 

probleme de natură financiară, elaborarea de planuri, bugete și întocmirea de 
rapoarte financiare și fiscale 

 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 

 

 elaborarea de lucrări economico-financiare cu utilizarea conceptelor și a 

metodelor gestiunea finanțelor publice; 

 explicarea metodelor și procedeelor de bază ale gestiunii finanțelor publice; 

 utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul metodelor și procedeelor 

gestiunii finanțelor publice pentru soluționarea problemelor cu caracter financiar 

și întocmirea de planuri, bugete, rapoarte financiare și fiscale; 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și prelucrare de date și informații în 

vederea soluționării unor probleme cu caracter financiar și elaborării de planuri, 
bugete și rapoarte financiare și fiscale; 

 CP 5. Executarea decizii lor, 

bugetelor și planurilor financiare în 

cadrul entităţilor publice. 

 descrierea a bugetelor, planurilor financiare la nivel micro şi macroeconomic 

utilizând concepte, metode și procedee specifice gestiunii finanțelor publice; 

 explicarea şi interpretarea din perspectivă financiară a deciziilor financiare, a 

bugetelor, planurilor financiare la nivel micro şi macroeconomic utilizând 
concepte, metode și procedee specifice gestiunii finanțelor publice; 

 aplicarea principiilor, metodelor, modelelor de analiză, evaluare, proiectare, 

control pentru a implementa decizii, bugete, planuri, strategii, financiare 

eficiente în entităţi publice; 

 evaluarea critică a implementării deciziilor financiare, analiza realizării 

bugetelor, planurilor şi strategiilor financiare la nivel micro şi macroeconomic, 

în entităţile publice; 

 elaborarea unei lucrări privind efectul implementării deciziilor, politicilor 

financiare, realizarea unui plan sau buget, implementarea unei strategii 

financiare la nivel micro sau macroeconomic. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Sectorul public 
2. Sistemul bugetar şi politica bugetar-fiscală a statului 

3. Procesul bugetar 

4. Trezoreria publică 

5. Clasificaţia bugetară 

6. Finanţe publice locale 

7. Finanţarea protecţiei sociale 

8. Finanţarea cheltuielilor pentru învăţământul public 
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9. Finanţarea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii 

10. Finanţarea cheltuielilor pentru serviciile publice generale 

11. Deficitul bugetar şi datoria publică 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - Bugetul APL, 

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 

Studenții vor elabora un Bugetul APL.  

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. Dragomir L. Gestiunea finanțelor publice. 

https://moodle.usm.md/user/view.php?id=5250&course=1944  

2. Deliu T., Dragomir L., ș.a. Ghidul alesului local. (capitolul V – Finanțe publice locale) Chișinău: 

Academia de Administrare Publică (Guvernul Repăublicii Moldova), 2015. ISBN: 978-9975-3019-5-4. 

287 p. c.a. 17,3 

3. Manole T., Rotaru L. Ecualizarea veniturilor bugetare. Monografie, Chişinău: Editura TEHNO-

INFO (Tipograf. PIM, Iaşi), 2011. ISBN: 978-9975-63-325-3. 218 p. 

4. Tofan T., Dragomir L. Finanțe publice și buget. Note de curs și aplicații practice. Chișinău: CEP 

USM, 2020. 143 p. ISBN 978-9975-152-68-6 

5. Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar. 

Chişinău: CEP USM, 2007. ISBN: 978-9975-70-167-9. 257 p. c.a. 15,1 

6. Ulian G., Şestacovscaia A., Doga-Mîrzac M., Rotaru L., şi alţii. Finanţe. Note de curs şi aplicaţii 

pentru seminar. Chişinău: CEP USM, 2009. ISBN: 978-9975-70-846-3. 176 p. c.a. 10,4 

7. Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii practice. Ediţia II. 

Chişinău: CEP USM, 2012. ISBN: 978-9975-71-230-9.  295 p. c.a. 17,4 

8. Ulian G., Rotaru L., Cojocaru M., Castraveţ L., Caprian Iu. Politici și tehnici bugetare. Note de curs 

şi aplicaţii practice. Chişinău: CEP USM, 2013. ISBN: 978-9975-71-473-0. 251 p. c.a. 15,8 

9. Ulian G., Mulic A., Dragomir L. Gestiunea finanțelor publice. Note de curs şi aplicaţii pentru 

seminar. Chişinău: CEP USM, 2018. ISBN 978-9975-142-04-5. 260 p. c.a. 15,1 

10. Secrieru A., Dragomir (Rotaru) L., Petroaia A. Impozitele şi taxele locale: Ghidul autorităţilor 

publice locale. Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrală (PCDLI), Progr. Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN 

Women). - Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). - 108 p. ISBN 978-9975-87-076-4. 

 

suplimentară  

1. Manolescu Gh. (coord). Politici economice. Concepte, instrumente, experienţe. Bucureşti: Editura 

Economică, 1997. 265 p. 

2. Secrieru A., Dragomir (Rotaru) L. Managementul finanţelor publice locale: Ghidul autorităţilor 

publice locale. Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrală (PCDLI), Progr. Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN 

Women). - Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). - 88 p. ISBN 978-9975-87-077-1. 

Data completării                   Semnătura titularului de curs 

______________     ________________________________   
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