FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
de Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licenţă
Finanţe - Bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Finanțe publice
2.2. Cod disciplină
FB 211
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan Constantin
2.4. Titularul activităţii de seminar
Conf. Univ. dr. Dănuleţiu Dan Constantin
2.5. Anul de studiu
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
II 2.6. Semestrul I
E
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar
4
2
săptămână
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

2
28
ore
37
15
15
2
-

69
56
125
5

Discipline de parcurs din semestrele anterioare:
Competentele oferite de disciplinele enumerate mai sus:
-

O

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sală dotată cu videoproiector/tablă, acces internet
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă, acces internet
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
Competenţe profesionale
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare
C3. Realizarea de lucrări de natură economico - financiară la nivelul entităţilor/
organizaţiilor private şi publice
C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice
C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. 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)
Disciplina urmăreşte:
7.1 Obiectivul general al
- să prezinte studenţilor importanţa relaţiilor financiare pentru societate, geneza,
disciplinei
evoluţia, sfera de cuprindere, locul şi rolul finanţelor în cadrul entităţilor organizatorice
de la nivel macro şi microsocial;
- să asigure cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale cu care se
operează în domeniul finanţelor, a legităţilor, mecanismelor, metodelor şi tehnicilor
după care se formează şi repartizează fondurile la nivel de microsistem cât şi la nivel de
macrosistem;
- să asigure cunoaşterea de către studenţi a modului de organizare şi funcţionare a
sistemului bugetar;
- să asigure dobândirea de către studenţi a capacităţii de a determina cuantumul
principalelor impozite;
- să dezvolte capacitatea de analiză a modalităţilor de îmbunătăţire a rezultatelor
financiare ale entităţilor micro şi macrosociale.

7.2 Obiectivele specifice

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:
- conceptele cu care operează teoria şi practica financiară;
- legităţile, principiile, normele şi mecanismele specifice domeniului financiar;
- metodele, procedeele, tehnicile şi mijloacele utilizate cu ocazia formării şi
repartizării fondurilor de resurse băneşti.
Capacitatea de a:
- analiza rezultatul manifestării funcţiilor finanţelor la nivelul entităţilor micro şi

macrosociale;
- determina mărimea principalelor impozite;
- fundamenta veniturile şi cheltuielile bugetare;
- propune soluţii unor aspecte financiare ce afectează activitatea agenţilor
economici şi a statului.
Competenţe afectiv-valorice
- formarea capacităţii de analiză şi decizie;
- formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codului etic
şi deontologic;
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Continutul economic, necesitatea, functiile si rolul finantelor Prelegere,
publice
Conversaţie
2. Sistemul financiar
3. Mecanismul financiar
4. Politica financiara si aparatul financiar

5. Sistemul bugetar
6. Cheltuielile publice
7. Venituri publice
8. Impozitele
9.

Resurse financiare publice extraordinare

Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie

Observaţii

6 ore
4 ore

6 ore

8.2 Bibliografie
1. Anghelache G., Belean P., Finanţele publice ale României, Editura Economică, 2003
2.
Banc P., Finanţe generale, seria Didactică, Alba Iulia, 2011
3. Dănulețiu D., Introducere în finanțe și elemente de finanțe publice, seria Didactica, Alba Iulia, 2015, 2016
4. Garrett I., The Blackwell Encyclopedia of Management: Finance. Vol. IV, BLACKWELL, 2005
5. Georgescu A.M., Administrarea finanțelor publice și a bugetului, ed. A II-a, Editura ProUniversitaria, 2009
5. Hada T., Danuletiu D., Danuletiu A., Turta P., Metode si tehnici fiscale, Editura Altip, Alba Iulia, 2003
6. Minea M. Şt., Costaş C.F., Dreptul finanţelor publice, vol. I, Editura WOLTERS KLUWER - Romania, 2008
7. Moşteanu Tatiana (coordonator); Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Editura
Universitară, Bucureşti, 2008
8. Văcărel I. şi colectiv: Finanţele publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările în
vigoare
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu

modificările în vigoare
Seminar-laborator
Continutul economic, necesitatea, functiile si rolul Conversaţie
finantelor publice
Exemplificari
Sistemul financiar. Mecanismul financiar
Politica financiara si aparatul financiar

Sistemul bugetar. Cheltuielile publice

Venituri publice

Impozitele

Resurse financiare publice extraordinare

Conversaţie
Exemplificari
Conversaţie
Exemplificari
Conversaţie
Exemplificari
Studii de caz
Probleme
Conversaţie
Exemplificari
Studii de caz
Probleme
Conversaţie
Exemplificari
Studii de caz
Conversaţie
Exemplificari
Studii de caz

8.4. Bibliografie
1. Anghelache G., Belean P., Finanţele publice ale României, Editura Economică, 2003
2. Banc P., Finanţe generale, seria Didactică, Alba Iulia, 2011
3. Dănulețiu D., Introducere în finanțe și elemente de finanțe publice, seria Didactica, Alba Iulia, 2015, 2016
4. Garrett I., The Blackwell Encyclopedia of Management: Finance. Vol. IV, BLACKWELL, 2005
5. Georgescu A.M., Administrarea finanțelor publice și a bugetului, ed. A II-a, Editura ProUniversitaria, 2009
5. Hada T., Danuletiu D., Danuletiu A., Turta P., Metode si tehnici fiscale, Editura Altip, Alba Iulia, 2003
6. Minea M. Şt., Costaş C.F., Dreptul finanţelor publice, vol. I, Editura WOLTERS KLUWER - Romania, 2008
7. Moşteanu Tatiana (coordonator); Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Editura
Universitară, Bucureşti, 2008
8. Văcărel I. şi colectiv: Finanţele publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările în
vigoare
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu
modificările în vigoare
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota

10.4 Curs

finală
80%
20%

Evaluare finală
Verificare pe parcurs

Examen scris
10.5 Seminar/laborator
Lucrare seminar,
portofoliu de lucrări
practice
10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele specifice finanțelor
prezentate;
Demonstrarea competenţelor în: înţelegerea conceptelor din domeniul finanţelor, capacitatea de calcul a
principalelor tipuri de impozite, capacitatea de analiză a diferitelor tipuri de cheltuieli publice, înţelegerea
modalităţii de organizare a activităţii bugetare

Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminariilor se va face astfel: studenții vor contacta titularul de seminar
pentru a le fi transmisă sarcina de rezolvat.

Data completării
15.09.2016
Data avizării în departament
…03.10.2016…………..

Semnătura titularului de curs
Dănulețiu Dan Constantin
……………..………….

Semnătura titularului de seminar
Dănulețiu Dan Constantin
………………………….

Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
……………………………….

