FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
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
Finanţe
Licenţă
Finanţe-Bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Buget şi trezorerie publică
2.2. Cod disciplină
FB 314
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan
2.4. Titularul activităţii de seminar
Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
E
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
planul de învăţămînt
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

2
28
ore
27
25
15
2
-

69
56
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sala dotata cu videoproiector, acces internet
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla, acces internet
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
Competenţe
entităţile/organizaţiile private şi publice
profesionale

Competenţe
transversale

C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
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
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)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Dezvoltarea capacităţii studentului de a utilize corect şi eficient
instrumentele legate de bugetele publice în ceea ce priveşte
fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor diferitelor
componente ale bugetului public, soluţionarea problemelor
referitoare la alegerea proiectelor de investiţii publice,
utilizarea documentaţiei specifice execuţiei cheltuielilor
publice, analiza cifrele bugetare şi a evidenţia posibilele cauze
ale evoluţiei
7.2 Obiectivele specifice
- Transmiterea către studenţi a conceptelor, teoriilor,
metodelor şi instrumentelor de natură bugetară în entităţile
publice;
- Formarea deprinderilor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la bugetele
publice
- Formarea deprinderilor practice şi a abilităţilor de lucru
privind elaborarea proiectelor de buget la nivelul entităţilor
publice, precum şi a celor legate de implementarea bugetelor la
nivelul entităţilor publice
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Economia publică – componentă esenţială a sistemului economic
2. Bugetul public– instrument al intervenţiei statului în economie
3. Structuri şi mecanisme specifice procesului bugetar - Competenţe
şi responsabilităţi în procesul bugetar. Clasificaţia veniturilor şi
cheltuielilor bugetare
4. Metode de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
5. Procesul bugetar la nivelul componentelor bugetului public
naţional
6. Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat
7. Procesul bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat.
Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale
8. Instituţiile publice – definire, tipologie. Bugetul instituţiilor publice

Metode de predare
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii

Observaţii

9. Execuţia bugetului instituţiei publice
Prelegere, discutii
10. Conţinutul economic al echilibrului şi dezechilibrului bugetar. Prelegere, discutii
Metode de măsurare a deficitului bugetar
11. Metode de finanţare a deficitului bugetar. Atragerea resurselor de
pe piaţa financiară pentru finanţarea bugetelor locale
12. Datoria publică şi împrumuturile de stat
13. Conceptul, funcţiile şi organizarea trezoreriei publice
14. Mecanismul de funcţionare a Trezoreriei Statului

Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii

8.2 Bibliografie
1. Băcanu B. – Organizaţia publică. Teorie şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2008
2. Belean, P. ş.a. –Bugetul public şi trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3. Călin Magdalena – Datoria publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
4. Dascălu Elena-Doina – Sistemul bugetar în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
5. Dascălu Elena-Doina – Datoria publică – reglementare şi administrare în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2008
6. Dănuleţiu D. C. – Buget şi trezorerie publică, seria Didactica, Alba Iulia, 2007
7. Drosu-Şaguna, D., Şova, I. – Drept financiar, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2007
8. Georgescu, Maria Andrada - Administrarea finanţelor publice şi a bugetului, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2009
9. Moşteanu, Tatiana(coord.) – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008
10. Roman, C. – Gestiunea financiară a instituţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2000 (vol. I), 2004 (vol. II)
11. Ştefură G. – Bugete publice şi fiscalitate, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007
12. Văcărel, I.(coord.) – Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
13. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 597/2002 cu modificările şi
completările ulterioare
14. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
15. Legea nr. 109/14.05.2008 pentru aprobarea, cu modificări şi completări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 369/2008, cu modificările şi completările în vigoare
16. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003

Seminar-laborator
1. Economia publică – componentă esenţială a sistemului
economic
2. Bugetul public– instrument al intervenţiei statului în
economie.
3. Organisme şi structuri specifice procesului bugetar.
4. Mecanisme specifice procesului bugetar.
5. Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat.
6. Procesul bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de
stat.
7. Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale.
8. Procesul bugetar la nivelul instituţiilor publice.
9. Verificarea cunoştinţelor dobândite
10. Echilibrul şi dezechilibrul bugetar.
11. Datoria publică şi împrumuturile de stat.

Referate, dezbateri
Referate, dezbateri
Studii de caz, aplicaţii,
dezbateri
Studii de caz, aplicaţii
Dezbateri, referate, studii de
caz, aplicaţii
Dezbateri, referate, studii de
caz, aplicaţii
Dezbateri, referate, studii de
caz, aplicaţii
Dezbateri, studii de caz,
aplicaţii
lucrare de verificare
Dezbateri, studii de caz,
aplicaţii
Dezbateri, referate, studii de

12. Împrumuturile bugetelor locale de pe piaţa financiară.
13. Conceptul, funcţiile şi organizarea trezoreriei publice.
14. Mecanismul de funcţionare a Trezoreriei Statului.
Bibliografie

caz, aplicaţii
Dezbateri, referate, studii de
caz
Dezbateri, referate
Dezbateri, referate, aplicaţii

1. Băcanu B. – Organizaţia publică. Teorie şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2008
2. Belean, P. ş.a. –Bugetul public şi trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3. Călin Magdalena – Datoria publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
4. Dascălu Elena-Doina – Sistemul bugetar în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
5. Dascălu Elena-Doina – Datoria publică – reglementare şi administrare în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2008
6. Dănuleţiu D. C. – Buget şi trezorerie publică, seria Didactica, Alba Iulia, 2007
7. Drosu-Şaguna, D., Şova, I. – Drept financiar, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2007
8. Georgescu, Maria Andrada - Administrarea finanţelor publice şi a bugetului, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2009
9. Moşteanu, Tatiana(coord.) – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008
10. Roman, C. – Gestiunea financiară a instituţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2000 (vol. I), 2004 (vol. II)
11. Ştefură G. – Bugete publice şi fiscalitate, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007
12. Văcărel, I.(coord.) – Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
13. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 597/2002 cu modificările şi
completările ulterioare
14. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
15. Legea nr. 109/14.05.2008 pentru aprobarea, cu modificări şi completări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 369/2008, cu modificările şi completările în vigoare
16. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003

3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu necesităţile instituţiilor publice.
4. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finala
Verificare pe parcurs

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
20%

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 de asigurări
comerciale prezentate;
Demonstrarea competenţelor în: utilizarea corectă a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură
bugetară în entităţile publice, culegerea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la bugetele
publice, elaborarea proiectelor de buget la nivelul entităţilor publice, implementarea bugetelor la nivelul
entităţilor publice
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
……………………………….

