
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării
1.3 Departamentul Departamentul de Administraţie Publică

Extensia Universitară Sf. Gheorghe / Covasna
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studiu / Calificarea Administraţie Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Finanţe publice
2.2 Titularul activităţilor de curs Asistent univ. Dr. Botos Attila
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. Dr. Botos Attila
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp:8x25 200 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 1
Examinări 3
Alte activităţi: ..................

3.7 Total ore studiu individual 141

3.8 Total ore pe semestru 200

3.9 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a 
cursului

-

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

Participarea la cel puţin 75% din întâlniri



6. Competenţele specifice acumulate
C
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on

al
e  Familiarizarea studenţilorcu conținutul economic al finanțelor și cu planificarea financiară.

 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale ale veniturile și cheltuierile publice.
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le  Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în 
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de 
formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 
pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. OBIECTUL FINAŢELOR ŞI CONŢINUTUL 
ECONOMIC AL FINANŢELOR Finanţele, 
categorie economică, caracterul istoric. Concepte 
despre finanţele publice. Finanţele ca ştiinţă. 
Conţinutul economic al finanţelor.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

2. FUNCŢIILE FINANŢELOR, MECANISMELE ŞI POLITICA FINANCIARĂ Formarea
fondurilor publice. Distribuirea fondurilor publice. Funcţia de control. Sistemul financiar public.

Sistemul fondurilor de resurse financiare.Planificarea financiară. Politica financiară. Caracteristici
ale politicii financiare.Coordonatele politicii financiare.

Prelegeri,
precizări,
discuţii,

clarificări

3. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE Factori care influenţează resursele financiare
publice.Structura sistemului resurselor financiare publice. Legea finanţelor publice în România

Prelegeri,
precizări,
discuţii,

clarificări
4. VENITURILE ŞI CHELTUIERILE PUBLICE 
Noţiuni generale. Conţinutul şi rolul impozitelor. Principiile
impunerii.Principii de echitate fiscală. Principii de politică 
financiară

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

Finanţe publice

7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea studenţilor cu conţinutul economic al finanţelor şi cu
planificarea financiară.  



5. IMPOZITUL Clasificarea impozitelor. Impozitele 
directe. Impozitele indirecte

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

6. ELEMENTELE IMPOZITULUI Subiectul, obiectul, 
sursa, unitatea, cota, asieta.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

7. EVAZIUNEA FISCALĂ Frauda fiscală. Formele 
evaziunii. Căi de evaziune legală. Manifestarea 
fraudei fiscale. Instrumente de evaziune fiscală.

Verificare  pe  parcurs.  Ultima  săptămăna  din
noiembrie.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

8. ÎMPRUMUTURILE DE STAT Trăsături caracteristice.
Caracteristicile  împrumuturilor  de  stat.
Obligaţiunile.Destinaţia  şi  rolul  împrumutului  de  stat.
Technica împrumutului de stat.Datoria publică.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

9. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL Bugetul de stat. 
Bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetele locale

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

10. FINANŢELE INSTITUŢIILOR PUBLICE  Procesul
bugetar  în  România.  Elaborarea  proiectului  de  buget.
Aprobarea  bugetului.  Execuţia  bugetului.  Încheierea  şi
aprobarea  contului  de  execuţie  a  bugetului.  Controlul
bugetar.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

11. FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA TREZORERIEI Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

12. ECHILIBRUL FINANCIAR Caracteristicile 
echilibrului financiar

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

13. METODE DE DETERMINARE A RESURSELOR 
FINANCIARE PUBLICE Analitică, sintetică. Contul 
naţional.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

14. DECIZIA, RISCUL Tipologia deciziilor. Etapele 
procesului decizional. Metode şi tehnici 

decizionale.

Verificare  pe  parcurs  (ultima  săptămână  din
semestru),  din bibliografia obligatorie.

Prelegeri, precizări, discuţii,
clarificări

Bibliografie: 

Dan Tudor Lazăr, Adrian Inceu, Finanţe şi bugete publice, 
Accent, Cluj-Napoca, 2003

Ion Gliga, Drept financiar public, ALL, Bucureşti, 2000

IULIAN VACAREL, Finanţe publice, Ed didactică şi 
pedagogică, Bucureşti, 1994

Metode de predare Observaţii

SEMINAR

1.Finanţele: concept, ştiinţă Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

2.Conţinutul economic şi funcţiile finanţelor publice Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri



3.Mecanismul financiar Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

4.Politica financiară Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

5.Sistemul cheltuielilor publice Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

6.Asigurările sociale de stat Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

7.Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale

Elaborarea şi predarea unei lucrări (ultima săptămână din 
luna noiembrie) Evaluarea lucrărilor. Discutarea 
rezultatelor.

Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

Discuții, precizări

8.Sistemul resurselor financiare publice Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

9.Impozitele: noţiuni generale Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

10.Mecanismele fiscale de stimulare economică Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

11.Bugetul de stat: consideraţii generale Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

12.Procesul bugetar Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

13.Echilibrul financiar Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

14.Datoria publică

Elaborarea şi predarea unei lucrări pe baza bibliografiei 
(ultima săptămână din semestru) Evaluarea lucrărilor. 
Discutarea rezultatelor.

Prezentare de referate, dezbateri pe
grupuri

Discuţii, precizări

Dan Tudor Lazăr

Adrian Inceu
Managementul financiar al comunităţilor locale,

HINTEA CĂLIN 

GHIOLŢAN CĂLIN

DODU MARIUS

Administraţie publică,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei în funcţie de aşteptările pieţei muncii. 

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală
10.4 Curs Verificare pe parcurs din 

materia parcursă până în săpt. 8

Verificare pe parcurs din 
bibliografia obligatorie

Test grilă cu 9 întrebări

Test grilă cu 9 întrebări

20%

20%



Susținerea examenului final
Test grilă cu 18 întrebări 30%

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei lucrări de 4
pagini pe o temă stabilită de

comun acord

Elaborarea unei lucrări de 4
pagini pe o temă stabilită de

comun acord pe baza
bibliografiei

15%

15%

10.6 Standard minim de performanţă

            Susţinerea examenului final  
            Participarea la una dintre cele două verificări pe parcurs 
            Elaborarea ambelor lucrări de seminar

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

...15.Septembrie 2015....................... ...Dr..Botos Attila.... Dr Botos Attila

.

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

........................................... …............................


	Managementul financiar al comunităţilor locale, Gewalt, Cluj-Napoca, 2000
	Administraţie publică, Accent, Cluj-Napoca, 2000

