FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu 3 / Semestrul 1
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/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
de Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Buget şi trezorerie publică
2.2. Cod disciplină
FB313
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 evaluare E 2.8. Regimul disciplinei
(O – obligatorie, Op – opţională,
(E/C/VP)
F – facultativă)

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

2
28
ore
27
25
15
2
-

69
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

O

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
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin conţinutul său şi prin abordarea didactică, disciplina Buget şi
trezorerie publică asigură studenţilor de la programul de studiu Finanţe şi
bănci dezvoltarea capacităţii acestora 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
- Însuşirea de către studenţi a conceptelor, teoriilor, metodelor şi
instrumentelor de natură bugetară în entităţile publice;
- Cunoaşterea detaliată de către studenţi a conţinutului şi rolului fiecărei
componente a sistemului bugetar public din România;
- Formarea deprinderilor de culegere, analiză şi interpretare a datelor şi
informaţiilor referitoare la bugetele publice
- Formarea deprinderilor practice şi a abilităţilor de lucru privind
utilizarea metodelor folosite în elaborarea proiectelor de buget public,
precum şi a celor legate de implementarea bugetelor publice
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare
Prelegere, discutii
1. Economia publică – componentă esenţială a sistemului economic
2. Bugetul public– instrument al intervenţiei statului în economie Prelegere, discutii
3. Structuri şi mecanisme specifice procesului bugetar. Competenţe şi Prelegere, discutii
responsabilităţi în procesul bugetar. Clasificaţia veniturilor şi
cheltuielilor bugetare
4. Metode de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
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 bugetelor fondurilor speciale
9. Conţinutul economic al echilibrului şi dezechilibrului bugetar.
Metode de măsurare a deficitului bugetar
10. Metode de finanţare a deficitului bugetar. Atragerea resurselor de
pe piaţa financiară pentru finanţarea bugetelor locale
11. Datoria publică şi împrumuturile de stat

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore

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

2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore

Prelegere, discutii

2 ore

Prelegere, discutii

2 ore

12. Conceptul, funcţiile şi organizarea trezoreriei publice
13. Mecanismul de funcţionare a Trezoreriei Statului
Bibliografie

Prelegere, discutii
Prelegere, discutii

2 ore
2 ore

1.
Baciu L., Iacobuta A., Botezat A., Ifrim M., Probleme actuale de economie publică, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014
2. Bistriceanu Gh., Badea L. - Bugetul de stat al Romaniei , Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010
3.
Bunescu L. - Oportunitati si constrangeri privind măsurarea optimului fiscal - bugetar - in context international,
Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, 2015
4. Cigu E. - Finante publice locale: rolul lor in intarirea autonomiei unitatilor administrative, Editura Tehnopress, Iaşi,
2011
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. Dănuleţiu D. – Buget şi trezorerie publică. Sinteze (format electronic), Alba Iulia, 2019
8. Drăcea M., Mitu N.E. – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitaria, Craiova, 2012
9. Khan A. – Fundamentals of public budgeting and finance, Editura Palgrave Maccmillan, 2019
10.
Lazăr I. - Dreptul finantelor publice. Vol. I, Drept bugetar , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
11.
Moşteanu, Tatiana(coord.) – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008
12.
Năstase I.G., Buget şi trezorerie publică, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2018
13.
Oprea F. - Sisteme bugetare publice. Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2011
14. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 597/2002 cu
modificările şi completările ulterioare
15.
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
16.
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

8.2.
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 fondurilor speciale
9. Verificarea cunoştinţelor dobândite
10. Echilibrul şi dezechilibrul bugetar.
11. Datoria publică şi împrumuturile de stat.

Referate, dezbateri

2 ore

Referate, dezbateri

2 ore

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

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

12. Împrumuturile bugetelor locale de pe piaţa financiară.

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

2 ore

13. Conceptul, funcţiile şi organizarea trezoreriei publice.
2 ore
14. Mecanismul de funcţionare a Trezoreriei Statului.
2 ore
Bibliografie
1. Baciu L., Iacobuta A., Botezat A., Ifrim M., Probleme actuale de economie publică, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014
2. Bistriceanu Gh., Badea L. - Bugetul de stat al Romaniei , Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010
3 Bunescu L. - Oportunitati si constrangeri privind măsurarea optimului fiscal - bugetar - in context international,
Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, 2015
4 Cigu E. - Finante publice locale: rolul lor in intarirea autonomiei unitatilor administrative, Editura Tehnopress, Iaşi,
2011
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 Dănuleţiu D. – Buget şi trezorerie publică. Sinteze (format electronic), Alba Iulia, 2019
8 Drăcea M., Mitu N.E. – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitaria, Craiova, 2012
9 Khan A. – Fundamentals of public budgeting and finance, Editura Palgrave Maccmillan, 2019
10 Lazăr I. - Dreptul finantelor publice. Vol. I, Drept bugetar , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
11 Moşteanu, Tatiana(coord.) – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008
12 Năstase I.G., Buget şi trezorerie publică, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2018
13 Oprea F. - Sisteme bugetare publice. Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2011
14 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 597/2002 cu
modificările şi completările ulterioare
15 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
16 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

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul prezentei fişe este rezultatul consultării informaţiilor legate de cerinţele mediului economic-social, cerinţe
despre care am luat la cunoştinţă din întâlnirile cu reprezentanţii acestuia, membri în comisiile CEAC pentru programele
de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Disciplina Buget şi trezorerie publică transmite studenţilor informaţii teoretice referitoare la rolul bugetului public în
economie şi societate, informaţii referitoare la mecanismele practice de fundamentare şi execuţie a diferitelor categorii de
bugete publice, mecanismele de finanţare prin împrumuturi ale acestor bugete şi funcţionarea trezoreriei publice, iar prin
aplicaţiile practice care ajută la fixarea conceptelor şi la utilizarea lor în practică răspunde cerinţelor comunităţii
economice şi angajatorilor reprezentativi din domeniu. Pentru studenţii care continuă studiile la un program de master în
domeniul financiar, disciplina poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor
lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finala
Verificare pe parcurs

10.2 metode de evaluare
Examen scris
- Lucrare seminar

10.3 Pondere din nota finală
70%
30%

- portofoliu de lucrări
practice
- Implicarea în abordarea
tematicii seminariilor
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5, pentru care studenţii trebuie să demonstreze:
- utilizarea corectă a conceptelor specifice domeniului bugetar în sectorul public
- culegerea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la bugetele publice,
- cunoaşterea şi utilizarea corectă a metodelor de fundamentare a bugetelor publice
- cunoaşterea etapelor de implementare a bugetelor publice
Prezenţa minimă solicitată la seminar este de 60%.
Studenţii care nu au prezenţa minimă solicitată la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin realizarea unei
sarcini de rezolvat înainte de examen. Tematica sarcinii de rezolvat va fi dată de către profesor.
Studenţii care nu rezolvă sau rezolvă doar parţial sarcina pentru recuperarea seminariilor vor fi penalizaţi cu până la 2
puncte din nota finală.

Data completării
24.09.2020

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

……………..………….

………………………….

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela
……………………………….

