FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III / Semestrul II

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/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
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 Finanţe publice locale
2.2. Cod disciplină
FB 327.2
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 III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul disciplinei
Op
(O – obligatorie, Op – opţională,
(E/C/VP)
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe săptămână
4 din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
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
3.9 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
8
4
5
2
-

19
75
3

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

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
Competenţe profesionale
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina urmăreşte să prezinte studenţilor importanţa finanţelor publice locale pentru
dezvoltarea comunităţilor locale. Disciplina are în vedere şi realizarea de analize
comparative între organizarea finanţelor publice locale în România şi în alte ţări
europene.
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:
- conceptele specifice finanţelor publice locale;
- metodele, procedeele, tehnicile şi mijloacele utilizate în gestionarea fondurilor de
resurse băneşti de la nivelul administraţiilor publice locale.
Capacitatea de a:
- analiza existenţa/inexistenţa şi importanţa autonomiei financiare locale, importanţa
finanţelor publice locale pentru dezvoltarea locală;
- aprecia viabilitatea deciziilor de management financiar local în materia
veniturilor/cheltuielilor/soldului bugetar local;
- determina indicatori specifici ai autonomiei financiare locale, performanţei financiare
a administraţiilor publice locale;
- propune soluţii unor aspecte financiare ce afectează activitatea comunităţilor locale.
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
Observaţii
Introducere în teoria federalismului fiscal. Principii
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Autonomia financiară locală – definire şi indicatori de măsurare
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Surse de finanţare a bugetului local şi dezvoltare economică locală
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Gestionarea serviciilor publice în administraţia publică locală
Prelegere, Conversaţie
6 ore
Strategia de dezvoltare locală şi planul de investiţii
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Alternative de echilibrare a bugetelor locale şi practici europene în materie
Prelegere, Conversaţie
4 ore
Practici europene în materia îndatorării locale
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Tehnica creditării locale în România
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Controlul în cadrul finanţelor publice locale
Prelegere, Conversaţie
2 ore
Performanţa financiară a administraţiilor locale
Prelegere, Conversaţie
4 ore
Bibliografie
1.
Baciu L., Iacobuta A., Botezat A., Ifrim M., Probleme actuale de economie publică, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014
2. Cigu E., Finanţe publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura
Tehnopress, Iaşi, 2011
3. Dănuleţiu, D., Dănuleţiu, A., Analysis of the Local Budget’s Expenditures Structure at Different Types of
Administrative Units in Romania, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 2016, vol. 2, pp. 461466.
4. Dănuleţiu, D., Dănuleţiu, A., Implications of non-reimbursable funds for romanian local budgets, Annals of the
University of Petrosani, Economics, 2015, vol. 15(1), pp. 109-120

5. Miulescu N., Servicii publice locale, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010
6. Moldovan B.A., Performanţa financiară în administraţia publică locală şi dezvoltarea economică a comunităţilor,
Editura
Presa
Universitară
Clujeană,
Cluj-Napoca,
2018,
online
la
adresa
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2214
7. Mutaşcu M, Enache C., Dănuleţiu D., ş.a., Modele de finanţare a dezvoltării regionale, Editura Mirton,
Timişoara, 2008
8. Oprea F., Sisteme bugetare publice: teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2011
9. Roman C., Tabara V., Gestiunea financiara a entitatilor publice locale. Contabilitatea entitatilor publice locale,
Editura Economică, Bucureşti, 2007
10. Weingast, B.R., Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance
and Economic Development, septembrie 2007, online la adresa https://web.stanford.edu/~jrodden/weingast.pdf
11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările
în vigoare
12. ***, Ghid pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din administraţia publică locală, 2018,
online la adresa http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/Anexa-VI-Ghid-APL-1.pdf
8.2. Seminar-laborator
Principii ale federalismului fiscal
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Indicatori de măsurare ai autonomiei financiare locale
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Studii de caz
Probleme
Federalismul fiscal şi problemele fiscalităţii locale
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Fezabilitatea impozitelor şi taxelor locale
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Atragerea fondurilor nerambursabile şi impactul asupra bugetului Exemplificari
local
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Gestionarea directă a serviciilor publice locale
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Studii de caz
Gestionarea indirectă a serviciilor publice locale
Probleme
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Elemente ale strategiei de dezvoltare locală şi planul de investiţii
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Parteneriatul public-privat
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Practici europene în materia îndatorării locale
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Tehnica creditării locale în România
Studii de caz
Conversaţie
2 ore
Exemplificari
Controlul în cadrul finanţelor publice locale
Studii de caz
Modele de evaluare a performanţei administraţiei publice locale
Conversaţie
2 ore

Exemplificari
Studii de caz
Probleme
Conversaţie
Exemplificari
Studii de caz
Probleme

2 ore

Analiza poziţiei financiare a instituţiilor administraţiei publice locale
Bibliografie
1. Baciu L., Iacobuta A., Botezat A., Ifrim M., Probleme actuale de economie publică, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014
2. Cigu E., Finanţe publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura
Tehnopress, Iaşi, 2011
3. Dănuleţiu, D., Dănuleţiu, A., Analysis of the Local Budget’s Expenditures Structure at Different Types of
Administrative Units in Romania, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 2016, vol. 2, pp. 461466.
4. Dănuleţiu, D., Dănuleţiu, A., Implications of non-reimbursable funds for romanian local budgets, Annals of the
University of Petrosani, Economics, 2015, vol. 15(1), pp. 109-120
5. Miulescu N., Servicii publice locale, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010
6. Moldovan B.A., Performanţa financiară în administraţia publică locală şi dezvoltarea economică a comunităţilor,
Editura
Presa
Universitară
Clujeană,
Cluj-Napoca,
2018,
online
la
adresa
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2214
7. Mutaşcu M, Enache C., Dănuleţiu D., ş.a., Modele de finanţare a dezvoltării regionale, Editura Mirton,
Timişoara, 2008
8. Oprea F., Sisteme bugetare publice: teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2011
9. Roman C., Tabara V., Gestiunea financiara a entitatilor publice locale. Contabilitatea entitatilor publice locale,
Editura Economică, Bucureşti, 2007
10. Weingast, B.R., Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance
and Economic Development, septembrie 2007, online la adresa https://web.stanford.edu/~jrodden/weingast.pdf
11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările
în vigoare
12. ***, Ghid pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din administraţia publică locală, 2018,
online la adresa http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/Anexa-VI-Ghid-APL-1.pdf

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 Finanţe publice locale transmite studenţilor informaţii teoretice referitoare la domeniul finanţelor publice
locale, 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

10.1 Criterii de
evaluare
Evaluare finală

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen scris

70%

10.5 Seminar
/laborator

Verificare pe parcurs

- Lucrare seminar
- portofoliu de lucrări practice
- Implicarea în abordarea
tematicii seminariilor

30%

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5. Aceasta presupune ca studenţii să demonstreze:
- cunoaşterea conceptelor specifice finanţelor publice locale
- determinarea indicatorilor specifici ai autonomiei financiare locale şi ai performanţei financiare a administraţiilor
publice locale;
- argumentarea soluţiei oferite pentru decizia de management financiar local în materia veniturilor/cheltuielilor/soldului
bugetar local
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
……………………………….

