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

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”
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Gestiunea financiară a instituţiilor
2.2. Cod disciplină
FB 322
publice
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 II 2.7. Tipul de
E 2.8. Regimul disciplinei
(O – obligatorie,
evaluare (E/C/VP)
Op – opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
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
17
15
10
2
-

44
100
4

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
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Sala dotata cu videoproiector, acces internet
Sala dotata cu videoproiector/tabla, acces internet

O

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale 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

Competenţe transversale

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Prin conţinutul său şi prin abordarea didactică, disciplina Gestiunea financiară
disciplinei
a instituţiilor publice urmăreşte să asigure dezvoltarea capacităţii studenţilor de
a utiliza corect şi eficient instrumentele legate de gestiunea financiară a
instituţiilor publice.
7.2 Obiectivele specifice

- Însuşirea de către studenţi a conceptelor, metodelor şi instrumentelor specifice
gestiunii financiare în entităţile publice;
- Formarea deprinderilor de fundamentare a bugetelor instituţiilor publice şi de
realizare a cheltuielilor din fonduri publice;
- Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru privind achiziţiile publice;
- Înţelegerea mecanismelor specifice realizării investiţiilor la nivelul instituţiilor
publice;
- Înţelegerea modului de exercitare a controlului asupra utilizării fondurilor
publice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Prezentarea generală a instituţiilor publice
2. Finanţarea instituţiilor publice
3. Fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice
4. Execuţia bugetară la instituţiile publice
5. Achiziţiile publice
6. Investiţiile instituţiilor publice şi planul investiţiilor de capital
7. Salarizarea în instituţiile publice
8. Regimul financiar al deplasărilor, detaşărilor şi transferărilor
9. Controlul financiar la instituţiile publice

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

Observaţii
2 ore
2 ore
4 ore

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

6 ore
4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Ciobanu B. - Modul de rezervare a creditelor bugetare si de angajament, Revista de Finante publice şi
contabilitate, nr. 2/2015, p. 35-38
2. Dănuleţiu D. – Gestiunea financiară a instituţiilor publice – sinteze (format electronic), Alba Iulia, 2020
3. Drosu-Şaguna, D., Molea, Oana Georgiana, Calciu Văduva, Diana – Drept financiar public, Ediţia a VII-a,
Editura CH Beck, Bucureşti, 2019
4. Georgescu I., Pavaloaia L. - Contabilitate în administraţia publică, Editura Universitatii Alexandru Ioan

Cuza, Iaşi, 2015
5. Gyorgy A., Ţâţu L., Stoian A. – Finanţele instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009
6. Munteanu V. (coord.) - Controlul financiar-contabil la intreprinderi si institutii publice: teorie si practica :
concepte, metodologie, reglementari , cazuri aplicative, Editura Universitară, Bucureşti, 2015
7. Roman C., Moşteanu T. - Finanţele instituţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2011
8. Legislaţia specifică în vigoare (Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările în
vigoare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările în vigoare; OMFP 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, cu modificările
şi completările în vigoare; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările în vigoare;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările în vigoare; Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările în vigoare; Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările în vigoare;
Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; Hotărârea nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările şi completările în vigoare; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014,
republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările în vigoare, ş.a.)
8. http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/ 9. http://anap.gov.ro/web/ - siteul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

8.2.
Seminar-laborator
1. Domeniile de activitate şi atribuţiile instituţiilor publice din
România
2. Modalităţile de finanţare ale instituţiilor publice .
3. Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice (pe specificul
unor domenii)
4. Fundamentarea cheltuielilor instituţiilor publice (pe specificul
unor domenii)
5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice
6. Verificare
7. Definirea contractului de achiziţie publică şi tipuri de
contracte de achiziţie publică
8. Proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică
9. Atribuirea contractului de achiziţie publică
10. Salarizarea în instituţiile publice
11. Reguli de decontare a deplasărilor

Referate, dezbateri

2 ore

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

2 ore

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

2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
12. Controlul financiar la instituţiile publice
Bibliografie
1. Ciobanu B. - Modul de rezervare a creditelor bugetare si de angajament, Revista de Finante publice şi
contabilitate, nr. 2/2015, p. 35-38
2. Dănuleţiu D. – Gestiunea financiară a instituţiilor publice – sinteze (format electronic), Alba Iulia, 2020
3. Drosu-Şaguna, D., Molea, Oana Georgiana, Calciu Văduva, Diana – Drept financiar public, Ediţia a VII-a,
Editura CH Beck, Bucureşti, 2019
4. Georgescu I., Pavaloaia L. - Contabilitate în administraţia publică, Editura Universitatii Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, 2015
5. Gyorgy A., Ţâţu L., Stoian A. – Finanţele instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009
6. Munteanu V. (coord.) - Controlul financiar-contabil la intreprinderi si institutii publice: teorie si practica :
concepte, metodologie, reglementari , cazuri aplicative, Editura Universitară, Bucureşti, 2015
7. Roman C., Moşteanu T. - Finanţele instituţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2011
8. Legislaţia specifică în vigoare (Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările în
vigoare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările în vigoare; OMFP 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, cu modificările
şi completările în vigoare; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările în vigoare;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările în vigoare; Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările în vigoare; Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările în vigoare;
Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; Hotărârea nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările şi completările în vigoare; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014,
republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările în vigoare, ş.a.)

8. http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/ 9. http://anap.gov.ro/web/ - siteul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

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 Gestiunea financiară a instituţiilor publice accentuează aspectele practice legate de execuţia bugetelor
instituţiilor 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

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Evaluare finala

10.5 Seminar

Verificare pe parcurs

-

Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
70%

Lucrare seminar
30%
portofoliu de lucrări practice
Implicarea în abordarea
tematicii seminariilor
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5. Pentru aceasta studenţii trebuie să
demonstreze:
- utilizarea corectă a conceptelor specifice domeniului gestiunii financiare a instituţiilor publice
- completarea documentelor specifice execuţiei cheltuielilor instituţiei publice
- stabilirea sumelor necesare decontării cheltuielilor cu deplasări, detaşări
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
……………………………….

