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1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul  Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii  Management   

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Finanțe publice M2101 

2.2 Titularul activităţii de curs Prof. dr. Fogarasi József 

2.3 Titularul activităţii de seminar Lect. univ. dr. Fikó László Imre  

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi…      

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pesemestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Operare calculator (calcule tabelare – excel)  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sală de curs dotat cu proiector  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Laborator calculatoare 

 
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP.1. Cunoaşterea și înţelegerea rolului guvernării în economia de piață  

CP.2. Cunoașterea și înțelegerea fluxurilor financiare publice, a procesului buetar  

CP.3. Capacitatea înțelegerii și interpretării principalilor indicatori privind evoluția 

veniturilor și cheltuielilor bugetare   

CP.4. Abilități privind analiza evoluței structurii și indicatorilor caraceristice 

bugetului public 

CP.5. Capacitatea interpretării critice a politicii fiscale guvernamentale cu 

implicații asupra deciziilor economice proprii 

Competenţe 

transversale 

CT.1. Stăpânirea limbajului caracteeristic finanțelor publice, 

CT.2. Abilități de colectare a datelor financiare publice cheie în vederea utilizării 

acestora pentru aprofudarea deciziilor economice ale agenților economici   

- Cunoaşterea programelor informtice utile în domeniul financiar 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Însuşirea conceptelor fundamentale ale teoriei finanţelor publice şi detalierea 

acestora, corespunzătoare conţinutului economic, funcţiilor îndeplinite, formelor 

concrete de manifestare în practica economiei contemporane. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea funcţionării sistemului finanțelor publice la diferite nivele 

guvrnamentale, capacitatea interpretării deciziilor financiare publice 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Finanțe publice – concept, conținut, funcții Prelegere şi problematizare 2 ore 

2. Rolul guvernului în economia de piață Prelegere şi problematizare 2 ore 

3. Mărimea și structura aparatului guvernamental Prelegere şi problematizare 2 ore 

4. Teoria și practica deciziilor publice  Prelegere şi problematizare 2 ore 

5. Cauzele intervenției guvernamentale în economie Prelegere şi problematizare 2 ore 

6. Bugetul public  Prelegere şi problematizare 2 ore 

7. Teoria și practica impozitării Prelegere şi problematizare 2 ore 

8. Veniturilor publice Prelegere şi problematizare 2 ore 

9. Evaluarea serviciilor publice – analiza cost-beneficiu Prelegere şi problematizare 2 ore 

10. Cheltuieli publice Prelegere şi problematizare 2 ore 

11. Deficitul bugetar și finanțarea datoriei publice Prelegere şi problematizare 2 ore 

12. Finanțe publice locale - descentralizarea Prelegere şi problematizare 2 ore 

13. Finanțe publice internaționale Prelegere şi problematizare 2 ore 

14. Politica financiară  Prelegere şi problematizare 2 ore 
 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Introducere in finanţe publice, bibliografie  Dezbatere 2 ore 

2. Interpretarea funcțiilor statului în economia de piață  Dezbatere 2 ore 

3. Calculații privind mărimea și structura bugetului  Aplicații practice 2 ore 

4. Eficiența și echitatea   Dezbatere 2 ore 

5. Bunuri publice și bunuri private, externalități  Dezbatere 2 ore 

6. Funcționarea aparatului guvernamental  Dezbatere  2 ore 

7. Procesul bugetar  Dezbatere 2 ore 

8. Calculații privind deficitul bugetar și datoria de stat  Aplicații practice 2 ore 

9. Studiu de caz privind analiza cost-beneficiu  Studiu de caz 2 ore 

10. Calculații privind inciednța și eficiența impozitării  Aplicații practice 2 ore 

11. Structura veniturilor bugetului de stat  Aplicații practice 2 ore 

12. Finanţele publice a administraţiilor locale  Studiu de caz 2 ore 



13. Legatura dintre bugetul de stat și UE  Studiu de caz 2 ore 

14. Evaluarea activiății de seminar a studenților 

ú 

t 

 Dezbatere, examinare 2 ore 

Bibliografie 
 

1. Besley, T. [2012]: A jó kormányzat politikai gazdaságtana (Economia politică a bunei guvernări). 

Budapest: Ed. Alinea 

2. Cullis, J., Jones, P. [2003]: Közpénzügyek és közösségi döntések (Finanațe și decizii publice). 

Budapest: Ed. Aula 

3. Stiglitz, J.E. [2000]: A kormányzati szektor gazdaságtana  (Economia sectorului public). Budapest: 

Ed. KJK Kerszöv 

4. Moșteanu, N.R. [2011]: Finanțe Publice. București: Ed. Universitară 

5. Moșteanu, T. (coord.) [2005]: Finanțe Publice. București: Ed. Universitară  

6. Văcărel, I. (coord.) [2002]: Finanațe publice. București: Ed. Didactică și Pedagogică 

7. Kutas G., Benczes I. [2010]: Költségvetési pénzügyek (Finanțele bugetului public). Budapest: Ed. 

Academiocă 

8. Euroepan Commisiion [2008]: European Union public finance. Luxemburg: EC. 

9. Legea finanțelor publice, legea finanțelor publice locale, cod fiscal 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvenții cursului dobândesc capacitatea interpretării proceselor și fenomenelor policii fiscale a 

guvernului, respectiv capacitatea aplicării acestor cunoștiințe în deciziile profesionale economice care 

reprezintă o cerință de bază a angajatorilor.  

Aplicațiile practice rezolvate pe calculator oferă posibilitatea creșterii operativității și eficienței 

soluționării unor probleme conrete. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din   nota finală 

10.4 Curs Prezentarea unei teme de seminar Test grilă 65% 

10.5 Seminar Prezentare și solutionare 

problemelor pe tema disciplinei  

 35% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea de 60% la examen 
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15 septembrie 2019 
 

……………………………….        
          

         ……………………………… 

 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 


