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Aprobat la Comisia metodică 
a facultăţii „Finanţe”, 
proces-verbal nr. 

Aprobat la şedinţa catedrei 
„Finanţe şi Asigurări”, 
proces-verbal nr. 30.08.2016. 

Preşedintele Comisiei metodice 
Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab. 

Şef catedră, 
Botnari Nadejda, conf.univ.,dr.                      

 

Programa analitică (curriculumul cursului) 
         

Denumirea cursului Finanţe publice 

Titularii cursului Casian A. conf.univ., dr., 
Baurciulu A. conf.univ., dr. 

 
 

Ciclul (L-licenţa, 
M-masterat) L Codul 

cursului S.02.O.009.42. Anul I Semestrul II 

Nr. credite 5 
 

Limba de 
instruire 

Rom./ rus 
 

Forma de evaluare finală 
 (E – examen,  V- verificare) E 

Ore din planul de învăţământ 60 Ore studiu individual 90 Total ore pe semestru 150 
 
 

Facultatea Finanţe 

Specialitatea Finanţe şi Bănci 

Catedra Finanţe şi Asigurări 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M- de orientare către alt domeniu)     S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)     O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs  

 
 

Condiţii de acces 
Obligatorii Microeconomie, Macroeconomie 

                                         

Recomandate Fiscalitate, Monedă şi credit 
 

 
 

Fundamentare 

Disciplina ,,Finanţe publice” are o însemnătate majoră pentru viitorii 
economişti, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, 
practice şi aplicative în domeniul finanţelor la nivel macroeconomic, precum şi 
la crearea unor judecăţi de valoare asupra  particularităţilor gestiunii finanţelor 
publice şi a modalităţilor de perfecţionare a politicii bugetar-fiscale. 
Finanţele publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, 
problemele veniturilor publice, cheltuielilor publice, deficitului bugetar şi a 
datoriei publice.  

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de 
învăţământ (C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 

laborator, P-proiect sau lucrări practice) 
Total C S L P 

     60      30     30      -      - 
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Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

La finalizare studentul trebuie să fie capabil: 
• să cunoască conceptele privind finanţele publice - sistemul fiscal, procesul bugetar, 

sursele de formare a veniturilor şi direcţiile de repartizare a cheltuielilor publice; 
• să cunoască componentele şi rolul sistemului financiar; 
• să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba maternă şi 

străină; 
• să aplice metode cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a informaţiei; 
• să explice rezultatele obţinute în baza informaţiei prelucrate din punct de vedere 

financiar; 
• să aplice legislaţia în vigoare şi să analizeze fluxurile informaţionale statistice în 

scopul înaintării concluziilor vis-a-vis de activităţile financiare, bancare, 
investiţionale şi pe pieţele de capital; 

• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar, bancar, 
investiţional şi al pieţelor de capital; 

• să determine cheltuielile bugetare în limita resurselor financiare publice 
disponibile; 

• să aplice tehnicile de impunere pentru fiecare tip de  impozit şi taxă, să poată 
determina obligaţia fiscală; 

• să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului; 
• să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa de lucru / 

privind analiza anumitor aspecte din activitatea financiară, bancară, investiţională şi  
pieţelor  de capital, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate; 

• să formeze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale-economice şi etice 
în cadrul muncii sau studiilor; 

• să dezvolte capacitatea de colectare, selectare, generalizare şi structurare a 
informaţiilor necesare cercetării în domeniul financiar, bancar,  investiţional şi al 
pieţelor de capital; 

• să stabilească legăturile dintre fenomenele economico-financiare;  
• să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea 

recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul financiar 
bancar,  investiţional şi al pieţelor de capital; 

• să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor 
financiare, bancare,  investiţionale şi pe pieţele de capital, să creeze relaţii de lucru 
eficiente şi să dezvolte colaborarea în echipă. 

Conţinutul cursului 
(materia) 

№ Denumirea temei Nr. de ore  
prelegeri 

Nr. de ore 
seminar 

1. Finanţele publice: concept, conţinut 
economic şi funcţii 

2 2 

2. Mecanismul financiar 2 2 
3. Bugetul şi sistemul bugetar 2 2 
4. Procesul bugetar 2 2 
5 Sistemul resurselor financiare publice 2 2 
6. Fundamentarea teoretică a impozitelor 3 2 
7. Aspecte practice privind impozitele şi 

sistemul fiscal 
2 3 

8. Sistemul cheltuielilor publice 2 2 
9. Cheltuieli publice pentru acţiuni social-

culturale 
3 3 

10. Sistemul public de asigurări sociale 2 2 
11. Sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistenţa medicală 
2 2 

12. Cheltuieli publice pentru obiective şi 
acţiuni economice, serviciile de stat cu 
destinaţie generală, menţinerea ordinii 
publice şi securitatea naţională  

2 2 

13. Împrumuturile de stat şi datoria publică 2 2 
14. Politica financiară 2 2 

 Total 30 30 
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Bibliografia minimală 

 
1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova   nr. 1, 1994  . 
2. Legea privind finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 

181  din  25.07.2014 
3. Legea privind finanţele publice locale (cu modificările şi completările la 

situaţia din 12.02.2014) nr. 397-XV din 16.10.2003.  
4. Legea privind sistemul public de asigurări sociale (cu modificările şi 

completările la situaţia din 12.02.2014) nr. 489-XIV din 08.07.1999 
5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (cu 

modificările şi completările la situaţia din 12.02.2014) nr. 1585-XIII din 
27.02.98 

6. Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat si 
recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006 

7. Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII, titlurile I-IX din 
24.04.1997 

8. CASIAN A., BUŞMACHIU E., Recomandări metodice privind predarea 
disciplinei universitare „Finanţe publice”, Chişinău 2013. 

9. ANGHELACHE G. Finanţe publice. Bucureşti: Economică, 2004. 
10. BOTNАRI N., BАURCIULUI А. și autori. Finanţe. Chișinău: АSEM, 

2010. 423 р. ISBN 978-9975-75-537-5. 
11. HÎNCU R. Cheltuielile pentru învăţământ în condiţiile deficitului bugetar 

în Republica Moldova. Chişinău: Ed. А.S.E.M., 2004. 170 р.   ISBN 
9975-9705-2-3. 

12. HÎNCU R. ș. a. Finanțe publice: sinteze scheme, teste. Chișinău: 
Editura ASEM, 2005.188 p. ISBN 9975-75-304-3. 

13. HOАNŢĂ N. Economie şi Finanţe publice. Bucureşti: Рolirom,  2000. 
285 р. ISBN 973-683-459-X. 

14. MАNOLESCU Gh. Buget: abordare economică şi financiară. București: 
Economică, 1997. 362 р. ISBN 973-590-025-4. 

15. MOŞTEАNU T. Buget şi trezorerie publică. Bucureşti: Tribuna 
Economică, 2002. 457 р. ISBN 973-8257-59-X. 

16. MOŞTEАNU T. Finanţe publice. Bucureşti: Tribuna Economică, 2004. 
352 р. ISBN 973-8499-85-2. 

17. MUSGRAVE R., MUSGRAVE P., Public Finance in Theory and 
Practice, McGraw-Hill Book Company, New York, St.Louis, San-
Francisco, 1984. 

18. РROFIROIU А. Economia sectorului public. Bucureşti: Economică, 
2001. 222 р. ISBN 973-709-219-8. 

19. SECRIERU А. Finanţe publice. Instrumente şi mecanisme financiare de 
intervenție guvernamentală. Chişinău: Eрigrаf,  2004. 423 р. ISBN 9975-
903-99-1. 

20. TАLРOŞ I. Finanţele României. Timişoаrа: Sedonа,  1997. 336 р. ISBN 
972-96013-7-5 

21. VĂCĂREL I. Finanţe publice. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 2002. 
423 р. ISBN 973-30-2303-5. 

 
 

Tehnologiile didactice 

Se vor îmbina in mod specific, pentru diferitele situaţii metode şi procedee activ-
participative (interactive) cum sunt: frontal, în grup şi individual; dezbateri; 
brainstorming; investigaţia; argumentarea şi contra argumentarea;  
învăţare academică independentă. 

 
Modalitatea evaluării 

finale 
Examinare orală, examinare în scris, examinare combinată 

 
Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 
Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
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Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale  

10 
2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 10  13. Alte activităţi 5 

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 

 
Data completării: ___________________                    Semnătura titularilor: _________________ 

 ________________ 
 
 


