
 

FIŞA DISCIPLINEI 
în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2015-2016 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii Management 
1.5. Ciclul de studii Licenta 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Management/Economist licenţiat 
  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Finante Publice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Florin Duma 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Florin Duma 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  4 2.6. Tipul de 
evaluare E 2.7. Regimul  

disciplinei 
OB 

 
   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

2 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

56 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale  5x 25 = 125 Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  20 
Tutoriat  7 
Examinări  2 
Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 69  
3.8. Total ore pe semestru 125  
3.9. Numărul de credite 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 Participare 50% 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Participare 75% 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
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C2.1 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de 
strategii şi politici organizaţionale 
 
C2.5 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii 
de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

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

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Să formeze competentele necesare gestionarii 
economice, eficace si eficiente a resurselor publice. 
 

 
7.2 Obiective specifice 
 

O1: Explicarea şi însuşirea conceptelor şi principiilor de 
baza specifice finantelor publice; 
O2:  Cunoşterea şi întelegerea sistemului financiar al 
Romaniei si al UE; 
O3:  Intelegerea modului de constituire a resurselor 
publice; 
O4: Cunoaşterea şi întelegerea principalelor impozite si 
taxe; 
O5:  Inţelegerea modului de efectuare a cheltuielor 
publice 
O6: Cunoaşterea şi întelegerea modului de elaborare 
precum şi a executării bugetelor publice; 
O7: Cunoaşterea problematicii finantelor publice in UE. 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1. Problematica finantelor publice. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
explicaţii, problematizări 

 

2. Mecanismul  financiar. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

   
 
 

  
  
  
 

 

 

 

3. Politica financiara  Expunerea conceptelor,     



prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 
 

  
  
  
 

 

 
4. Aparatul financiar. Expunerea conceptelor, 

prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

5. Sistemul cheltuielilor publice Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

6. Sistemul resurselor publice Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

7. Tendinte in evolutia resurselor publice. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

8. Impozitele directe Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

9. Impozitele indirecte Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

10. Bugetul de Stat. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

11. Procesul bugetar Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

12. Datoria publica Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 



13. Institutii financiare ale UE. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

14. Finantele publice locale. Expunerea conceptelor, 
prezentarea de exemple, 
întrebări de evaluare pe 
parcurs, explicaţii, 
problematizări 

 

Bibliografie 
1. Anghelache G., Beclean Pavel – “Finantele Publice ale Romaniei“, Ed. Economica, Bucuresti, 2005 
2. Duma F., Paun D.– „Finante Publice. Abordari teoretice si practice”, EFES, Cluj-Napoca, 2010 
3. Hoanta N.  – “Finante Publice”, Ed. Polirom, Iasi, 2000 
4. Hyman D. – "Public finance: A contemporary aplication of theory to policy”, 10th ed., South-

Western Cengage Learning, Mason, 2011 
5. Minea S., Costas C. – “Fiscalitatea in europa la inceputul mileniului III”, Rosetti, Bucuresti, 2006 
6. Vacarel I. si colaboratorii – “Finante Publice”, EDP, Bucuresti, 2006 
7.  Vintila G. – Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale, Ed. Economica, Bucuresti, 2004 
8. Codul fiscal 
8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare 
Studii de caz, aplicatii 
practice, explicatii etc. 

Observaţii 

1. Continutul conceptului de finante. Functiile 
finantelor publice. 

Studiu de caz.  

1. Continutul conceptului de finante. Studiu de caz.  
2. Functiile finantelor publice. Studiu de caz.  
3. Sistemul si rolul parghiilor financiare. Studiu de caz.  
4. Cheltuielile publice pe destinatii. Studiu de caz  
5. Continutul impozitelor si taxelor. Studiu de caz.  
6. Elementele si principiile impunerii. Studiu de caz.  
7. Impozitele directe. Studiu de caz.  
8. Taxa pe valoarea adaugata. Studiu de caz.  
9. Accizele si alte impozite indirecte. Studiu de caz.  
10. Sistemul bugetar. Studiu de caz.  
11. Bugetul Romaniei. Studiu de caz.  
12. Bugetul UE. Studiu de caz.  
13.  Datoria publica in Romania si UE. Studiu de caz.  
14. Institutii financiare ale UE 
 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul pregateste studentii pentru a desfasura activitati in domeniul administratiei fiscale, al 
administratie publice, consultanta fiscala  etc 

 
Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs                  Examen 
 

Test grila 
 

90% 
 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Participare activa Puncte acordate 10% 

10.6. Standard minim de performanţă  
Min. 5 puncte din max. 10 p  



 
 
Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
27 aug. 2015.........................  .................................................. 
 .................................................... 
 
 
Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 
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