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FIŞA DISCIPLINEI 

 

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 Relatii Internationale si studii europene 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Relatii Internationale si studii europene /Licenţiat în 

relaţii internaţionale şi studii europene 

  

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Bugetul Uniunii Europene 

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 

evaluare1 
C 

2.7. Regimul  

disciplinei2 
OP 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

3 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

42 Din care 3.5. 

curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp              ore convenţionale 4 x 25 = 100/14 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  2 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  1 

Tutoriat  1 

Examinări  1 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum  -  

4.2. de competenţe  - 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
DEPARTAMENTUL STUDII EUROPENE ŞI GUVERNANŢĂ 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  Participare 50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  Participare 75% 

 

 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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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 si responsabilă 

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată si aplicarea de 

tehnici de  relaţionare si muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 

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

 

  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Să formeze competentele necesare intelegerii principiilor si 

mecanismelor care guverneaza finantele Uniunii Europene, 

precum si cele privind constituire si utilizarea Bugetului. 

 

7.2 Obiective specifice 

 

O1: Explicarea şi însuşirea conceptelor şi principiilor de 

baza specifice finanţelor publice; 

O2:  Cunoaşterea problematicii finanțelor in UE; 

O3:  Înțelegerea principiilor de bază ale managementului 

financiar; 

O4: Să formeze competentele necesare gestionarii 

economice, eficace si eficiente a resurselor financiare; 

O5: Înțelegerea modului de constituire si repartizare a 

Bugetului UE. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Consideratii generale 

privind finantele. 

Sistemul financiar. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

2. Mecanismul financiar si 

politicile financiare 

europene. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 
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3. Aparatul financiar al 

Uniunii Europene. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

4. Principiile bugetare. Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

5. Finantarea bugetului 

Uniunii Europene. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

6. Analiza cheltuielilor 

bugetare ale UE. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

7. Elaborarea bugetului UE. Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

8. Analiza Cadrului 

Financiar Multianual 

2014-2020 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

9. Uniunea economica si 

monetara. Tratatul de la 

Maastricht. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

10. Pactul de stabilitate si 

crestere. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

11. Pachetul privind 

guvernanta economica a 

UE. Six-Pack. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

12. Tratatul privind 

Stabilitatea, Coordonarea 

si Guvernanta in cadrul 

Uniunii Economice si 

Monetare. Compactul 

fiscal. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

13. Intregirea uniunii 

economice si monetare 

europene. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

14. Finanțele UE în contextul 

global. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 

exemple, întrebări de evaluare pe parcurs, 

explicaţii, problematizări 

o prelegere (2 ore) 

Bibliografie 

1. Alesina A., Giavazzi F. – Viitorul Europei: reforma sau declin, Editura Arc, 2009 

2. Allen, Franklin; Ngai, Victor, In What Form Will the Eurozone Emerge from the Crisis? 

Journal of Applied Finance (Formerly Financial Practice and Education), Vol. 22, No. 2, 2012 

3. Baldwin R., Wyplosz C. - The Economics of European Integration, Mcgraw-Hill Education 

Ltd; 5th edition, 2015 

4. Bénassy-Quéré, A.; Giavazzi, F. - Europe’s Political Spring: Fixing the Eurozone and 

Beyond, CEPR Press, London, 2017 

5. Duma Florin, Paun Dragos– Finante Publice. Abordari teoretice si practice, EFES, Cluj-

Napoca, 2010 

6. Giavazzi, F.; Baldwin, R. - The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes and a Few 

Possible Solutions, CEPR Press, London, 2015 

7. Paun, N. (coord) – Uniunea Europeana in contextual unei lumi in schimbare, Ed. Academiei 

Romane, Bucuresti, 2017 
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8. Vetter, Stefan - Do all roads lead to fiscal union?, Deutche Bank Research, Frankfurt am 

Main,  April 2013 

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul financiar. Studii de caz Aplicaţii practice 

2. Mecanismul financiar si 

politicile financiare 

europene. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

3. Aparatul financiar al 

Uniunii Europene. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

4. Principiile bugetare. Studii de caz Aplicaţii practice 

5. Elaborarea bugetului UE. Studii de caz Aplicaţii practice 

6. Analiza veniturilor  

bugetare ale UE. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

7.  Analiza cheltuielilor  

bugetare ale UE. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

8.  Analiza comparativa a 

CFM 2007-2013 versus 

CFM 2014-2020 

Studii de caz Aplicaţii practice 

9.  Moneda Euro. Trecut, 

prezent si viitor. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

10 . Implicatiile adoptarii 

monedei euro de catre noile state 

membre ale UE. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

11. Armonizarea fiscala. 

 

Studii de caz Aplicaţii practice 

12. Finalizarea celor patru uniuni: 

economica, financiara, fiscal si 

politica. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

13. Institutiile financiare ale UE. Studii de caz Aplicaţii practice 

14. Finanțele UE în contextul 

global. 

Studii de caz Aplicaţii practice 

Bibliografie 

1. Baldwin R., Wyplosz C. - The Economics of European Integration, Mcgraw-Hill 

Education Ltd; 5th edition, 2015 

2. Duma Florin, Paun Dragos– Finante Publice. Abordari teoretice si practice, EFES, Cluj-

Napoca, 2010 

3. Comisia Europeană , 2015 – Raportul celor cinci președinți. Întregirea Uniunii 

Economice şi Monetare Europene, disponibil la adresa:  

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf 

4. Council of the EU, 2014 - Council decision on the system of own resources of the 

European Union,  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205602%202014%20INIT 

5. Giavazzi, F.; Baldwin, R. - The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes and a 

Few Possible Solutions, CEPR Press, London, 2015 

6. Grzebieluch, Beata - Cheltuielile Uniunii, Parlamentul European, 2016 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.5.2.html 

7. Legea privind adoptarea definitiva a bugetului general al UE pentru exercitiul financiar 

2016, publicata in Jurnalul oficial al UE L48 din 24 februarie 2016 , http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:048:FULL&from=RO 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 Cursul pregateste studenții pentru a desfășura activități in domeniul administratiei fiscale, al 

administratie publice, consultanță financiară,  consultanță fiscală, management financiar etc 

 

10. 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 grilă 

 

90% 

 

10.5. Seminar/ 

laborator 

Participare activă 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:  

...............................   ..................................................   ............................................... 

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  

.................................    .................................................................... 


