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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Finanțe
Economie și Afaceri Internaționale
Licență
Economie și Afaceri Internaționale / Economist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
FINANȚE PUBLICE (EAI1EAI1208)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. ENACHE Cosmin
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. ENACHE Cosmin
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
89
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

2
28
ore
35
27
27
2
3
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Nu este cazul.
Nu este cazul.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



Prezența la activitățile didactice de minim 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului



Prezența la activitățile didactice de minim 70%
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Competențe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate




C1 Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri.
C2 Asistență pentru pregătirea și desfășurarea negocierilor în afacerile internaționale.
C3 Derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale.



CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

7.2 Obiectivele specifice




Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și principiilor specifice
finanțelor publice:
 Cunoaşterea elementelor doctrinare privitoare la apariţia statului
şi la necesitate intervenţiei acestuia în economie;
 Însuşirea celor mai moderne şi acceptate abordări ale conceptului
de finanţe publice;
 Înţelegerea şi deosebirea diferitelor categorii de cheltuieli publice
şi de venituri publice;
 Însuşirea mecanismului de formare a componentelor sistemului
bugetar;
 Cunoaşterea problematicii specifice finanţelor publice locale.
Formarea capacităţii de a adapta metodele şi tehnicile de fundamentare
a prelevărilor fiscale în funcţie de regimul juridic fiscal;
Deprinderea calcului şi interpretării indicatorilor cheltuielilor şi
veniturilor publice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. Statul şi economia

Dezbatere

2. Elemente de teoria opţiunilor
publice

Dezbatere

3. Introducere în finanţele publice. Dezbatere

4. Cheltuielile publice.

Dezbatere

5. Veniturile publice ordinare

Dezbatere
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Observaţii
4 h - Se abordează situaţiile de eșec
al pieței și modalitățile de corectare,
rolurile statului în economie şi
limitele intervenţiei publice.
2 h Se tratează deciziile publice, cu
accent pe mecanismele de vot.
2 h - Se conceptualizează finanțele
publice, inclusiv cu funcțiile și
rolul acestora.
4 h - Se abordează cheltuielile
publice sub aspectul conţinutului,
taxonomiei şi factorilor
determinanţi
6 h Se abordează:
 principalele canale de
alimentare a bugetelor publice.
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6. Veniturile publice
extraordinare

Dezbatere

7. Sistemul bugetar

Dezbatere

8. Finanţe publice locale

Dezbatere

principalele categorii şi
elemente tehnice ale
prelevărilor fiscale
 principiile impunerii
 clasificarea prelevărilor fiscale
 fiscalitatea directă
 fiscalitatea indirectă
2 h - Se abordează împrumuturile
publice și emisiunea monetară, ca
modalități suplimentare de
echilibrare a finanțelor publice.
6 h -Se trec în revistă conceptul de
buget public, sistem bugetar,
principiile bugetare etc. şi se
abordează procedura bugetară.
2 h - Se explorează conceptul de
autonomie financiară și, ca suport
al acesteia, autonomia financiară
locală, inclusiv bugetele locale.

Bibliografie

1. Cătinianu Florian, Donath Liliana, Şeulean Victoria, Finanţe publice, Ed. Mirton, Timişoara,
1997.
2. Corduneanu Carmen, Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Ed. Codecs, Bucureşti, 1998.
3. Donath Liliana, Finanţele publice şi elemente de administrare a impozitelor, Ed. Marineasa,
Timişoara, 2004.
4. Donath Liliana, Moldovan Nicoleta, Finanţe publice, Ed. Eubeea, Timişoara, 2002.
5. Moşteanu Tatiana, Buget şi trezorerie publică, Ed. Du Style, Bucureşti, 2000.
6. Mutaşcu Mihai, Finanţe publice, Ed. Augusta & Artpres, Timişoara, 2005.
7. Mutaşcu Mihai, Elemente de teorie fiscală, Ed. Mirton, Timişoara, 2006.
8. Talpoş Ioan, Finanţele României, Vol.I, Ed. Sedona, Timişoara, 1996.
9. Talpoş Ioan, Enache Cosmin, Fiscalitate aplicată, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001.
10. Tulai I. Constantin, Finanţele publice şi fiscalitatea, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2003.
11. Văcărel Iulian, Anghelache Gabriela, Bistriceanu Gheorghe, Moşteanu Tatiana, Bercea
Florian, Bodnar Maria, Georgescu Florin, Finanţe publice, Ediţia a IV-a, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2004.
8.2 Seminar

Metode de predare

1. Eşecul pieţei – Concurenţa
imperfectă şi bunurile publice

Dezbatere

2. Eşecul pieţei – Externalităţile

Dezbatere, Studiu de caz

3. Reguli de luare a deciziilor
colective

Dezbatere, Studiu de caz

4. Implicaţiile macroeconomice ale
Dezbatere
unor măsuri de politică fiscală
5. Cheltuielile publice
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Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

Observaţii
2 h - Sunt discutate cazurile
concrete de eşec al pieţei.
2 h - Studiu de caz: Un agent
economic ce poluează mediul
înconjurător
2 h - Studiu de caz: Reguli de vot
alternative la regula majorităţii
2 h – Se analizează efectele
politicii fiscale în cadrul modelelor
Mundell-Fleming şi IS-LM
4 h - Se definesc cheltuielile
publice, se tratează principalii
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6. Evaluare pe parcurs – test 1

Test grilă, Aplicaţii

7. Veniturile publice ordinare

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

8. Principiile impunerii şi tehnicile
de impozitare

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

9. Fiscalitatea directă şi
fiscalitatea indirectă

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

10. Datoria publică

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

11. Evaluare pe parcurs – test 2

Test grilă, Aplicaţii

12. Sistemul bugetar

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

13. Finanţe publice locale

Dezbatere, Studiu de caz,
Aplicaţii

indicatori de apreciere ai
cheltuielilor publice şi se aplică în
mod practic.
2 h – Se testează cunoştinţele
dobândite din capitolele 1-4
2 h - Se tratează principalii
indicatori de apreciere ai
veniturilor publice şi se aplică în
mod practic.
2h - Se discută principiile
impozitării şi se studiază o aplicaţie
practică privind tehnicile de
impozitare.
2 h - Sunt puse în discuţie
impozitele directe şi indirecte şi
conţinutul dublei impuneri
internaţionale, precum şi metodele
de evitare a acesteia.
2 h - Se tratează principalii
indicatori de apreciere ai datoriei
publice şi se aplică în mod practic.
2 h – Se testează cunoştinţele
dobândite din capitolele 5-6
2h – Se discută, pe cazul concret al
României, structura sistemului
bugetar
2h – Se discută, pe cazul concret al
României, structura bugetelor
locale

Bibliografie

1. Mutaşcu Mihai et al., Finanţe publice – Caiet de seminar, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2008.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului


Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică
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10. Evaluare
Tip
activitate
10.4
Curs
10.5
Seminar

10.3 Pondere
din nota finală

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Insuşirea şi înţelegerea corectă a
problematicii tratate în cadrul
cursului
Abilitatea de a rezolva probleme
practice specifice cursului

Examen scris în timpul sesiunii de
examene, constând în rezolvarea unor
subiecte teoretice
Examen scris în timpul sesiunii de
examene, constând în rezolvarea unor
studii de caz
Două teste scrise, în săptămânile 7 şi
12 a semestrului

Activitatea desfăşurată la seminar

35%

35%
30%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unui proiect cu utilizarea principiilor și metodelor consacrate în domeniul finanțelor
publice.

Data completării
01.10.2014

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. ENACHE Cosmin

Data avizării în departament
03.10.2014

PAGINA |

5

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. ENACHE Cosmin

Semnătura şefului departamentului
Conf. univ. dr. MOLDOVAN Nicoleta-Claudia
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