
 
 

   

 

 
FIȘA DISCIPLINEI 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   curs 2   seminar/laborator 2 

3.2 Total ore din planul de învățământ 56 din care:   curs 28   seminar/laborator 28 

3.3 Distribuția fondului de timp  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 44 

Tutoriat 14 

Examinări 2 

Alte activități................................... - 

 

3.4 Total ore studiu individual 144 

3.5 Total ore pe semestru 200 

3.6 Număr de credite 8 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 

1.3 Departamentul Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene 

1.4 Domeniul de studii Științe Social-Politice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Politici Publice și Management Instituțional 

1.7 An universitar de studiu 2018/2019 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul Financiar al Instituțiilor Publice 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Irina Bilan 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf.univ.dr. Irina Bilan 

2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiții (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competențe Nu este cazul 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de seminar dotată cu videoproiector și tablă 



 
 

   

 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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 C1: Cunoașterea aprofundată a metodelor si tehnicilor de conducere a activităților financiare publice, 
utilizarea limbajului de specialitate specific și înțelegerea interconexiunilor complexe dintre diferitele 
ramuri ale activității financiar-bancare 
C2: Utilizarea într-o manieră integratoare a cunoștințelor de specialitate din domeniul financiar în 
vederea optimizării și eficientizării activității financiare la nivel de instituție publică 
C3: Reflecția critică și constructivă asupra variantelor de aplicare/implementare a tehnicilor și 
practicilor financiare și fundamentarea deciziilor de îmbunătățire a constatărilor efectuate 
C4: Identificarea problemelor de natură financiara la nivel micro și macro, elaborarea diagnosticului 
financiar și furnizarea de soluții inovative și adaptive într-o viziune dinamică și deschisă permanent 
către schimbare 
C5: Selectarea și utilizarea metodelor de cercetare cantitative și calitative în elaborarea de proiecte 
profesionale și de cercetare 
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 CT1: Îndeplinirea eficientă și responsabilă a atribuțiilor managementului activității financiar-bancare, 
respectând etica și deontologia profesională 
CT2: Capacitatea de a conduce eficient echipe de lucru pluridisciplinare și specializate, asumând 
responsabilitatea asociată 
CT3: Capacitatea de autoevaluare a performanțelor și nevoilor de dezvoltare profesională, 
concomitent cu identificarea și exploatarea oportunităților de formare continua 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7
.1

. 
O

b
ie

c
ti

v
u

l 
g

e
n

e
ra

l 

Însușirea cunoştinţelor, formarea abilităților și dezvoltarea competențelor necesare specialiștilor în 
gestionarea activității financiare a instituțiilor publice, centrale și locale, din România. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili: 
• Să explice conceptul de instituție publică și componentele structurale ale sistemului de instituții 

publice  
• Să descrie procesul bugetar la nivelul instituțiilor publice 
• Să fundamenteze indicatori de venituri și cheltuieli reflectați în bugetele instituțiilor publice 
• Să descrie metodele, tehnicile și operațiunile privind execuția cheltuielilor instituțiilor publice 
• Să identifice principalele forme de evidență și control financiar în instituțiile publice 
• Să gestioneze activități specifice achizițiilor publice  
• Să evalueze critic diferite aspecte ale activității financiale a unei instituții publice, identificând 

deficiențe și formulând propuneri de ameliorare 

8. Conținut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
Organizarea sistemului de instituții 
publice și rolul acestora 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

2 ore: (5) (12) 
(13) (14) 

2.  
Bugete utilizate în practica financiară a 
instituțiilor publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

4 ore: (5) (7) (8)  

3.  Procesul bugetar al instituțiilor publice 
Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

4 ore: (11) (12)  



 
 

   

 

4.  
Fundamentarea cheltuielilor curente 
ale instituțiilor publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

3 ore: (1) (2) (5) 
(11) (12)  

5.  
Fundamentarea cheltuielilor de capital 
ale instituțiilor publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

3 ore: (1) (2) (5) 
(11) (12)  

6.  
Finantarea (cheltuielilor) instituțiilor 
publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

4 ore: (2) (5) (6) 
(11) (12)  

7.  
Organizarea evidenței privind 
gestiunea financiară la instituțiile 
publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

2 ore: (4) (10) 
(11) (9) 

8.  
Controlul și auditul financiar în 
instituțiile publice 

Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

2 ore: (4) (10) 
(11) (9) 

9.  Gestiunea achizițiilor publice 
Prelegerea interactivă, explicația, 
problematizarea 

4 ore: (15) 

Bibliografie 
Referinţe principale: 

1. Bebeselea,  M. 2009, Gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura Europolis 
2. Gyorgy, A., Tâtu, L., Stoian, A. 2009, Finanţele instituțiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti 
3. Lăcătuș, V. D. 2008, Gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura Risoprint 
4. Macarie, F.C. 2013, Managementul financiar și contabilitatea instituțiilor bugetare, Editura Tritonic 

Books, București 
5. Moșteanu, T., Roman, C. 2012, Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică, București 
6. Moșteanu, T. 2008,  Buget și trezorerie publică. Ediția a III-a revizuită, Editura Universitară, București 
7. Oprea, F. 2013, Managementul financiar al colectivităților locale, Editura Tritonic Books, București 
8. Oprea, F. 2013, Sisteme bugetare publice, Editura Economică, București 
9. Roman, C., Tabără, V., Roman, A.G. 2007, Control financiar şi audit financiar public, Editura 

Economică, Bucureşti 
10. Roman,  C. 2006, Gestiunea financiară a instituţiilor publice. Contabilitatea instituțiilor publice, 

Editura Economică, Bucureşti 
11. Ștefura, G. 2012, Proces bugetar public, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 
12. Tâțu, L. 2002, Introducere în gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura ASE, București 
13. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată 
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
15. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
Comunicarea componentelor evaluării 
și a modului de desfășurare a activității 
de seminar  

Conversația 2 ore 

2.  
Conceptul, caracteristicile și rolul 
instituțiilor publice 

Dezbaterea, problematizarea 2 ore: (5) (12) 

3.  
Structura sistemului de instituții publice 
din România   

Dezbaterea, problematizarea 
2 ore: (5) (13) 

(14) 

4.  
Bugete utilizate în practica financiară a 
instituțiilor publice 

Dezbaterea, problematizarea, aplicații 
practice 

2 ore: (5) (7) (8) 

5.  Procesul bugetar al instituțiilor publice 
Dezbaterea, problematizarea, aplicații 
practice 

2 ore: (11) (12) 

6.  
Organizarea și funcționarea instituțiilor 
publice 

Studii de caz, dezbaterea 2 ore: (13) (14) 



 
 

   

 

 

7.  
Fundamentarea cheltuielilor curente 
ale instituțiilor publice 

Aplicații practice, dezbaterea  
4 ore: (1) (2) (5) 

(11) (12) 

8.  
Fundamentarea cheltuielilor de capital 
(investiții) ale instituțiilor publice 

Aplicații practice, dezbaterea 
2 ore: (1) (2) (5) 

(11) (12) 

9.  
Finanțarea cheltuielilor instituțiilor 
publice 

Aplicații practice, dezbaterea 
4 ore: (2) (5) (6) 

(11) (12) 

10.  
Organizarea evidenței privind 
gestiunea financiară la instituțiile 
publice 

Studii de caz, dezbaterea 
2 ore: (4) (10) 

(11) 

11.  Gestiunea achizițiilor publice 
Dezbaterea, problematizarea, aplicații 
practice 

2 ore: (15) 

12.  
Comunicarea și definitivarea 
rezultatelor obținute la evaluarea pe 
parcursul semestrului 

Conversația 2 ore 

Bibliografie: 
Bibliografie selectivă: 

1. Bebeselea,  M. 2009, Gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura Europolis 
2. Gyorgy, A., Tâtu, L., Stoian, A. 2009, Finanţele instituțiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti 
3. Lăcătuș, V. D. 2008, Gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura Risoprint 

4. Macarie, F.C. 2013, Managementul financiar și contabilitatea instituțiilor bugetare, Editura Tritonic 
Books, București 

5. Moșteanu, T., Roman, C. 2012, Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică, București 
6. Moșteanu, T. 2008,  Buget și trezorerie publică. Ediția a III-a revizuită, Editura Universitară, București 
7. Oprea, F. 2013, Managementul financiar al colectivităților locale, Editura Tritonic Books, București 
8. Oprea, F. 2013, Sisteme bugetare publice, Editura Economică, București 
9. Roman, C., Tabără, V., Roman, A.G. 2007, Control financiar şi audit financiar public, Editura 

Economică, Bucureşti 
10. Roman,  C. 2006, Gestiunea financiară a instituţiilor publice. Contabilitatea instituțiilor publice, 

Editura Economică, Bucureşti 
11. Ștefura, G. 2012, Proces bugetar public, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 
12. Tâțu, L. 2002, Introducere în gestiunea financiară a instituțiilor publice, Editura ASE, București 
13. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată 
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
15. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 
9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost conceput prin consultarea cu persoane îndeplinind funcții de conducere în 
instituții și autorități publice. Acesta reflectă şi opinii ale absolvenților sau actualilor studenţi, exprimate în 
cadrul orelor de curs şi seminar sau prin fișele anuale de evaluare. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Examen  
Evaluare scrisă și orală pe 
bază de studii de caz 

50% 
 



 
 

   

 

 
 
Data completării 
14.09.2018 

Titular de curs 
Conf.univ.dr. Irina Bilan   

Titular de seminar 
Conf.univ.dr. Irina Bilan   

   
  

 
 

Data avizării 
28.09.2018 

Director de departament 
 Prof.univ.dr. Virgil Stoica 
 

  
 

10.5 Seminar/ Laborator 
Evaluarea pe parcursul 
semestrului 

Participarea la dezbateri și 
rezolvarea de aplicații 
practice/studii de caz (40%) 
Prezența la activitatea de 
curs și seminar (10%) 

50% 

10.6 Standard minim de performanță  

Obținerea unei note de minim 5.00 la examen și a mediei finale de minim 5.00 (evaluare pe parcurs 50% și 
examen 50%). 


