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Informaţii de identificare a cursului 

 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe economice 

Domeniul general de studiu: 36. Ştiinţe economice, 81. Servicii publice 

Domeniul de formare profesională la ciclul I: 361. Contabilitate, 363. Business, 364. Finanţe,  

812. Turism 

Denumirea specialităţii: 361.1 „Contabilitate”, 364.1 „Finanţe şi Bănci”, 363.1 „Business şi 

administrare” şi 812.1 „Turism” 

Tabelul 1 

Administrarea unităţii de curs 

Codul unităţii de curs 
Credite 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor
 Forma de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. Lab. l.ind. 

 

F.03.O.021 (secţia zi) 5 150 
30 30 15 75 

Examen oral română 

F.03.O.021  

(secţia frecvenţă redusă) 5 150 
12 12 6 120 

Examen oral română 

Statutul: disciplină fundamentală  

 

Informaţii referitoare la cadrul didactic 

Titularul cursului – Postolache Victoria, doctorand ASEM, lector universitar, a absolvit 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, specialitatea „Contabilitate şi audit”. E-mail: 

vic.postolache@yahoo.com. Orele de consultaţii: joi, 14.10 – 15.30 

Integrarea cursului în programul de studii: Cursul „Finanţe publice” atrage o atenţie 

considerabilă asupra fenomenelor ce au loc într-un stat în domeniul finanţelor publice şi este 

destinat studenţilor atât de la secţia zi, cât şi secţia frecvenţă redusă. Studierea acestui curs se 

bazează pe cunoştinţele acumulate de la disciplinele „Principiile economiei de piaţă”, „Teorie 

economică”, oferind posibilitatea de a utiliza categoriile economico-financiare în viaţa cotidiană. 

Scopul cursului „Finanţe publice” constă în însuşirea de către studenţi a celor mai importante şi 

mai actuale probleme ale finanţelor din domeniul public. 

Competenţe prealabile:  

- familiarizarea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi finanţelor 

publice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a acestora; 

- înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de impozite şi buget; 

- definirea conceptelor de cerere şi ofertă; 

- cunoaşterea noţiunilor cheie din cursurile „Principiile economiei de piaţă”, „Teorie 

economică”; 

- evidenţierea rolului statului în economie; 

- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

- formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru o corectă înţelegere a fenomenelor, 

proceselor şi operaţiunilor financiare ce se nasc ca rezultat al constituirii, repartizării şi utilizării 

fondurilor publice, în formă bănească;  

- dezvoltarea spiritului de analiză şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi fluxurilor 

financiare din economie precum şi a interdependenţei dintre acestea şi fenomenele şi procesele 

economice reale;  

- formarea unui spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi 

operaţiunilor financiare ce constituie conţinutul finanţelor publice, a raporturilor dintre finanţele 

publice şi private, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice în activitatea 

profesională.  

Finalităţile cursului:  

- aplicarea conceptelor, principiilor, elementelor, metodelor şi instrumentelor de analiză;  

mailto:vic.postolache@yahoo.com


- înţelegerea şi aplicarea indicatorilor specifici de analiză la nivelul de finanţe publice;  

- culegerea datelor privind finanţele publice folosind diverse baze de date;  

- aplicarea prevederilor politicii monetar-creditare şi a celei bugetar-fiscale la nivel de 

finanţe publice; 

- interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la probleme specifice finanţelor publice. 

Tabelul 2 

Conţinuturi 
Tematica Ore 

Prelegeri Seminare Lucrări 

practice 

Activitatea 

independentă 

1 2 3 4 5 

Tema 1. Conţinutul şi importanţa finanţelor publice 

1.1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. 

1.2. Obiectul finanţelor publice  

1.3. Conceptul despre finanţele publice. 

1.4. Conţinutul economic al finanţelor publice. 

1.5. Funcţiile finanţelor publice. 

1.6. Metoda de studiu a finanţelor publice  

1.7.Raporturile finanţelor publice cu alte discipline 

1.8. Rolul finanţelor publice în dezvoltarea economiei de piaţă. 

2/1 2/1 - 4/8 

Tema 2. Teoriile finanţelor publice şi dezvoltarea lor istorică 

2.1.Concepţiile clasice cu privire la finanţele publice. 

2.2.Concepţiile moderne despre finanţele publice. 

2.3.Concepţiile postomoderne şi contemporane despre finanţele 

publice 

2 2 - 2 

Tema 3. Mecanismul financiar 

3.1. Conceptul şi funcţionarea mecanismului financiar 

3.2. Pârghiile economico-financiare şi rolul lor în funcţionarea 

mecanismului financiar. 

3.3. Sistemul financiar al statului – esenţa elementelor componente. 

3.4. Sistemul fondurilor de resurse financiare. 

3.5. Finanţele şi instituţiile ce reglează activitatea sa. 

2/1 2/1 - 4/10 

Tema 4. Politica financiară a statului 

4.1. Conceptul de politică financiară şi rolul ei în sistemul de 

gestiune a finanţelor. 

4.2. Conţinutul politicii financiare şi domeniul de manifestare a 

acesteia. 

4.3. Politica monetar-creditară – element al politicii financiare. 

4.4. Politica bugetar – fiscală a statului. 

2 2 - 4/10 

Tema 5. Procesul bugetar şi bugetul de stat 

5.1. Noţiunea de proces bugetar. 

5.2. Caracteristica fazelor procesului bugetar în Republica Moldova. 

5.3. Organizarea procesului bugetar în diferite state ale lumii.  

5.4. Definiţia, conţinutul şi funcţiile bugetului de stat. 

5.5. Rolul bugetului în viaţa economică a statului. 

5.6. Principiile bugetare în Republica Moldova. 

5.7. Sistemul bugetar în Republica Moldova. 

5.8. Legea lui A.Vagner şi aplicarea ei la etapa actuală. 

5.9. Formarea deficitului bugetar şi modalităţile de finanţare a 

acestuia 

4/2 4/2 2/1 4/12 

Tema 6. Veniturile bugetului de stat 

6.1. Conţinutul economic al veniturilor publice. 

6.2. Structura resurselor financiare publice. 

6.3. Tendinţe în evoluţia resurselor financiare publice 

6.4. Politica financiară în domeniul veniturilor publice 

2/1 2 4/1 4/10 

Tema 7. Sistemul cheltuielilor publice ale statului 

7.1. Conţinutul economic al cheltuielilor publice. 

7.2. Criteriile de clasificare a cheltuielilor publice. 

7.3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice 

7.4. Factorii care influenţează asupra creşterii cheltuielilor publice. 

7.5. Eficienţa cheltuielilor publice 

7.6. Politica financiară în domeniul cheltuielilor publice. 

2/1 4/2 2/1 4/10 
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1 2 3 4 5 

Tema 8. Sistemul fiscal al statului 

8.1. Conţinutul social-economic al impozitelor şi taxelor. 

8.2. Elementele impozitelor.  

8.3. Rolul şi funcţiile impozitelor. 

8.4. Principiile moderne ale impunerii. 

8.5. Principiile de clasificare ale impozitelor. 

8.6. Sistemul fiscal al Republicii Moldova. 

2/1 2/1 - 6/10 

Tema 9. Coordonatele impozitelor directe şi indirecte 

9.1. Caracteristica impozitelor directe.  

9.2. Impozitele reale: esenţa, evoluţia, particularităţile actuale. 

9.3. Impozitele personale: esenţa şi evoluţia lor. 

9.4. Impozitele indirecte – caracteristica lor. 

9.5. Tipurile de impozite indirecte: taxe de consumaţie, monopoluri 

fiscale, taxe vamale. 

9.6. Evaziunea fiscală fiscală şi formele sale. 

2/1 2/1  6/10 

Tema 10. Necesitatea şi rolul creditului public pentru stat 

10.1. Conţinutul economic al creditului public. 

10.2. Rolul şi importanţa creditului public 

10.3. Funcţiile creditului public 

10.4. Criteriile de clasificare a creditului public. 

10.5. Tehnica creditului public 

10.6. Operaţiuni specifice creditului public 

10.7. Gestiunea creditului public. 

2/1 2/1 2/1 6/10 

Tema 11. Asigurarea şi rolul ei în sistemul financiar al ţării 

11.1. Apariţia şi dezvoltarea relaţiilor de asigurare 

11.2. Definirea şi elementele asigurărilor  

11.3. Trăsăturile şi funcţiile asigurării. 

11.4. Criteriile de clasificare a asigurărilor 

11.5. Influenţa asigurărilor asupra activităţii economice 

2/1 2/1 2 2/10 

Tema 12. Asigurarea socială şi sursele ei 

12.1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale.  

12.2. Organizarea sistemului securităţii sociale în ţările cu economie  

de piaţă. 

12.3. Principiile şi rolul asigurărilor sociale. 

12.4. Sursele de formare a fondurilor asigurărilor sociale de stat. 

12.5. Sistemul de asigurare socială în Republica Moldova şi 

principiile de formare 

12.6. Asigurarea medicală a populaţiei şi baza legislativă a ei. 

2/1 2/1  2/10 

Tema 13. Datoria publică – concept, forme, indicatori de evaluare şi 

metode de reducere 

13.1. Datoria publică şi indicatorii de evaluare a poverii acesteia 

13.2. Noţiuni conceptuale cu privire la datoria externă 

13.3. Indicatorii de evaluare a mărimii datoriei externe 

13.4. Practica internaţională de restructurare a datoriei externe 

13.5. Strategii de gestiune a datoriei externe 

13.6. Datoria publică în Republica Moldova 

4/1 3/1 3/2 6/10 

Total secţia zi/ Total secţia frecvenţă redusă 30/12 30/12 15/6 75/120 

 

Activităţi de lucru individual:  

- studierea literaturii suplimentare la curs; 

- pregătirea unui proiect de cercetare; 

- rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual. 

Note 

1. Proiectele de cercetare nu se predau prin e-mail decât la solicitarea cadrul didactic 

titular de seminar; 

2. În cazul în care, din motive bine întemeiate, proiectul nu poate fi predat la data 

stabilită, studentul va trebui să anunţe, în prealabil, cadrul didactic titular de seminar asupra 

acestei situaţii, fapt care nu va atrage reducerea notei acordate. 



Tabelul 3 

Evaluare 
Pre-condiţii Participare şi efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea proiectului  

Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen oral 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar Prezentarea materialului studiat 20% 

Laborator Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 20% 

Proiect Susţinerea proiectului  20% 

 

Subiectele pentru evaluarea finală 

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. 

2. Obiectul şi metoda de studiu a finanţelor publice. 

3. Conceptul despre finanţele publice. 

4. Conţinutul economic al finanţelor publice. 

5. Funcţiile finanţelor publice. 

6. Raporturile finanţelor publice cu alte discipline. 

7. Rolul finanţelor publice în dezvoltarea economiei de piaţă. 

8. Concepţiile clasice cu privire la finanţele publice. 

9. Concepţiile moderne despre finanţele publice. 

10. Concepţiile postomoderne şi contemporane despre finanţele publice. 

11. Conceptul şi funcţionarea mecanismului financiar. 

12. Pârghiile economico-financiare şi rolul lor în funcţionarea mecanismului financiar. 

13. Sistemul financiar al statului – esenţa elementelor componente. 

14. Sistemul fondurilor de resurse financiare. 

15. Finanţele şi instituţiile ce reglează activitatea sa. 

16. Conceptul de politică financiară şi rolul ei în sistemul de gestiune a finanţelor. 

17. Conţinutul politicii financiare şi domeniul de manifestare a acesteia. 

18. Politica monetar-creditară – element al politicii financiare. 

19. Politica bugetar – fiscală a statului. 

20. Noţiunea de proces bugetar. 

21. Caracteristica fazelor procesului bugetar în Republica Moldova. 

22. Definiţia, conţinutul şi funcţiile bugetului de stat. 

23. Principiile bugetare în Republica Moldova. 

24. Sistemul bugetar în Republica Moldova. 

25. Formarea deficitului bugetar şi modalităţile de finanţare a acestuia. 

26. Conţinutul economic al veniturilor publice. 

27. Structura resurselor financiare publice. 

28. Tendinţe în evoluţia resurselor financiare publice. 

29. Politica financiară în domeniul veniturilor publice. 

30. Conţinutul economic al cheltuielilor publice. 

31. Criteriile de clasificare a cheltuielilor publice. 

32. Factorii care influenţează asupra creşterii cheltuielilor publice. 

33. Eficienţa cheltuielilor publice. 

34. Politica financiară în domeniul cheltuielilor publice. 

35. Conţinutul social-economic al impozitelor şi taxelor. 

36. Elementele impozitelor.  

37. Rolul şi funcţiile impozitelor. 

38. Principiile moderne ale impunerii. 

39. Principiile de clasificare ale impozitelor. 

40. Sistemul fiscal al Republicii Moldova. 

41. Caracteristica impozitelor directe.  

42. Impozitele reale: esenţa, evoluţia, particularităţile actuale. 

43. Impozitele personale: esenţa şi evoluţia lor. 
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44. Impozitele indirecte – caracteristica lor. 

45. Tipurile de impozite indirecte: taxe de consumaţie, monopoluri fiscale, taxe vamale. 

46. Evaziunea fiscală şi formele sale. 

47. Conţinutul economic al creditului public. 

48. Rolul şi importanţa creditului public. 

49. Funcţiile creditului public. 

50. Criteriile de clasificare a creditului public. 

51. Tehnica creditului public. 

52. Operaţiuni specifice creditului public. 

53. Gestiunea creditului public. 

54. Apariţia şi dezvoltarea relaţiilor de asigurare. 

55. Definirea şi elementele asigurărilor.  

56. Trăsăturile şi funcţiile asigurării. 

57. Criteriile de clasificare a asigurărilor. 

58. Influenţa asigurărilor asupra activităţii economice. 

59. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale.  

60. Organizarea sistemului securităţii sociale în ţările cu economie de piaţă. 

61. Principiile şi rolul asigurărilor sociale. 

62. Sursele de formare a fondurilor asigurărilor sociale de stat. 

63. Sistemul de asigurare socială în Republica Moldova şi principiile de formare. 

64. Asigurarea medicală a populaţiei şi baza legislativă a ei. 

65. Datoria publică şi indicatorii de evaluare a poverii acesteia. 

66. Noţiuni conceptuale cu privire la datoria externă. 

67. Indicatorii de evaluare a mărimii datoriei externe. 

68. Practica internaţională de restructurare a datoriei externe. 

69. Strategii de gestiune a datoriei externe. 

70. Datoria publică în Republica Moldova. 

 

Model de test  

1. Care dintre afirmaţiile referitoare la caracteristicile cheltuielilor publice nu este adevărată? 

a) se stabilesc între stat şi persoane fizice şi juridice; 

b) exprimă relaţii economico-sociale; 

c) apar cu ocazia utilizării resurselor financiare publice; 

d) se exprimă şi în formă bănească şi sub forma prestaţiilor în muncă; 

e) cheltuirea resurselor financiare publice are drept scop îndeplinirea funcţiilor statului.  

2. Care din următoarele fonduri nu sunt cuprinse în cadrul cheltuielilor bugetului de stat: 

a) fondul de asigurări sociale de sănătate; 

b) fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului; 

c) fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului; 

d) fonduri din care se vor acorda unele categorii de împrumuturi pentru finalizarea unor 

obiective aprobate prin convenții bilaterale.  

e) acorduri guvernamentale pentru persoanele cu statutul de refugiat şi lipsite de mijloace de 

existenţă. 

3. Care din clasificările cheltuielilor publice reprezintă clasificarea folosită de instituţiile 

specializate ale ONU? 

1) clasificarea financiară; 

2) clasificarea economică; 

3) clasificarea funcţională; 

4) clasificarea după rolul cheltuielilor în procesul reproducţiei sociale; 

5) clasificarea administrativă sau instituţională. 

a) 2, 4;  b) 1, 3;  c) 2, 5;  d) 2, 3;  e) 3, 4. 

4. Care dintre indicatorii de analiză a cheltuielilor publice sunt cel mai puţin semnificativi 



pentru a caracteriza cheltuielile publice: 

a) indicatorii structurii funcţionale a cheltuielilor publice; 

b) ponderea cheltuielilor publice în PIB; 

c) indicatorii structurii economice a cheltuielilor publice; 

d) mărimea absolută a cheltuielilor publice în monedă naţională; 

e) cheltuiala publică medie pe locuitor în $ SUA.  

5. Resursele financiare publice provin în cea mai mare măsură din: 

a) resurse ale trezoreriei;                             

b) împrumuturi de stat interne; 

c) emisiune bănească fără acoperire;             

d) prelevări obligatorii fiscale şi nefiscale; 

e) împrumuturi de stat externe. 

6. Principala destinaţie a resurselor financiare în ţările dezvoltate, cu economie de piaţă este: 

a) învăţământ, sănătate, cultură;           

b) apărare naţională;            

c) ordine publică;          

d) acţiuni economice. 

7. Care dintre următoarele modalităţi de constituire a resurselor financiare publice au ca efect 

imediat apariţia inflaţiei: 

a) prelevările fiscale;                 

b) împrumuturile pe termen scurt;           

c) împrumuturile pe termen mediu; 

d) împrumuturile pe termen lung;             

e) finanţarea prin emisiune monetară fără acoperire. 

8. Stabiliţi dacă este adevărată afirmaţia: „Prelevările cu caracter obligatoriu se prezintă sub 

forma veniturilor fiscale şi nefiscale” dacă este falsă prezentaţi varianta corectă.  

a) adevărat;  

b) fals. 

9. Cheltuielile de capital se caracterizează prin faptul că: 

a) se materializează în bunuri de folosinţă îndelungată; 

b) asigură funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor publice; 

c) în schimbul lor nu se obţine o contraprestaţie; 

d) trebuie reînnoite permanent. 

10. Din punct de vedere al conţinutului economic resursele bugetare includ: 

A. Venituri fiscale; 

B. Resurse de trezorerie; 

C. Resurse nefiscale; 

D. Resurse cu caracter obligatoriu; 

E. Resurse din emisiunea monetară. 

A+B+C                      sau    A+C+D                        sau B+D+E                       sau    B+C+D 

 

Resurse informaţionale ale cursului 
1. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2006, nr.47-49/213 din 06.04.2007 
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din 08.07.1999 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000, nr.1-4 din 06.01.2000. 

3. Legea Republicii Moldova privind implimentarea asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală şi la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 

nr.264-XV din 26.06.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003, nr.134/537 din 

01.07.2003. 

4. Legea Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr.491-XIV din 

9.07.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1999, nr.101-102 din 16.09.1999. 



5. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII 

din 24.05.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997. nr.19-20 din 27.03.1997. 

6. Legea Republicii Moldova cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi 
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