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 „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
FINANŢE
Licență
Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

II

FINANȚE PUBLICE
Lect. univ. dr. TAȘCĂ RADU
Lect. univ. dr. TAȘCĂ RADU
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

DD

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
44 din care: 3.5 curs
22 3.6 seminar
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
22
ore
44
38
15
24
2
2
81
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
FINANȚE
Nu este cazul

4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

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

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru
exemplificări
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, utilizându-se bibliografia și
documentare anterioară din suportul de curs

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C 1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară
în entitățile/organizațiile private și publice
C 2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor și informațiilor culese
C 3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităților/organizațiilor
private și publice

Competențe
transversale

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT 2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei

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

Disciplina asigură însușirea tehnicilor financiare pentru adecvarea capitalului,
analiza rentabilității cu un grad de risc scăzut precum și echilibrul financiar și
capacitatea de plată a entităților publice și private
Studenții vor dobândi cunostințe și abilități pentru:
- Elaborarea situațiilor financiare previzionale în contextul politicilor
financiare;
- Interpretarea și utilizarea situațiilor financiare anuale în luarea deciziilor
financiare;
- Întelegerea indicatorilor financiari;
- Întocmirea bugetelor de încasari și plăți, etc

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 22 ORE
Metode de predare
1. Noţiunea de finanţe şi premisele existenţei finanţelor; Tipuri de stat şi impactul lor • Prelegere
asupra finanţelor publice – 2 ore
• Consultare
2. Conceptul de sistem financiar şi structura sa; Sistemul financiar ca sistem de
reglementări naţionale
relaţii financiare; Componentele sistemului de relaţii financiare publice – 2 ore
şi internaţionale
3. Abordări conceptuale ale funcţiilor finanţelor; Funcţia finanţelor publice de
• Exemple
repartiţie a PIB – 2 ore
4. Funcţia finanţelor publice de control asupra activităţilor economice şi sociale;
Funcţia finanţelor publice de reglare (stabilizare) a economiei – 2 ore
5. Caracterizarea cheltuielilor publice; Cheltuielile publice pentru acţiuni socialculturale – 2 ore
6. Concepte privind cheltuielile publice; Clasificarea cheltuielilor publice – 2 ore
7. Noţiunea de resurse financiare publice; Clasificarea şi caracterizarea generală a
resurselor financiare publice (bugetare) – 2 ore
8. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitului – 2 ore
9. Funcţiile şi rolul impozitelor; Elementele tehnice ale impozitului – 2 ore
10. Impozitele reale; Impozitele personale – 2 ore
11. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte; Taxele de consumaţie;
Monopolurile fiscale; Taxele vamale; Alte taxe – 2 ore
TOTAL = 22 ORE
Bibliografie:
1. Belean, Pavel și Anghelache, Gabriela, Finanțele publice ale României, Editura Economică, București,
2005
2. Hoanță, Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003
3. Stancu, Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2007
4. Tașcă, Radu, Finanțe publice, suport curs, Iași, 2019
5. Văcărel, Iulian, ș.a., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003
8. 2 Seminar (teme, număr de ore, bibliografie) – 22 ore
Metode de predare
1. Concepţii asupra problematicii finanţelor publice: Concepţia clasică si
• Exemple
Concepţia modernă – 2 ore
• Studiu de caz
2. Componentele sistemului de instituţii cu atribuţiuni financiar-bancare;
Componentele sistemului fondurilor financiare publice – 2 ore
3. Rolul finanţelor publice; Rolul de pârghii economico-financiare al finanţelor

publice – 2 ore
4. Cheltuielile publice pentru învăţământ; Cheltuielile publice pentru cultură,
artă, sport – 2 ore
5. Cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătăţii; Cheltuielile publice pentru
securitate socială – 2 ore
6. Cheltuielile pentru servicii publice generale, ordine publică şi siguranţă
naţională; Cheltuielile publice pentru apărare naţională; Cheltuieli publice
pentru acţiuni economice – 2 ore
7. Caracterizarea globală a cheltuielilor publice; Factori de influenţă asupra
evoluţiei cheltuielilor publice – 2 ore
8. Teorii privind natura şi mărimea impozitelor – 2 ore
9. Principiile impunerii; Clasificarea impozitelor – 2 ore
10. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice; Impozitul pe veniturile persoanelor
juridice – 2 ore
11. Impozitele propriu-zise asupra averii; Impozite pe circulaţia averii; Impozite
asupra creşterii averii – 2 ore
TOTAL = 22 ORE
Bibliografie:
1. Belean, Pavel și Anghelache, Gabriela, Finanțele publice ale României, Editura Economică, București,
2005
2. Hoanță, Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003
3. Stancu, Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2007
4. Tașcă, Radu, Finanțe publice, suport curs, Iași, 2019
5. Văcărel, Iulian, ș.a., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003
6. Surse internet
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei “Finanțe publice” a fost prezentată și dezbătută cu specialiști din domeniul financiarbancar, iar prin alcătuirea structurii sale, cursul răspunde cerințelor practicii financiare actuale
10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare
• Note întregi de la 1 la 10

10.2 Metode de evaluare
• Examen scris

10.3 Pondere
în nota finală
80%

10.4 Curs

10.5 Seminar

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților • Prezența, participare
de seminar
interactivă, studiu de
caz

20%

10.6 Standard minim de performanţă
Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin
adunarei notei de la examenul scris (ponderată cu 80%) cu nota de la seminar (ponderată cu 20%)
Data completării:
26.09.2019
Data avizării în Departament
30.09.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar
Semnătura Directorului de Departament

