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MD-2060, CHIŞINĂU, STR. DACIA, 41, TEL: 022 77-36-88 | FAX: 022 56-76-40, www.utm.md 

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE ȘI CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Economie și Management în Construcții 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 361.1 CONTABILITATE 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

 
III (învăţământ cu frecvenţă) 
 

 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
IV (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 
 

 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Teză  

anuală 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

90 45 45 + 45 45 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Disciplina are ca scop instruirea teoretică şi formarea aptitudinilor 
practice în domeniul metodelor şi tehnicilor cheltuielilor bugetare, 
precum și corectitudinea realizării lor conform etapelor aprobate 
de Legea Bugetului RM. 

Conform competenţelor Studiul acestei discipline asigură studenţilor pregătirea teoretică şi 
practică respectivă pentru a însuşi legislaţia bugetară a RM. În plus, 
studenţii capătă cunoştinţe despre activitatea Ministerelor, 
Departamentelor, Primăriilor, Consiliilor, etc., ca organe înzestrate 
cu funcții de gestionare a patrimoniului public și a resurselor 
financiare publice.  

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Formele dominante de organizare a cursului prevede utilizarea metodelor de 
evaluare a cunostinţelor în grup şi individual. Predarea cursului se va face prin 
expunere cu utilizarea mijloacelor tehnice, tabelelor şi exemplelor practice. 

Laborator/seminar Pentru evaluarea lucrului individual al studenţilor sunt prevăzute următoarele 
modalităţi: prezentare (discuţie orală), eseuri pentru determinarea abilităţilor 
de cunoaştere, lucrare scrisă, studii de caz, teste, exerciţii practice pentru 
determinarea abilităţilor de aplicare, sarcini pentru determinarea abilităţilor 
profesionale, etc. 

 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE: 
 Cunoaşterea principiilor de bază ale legislaţiei bugetare; 
 Cunoaşterea cadrului legislativ al economiei din Republica Moldova; 
 Cunoașterea noțiunilor verigilor sistemului bugetar al RM; 
 Cunoaşterea  noţiunilor de bază ce ţin de disciplina dată; 
 Însuşirea metodelor de identificare a elementului bugetare; 
 Cunoaşterea mecanismelor de realizare a etapelor procesului bugetar; 
 Însuşirea metodelor de realizare a cheltuielilor și consemnarii acestora; 
 Însuşirea modului de calcul a devizelor de cheltuieli bugetare; 
 Determinarea cuantumurilor fiecărei categorii de defalcări și impozite; 
  Determinarea sumei impozitelor; 
 Însuşirea modului de reglementare a trezoreriei de stat; 
 Examinarea legislaţiei privind cheltuielile bugetare; 
 Cunoaşterea metodelor de corectare sau stornare a erorilor comise; 
 Cunoaşterea responsabilităţii administrative pentru încălcarea disciplinei 

bugetare; 
 Întocmirea dărilor de seamă a unităților publice și bugetare. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei 
activităţi de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a 
resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, 
cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Disciplina are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe 
teoretice privind bazele ştiinţifico-teoretice ale sistemului bugetar naţional, 
deoarece ca o parte integranta esențială, completează cunoștințele în metoda 
de gestiune a resurselor financiare Publice. 

Obiectivele 
specifice 

Cunoaşterea principiilor de bază ale legislaţiei bugetare; 
Cunoaşterea cadrului legislativ al economiei din Republica Moldova; 
Cunoașterea noțiunilor verigilor sistemului bugetar al RM; 
Cunoaşterea  noţiunilor de bază ce ţin de disciplina dată; 
Însuşirea metodelor de identificare a elementului bugetare; 
Cunoaşterea mecanismelor de realizare a etapelor procesului bugetar; 
Însuşirea metodelor de realizare a cheltuielilor și consemnarii acestora; 
Însuşirea modului de calcul a devizelor de cheltuieli bugetare; 
Determinarea cuantumurilor fiecărei categorii de defalcări și impozite; 
 Determinarea sumei impozitelor; 
Însuşirea modului de reglementare a trezoreriei de stat; 
Examinarea legislaţiei privind cheltuielile bugetare; 
Cunoaşterea metodelor de corectare sau stornare a erorilor comise; 
Cunoaşterea responsabilităţii administrative pentru încălcarea disciplinei 
bugetare; 
Întocmirea dărilor de seamă a unităților publice și bugetare. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica prelegerilor 

Realizarea în 
timp (ore)* 

Tematica seminarelor 
Realizarea în 
timp (ore)* 

învăţ
ămâ
nt cu 
frecv
enţă 

învăţ
ămâ
nt cu 
frecv
enţă 
redu

să 

 

învăţă
mânt 

cu 
frecve

nţă 

învăţ
ămâ
nt cu 
frecv
enţă 
redu

să 

Tematica prelegerilor Tematica seminarelor 

 T1. Sectorul public.  3 2  T1. Sectorul public.  3 1 

 T2. Conceptul finanţelor publice 3  T2. Conceptul finanţelor publice 3 

 T3. Mecanismul   financiar   3 2  T3. Mecanismul   financiar   3 1 

T4. Sistemul  cheltuielilor  publice 3 T4. Sistemul  cheltuielilor  publice 3 1 

T5. Finanţarea protecţiei sociale 3 1 T5. Finanţarea protecţiei sociale 3 1 

T6. Impozitele – mijloc tradiţional 
de constituire a veniturilor statului   

3 1 T6. Impozitele – mijloc tradiţional 
de constituire a veniturilor statului   

3 1 

T7. Sistemul bugetar şi procesul 
bugetar 

3 2 T7. Sistemul bugetar şi procesul 
bugetar 

3 1 

T8. Finanţele publice locale şi 
procesul bugetar local 

4 T8. Finanţele publice locale şi 
procesul bugetar local 

4 
1 

T9. Managementul finanţelor 
publice locale  şi descentralizarea 
financiară 

4 
1 

T9. Managementul finanţelor 
publice locale şi descentralizarea 
financiară 

4 
1 

T10. Metodologia  finanţării  
autorităţilor  publice  locale  în  
Republica  moldova 

4 

2 

T10. Metodologia  finanţării  
autorităţilor  publice  locale  în  
Republica  Moldova 

4 

2 

T11. Trezoreria de stat     
4 

T11. Trezoreria de stat     
4 

T12. Datoria publică şi deficitul 
bugetar 

4 

1 

T12. Datoria publică şi deficitul 
bugetar 

4 
1 

T13. Bazele metodolo gice ale 
politicii bugetar-fiscală 

4 T13.Bazele metodologice ale politicii 
bugetar-fiscală 

4 
1 

TOTAL 45 12 TOTAL 45 12 
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1997; 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examen. 

 


