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FISA DISCIPLINEI 
  

Denumirea 
disciplinei DREPT FINANCIAR PUBLIC Codul 

disciplinei  2.3.25 

Anul de studiu 2 Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei - DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-
economică/managerială, DU-umanistă DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- 
facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de 
învăţământ 56 Total ore studiu 

individual 50 Total ore pe semestru 106 

Titularul  
disciplinei  

Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA, Conf.univ.dr. Monica Amalia RAȚIU 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
             

 Facultatea DREPT 

  
  

Numărul total de ore (pe semestru) 
din planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs 
de  14_saptămâni x 2_h_curs pe 

saptămână) 

Catedra DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental 
de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă DREPT 

  
  

  
Total 

  
C** 

  
S 

  
L 

  
P 

Direcţia de studii --------- 
  
  56 28 28     

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
         

  
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

  
------- 

Recomandate 
  

---------  
 

 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 14   8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu după manual, suport de curs 10   9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6   10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2   11. Documentare pe teren 0 
5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR -   12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4   13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control -   14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 
1. Competente instrumentale 
▫ Capacitatea de analiza si sinteza 
▫ Capacitatea de organizare 
▫ Cunoştinţe generale de baza 
▫ Comunicare scrisa si orala in limba romana 
▫ Capacitatea de a decide independent fără imixtiuni şi influenţe 
▫ Capacitatea de a soluţiona probleme 
▫ Capacitatea de a lua decizii 
▫ Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric 
▫ Voinţa de a asigura promovarea si respectarea legalităţii 
  
2.Competente interpersonale 
▫ Capacitatea de evaluare si autoevaluare 
▫ Capacitatea de a lucra in echipa 
▫ Abilitatea de a lucra intr-o echipa interdisciplinara 
▫ Capacitatea de a aprecia diversitatea si multiculturalitatea 
▫ Capacitatea de a avea un comportament etic si de a respecta regulile deontologiei profesionale 
  
3. Competenţe sistemice 
▫ Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
▫ Abilitaţi de cercetare 
▫ Capacitatea de adaptare la noi situaţii 
▫ Creativitate 
▫ Abilitaţi de conducător 
▫ Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 
▫ Capacitatea de a interpreta legile 
▫ Abilitatea de a lucra independent 
▫ Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 
▫ Preocuparea pentru obţinerea calităţii 
▫ Voinţa de a reuşi 
▫ Cunoaşterea jurisprudenţei 
Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia si jurisprudenţa din alte tari, precum si cu tratatele si convenţiile 
internaţionale 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere 
§ Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la finanțele publice, banii publici si sistemul 

bugetar 
§ Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la datoria publica si controlul financiar 
§ Înţelegerea corelaţiei dintre administrarea fondurilor publice si controlul financiar 
2. Explicare si interpretare 
§ Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor de administrare a fondurilor publice 
§ Interpretarea normelor juridice bugetare 

3. Instrumental – aplicative 
§ Corelarea normelor generale cu normele speciale 
§ Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale 
§ Înţelegerea importanţei dreptului financiar public  
§ Implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii in administrarea 

fondurilor publice 
§ Promovarea regulilor de deontologie profesională  
§ Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 

operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor şi a 
jurisprudenţei 
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Tabla de materii 

1. Consideraţii introductive despre finanțele publice 
- Istoric, evoluția conceptului  
- Definiția dreptului financiar public 
- Izvoare. Norme. Natură juridică 
- Noțiunea de fonduri publice   
2. Raporturile juridice bugetare. Structura bugetului public național 
- Conceptul de buget 
- Conținutul bugetelor publice. Categorii de venituri și de cheltuieli 
- Tipologia bugetelor publice 
- Ordonatorii de credite bugetare 
3. Procedura bugetara. Principii 
- Notiune, temei constituțional și legal   
- Principii 
- Echilibrul bugetar 
- Etapele procedurii bugetare 
4. Elaborarea proiectului de buget si aprobarea bugetului. Executia bugetelor. 

Realizarea veniturilor publice 
- Elaborarea bugetelor publice. Calendarul bugetar 
- Aprobarea bugetelor. Legile bugetare anuale 
- Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare  
- Executia de casa bugetara 
- Principiile si etapele realizarii veniturilor publice 
5. Adoptarea actelor normative cu impact bugetar 
- Evaluarea impactului bugetar al actelor normative 
- Consecințele nerespectării obligațiilor de evaluare. Jurisprudența CCR 
6. Efectuarea cheltuielilor publice  
- Principiile si etapele efectuarii cheltuielilor publice 
- Arierate. Limitări determinate de existența arieratelor 
- Criza financiară și insolvența UAT 
7.  Finantarea investitiilor publice  
- Prioritizarea și aprobarea investitiilor publice 
- Includerea cheltuielilor de investiții în bugetele publice 
- Realizarea achizițiilor publice 
- Asigurarea finanțării prin concesiune, parteneriat public-privat 
8. Ajutorul de stat 
- Noțiune. Reglementare 
- Categorii de ajutoare de stat 
- Constatarea ajutorului ilegal sau utilizat abuziv. Recuperare 
9. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale. Modificarea destinației 

creditelor bugetare. Procedura încheierii execuției bugetare 
- Tipologia și regimul juridic al transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale 
- Cazurile de modificare a destinației creditelor bugetare. Consecințe 
- Procedura încheierii execuției bugetare 
- Controlul execuției bugetare 
- Raspunderea juridica privind executia bugetara 
10.  Datoria publică. Datoria publică guvernamentală (I) 
- Noțiune, temei legal, tipologie 
- Categorii de titluri ale datoriei publice guvernamentale 
- Titluri de stat 
- Contracte de împrumut 
11.  Datoria publică. Datoria publică guvernamentală (II) 
- Contracte asimilate împrumuturilor 
- Garanții de stat 
- Contractarea datoriei publice guvernamentale. Limite 
- Atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice în administrarea datoriei publice 
12. Datoria publică locală. Instituții financiare internaționale  
- Condițiile pentru asumarea datoriei publice locale 
- Plafoanele de îndatorare locală 
- Titlurile datoriei publice locale 
- Procedura de contractare a datoriei publice locale 
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- Administrarea și raportarea datoriei publice locale 
- Finanțarea sectorului public prin împrumuturi acordate de instituții financiare 

internationale. F.M.I.; Grupul Bancii Mondiale; BERD; BEI; Împrumuturi acordate de UE  
13.  Controlul financiar  
- Noțiune, temei legal,  
- Formele controlului financiar 
- Obiectul și funcțiile controlului financiar 
- Controlul financiar preventiv 
- Auditul public intern 
14. Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României. 
- Curtea de Conturi – organizare, atributii, audit, control 
 

     
BIBLIOGRAFIE 

OBLIGATORIE 

1. Simona Gherghina – Drept financiar public,  Editura C.H. BECK, București ediția 2 

2020 

 

FACULTATIVA  

1. Simona Gherghina - Despre banii publici – o încercare de definire, Analele Universităţii 

Bucureşti seria Drept nr. II/2011 

2. Simina Tănăsescu, Eric Oliva (ed.) – Echilibrul bugetar. Impactul normativ și 

instituțional. Efecte asupra protecției drepturilor fundamentale, Ed. Hamangiu, București, 

2015 

3. Simona Gherghina - Greu de plătit: impedimente legale în efectuarea plăților din fonduri 

publice, în Mircea Dan Bob, Andra-Roxana Trandafir (ed.) - Creditori versus debitori. 

Perspectiva Hexagonului, Ed. Universul Juridic, București 2015 

        

    LEGISLATIE: 

1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice 

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

3. Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare 

4. O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica 

5. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv 

6. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. 

7. Legea nr. 94/1992 privind Curtea de Conturi a Romaniei. 
   

Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

  
1. Legislaţie 
2. Jurisprudenţă 
3. Bibliografie juridică  
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

  

  
Ponderea în notare, exprimată in  

% 
{Total=100%} 

    
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 80% 

  
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator   
  
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului/ activităţile gen 
teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc/ alte activităţi       
rezolvarea de speţe, participarea la procese experimentale 

 20% 

 
Test grilă cu 30 de întrebări având 4 variante de răspuns, din care pot fi corecte 1, 2 sau 3 
răspunsuri. 10 dintre grile vor prezenta un grad mai mare de dificultate, fiind notate cu 0,4 
puncte fiecare, celelalte 20 de grile fiind notate cu 0,3 puncte fiecare 
Notei rezultate din testul grilă i se pot adăuga maximum 2 puncte obține în cursul evaluării 
continue la seminar, conform sistemului de punctare anunțat la primul seminar 
În ipoteza în care cursurile se desfășoară online pentru o perioadă semnificativă în cursul semestrului 
I, examinarea se poate desfășura online, prin intermediul platformei utilizate pentru predare sau a 
altei platforme stabilite de titulari, în aceeași modalitate. 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

§ să dovedească însuşirea minimă a materiei  
§ răspunsurile să nu cuprindă erori grave 
§ activitate minimă în timpul semestrului 

§ răspuns corect la toate subiectele 
§ însuşirea raţionamentelor juridice specifice 

dreptului financiar public 
§ cunoaşterea elementelor principale din 

legislatia specifică. 
   

  
  

               Data completării: 30.09.2021              Semnătura titularului:  
 

Conf. univ.dr. Monica Amalia Rațiu   Prof. univ. dr. Simona Gherghina 
__________________________     

          __________________________ 
 

  
 

 


