INTRODUCERE
Obiectivele cursului
Disciplina dezvoltă numeroase probleme teoretice şi practice, ce oferă
posibilitatea formării profesionale a studenţilor din Facultatea de Finanţe
Bănci şi Contabilitate. În sprijinul îndeplinirii acestui obiectiv, în cadrul
cursurilor şi seminariilor sunt accentuate cunoştinţe temeinice despre
conceptul de buget în general, despre resursele financiare centrale şi locale
ale statului, despre categoriile de cheltuieli şi modul de efectuare raţională
a acestora, precum şi despre alcătuirea fundamentală a bugetului de stat,
dezbaterea, adaptarea, executarea şi încheierea acestui buget. Noţiunile şi
conceptele oferite studenţilor apărând într-o succesiune logică.
Competenţe conferite
1. Cunoaştere şi înţelegere
identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi
conexiuni în cadrul disciplinelor economice;
utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul economic;
examinarea principiilor care stau la baza bugetului statului, tratarea
resurselor financiare ale bugetului statului, analizarea cauzelor,
modul de calcul al presiunii fiscale şi efectele negative ale acesteia
asupra activităţii economice şi asupra veniturilor bugetare;
tratarea cheltuielilor bugetului de stat.
2. Explicare şi interpretare
capacitatea de organizare şi planificare bugetului de stat;
capacitatea de analiză şi sinteză în procesul bugetar.
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
descrierea unor stări, procese, fenomene ce apar pe parcursul
desfăşurării exerciţiului bugetar;
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capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în
cadrul cursului;
abilităţi de cercetare pentru elaborarea şi fundamentarea bugetului;
capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula activităţi specifice
acestei discipline;
capacitatea de a soluţiona litigii apărute în procesul bugetar.
4. Atitudinale
reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe şi sarcini didactice;
implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică în legătură cu disciplina
„Buget de stat şi Trezorerie”;
acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen,
comportament, etc. conform legislaţiei în vigoare;
capacitatea de a avea un comportament etic faţă de contribuabili;
abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii.
Resurse şi mijloace
Cursul dispune de manualul scris, supus studiului individual al
studenţilor, precum şi de material publicat pe Internet sub formă de sinteză,
teste de autoevaluare, studii de caz, aplicaţii necesare întregirii cunoştinţelor
practice şi teoretice în domeniul studiat. În timpul cursurilor de sinteză, în
prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode
interactive şi participative de antrenare a studenţilor pentru
conceptualizarea şi vizualizarea practică a noţiunilor predate. Activităţile
tutoriale se pot desfăşura după următorul plan tematic, conform
programului fiecărei grupe:
1. Necesitatea, conţinutul economic şi funcţiile bugetului (1 oră).
2. Principiile bugetului de stat (1 oră).
3. Impozitul şi taxa, elementele actului normativ instituţiilor de venituri
bugetare (1 oră).
4. Evaziunea fiscală. Posibilităţi de combatere şi de prevenire a acestui
fenomen (1 oră).
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Structura cursului
Cursul este compus din 12 capitole:
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Capitolul 6
Capitolul 7
Capitolul 8
Capitolul 9
Capitolul 10
Capitolul 11
Capitolul 12

Economia publică o realitate şi un domeniu de
cercetare economică
Sistemul unitar de bugete
Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat
Procesul bugetar la nivelul bugetului asigurărilor
sociale de stat
Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale
Procesul bugetar la nivelul instituţiilor publice
Metode de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor
bugetare
Teorii privind echilibrul bugetar
Metode de dimensionare şi financiare a deficitului
bugetar
Împrumuturile de stat
Obligaţiunile municipale
Piaţa titlurilor de stat

(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)

Teme de control
Desfăşurarea temelor de control se va derula conform calendarului
disciplinei şi acestea vor avea următoarele subiecte:
1. Principii ale legiferării, aşezării şi încasării impozitelor
(2 ore)
2. Impozite indirecte, sistemul veniturilor bugetare şi rolul lor (3 ore)
3. Veniturile bugetare ale României din impozitele indirecte
(2 ore)
Metoda de evaluare:
Examenul final se susţine sub formă scrisă, pe bază de bilet de examen,
ţinându-se cont de participarea la activităţile tutoriale şi rezultatul la
temele de control ale studentului.
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CAPITOLUL 1
ECONOMIA PUBLICĂ: O REALITATE
ŞI UN DOMENIU DE CERCETARE ECONOMICĂ

1.1. Introducere
1.2. Obiective şi competenţe
1.3. Conţinut
1.3.1. Economia publică - sector economic
1.3.1.1. Sectorul public
1.3.1.2. Bunurile/serviciile publice
Prezentare generală
1.3.1.3. Mecanismul adoptării deciziilor publice
Cererea şi oferta de bunuri/servicii publice
Procesul decizional public şi privat
1.3.2. Evaluarea economiei publice
1.3.2.1. Evaluarea bunurilor/serviciilor
1.3.3. Evaluarea politicilor publice
Prezentarea criteriilor de evaluare a politicilor publice
Compromisuri între criteriile de evaluare
1.4. Îndrumar pentru autoverificare
Bibliografie obligatorie

1.1. Introducere
Bugetul de stat este principalul plan financiar pe baza căruia statul
român îşi constituie resursele financiare şi le utilizează eficient pentru
îndeplinirea programului de dezvoltare economică şi socială a ţării.
Bugetul de stat este instrumental financiar al executării puterii de stat
centrale şi locale care se dezbate şi se adoptă de către Parlamentul României.
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