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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii. Cursul de lecţii Finanțe publiceeste predestinat
studenţilor ciclului I licență cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru
înţelegerea proceselor de formare, distribuire și utilizare a resurselor financiare publice. Disciplina Finanţe publice are o
însemnătate importantă în formarea cunoștințelor economice la studenții de toate profilele, contribuind la înarmarea lor cu un
sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor la nivel macroeconomic.Însuşirea cunoştinţelor se
asigură printr-un program complex care cuprinde: lecţii teoretice; seminare; testări; lucrul individual.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- să definească conceptul de finanţe publice;să determine funcţiile finanţelor publice; să argumenteze rolul
finanţelor publice la etapa contemporană; să definească noţiunea de mecanism financiar;să identifice
elementele mecanismului financiar;să definească sistemul şi componenţa fondurilor finanţelor publice;
să cunoască metodele de gestiune financiară;să descrie rolul instituţiilor cu atribuţii privind domeniul
finanţelor publice;
- să argumenteze echilibrul financiar; să definească conceptul de cheltuieli publice;să determine conţinutul şi
clasificarea cheltuielilor publice;să argumenteze necesitatea şi rolul cheltuielilor publice;să analizeze nivelul,
structura, dinamica cheltuielilor publice; să descrie conţinutul cheltuielilor pentru învăţământ, sănătate,
cultură,sport;să descrie conţinutul cheltuielilor pentru acţiuni şi obiective economice;să descrie conţinutul
cheltuielilor pentru servicii de stat cu destinaţie generală;să cunoască conţinutul cheltuielilor pentru
securitate naţională, apărare;să determine conţinutul resurselor financiare publice;să determine trăsăturile
specifice creditului public;să identifice formele creditului public;capacitatea de a lucra atât independent, cât şi
în echipă, în funcţie de cerinţele activităţiiprofesionale.
Competenţe specifice:
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor destudiu;dezvoltarea capacităţii de
memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permite viitorului specialist să se adapteze operativ
la modificările dinsocietate;aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu
caracterinterdisciplinar;identificarea
direcţiilor
prioritare
de
cercetare
în
domeniulfinanțelor
publice;argumentarea importanţei investigaţiilor privind diverse metode de gestiune financiară;dezvoltarea
capacităţii de administrare a resurselor financiare;utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi de administrare
și gestionare a resurselor acumulate la bugetul public național etc., în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Finalităţi de studii ale cursului
La nivel de aplicare studenţii vor putea:
 să analizeze sistemul bugetar şi sistemul de impozitare în republica Moldova, să evidenţieze tendinţele în
dezvoltarea lor, să menţioneze neajunsurile şi problemele care sunt;să calculeze obligaţiunile impozitare a
persoanelor fizice şi juridice a perioadei anului curent;să structureze bugetul consolidat pe tipurile de bază a
veniturilor şi cheltuielilor;să analizeze probleme datoriei publice în Republica Moldova.
La nivel de integrarestudenţii vor putea:
 să propună metode de optimizare a sistemului de impozitare în Republica Moldova;să propună metode de bază
pentru rezolvarea problemei datoriei publice în Republica Moldova;să elaboreze recomandări justificate (fondate,
motivate) pentru îmbunătăţirea (sistemului) relaţiilor interbugetare.
Teme de bază: Conceptul şi funcţiile finanţelor publice; Mecanismul financiar; Politica financiară şi fiscală;
Sistemul cheltuielilor publice; Cheltuieli publice pentru acţiuni social-culturale; Cheltuieli publice pentru acţiuni şi
obiective economice; Cheltuieli publice pentru servicii de stat cu destinaţie generală, menţinerea ordinii publice şi
securitatea naţională; Sistemul resurselor financiare publice; Administrarea publică şi fiscală; Veniturile bugetului
de stat şi politica fiscală a statului; Bugetul de stat şi procesul bugetar;Creditul public.
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii.

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, elaborarea portofoliilor cu lucrul individual. Nota finală se
constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente și calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul
semestrului (60 %).
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