
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  FINANTE BANCI 
I. 
Denumire disciplină Buget si trezorerie publica 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.FB.04.02 IV DS 4 2 2   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Bolos Marcel Popovici Ioana   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor    
Gradul didactic Conferentiar    

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Asociat   

Vârsta      
V. 

• Obiectivele disciplinei  
• Însuşirea notiunilor de bază privind bugetul, procesul bugetar, descentralizarea financiara, mecanismele 

bugetare caracteristice institutiilor publice din Romania  
• Formarea deprinderilor şi abilităŃilor necesare pentru implementarea bugetului si a contului de executie 

bugetara in sectorul public  
• Însuşirea cunoştinŃelor care privesc mecanismele de angajare a cheltuielilor publice precum si a 

mecanismelor care privesc executia veniturilor datorate bugetului 
• Dezvoltarea abilităŃilor de analiză critic-constructivă a conceptelor, teoriilor privind bugetul şi trezoreria 

publică cu scopul dezvoltării unor abordări creative în vederea emiterii unor păreri pertinente 
 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
 

• Cap. 1- Bugetul. Conţinut şi structură. Evoluție istorică - 2 ore 
• Cap. 2 - Creditele bugetare. Mecanismul creditelor bugetare. Forme de 

management a creditelor bugetare – 2 ore 
• Cap 3 - Procesul bugetar: elaborare, aprobare, executie si control. Prezentarea 

principiilor bugetare și a mecanismului instituțional al procesului bugetar - 2 ore 
• Cap 4 - Metode moderne si clasice de elaborare a bugetului. Previziunea bugetară 

- 2 ore  

2 ore /sapt 



• Cap 5 - Proceduri de angajare a cheltuielilor publice. Mecanismul licitatiilor si 
metoda punctajelor. Criterii de formare a valorii activelor publice - 4 ore 

• Cap 6 - Dimensionarea financiara a veniturilor publice. Procedura de executie a 
veniturilor publice. Documentele necesare înregistrării fluxurilor financiare 
determinate de veniturile publice - 4 ore 

• Cap 7 - Descentralizarea financiara si deconcentrarea serviciilor publice- Metoda 
partajării și a încredințării veniturilor. Coeficientul lui Huttner - 2 ore 

• Cap 8 - Bugetul consolidat si metodologia  de elaborare a bugetului consolidat -2 
ore 

• Cap 9 - Trezoreria publica. Mecanism de functionare, evidentă și înregistrare  a 
veniturilor si cheltuielilor publice - 2 ore 

• Cap 10 - Contul de executie bugetara. Baza fluxurilor financiare derulate în 
sectorul public. Clasificația indicatorilor privind veniturile și cheltuielile publice. 
Clasificația funcțională și clasificația economică - 2 ore 

• Cap 11 - Corelatia contului de executie bugetara cu bugetul de venituri si 
cheltuieli - 2 ore 

• Cap 12 -  Controlul contului de executie bugetara. Mecanismul de control și 
mecanismul instituțional al controlului bugetar - 2 ore 

 

  
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
1. Dezbaterea noţiunilor teoretice privind bugetul – evoluţie istorică, conţinut, 

funcţii, principiile procedurii bugetare 
2. Creditele bugetare. Mecanismul creditelor bugetare si tipologia acestora 
3. Abordarea noţiunilor de proces bugetar – elaborarea proiectului de buget, 

abrobarea bugetului, execuţia bugetului, controlul execuţiei bugetului 
4. Implementarea metodelor moderne si clasice de elaborare a bugetului 
5. Angajarea cheltuielilor publice. Studii de caz privind licitatiile 
6. Angajarea cheltuielilor publice. Studiu de caz privind metoda punctajelor 
7. Executia veniturilor publice. Studiu de caz privind dimensionarea financiara a 

veniturilor publice. 
8. Executia veniturilor publice. Analiza documentelor care stau la baza operarii in 

contul de executie bugetara 
9. Contul de executie bugetara. Studiul mecanismelor de evidenta bugetara a 

veniturilor si cheltuielilor publice. Înregistrări în contul de execuție bugetară. 
10. Contul de executie bugetara. Implementarea regulilor specifice contului de 

executie bugetara. Corelarea creditelor bugetare aprobate, cu creditele bugetare 
deschise și cu disponibilul de resurse financiare publice; 

11. Corelarea contului de executie bugetara cu bugetul de venituri si cheltuieli; 
12. Studiul metodelor de descentralizare financiara. Studiu de caz privind 

implementarea metodei partajării veniturilor și a metodei încredințării directe; 
13. Descentralizarea si deconcentrarea serviciilor publice. Studiu de caz privind 

coeficientul lui Huttner; 
14. Documente de sinteza privind bugetul public si contul de executie bugetara. 

Studiul elaborarii bugetului consolidat. 
   

2 ora/sapt 

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

 



Bibliografie 
1. Bolos M, Şoşdean A, Trifan V – Bugetul local – abordare teoretică şi metodologică, Editura     

Mirton, Timişoara, 2002; 
2. Bolos M. Buget si trezorerie publica, editura Universitatii din Oradea, 2007 
3. Bolos M. Bugetul si contabilitatea comunitatilor locale intre starea actual si 
posibilitati de modernizare, Editura Economica, Bucuresti, 2006 
 
4. Cosma D, Lubăneţ Aurora - Buget şi trezorerie publică, Editura Augusta, Timişoara, 1998; 
5. Drehuţă E. – Bugetul public, Editura Agora, Bacău, 1992; 
6. Moşteanu Tatiana – Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2007; 
7. Şoşdean A. – Bugetul local – Abordare teoretică şi metodologică, Editura Mirton, Timişoara, 

2000;  
8.  Manolescu Gh. – Bugetul ca instrument financiar, Editura Augusta, Timişoara, 2004; 
9. Tulai C. – Finanţele publice şi fiscalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2003 

 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 

Laborator  
Proiect   

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte cumulate din tratarea  

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu. 
 

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

60% 

Seminar  • răspunsurile finale la lucrările practice de seminar 

• testarea continuă pe parcursul semestrului 

• alte activităŃi (precizaŃi) . 

20% 
20% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înţelegere  

• cunoaşterea şi înţelegerea termenilor privind bugetul, procesul bugetar, execuţia bugetară si a 
elaborarii documentelor de sinteza privind bugetul 

• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care este elaborat proiectul de buget, cum se abrobă 
bugetul, cum se desfăşoară execuţia bugetară, şi înţelegerea problemelor evidenta  bugetara 

 
 

2.  Explicare şi interpretare  



• explicarea şi interpretarea principiilor  privind bugetul şi trezoreria publică 

• explicarea mecanismelor pentru elaborarea bugetului, execuţia bugetului şi a sistemului 
românesc de executie bugetara.  

• explicarea şi interpretarea problemelor legate de buget, executie bugetara, prin  analizarea 
sistemului românesc de evidenta bugetara 

• explicarea, interpretarea şi analiza  metodelor de elaborare a bugetului, de executie a veniturilor 
publice si de angajare a cheltuielilor publice  
 

3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de elaborare a bugetului, de analizare a procesului bugetar  si a contului 
de executie bugetara in sectorul public  

• analizarea masurilor şi deciziilor care se impun pentru diferite compartimente ale instituţiilor 
publice. 

• evaluarea şi elaborarea unor proiecte de buget, rezolvarea unor probleme de management a 
creditelor bugetare,  

• elaborarea documentelor de sinteza privind bugetul si contul de executie bugetara 

 

• Atitudinale   

• dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de rolul evidentei bugetare si a importanţei 
bugetului  public atitudini ce vor avea impact în dezvoltarea personală şi organizaţională 

•    cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori,  valorificarea optimă şi creativă 
a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi practice privind, bugetul şi trezoreria publică, 
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea importanţei şi beneficiilor  aduse  

•    formarea unui comportament pozitiv şi responsabil privind propria dezvoltare profesională 
. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Conf univ dr Bolos Marcel 
          


