


2 / 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 / 13 

Cuprins: 

I. Preliminarii ............................................................................................................................ 4 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională ........................................ 5 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei ................................................................. 5 

IV. Administrarea disciplinei ..................................................................................................... 6 

V. Unităţile de învăţare ............................................................................................................ 6 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare .................................................... 8 

VII. Studiu individual ghidat de profesor .................................................................................. 9 

VIII. Lucrările practice recomandate ...................................................................................... 10 

IX. Sugestii metodologice ....................................................................................................... 11 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale .......................................................... 11 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii ......................................... 12 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor ....................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 / 13 

I.  Preliminarii 

Știința Finanțe studiază relațiile social-economice bănești care se folosesc în procesul 

constituirii, repartizării și folosirii fondurilor bugetare și extrabugetare, metode de gestionare a 

resurselor financiare la nivel micro și macroeconomice. Finanțele conceptualizează relaţiile care se 

statornicesc în societate cu prilejul constituirii resurselor publice, resurselor întreprinderii, 

operaţiunilor care presupun un complex de măsuri, printre care stabilirea cuantumului obligaţiilor 

membrilor societăţii către stat, colectarea acestora, administrarea acestor fonduri etc., precum şi a 

relaţiilor care se formează apoi în societate cu prilejul distribuirii acestor resurse către ramuri, 

sectoare şi alţi membri ai societăţii, persoane fizice şi juridice. Prin intermediul sistemului de 

cunoștințe, metodelor și tehnicilor finanțelor se pot estima necesarul de resurse financiare și a 

posibilităților de finanțare, se fundamentează căile de echilibrare a bugetelor, de finanțare a 

deficitelor, de efectuare a controlului financiar, de estimare a rezultatelor domeniului financiar. 

Unitatea de curs Finanțe este una fundamentală. Scopul unității de curs este inițierea elevilor în 

interpretarea și aplicarea unor aspecte teoretice și practice ale economiei și finanțelor sectorului 

public, ale funcției financiare a întreprinderii, activității de previziune financiară, control și reglare a 

fluxurilor financiare pentru funcționarea optimă și permanentă a întreprinderii. Unitatea de curs este 

planificată pe 90 de ore, 30 teoretice și 15 semniare/practice, precum și 45 ore lucru individual, în 

semestrul V de studii. 

Pentru a reuși să se pătrundă de valoarea finanțelor și aspectelor aplicative elevii trebuie să 

obțină cunoștințe și abilități de la unitățile de curs:  

- Teoria economică I (Microeconomie) (F.03.O.010), 

- Teoria economică II (Macroeconomie) (F.04.O.011),  

- Bazele contabilității (F.04.O.012), 

- Bazele antreprenoriatului (U.01.O.005),  

- Practica de inițiere în specialitate (S.02.O.028), 

- Practica de specialitate I (S.04.O.029). 

În vederea realizării mai facile a scopului unității de curs conținuturile au fost eșalonate pe 

domeniile finanțelor publice și a întreprinderii, în șapte unități de învățare. În evitare a repetabilității 

unor subiecte, fiecare compartiment reflectă doar părțile componente de bază ale finanțelor publice și 

întreprinderii, reflectând deosebirea dintre concepțiile finanțelor și a contabilității, precum și studiile 

superioare de cele profesionale tehnice postecundare și nonterțiare.  

Subiectele selectate contribuie la famialiarizarea elevilor cu mecanismul activităților financiare 

privitoare la sistemul și procesul bugetar, sistemul cheltuielilor publice, resurselor publice, bugetului 

public, mecanismului financiar al întreprinderii, dimensionarea și gestionarea resurselor financiare a 

întreprinderii. 

 Statutul Curriculumului. Curriculumul pe unitate de curs “Finanțe” este un document 

normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a contabililor în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar. 

Funcţiile Curriculumului. Funcţiile de bază ale Curriculumul sunt: 

- act normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare şi certificare în contextul unei pedagogii 

axate pe competenţe; 

- reper pentru proiectarea și elaborare a strategiei de evaluare şi certificare; 

- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite, manualelor electronice, ghidurilor 

metodologice, testelor de evaluare. 

Beneficiarii Curriculumului sunt: 

- profesorii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar; 

- autorii de manuale şi ghiduri metodologice; 
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- elevii care îşi fac studiile la specialitățile din domeniul economiei, administării afacerilor; 

- membrii comisiilor pentru examenele de calificare;  

- membrii comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, dobândite în 

contexte non-formale şi informale. 

Scopul Curriculumului este orientarea spre dobândirea de cunoștințe, aptitudini și abilități la 

elevi de a explica și interpreta unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte asociate 

domeniului contabil, pentru a analiza și interpretarea conținutului conceptelor, proceselor, proiectelor 

asociate domeniului contabilitate.  

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs Finanțe este de o importanţă deosebită în formarea viitorilor contabili, prin 

sistemul de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor publice și finanţelor 

întreprinderii. Problemele financiare generale ale finanţelor publice și întreprinderii, domenii de o 

mare complexitate şi utilitate practică, absolut necesare pentru înţelegerea, aprofundarea şi 

gestionarea fenomenelor economice actuale, contribuie la formarea competențelor profesionale 

elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode bine cunoscute în domeniu. 

Ştiinţa finanţelor oferă elevilor ca viitori specialişti cunoştinţe despre bugete publice şi ale finanţe 

private, principiile de elaborare a bugetelor, baza de formare a costurilor și altor indicatori economici. 

Studiul unității de curs va avea implicații asupra utilizării cunoștințelor de bază pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului contabil, 

pentru analiza și interpretarea conținutului conceptelor, proceselor, proiectelor asociate domeniului 

contabilitate.  

 Importanța cunoștințelor și deprinderilor obținute în cadrul studiului reprezintă componenta 

majoră de interpretare a activităţilor social-economice a oricărui nucleu funcţional din structura 

instituţional-administrativă a societăţii. Finanţele au un rol primordial în orice activitate. Proiectele, 

strategiile şi obiectivele oricărei activităţi sunt imposibile fără corelarea lor cu posibilităţile de 

finanţare. 

 Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestei unități de curs vor fi necesare pentru 

studierea următoarelor module: 

F.06.O.016 Bazele analizei economice; 

F.07.O.017 Fiscalitate; 

S.06.O.030 Practica de specialitate II; 

S.07.O.023 Analiză gestionară; 

S.08.O.026 Audit. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţa profesională din descrierea calificării: 

Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situații, procese, proiecte asociate domeniului contabilitate. 

 

Competenţele profesionale specifice: 

1. Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate; 

2. Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiei financiare la nivel micro și macroeconomic; 

3. Evidenţierea surselor de constituire a veniturilor şi direcţiilor de repartizare a cheltuielilor 

publice în baza legislației în vigoare; 

4. Determinarea  metodelor de dimensionare a veniturilor și cheltuielilor publice; 
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5. Formarea deprinderilor practice de calculare a indicatorilor financiari; 

6. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor economice în rezolvarea unor situaţii-problemă,  

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

V 90 30 15 45 ex 3 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut 

 

Finanțele publice 

1. Finanțele publice:conceptul, mecanismul financiar și politica financiară la nivel 

macroeconomic 

Utilizarea adecvată a limbajului de 

specialitate. 

- Definirea noţiunilor de mecanism 

financiar, pârghii financiare, politica 

financiară; 

- Prezentarea trăsăturile caracteristice 

ale deciziilor financiare și a politicii 

financiare; 

- Formularea de opinii cu privire la 

politica financiară a Republicii Moldova. 

1. Finanțele publice - evoluția istorică, conținutul economic, 

funcțiile.  

2. Conceptul și structura mecanismului financiar. 

3. Rolul deciziilor financiare în formarea mecanismului 

financiar. 

4. Componentele şi trăsăturile politicii financiare la nivel 

macroeconomic.  

 

2. Sistemul resurselor financiare publice 

Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiei 

financiare la nivel micro și 

macroeconomic; 

- Identificarea surselor de finanţare a 

sectorului public; 

- Analiza caracteristicilor prelevărilor cu 

caracter obligatoriu; 

- Schițarea tendinţelor în evoluţia 

resurselor financiare publice în 

Republica Moldova. 

1. Conținutul și clasificarea sistemului de resurse financiare 

publice. 

2. Structura și caracteristicile resurselor financiare publice.  

3. Caracteristica impozitelor . Conținutul social-economic și 

funcțiile. 

4. Sistemului resurselor financiare publice în Republica 

Moldova. 

3. Sistemele cheltuielilor publice 

 Evidenţierea surselor de constituire a 1. Noțiuni conceptuale despre cheltuielile publice. 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut 

 

veniturilor şi direcţiilor de repartizare a 

cheltuielilor publice 

- Definirea noţiunilor, conceptelor cu 

privire la cheltuielile publice, cheltuieli 

bugetare, asigurări sociale, protecţie 

socială; 

Calcularea principalilor indicatori ce 

caracterizează sistemul cheltuielilor 

publice; 

- Distingerea cheltuielilor publice pentru 

acţiuni social-culturale, economice și 

servicii publice generale; 

- Trasarea tendințelor în evoluţia 

resurselor financiare publice în 

Republica Moldova.  

2. Clasificare, factorii, structura și dinamica indicatorilor 

cheltuielilor publice. 

3. Particularitățile cheltuielilor publice: 

-pentru acțiuni social-culturale; 

-pentru obiective și acțiuni economice; 

-privind serviciile de stat generale. 

4. Particularitățile sistemului cheltuielilor publice în 

Republica Moldova. 

4. Bugetul Public Național și procesul bugetar 

Determinarea  metodelor de 

dimensionare a veniturilor și cheltuielilor 

publice publice; 

- Identificarea principiilor, concepțiile, 

funcțiile, tipologia bugetară; 

- Exprimarea propriei opinii cu privire la 

procesul bugetar; 

1. Bugetul și sistemul bugetar- concept, funcții, principii, 

tipologia.  

2. Sisteme bugetare. 

3.Esența procesului bugetar. Fazele și trăsăturile procesului 

bugetar. 

Finanțele întreprinderii 

5. Mecanismul financiar și politica financiară la nivel microeconomic 

Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiei 

financiare la nivel micro și 

macroeconomic; 

- Identificarea specificului finanțelor 

întreprinderii și a mecanismului financiar 

la nivel micro; 

- Caracterizarea capitalului, structurii 

financiare a întreprinderii; 

- Formularea de judecăți cu privire la 

influența politicilor financiare și a 

situațiile de risc în afaceri. 

1.Finanțele întreprinderii: conținutul economic, funcțiile.  

2.Esența și structura mecanismului financiar la nivel 

microeconomic.  

3.Concept de capital și structura financiară a întreprinderii. 

4.Politica financiară în activitatea întreprinderii. 

5. Riscurile financiare ale întreprinderii. 

6. Dimensionarea și gestionarea imobilizărilor corporale și activelor circulante 

Formarea deprinderilor practice de 

calculare a indicatorilor financiari; 

- Definirea noţiunilor de imobilizări 

corporale, mijloace fixe, componentelor 

lor; 

1.Gestiunea imobilizărilor corporale: conținutul, 

dimensionarea și sursele de finanțare. 

2.Indicatorii utilizării potențialului tehnic al întreprinderii. 

3.Gestiunea activelor circulante: conținut, structura, ciclul 

de exploatare. 
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Unităţi de competenţă 
Unităţi de conţinut 

 

-Rezolvarea de aplicații cu indicatori; 

-Folosirea noţiunilor, caracteristicilor de 

active circulante, stocuri, ciclul de 

exploatare; 

- Practicarea în situații problemă a 

metodelor de gestiune , dimensionare a 

stocurilor și a activelor circulante. 

4.Structura, dimensionarea stocurilor.  

5.Indicatorii de apreciere a utilizării activelor circulante. 

7. Rezultatele financiare și prognoza financiară a întreprinderii 

Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor 

economice în rezolvarea unor situaţii-

problemă,  

- Calcularea indicatorilor de venit, 

consum, cheltuieli a întreprinderii, 

profit, rentabilitate. 

-Identificarea domeniilor de aplicare a 

previziunii financiare.  

- Modelarea unor bugete de plăți și 

încasări pentru situații concrete. 

1. Indicatorii economico-financiari ai activității 

întreprinderii. 

2. Rentabilitatea. Metode de calculare. 

3. Conținutul, necesitatea și rolul previziunii financiare la 

întreprindere. 

4. Bugetul ca formă de previziune  financiară. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrulindividual 
Prelegeri Practică/Seminar 

1.  Finanțele publice: 

conceptul, mecanismul 

financiar și politica 

financiară la nivel 

macroeconomic. 

13 4 2 7 

2.  Sistemul resurselor 

financiare publice. 

12 4 2 6 

3.  Sistemele cheltuielilor 

publice. 

13 5 2 6 

4.  Bugetul Public Național și 

procesul bugetar. 

13 4 2 7 

5.  Mecanismul financiar și 

politica financiară la nivel 

microeconomic. 

13 4 2 7 

6.  Dimensionarea și 14 5 3 6 
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gestionarea imobilizărilor 

corporale, și activelor 

circulante. 

7.  Rezultatele financiare și 

prognoza financiară a 

întreprinderii. 

12 4 2 6 

 Total  90 30 15 45 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru 

studiul individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

2. Sistemul resurselor financiare publice 

4. Particularitatea 

sistemului 

resurselor 

financiare publice 

în Republica 

Moldova. 

- Raport de investigare: 

”Studierea structurii 

sistemului resurselor 

financiare publice în 

Republica Moldova.” 

- utilizarea corectă a criteriilor de 

apreciere; 

- calitatea informațiilor și 

calculelor efectuate; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute 

din studiile anterioare. 

1-3 

săptămână 

3. Sistemele cheltuielilor publice 

4.Particularitățile 

sistemului 

cheltuielilor publice 

în Republica 

Moldova. 

- Raport de investigare: 

”Studierea structurii 

sistemului cheltuielilor  

publice în Republica 

Moldova”. 

- utilizarea corectă a criteriilor de 

apreciere; 

- calitate a informațiilor și 

calculelor efectuate; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute 

din studiile anterioare. 

4-6 săptămână 

5. Mecanismul financiar și politica financiară la nivel microeconomic 

3. Concept de 

capital și structura 

financiară a 

întreprinderii. 

5. Riscurile în 

afaceri. 

- Raport de apreciere a 

întreprinderii conform 

mecanismului financiar, 

riscurilor afacerii. 

- gradul de analiză a 

subiectului abordat; 

- utilizarea corectă a criteriilor 

de apreciere; 

- calitatea informațiilor și 

calculelor efectuate; 

- utilizarea cunoştinţelor 

obţinute din studiile 

anterioare. 

7-11 

săptămână 

6. Dimensionarea și gestionarea imobilizărilor corporale și activelor circulante 

1. Gestiunea 

imobilizărilor 

corporale: 

- Studiu de caz: 

Determinarea fondului de 

uzură conform legislației 

- utilizarea corectă a metodelor 

de optimizare; 

- calitate a informațiilor și 

12-15 

săptămână 
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Materii pentru 

studiul individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

conținutul, 

dimensionarea și 

sursele de 

finanțare. 

2. Indicatorii 

utilizării 

potențialului tehnic 

al  

întreprinderii. 

4. Structura, 

dimensionarea 

stocurilor. 

prevăzute în Republica 

Moldova. 

- Identificarea categoriilor 

de stocuri ce trebuie 

optimizate pentru diverse 

întreprinderi. 

 

calculelor efectuate;  

- gradul de argumentare a 

concluziilor. 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. crt. Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore 

1.  Finanțele publice:conceptul, 

mecanismul financiar și politica 

financiară la nivel macroeconomic. 

Studiu de caz: 

Studierea mecanismului financiar în 

Republica Moldova. 

2 

2.  Sistemul resurselor financiare 

publice. 

Fișa de lucru de apreciere a evoluţiei 

principalelor resurse financiare 

publice în Moldova. 

2 

3.  Sistemele cheltuielilor publice. Fișa de lucru de apreciere a evoluţiei 

cheltuielilor publice în Moldova 

2 

4.  Bugetul Public Național și procesul 

bugetar. 

Itemi de evaluare a dezechilibrului 

bugetar. 

2 

5.  Mecanismul financiar și politica 

financiară la nivel microeconomic. 

Calculul costului capitalului 

împrumutat de întreprindere. 

Calcularea mărimei dividendelor 

repartizate de întreprindere. 

2 

6.  Dimensionarea și gestionarea 

imobilizărilor corporale și activelor 

circulante. 

Estimarea eficienței utilizării 

imobilizărilor corporale și a activelor 

circulante în cadrul întreprinderii 

3 

7.  Rezultatele financiare și prognoza 

financiară a întreprinderii. 

Calculul rezultatelor financiare a 

întreprinderii; 

Itemi de aplicare a bugetelor 

încasărilor și plăților întreprinderii. 

2 

 Total   15 
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IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul disciplinar ”Finanțe” are drept scop formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale ale elevilor din învăţământul profesional tehnic postsecundar.  

Pentru eficientizarea asimilării cunoștințelor se propune utilizarea metodelor de predare-

învățare activ-participative, printre avantajele cărora putem enumera următoarele: 

- Sunt centrate pe elev și activitate; 

- Pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor și a deprinderilor; 

- Încurajează participarea elevilor, inițiativa, implicarea și creativitatea; 

- Determină un parteneriat profesor-elev prin realizarea unei comunicări multidirecționale. 

Se recomandă orientarea către metode bazate pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-

se cu precădere rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice și punându-se accent pe 

realizarea cu exactitate și la timp a cerințelor sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul 

activităților practice va urmări dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. 

Se vor alege cele mai potrivite metode didactice: descoperire, discuția în grup, 

dezbaterea/masa rotundă, studiul de caz, observația individuală. În activitățile individuale, accentul se 

va pune pe studiere, analiza și sistematizarea materialului teoretic și practic în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de lucru individual. Acestea vor fi prezentate în formă de argumentare scrisă, planul de 

idei,proiect elaborat, referat, studiu de caz etc. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă actul final al procesului de predare-învăţare, având o valoare motivaţională. 

Principalele atribuţii ale evaluării constau în măsurarea eficienţe şi autoreglarea procesului de 

învăţământ, profesorul putând controla achiziţiile intelectuale ale elevilor, aceştia, la rîndul lor, iau 

cunoştinţă de reuşita şi progresele personale. 

 În cadrul disciplinei se vor utiliza diferite forme de evaluare (orală, scrisă, curentă, sumativă 

etc), pentru a asigura eficienţa procesului de evaluare: 

1) evaluarea formativă, fiind utilizate fişe de lucru, teste, studii de caz etc. 

2) evaluarea sumativă, care se va realiza la sfârşitul cursului sub forma unui examen integrat, 

care va conţine itemi din conţinuturile cursului. 

La seminare va fi preponderent utilizată evaluarea orală, sub forma discuţiilor, brainstorming, 

analiză, studii de caz etc. Scopul este de a dezvolta abilităţile şi competenţele de comunicare utilizând 

limbajul de specialitate. 

 Pentru evaluarea scrisă vor fi elaborate teste, fişe, etc, care au drept scop dezvoltarea la elevi 

a capacităţilor de sinteză şi de sistematizare a cunoştinţelor. De asemenea va fi utilizată şi o metodă 

alternativă de evaluare în cadrul lucrului individual, şi anume constituirea portofoliului, pe care elevii îl 

vor completa cu materialele necesare, în scopul consolidării cunoştinţelor lor pe parcursul studierii 

cursului. 

Studiul individual al elevului se va desfăşura conform unui grafic stabilit şi unei tematici 

prestabilite prin prezentul curriculum.  

Cursul dat se finalizează cu examen. Nota finală se calculează ca suma dintre 60% nota curentă și 40% 

nota de la examen. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Mijloace recomandate sunt: 

- Calculatoare portabile (laptop, notebook); 

- USB – Stick-uri; 

- Proiector; 

- Calculatoare de buzunar; 

- Suport de curs; 

- Manuale; 

- Acte normative. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  Constituţia Republicii Moldova (adoptată 

la 29 iulie 1994) // MO al RM-1994.-nr.1 

biblioteca 2 

2.  Codul Fiscal al Republicii Moldova. biblioteca 1 

3.  Legea Bugetului de stat pentru anul 

curent. 

biblioteca 2 

4.  Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de 

Stat pentru anul curent. 

biblioteca 2 

5.  Antoniu N., Neagoe N., Finanţele 

întreprinderii, Bucureşti, Centrul editorial-

poligrafic ASEM,1993 

biblioteca 1 

6.  Băncilă N., Evaluarea financiară a 

întreprinderii, Chişinău ASEM, 2005. 

biblioteca 4 

7.  Botnari Nadejda, Baurciulu Angela, 

Finanațe, Chișinău, ASEM, 2010. 

biblioteca 5 

8.  Botnari N., Finanţele întreprinderii, 

Chişinău ASEM, 2008 . 

biblioteca 30 

9.  Bran P., Finanţele întreprinderii, Bucureşti 

Ed. Economica, 1997. 

biblioteca 4 

10.  Buşmachiu E., Sula V., Cobzari L., 

Structura financiară,riscul şi optimizarea 

capitalului întreprinderii, Chişinău ASEM, 

2002 . 

biblioteca 1 

11.  Cobzari Ludmila, Chiosea Tatiana, Tiuricov 

Constantin, Suvorova Iulia, Финансы 

предприятия, Chișinău, ASEM, 2007. 

biblioteca 5 

12.  

 

Secrieru A., Finanţe publice, Chişinău 2004. biblioteca 15 



13 / 13 

13.  

 

Văcărel I., Finanţe publice, EdituraDidactică 

şi Pedagogică, Bucureşti 2000 

biblioteca 2 

14.  Никитина В., Бучацкая Н., Кику Л., Бэчой 

«Государственные финансы», Кишинэу 

2004 

biblioteca 2 

15.  Структурно – логические схемы по 

дисциплине  «Государственные 

финансы», Кишинэу 2003 

biblioteca 1 

16.  Macarie, Felicia.Finanțe și bugete publice. https://docgo.net/viewdoc.ht

ml?utm_source=finane-i-

bugete-publice-macarie-curs-

pdf 

 

17.  Trandafir, Adina. Finanțele publice. Suport 

de curs.  

https://sjse-

ct.spiruharet.ro/images/secre

tariat/secsjse-

ct/biblioteca_virtuala_manag

ement/sinteze_si_intrebari_o

rientative/2015-

2016/an_1_man_2015-

2016/sem_2/03_finante_publ

ice/Sinteza_curs_Finante_Pub

lice_Man_an_1.pdf 

 

18.  Datoria publica guvernamentala - 

Ministerul Finantelor 

 

http://www.mfinante.gov.ro/

pagina.html;jsessionid=-

aX2r2XlXfsSI4LL2xIwETXQPgr2

9786qER4m_gv.slave2:server

22?categoriebunuri=datoria-

publica-

guvernamentala,datoria-

publica-locala,datoria-

publica-a-romaniei-conform-

legislatiei-

nationale&pagina=domenii&

menu=Trezorerie 

 

19.  Legea bugetului http://lex.justice.md/index.ph

p?action=view&view=doc&la

ng=1&id=373684 

 

20. l

e

g

e

a

  

 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul curent 

http://lex.justice.md/index.ph

p?action=view&vi 

ew=doc&lang=1&id=365960 

 

 

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=-aX2r2XlXfsSI4LL2xIwETXQPgr29786qER4m_gv.slave2:server22?categoriebunuri=datoria-publica-guvernamentala,datoria-publica-locala,datoria-publica-a-romaniei-conform-legislatiei-nationale&pagina=domenii&menu=Trezorerie
http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=-aX2r2XlXfsSI4LL2xIwETXQPgr29786qER4m_gv.slave2:server22?categoriebunuri=datoria-publica-guvernamentala,datoria-publica-locala,datoria-publica-a-romaniei-conform-legislatiei-nationale&pagina=domenii&menu=Trezorerie

