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Agenda cursului de instruire on-line cu genericul: 
 „Finanțe publice: practica și teoria pentru specialiști începători”  

durata cursului de instruire este de 18 ore 
       

Nr. 
d/o Tematica sesiunilor de instruire Timpul 

desfășurării 

I ZI 

1.  Prezentarea formatorului și cursului „Introducere în finanțe publice”: 
Introducere în agendă, obiectivele cursului, modul de interacțiune și lucru la 
distanță, studierea individuală, regulile cursului. 

900 – 1000 

2.  
Conceptul de finanțe publice: 
• Cadrul normativ în domeniul finanțelor publice. 
• Noțiuni principale. 
• Trăsăturile caracteristice ale finanțelor publice. 
• Conținutul, funcțiile și rolul finanțelor publice.  

1000 – 1100 

Pauză 1100 – 1115 

3.  

Bugetul public național (BPN): 
• Componentele bugetului public național. 
• Componentele  bugetelor consolidate: central și local. 
• Responsabilitățile administratorilor de buget. 
• Principiile bugetare. 

1100 – 1300  

4.  Tema pentru acasă. 1 oră 

II ZI 

5.  

Bugetul public național (BPN) (continuare): 

• Regulile bugetar-fiscale. Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale. 
• Calendarele bugetare pentru componentele BPN: BS, FAOAM, BASS și 

BL. 

900 – 1000 

6.  

Procesul bugetar.  Planificarea bugetară. Setul metodologic privind 
elaborarea, modificare a bugetului. 
• Etapele principale și termenele de realizare a activităților în procesul de elaborare 

și aprobare a bugetului. 
• Acțiuni și responsabilități pentru elaborarea și aprobarea bugetelor. 
• Elaborarea și aprobarea bugetelor anuale. 
• CBTM: rolul, funcțiile, particularitățile și elementele principale. 

 
1000 – 1130  

Pauză 1130 – 1145 

7.  

Planificarea bugetară. Setul metodologic privind elaborarea, modificarea 
bugetului. (continuare) 
• Bugetul provizoriu. 
• Repartizarea bugetului aprobat. 
• Bugetarea pe programe. 

1145 – 1300 

8.  Tema pentru acasă.  1 oră 

III ZI 

9.  Recapitularea procesului și calendarului bugetar, componentelor BPN 
Testare. 900 – 930 

10.  

Clasificația bugetară: 
• Cadrul legal 
• Esența și structura clasificației bugetare; 
• Componentele Clasificației bugetare  
• Relațiile între elementele clasificației bugetare și reguli 
• Administrarea clasificației bugetare. 

930 – 1130  
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Pauză 1130 – 1145 

11.  
Executarea bugetară și managementul angajamentelor: 
• Cadrul normativ aferent executării bugetelor – componente ale BPN. 
• Rolul și funcțiile trezoreriei. Contul unic trezorerial. 
• Generarea codului IBAN. 

1145 – 1300 

12.  Temă pentru acasă. 1 oră 

IV ZI 

13.  • Recapitulare ziua 3 900 – 930 

14.  

Executarea bugetară și managementul angajamentelor (continuare): 
• Executarea de casă a bugetului: încasările bugetare, plățile bugetare, 

închiderea anului bugetar.  
• Cadrul normativ aferent angajamentelor. 
• Contractarea de mărfuri, lucrări și servicii. 

930 – 1030  

Pauză 1030 – 1045 

15.  

Evidența contabilă în sistemul bugetar: 
• Reglementarea normativă a contabilității autorităților/instituțiilor bugetare. 
• Aspecte teoretice și practice privind organizarea evidenței contabile în 

sistemul bugetar. 
• Planul de conturi pentru autoritățile/instituțiile bugetare.  
• Registrele contabile. 

1045 – 1145  

16.  Tema pentru acasă. 1 oră 

V ZI 

17.  Recapitulare ziua 4 900 – 930 

18.  

Evidența contabilă în sistemul bugetar (continuare):  
• Politica de contabilitate: necesitatea elaborării, structura, modificarea 

acesteia; 
• Prezentarea Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în 

autoritățile/ instituțiile bugetare bazat pe platforma 1C (SIIECAP). 
• Rapoartele financiare întocmite de autoritățile/instituțiile bugetare. 

930 – 1030 

19.  • CFPI, auditul intern și auditul extern, inspectarea financiară. 
• Lecții de învățat pentru a nu admite iregularități în managementul financiar. 1030 – 1130 

Pauză 1130 – 1145 

20.  
• Testarea însușirii materialului. 
• Concluzii finale. 
• Închiderea cursului. 

1145 – 1230  

 
 
 
 


