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Argument 

Dragi elevi și profesori! 

Prezentul material didactic este adresat elevilor anului 3 de studii în domeniul de formare 

profesională 412 Finanțe, activitate bancară și asigurări, precum și profesorilor la unitatea de curs 

Finanțe publice. Caietul de aplicații practice este elaborat în conformitate cu Curriculumul modular 

la Finanțe Publice în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterţiar. 

Unitatea de curs Finanțe publice este una teoretică cu aplicații practice în domeniul 

financiar. În lumea contemporană  finanțele publice constituie o componentă de primă dimensiune 

a vieții social-economice  a fiecărei națiuni. Finanțele publice și-au cucerit această poziție prin 

proporțiile uriașe ale transferurilor bănești de la persoane fizice și juridice - la resursele financiare 

ale statului, către bugete și prin dirijarea acestor resurse de la bugetul public național - către 

persoane fizice și  juridice.  

Republica Moldova, pe calea transformărilor în vederea dezvoltării economiei de piață, în 

prezent are de soluționat mai multe probleme cu caracter financiar. Reieșind din aceste 

considerente este foarte utilă studierea teoriei și practicii  finanțelor publice sub aspect modern, 

actual și aplicarea ei în condițiile social-economice a țării noastre. În procesul de elaborare a 

caietului de aplicații practice s-a ținut cont de actele legislative în vigoare la momentul elaborării. 

Reieșind din dinamismul mecanismului economic conținutul acestui caiet va fi supus completării 

și actualizării continue. 

           Unitatea de curs Finanțe publice are un rol esențial în formarea specialistului din domeniul 

Afaceri, administrare și drept. Majoritatea unităților de curs de profil economic au la bază 

conținuturi specifice domeniului financiar. Specialistul competent trebuie să abordeze  

problematicii privind: conținutul economic și funcțiile finanțelor publice, sistemul resurselor 

financiare publice, noțiunile generale despre impozite, sistemul bugetar și procesul bugetar, 

împrumuturile de stat, datoria publică, echilibrul financiar.  

 Autorii au recurs la elaborarea prezentului material didactic drept răspuns la numeroasele 

solicitări ale elevilor și profesorilor la unitatea de curs Finanțe publice, din motivul inexistenței 

uni asemenea suport și lipsei manualelor și surselor informaționale actualizate și adaptate la 

realitatea economică a Republicii Moldova. Autorii își doresc, cu toată sinceritatea, să ajute elevii 

și profesorii în procesul de predare-învățare a unității de curs Finanțe Publice și să contribuie astfel 

la formarea competențelor profesionale la elevi, astfel încât aceștia să susțină cu succes examenul 

curent, examenul de absolvire la specialitate și să se integreze ușor și eficient în activitatea 

profesională. 

Vă dorim mult succes! Autorii 

 


