
MASTER ADMINISTRATIE PUBLICA   

FRECVENTA REDUSA  

PROGRAMARE EXAMENE SI RESTANTE  

12.06.2017 - 02.07.2017 

ANUL I DATA ORA  SALA 

Management public Moodle  Moodle  Detalii pe moodle 

Proceduri administrative 
17.06 

12.00 
III/2-Examen scris+predare 

lucrare 

Analiza politicilor publice 21 iunie e-mail pana 

la ora 24.00 

De trimis lucrarile la adresa 

marton@fspac.ro 

Analiza politicilor publice 23 iunie  16.00 IV/3 

Dezvoltare comunitară 01.07 9.00 IV/1 

Etică în administrația publică 
02.07 

E-mail  
Referat de transmis pe adresa 

liviu.radu@fspac.ro 

 

26.05.2017 - 11.06.2017 

ANUL II DATA ORA  SALA 

Evaluarea programelor 28.05 

E-mail  

E-mail-referat de transmis 

la adresa 

raluca.antonie@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos  

Analiza Politicilor Publice-pentru restantieri si 

prelungire de studii  

28.05 e-mail pana la ora 

24.00 

De trimis lucrarile la adresa 

marton@fspac.ro 

Analiza Politicilor Publice--pentru restantieri si 

prelungire de studii 

30.05 
17.00 

II/4 

Management financiar şi contabilitatea 

instituţiilor bugetare 

01.06 

E-mail  

Lucrare transmisa pe adresa 

zai@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos.  

Guvernare electronică 09.06 18.00 examen online Moodle 

Leadership în sectorul public 11.06 Moodle Vezi detalii Moodle.  

 

 

mailto:zai@fspac.ro


 

RESTANTE PENTRU AN III SI PRELUNGIRE DE STUDII  

12.06.2017 - 18.06.2017 

ANUL II DATA ORA  SALA 

Analiza Politicilor Publice-pentru restantieri 

si prelungire de studii 
12.06 

e-mail pana la ora 

24.00 

De trimis lucrarile la adresa 

marton@fspac.ro 

Analiza politicilor publice--pentru restantieri si 

prelungire de studii 
14.06 18 

II/4 

Evaluarea programelor 17.06 

E-mail  

E-mail-referat de transmis 

la adresa 

raluca.antonie@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos  

Management financiar şi contabilitatea 

instituţiilor bugetare 

18.06 

E-mail  

Lucrare transmisa pe adresa 

zai@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos.  

Guvernare electronică 16.06 18.00 examen online Moodle 

Leadership în sectorul public 14.06 Moodle Vezi detalii Moodle.  

 

PROIECT FINAL – EVALUAREA PROGRAMELOR 

Urmatorul proiect trebuie pregatit pentru evaluarea finala la cursul de evaluare a 

programelor. Este un proiect pe care trebuie sa il realizati individual si sa il predati 

in data stabilita la ultima intâlnire din acest semestru. 

Structura proiectului: 

Pornind de la un program sau proiect, realizati designul unei evaluari, având in vedere urmatoarele 

etape: 

1. descrierea programului ales (referindu-va la scop, obiective, activitati, actori 

implicati, grup tinta, calendar, rezultate, resurse, efecte multiplicatoare) 

2. mentionarea tipului de evaluare pe care il implementati in cadrul 

programului ales – argumentati utilitatea lui in cazul proiectului ales vis-a-vis de beneficiarii evaluarii, 

scopul evaluarii, tipul programului. 

3. identificarea metodei sau metodelor de evaluare care ar trebui utilizate 

4. explicarea motivelor pentru care optati pentru respectivele metode de 

evaluare, aratând avantajele si dezavantajele metodelor alese, cu referire la 

programul evaluat. 

5. mentionarea indicatorilor care ar trebui utilizati pentru monitorizare si 

realizarea evaluarii– argumentati utilitatea lor 

mailto:zai@fspac.ro


6. mentionarea metodelor de colectare si analiza a datelor care ar trebui 

utilizate pentru a aduna suficiente informatii legate de indicatori –argumentati alegerea lor 

7. calendarul evaluarii programului-prezentati succinct si orientativ de cât timp aveti nevoie pentru a 

realize fiecare etapa a evaluarii. 

8. notarea elementelor care ar trebui incluse in raportul de evaluare a 

programului referindu-va si la modul de prezentare al acestora- prezentati pe scurt aceste elemente. 

 

TEMATICA SUBIECTELOR PENTRU STUDIILE DE CAZ DE LA DISCIPLINA 

MANAGEMNET FINANCIAR 

 

1. Analiza bugetului (regiune, ţară, U.E.28.)pe ultimii 3, 5, 10 ani. 

2. Analiza bugetului unei instituţii publice pe ultimii 5 ani (serviciile descentralizate ale 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi 

Alimentaţiei, etc.). abordare pe ţară 

3. Studiu privind evoluţia veniturilor în perioada 3, 5, 10 ani (regiune, ţară, U.E.28.). 

4. Studiu privind evoluţia cheltuielilor  în perioada 3, 5, 10 ani  (regiune, ţară, U.E.28.). 

5. Studiu privind excedentul-deficitul.(regiune, tară, U.E.28) în perioada 3, 5, 10 ani. 

6. Studiu privind descentralizarea cheltuielilor (regiune, ţară, U.E.28.)în perioada 3, 5, 10 ani. 

7. Studiu privind managementul financiar în contextul regionalizării. 

8. Studiu privind atragerea de fonduri europene(regiune, ţară, U.E.28.)în perioada X. 

9. Tendinţe şi raporturi între bugetele locale şi cel central. 

10. Studiu privind parteneriatul public - privat în realizarea unor acţiuni economice la nivel local. 

11. Studiu de caz privind echilibrarea bugetelor in jud, regiune, ţară perioada 3, 5, 10 ani 

12. Studiu de caz privind împrumuturile. 

13. Studiu de caz privind creditarea locală. 

14. Studiu de caz privind sursele alternative de finanţare. 

15. Studiu privind tendinţele fiscalităţii în regiunea, ţara , U.E.28 

16. Studiu de caz privind gradul de colectare. 

17. Studiu privind evaziunea fiscală la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale (oraş, judeţ, 

etc.). 

18. Studiu privind datoria publică în perioada 3, 5, 10 ani. 

19. Studiu privind masurile luate de România în vederea reducerii arieratelor. 

20. Studiu privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară. 

21. Studiu de caz privind elaborarea unui program de investiţii de capital. 

22. Politici bugetare în contextul integrarii în U.E. 



23. Întreprinderile publice şi politica U.E. 

24. Problematica subvenţionării în U.E. 

25. Studiu privind problematica(fiscalitaţii, bugetară, datoriei publice, subvenţionarii, creditarii, 

împrumuturilor, evaziunii fiscale, deficitului, subvenţionării) în contextul crizei economice. 

 

Fiecare cursant îşi va alege una dintre temele prezentate mai sus şi nu se acceptă ca doi cursanţi de la 

aceeaşi instituţie să aleagă aceeaşi temă. Lucrările vor trebui predate până la data de în format 

electronic (Times New Roman, 12, 1,5 lines), la adresa de e-mail: zai@fspac.ro Studiile de caz trebuie 

să aibă minimum 20 de pagini (cu tabele, grafice, bibliografie şi note de subsol). Se vor puncta de 

asemenea următoarele: determinarea diverselor cauze care au determinat creşterile descreşterile, 

calcularea de indici indicatori (indici cu bază fixă,indici cu bază în lanţ, ponderi din total, ponderi din 

P.I.B. etc.) realizarea de corelaţii, modelări. În notarea lucrarilor se vor avea în vedere următoarele: 

numărul de pagini, forma lucrării, partea teoretică, partea practică, bibliografia. Termen de predare 

1.06.2017. 

 

Lect. univ. dr.  

                      Paul ZAI 

 


