
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu II / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune 
241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Contabilitatea instituţiilor publice 2.2. Cod disciplină CIG 223 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

2.4. Titularul activităţii de seminar Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe săptămână 4  din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- pentru studenţi: suport de curs în format editat  

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

- pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 

entităţii/organizaţiei  

C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - 

contabile şi/sau fiscale  

C4.Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

C5.  Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil  

Competenţe transversale  - 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităţii studentului de a construi şi utiliza corect şi 

eficient informaţia contabilă la nivelul instituţiilor publice 

7.2 Obiectivele specifice - Transmiterea fundamentelor teoretice şi metodologice ale 

gestiunii grefate de patrimoniul public;  

- Prezentarea noţiunilor, relaţiilor, tehnicilor şi procedeelor 

specifice contabilităţii instituţiilor publice, pentru reflectarea, 

modelarea, calculul, analiza şi controlul valorilor economice prin 

dublă reprezentare şi dublă înregistrare;  

- Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice 

utilizării adecvate, sistematice a instrumentelor contabile la nivelul 

instituţiilor publice. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Organizarea şi conducerea instituţiilor publice. 

Particularităţile instituţiilor publice, Clasificarea instituţiilor 

publice, Ordonatorii de credite – atribuţii şi răspunderi, 

Clasificaţia bugetară, Principii şi etape ale finanţării bugetare, 

Obiectul şi sfera de cuprindere a contabilităţii publice, 

Organizarea contabilităţii publice curente şi centralizatoare, 

Conturi sintetice şi analitice la nivelul instituţiilor publice 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore (fizic, față în 

față) 

Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor la instituţiile 

publice. Premisele organizării contabilităţii la instituţiile publice. 

Transpunerea contabilă a tranzacţiilor privind: capitalurile, 

activele fixe, stocurile, decontările cu terţii, trezoreria, 

cheltuielile, veniturile şi finanţările, angajamentele şi  elementele 

extrabilanţiere 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

14 ore (fizic, față în 

față) 

Raportări financiare la instituţii publice. Situaţiile financiare – 

utilitate, funcţii şi structură. Bilanţul. Contul de rezultat 

patrimonial. Contul de execuţie bugetară. Situaţia fluxurilor de 

trezorerie. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor. Situaţia 

modificărilor în structura activelor/capitalurilor. Note explicative.  

Sistemul naţional de raportare Forexebug. Indicatori de rezultat. 

Controlul financiar- contabil 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

6 ore 

Internaţionalizarea contabilităţii în sectorul public. IPSAS. 

EPSAS. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore 

8.2 Bibliografie 

Belean P., Bugetul public şi trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 

Cenar I., Contabilitatea instituţiilor publice. Note de curs, Seria Didactica, Alba Iulia, 2019. 

Cenar I., Iniţiere în contabilitatea instituţiilor publice, Seria Didactica, Alba Iulia, 2009. 

Chirică L., Bănuţ A., Finanţe publice, contabilitate bugetară şi de trezorerie, Editura Economică, Bucureşti, 2002. 

Dascălu C., ş.c., Convergenţa contabilităţii publice din România la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 

Drăgan, C.M., Noile orizonturi ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009. 

Hada T., ș.c., Contabilitatea instituțiilor publice din România, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2016. 



Gisberto-Chițu A, Nișulescu – Ashrafzadeh I., Contabilitatea în instituțiile publice, Editura ASE, București, 2017. 

Manea M.D., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Moşteanu, T., ş.c. Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

Roman C., Gestiunea financiară a instituţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2000, 2004. 

Şoşdean A., Blidisel R., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006. 

Stefan I., s.c., Finanţele şi contabilitatea instituţiilor publice, Editura Mirton, Timişoara, 2008. 

Federaţia Internaţională a Contabililor, Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2013. 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M.Of. nr. 454 /.2008, actualizată. 

OMFP nr. 1917 din 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a planului de conturi pentru instituţii publice şi a monografiei privind 

înregistrarea in contabilitate a principalelor operaţiuni, publicat în  M.Of. nr. 1176bis/2005, actualizat. 

OMFP nr. 1954 din 16.12.2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 

publicat în M.Of. nr. 1186 bis/2005, actualizat. 

http://www.mfinante.ro/ 
Seminar-laborator   

Elemente de contabilitate (recapitulare). Prevederile legii 

contabilităţii pentru instituţiile publice.  

Conversaţie 

Exemplificări 

Test grilă 

2 ore 

Organizarea şi conducerea instituţiilor publice 

Conversaţie 

Exemplificări 

Test grilă 

4 ore 

Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor la 

instituţiile publice 

Conversaţie 

Exemplificări 

Prezentare monografii contabile 

14 ore 

Raportări financiare la instituţii publice 

Conversaţie 

Exemplificări 

Lucrare practică: Întocmirea 

situaţiilor financiare la o instituţie 

publică sau 

Elaborarea unui referat pe tema 

politicilor contabile la nivelul unei 

instituţii publice 

4 ore 

Internaţionalizarea contabilităţii în sectorul public. 

Recapitulare 

Conversaţie 

Exemplificări 
4 ore 

Notă: recuperarea seminarelor se va face astfel: 

- rezolvarea testelor grilă; 

- conceperea şi rezolvarea a câte 10 aplicaţii practice şi a unui test grilă cu minim 5 întrebări pe tematica seminarului 

de la care absentează; 

- întocmirea situaţiilor financiare la o instituţie publică. 

Bibliografie 

- reperele bibliografice menţionate pentru orele de curs; 

- orice sursă bibliografică care răspunde cerinţelor tematicii de seminar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în 

domeniul contabilităţii in general, operabilă la nivelul instituţiilor publice în special. Pentru studenţii care continuă 

studiile la un program de master în domeniul contabilităţii (în instituţiile publice) disciplina poate constitui un punct 

de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat. Prin conţinut, 

disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor şi vine în sprijinul exercitării raţionamentului 

profesional în contabilitate. 

 

 

 

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului. 
75% 

10.5 Seminar/laborator - Calitata lucrărilor practice  Verificare pe parcurs 

Efectuarea unor lucrări 

practice 

Întocmire referate 

 

 

10% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor  
10% 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminarilor  5% 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice* 
25%* 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

 -  să aibă complet portofoliul activităților de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea instituţiilor publice  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari și derularea operaţiunilor specifice controlului 

financiar-contabil 
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    19.09.2022              Prof. univ. dr. Cenar Iuliana             Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 

 

 

Data avizării în departament        Semnătura director de departament 

      23.09.2022          Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINE 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului. 
75% 

10.5 Seminar/laborator - Calitata lucrărilor 

practice  
Verificare pe parcurs 

Efectuarea unor lucrări 

practice 

Întocmire referate 

 

 

10% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor  
10% 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminarilor  
5% 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice* 
25%* 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 -  să aibă complet portofoliul activităților de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea instituţiilor publice  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari și derularea operaţiunilor specifice controlului 

financiar-contabil 
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

19.09.2021   
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală   

 
 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Evaluare finală. Proba 

scrisă în cadrul examenului. 
75% 

10.5 Seminar/laborator - Calitata lucrărilor 

practice  
Verificare pe parcurs 

Efectuarea unor lucrări 

practice 

Întocmire referate 

 

 

10% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor  
10% 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminarilor -  
5% 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice* 
25%* 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 -  să aibă complet portofoliul activităților de la seminar  

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea tranzacţiilor în contabilitatea instituţiilor publice  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari și derularea operaţiunilor specifice controlului 

financiar-contabil 
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

19.09.2021   
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evalua 


