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Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
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Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

DI

- Transmiterea la studenţi a fundamentelor teoretice şi metodologice ale gestiunii
grefate de patrimoniul public;
- Dezvoltarea noţiunilor, relaţiilor, tehnicilor şi procedeelor specifice
contabilităţii 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.
Studiu individual (SI)
Organizarea şi conducerea instituţiilor publice. Particularităţile organizării
instituţiilor publice. Resursele financiare ale instituţiilor publice. Ordonatorii de
credite – atribuţii şi răspunderi.
Clasificaţia bugetară şi finanţarea instituţiilor publice.
Contabilitatea instituţiilor publice - istoric, obiect, organizare. Repere istorice
privind contabilitatea publică în România. Obiectul contabilităţii publice.
Organizarea contabilităţii bugetare curente şi centralizatoare.
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 a elementele
extrabilanţiere.
Situaţiile 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. Politici contabile şi note
explicative.
Internaţionalizarea contabilităţii în sectorul public. IPSAS. EPSAS.
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Fundamente generale privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice
şi contabilitatea acestora. Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare aferente

modulelor 1 şi 2.
AT2. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice la instituţiile publice.
Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare aferente modulului 3.
AT3.
Prezentarea situaţiilor financiare la instituţii publice. Clarificarea
răspunsurilor la testele de evaluare aferente modulului 4.
Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă unităţilor de studiu U1 -U3
TC2. Tema de control aferentă unităţi de studiu U4
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea notei - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje)
- teme de control
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Lista
materialelor
didactice
necesare

- pentru cursanţi: suport de curs în format editat
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătură

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative
aplicate

