
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu II/ Semestrul I 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 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 Masterat 

1.6. Programul de studii Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Norme contabile internaţionale pentru 

sectorul public 

2.2. Cod 

disciplină 

SIC 21-4 

2.3. Titularul activităţii de curs Cenar Iuliana 

2.4. Titularul activităţii de seminar Cenar Iuliana 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 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 învăţământ 

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 78 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe - Completarea şi continuarea pregătirii după programele de licenţă, 
privind conceptele şi teoriile economice; 

- Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor financiar-contabile 

la nivelul instituţiilor publice şi elaborarea de judecăţi de valoare 
argumentate; 

- Organizarea şi exercitarea de sarcini specifice contabilităţii la 

nivelul instituţiilor publice. 

 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 Capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii şi rolului 

acesteia la nivelul managementului unei entităţi 

C2 Capacitatea de organizare şi exercitare a sarcinilor specifice contabilităţii 
C3 Capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii 

publice, instituţii de credit 

C6 Capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, 
evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare 

C8 Capacitatea de a elabora strategii privind politica contabilă şi fiscală a entităţilor 

C11 Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară 

C12 Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a 
demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări 

Competenţe transversale CT1 Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru 

rezolvarea de probleme economice specifice, furnizarea de informaţii contabile necesare 
managementului entităţilor 

CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria 

dezvoltare 

CT4 Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii  
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina se doreşte o modalitate de diseminare a standardelor internaţionale 

de contabilitate în sectorul public şi de conştientizare asupra necesităţii 
acestora pentru un tratament nediscriminatoriu în calculul indicatorilor 

macroeconomici şi pentru creşterea coordonării politicilor din domeniul 

finanţelor publice. 

7.2 Obiectivele specifice -  asimilarea cunoştinţelor cu privire schimbările majore la care a fost supusă, 

contabilitatea sectorului public, pe plan naţional şi internaţional; 

-  formarea de raţionamente necesare aplicării în cadrul instituţiilor publice 

din ţara noastră a unor norme contabile convergente cu cele existente la nivel; 
- dezvoltarea de competenţe privind practicile contabile internaţionale în 

sectorul public. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Repere generale cu privire la normele contabile internaţionale 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
2 

2. Convergenţa contabilităţii instituţiilor publice cu Standardele 

Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-urile) 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
2 

3. IPSAS pentru contabilitatea de angajamente. 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
22 

4. IPSAS  pentru contabilitatea de casă 
Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
2 

5. Norme contabile europene pentru sectorul public – EPSAS. Alte norme 

contabile pentru sectorul public. 
Prelegere, conversaţie, 2 

Bibliografie  
1. Androniceanu A. Fundamente privind elaborarea unei lucrări științifice, Editura Universitară, București, 2017. 

2. Bența A. Bența M., Croitoru R., Tratat de contabilitate practică. Contabilitate aplicată, Editura C.H. BECK, București, 2017. 

3. Cenar I., Norme contabile internaţionale pentru sectorului public, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2015. 

4. Cenar I., Standarde internaţionale de contabilitate specifice sectorului public, Seria Didactica, Alba Iulia, 2010. 



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

Public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 

6. Feleagă N., Malciu L., Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004. 

7. Reichard C., Bals H., Resource-based Accounting and Output-Budgeting as Common Patterns of 7. Public Sector Financial 

Management Reforms, International Public Sector Management Symposium, University of Mannheim, 2001. 

8. Tabără N., ş.c., Contabilitate internaţională, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2009. 

9. Federaţia Internaţională a Contabililor, Manual de standarde internaţionale de contabilitate pentru sectorul public, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2009. 

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

CECCAR, Bucureşti, 2013. 

11. Legea 500/2002 privind finanţele publice publicată în M.Of 597/2002, actualizată. 
12. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, M.Of. nr. 454/2008, actualizată. 

13. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului 

instituţiilor publice, publicat în M.Of. 1176bis/2005, actualizat. 

14. http://www.epsas.eu/en/ 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Repere generale cu privire la normele contabile internaţionale 

Conversaţie,  
exemplificări 

Consolidarea punctelor 

esenţiale 

2 

2. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei cu privire la 

convergenţa contabilităţii instituţiilor publice cu IPSAS 

Conversaţie,  
exemplificări 

Consolidarea punctelor 

esenţiale 

2 

3. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei cu privire la 
IPSAS pentru contabilitatea de angajamente. 

Conversaţie,  
exemplificări, exerciţii, 

referate  

Consolidarea punctelor 
esenţiale 

22 

4. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei cu privire la 

IPSAS  pentru contabilitatea de casă 

Conversaţie,  

exemplificări, referate 

Consolidarea punctelor 
esenţiale 

2 

5. Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei prezentate la 

curs cu privire la normele contabile europene pentru sectorul public. Alte 

norme contabile pentru sectorul public. Recapitulare 

Conversaţie,  

exemplificări 
Consolidarea punctelor 

esenţiale 

2 

Bibliografie 
- Identică cu cea menţionată la curs (se pot utiliza si alte surse bibliografice care răspundă cerinţelor pentru temele de seminar) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale de cercetare în domeniul contabilităţii cât şi celor formulate 

de angajatori, contribuind la dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice referitoare la normele contabile 
internaţionale specifice sectorului public, necesare viitorilor profesionişti în domeniul contabilităţii. 

 

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  60% 



10.5 Seminar/laborator Calitatea 

lucrărilor/proiectelor 
elaborate, corectitudinea 

conţinutului  

Verificare pe parcurs. 

Studiu de caz – metoda 
practică  

40% 

 

 
 

40%* 

Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice - prezentarea la 
manifestări științifice și/sau 

publicarea aestora* 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Demonstrarea competenţelor în:  

- cunooșterea normelor contabile internaționale 

- cunoașterea principaelor aspecte tratate de către IPSAS-urile pentru cotabilitatea de angajamente și a celui pentru 

contabilitatea de casă 
- să cunoască acțiunile intreprinse și stadiul elaborării de standarde europene de contabilitate pentru sectorul public 

- să rezolve corect aplicații practice similare celor de la seminar 
*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 

   12.09.2019                       Prof. univ. dr. Cenar Iuliana      Prof. univ. dr. Cenar Iuliana 
 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

    17.09.2019                  Conf. univ. dr. Iuga Iulia Cristina 



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  60% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea 

lucrărilor/proiectelor 

elaborate, corectitudinea 

conţinutului  

Verificare pe parcurs. 

Studiu de caz – metoda 

practică  

40% 
40%* Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice - prezentarea la 

manifestări științifice și/sau 
publicarea aestora* 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Demonstrarea competenţelor în:  
- cunooșterea normelor contabile internaționale 

- cunoașterea principaelor aspecte tratate de către IPSAS-urile pentru cotabilitatea de angajamente și a celui pentru 

contabilitatea de casă 

- să cunoască acțiunile intreprinse și stadiul elaborării de standarde europene de contabilitate pentru sectorul public 
- să rezolve corect aplicații practice similare celor de la seminar 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
*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  60% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea 

lucrărilor/proiectelor 

elaborate, corectitudinea 
conţinutului  

Verificare pe parcurs. 

Studiu de caz – metoda 

practică  40% 
 

 

40%* 
Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice - prezentarea la 

manifestări științifice și/sau 
publicarea aestora* 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Demonstrarea competenţelor în:  
- cunooșterea normelor contabile internaționale 

- cunoașterea principaelor aspecte tratate de către IPSAS-urile pentru cotabilitatea de angajamente și a celui pentru 

contabilitatea de casă 
- să cunoască acțiunile intreprinse și stadiul elaborării de standarde europene de contabilitate pentru sectorul public 

- să rezolve corect aplicații practice similare celor de la seminar 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

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

 



 


