
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE   

 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

44 din care:   3.5 

curs 

22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  6 

Examinări 3 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

81 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
 Bazele contabilităţii, Fiscalitate, Contabilitate financiară, Finanţe publice 

4.2 de 

competenţe 
 Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

  



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Organizarea sistemului bugetar si a contabilităţii 
instituţiilor publice 

Prelegere şi studii de caz 2 ore 

2. Consideratii privind standardele internaţionale de con-
tabilitate pentru sectorul public 

Prelegere şi studii de caz 2 ore 

3. Conducerea si organizarea contabilitatii activelor fixe Prelegere şi studii de caz 2 ore 

4. Contabilitatea activelor curente Prelegere şi studii de caz 2 ore 

5. Contabilitatea datoriilor curente Prelegere şi studii de caz 2 ore 

6. Contabilitatea finanţărilor din fonduri externe neram-
bursabile 

Prelegere şi studii de caz 2 ore 

7. Contabilitatea datoriilor pe termen lung Prelegere şi studii de caz 2 ore 

8. Contabilitatea capitalurilor proprii Prelegere şi studii de caz 2 ore 

9. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi finanţărilor Prelegere şi studii de caz 2 ore 

10. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar Prelegere şi studii de caz 3 ore 

Bibliografie 

1. Iuliana Georgescu, Leontina Păvăloaia, Contabilitate în administraţia publică, Editura Universiatea 
Al.I.Cuza, 2015 

2. Rentrop&Straton– „ Cartea Verde a Contabilitatii Institutiilor Publice”, Bucuresti, 2017. 
3. Virginia Greceanu-Cocos, Contabilitatea institutiilor publice comentata, actualizata si simplificata, Ed. 

Universitara, Bucureşti, 2014 
4. Manea, M. D., Contabilitatea instituţiilor publice, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 
5. IFAC - Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public Ed. CECCAR, 2009 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 Definirea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea 
entitatii/organizatiei, precum si a factorilor economici, sociali si legislative care influenteaza 
operatiunile economico-financiare 

 Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor 
necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale 

 Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către diferite 
organisme  precum şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări economice  

 Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari. 

Competenţe 

transversale 

1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor contabile specifice instituţiilor publice.  

 

7.2 Obiectivele specifice  Să familiarizeze studenţii cu înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor contabile 

uzuale în contabilitatea instituţiilor publice. 



 
 

 

Bucuresti 
6. ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Organizarea sistemului bugetar si a contabilităţii instituţiilor 

publice,standatdele IPSAS 
Dezbatere 2 ore 

Aplicaţii privind contabilitatea activelor fixe: evaluare, tratamente 

contabile specifice, amortizare, reevaluare.  

 

 

 

Dezbatere si 

monografie contabila 

 

4 ore 

Aplicaţii privind metode de evidenţă şi evaluare a stocurilor. 2 ore 

Aplicaţii privind contabilitatea decontărilor cu clienţii şi debitorii 

diverşi, a creanţelor bugetare. 

2 ore 

Aplicaţii privind evaluarea şi contabilizarea investiţiilor financiare pe 

termen scurt, disponibilităţilor, acreditivelor, avansurilor spre 

decontare   

4 ore 

Aplicaţii privind contabilitatea finantarilor nerambursabile 2 ore 

Aplicaţii privind contabilitatea decontărilor cu furnizorii, creditorii 

diverşi, creditorii bugetelor 

Dezbatere si 

monografie contabila 

2 ore 

Aplicaţii privind contabilitatea  capitalurilor si a datoriilor pe termen 

lung, a veniturilor şi finanţărilor din instituţiile publice 

Dezbatere si 

monografie contabila 

4 ore 

Bibliografie 

1. Iuliana Georgescu, Leontina Păvăloaia, Contabilitate în administraţia publică, Editura Universiatea 
Al.I.Cuza, 2015 

2. Rentrop&Straton– „ Cartea Verde a Contabilitatii Institutiilor Publice”, Bucuresti, 2017. 
3. Virginia Greceanu-Cocos, Contabilitatea institutiilor publice comentata, actualizata si simplificata, Ed. 

Universitara, Bucureşti, 2014 
4. Manea, M. D., Contabilitatea instituţiilor publice, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 
5. IFAC - Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public Ed. CECCAR, 2009 

Bucuresti 
ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei a 
organizat întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, CECCAR şi alte cadre didactice din 
domeniu, titulare la alte departamente din universități din țară. Întâlnirile vizează identificarea 
nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din alte 
instituții de învățământ superior 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea operaţiunilor specifice 

instituţiilor publice 

Observaţie sistemică, 

investigaţia  

 

Evaluare scrisa 

10% 

 

 

70% 

Înţelegerea modului de rezolvare a studiilor 

de caz. 

Capacitatea de a explica şi utiliza corect 

metodele şi procedeele contabile. 

10.5 

Seminar/laborator 

Folosirea metodelor, tehnicelor si 

procedeelor specifice contabilității publice 

Evaluare pe baza de 

intrebări 

10% 

Rezolvarea tipurilor de monografii 

contabile. 

Studii de caz 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea principalelor operaţiuni şi modalitatea de înregistrare a acestora în contabilitate. 

  

 


