
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate publică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Gheorghe Florea  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Gheorghe Florea 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare E. 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

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

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs şi seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual  

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

 

 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Ştiinţe Economice 

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 (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 1. Nu este cazul  

4.2 De competenţe 2. Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice contabilităţii generale 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Studenţii trebuie să răspundă solicitărilor cadrului didactic de implicare în dezbaterile 

legate de temele prelegerilor şi de a răspunde la întrebările care privesc disciplina 

predată. 

• Telefoanele mobile ale studenţilor trebuie trecute pe modul silenţios. 

5.2. de desfăşurare  

a seminarului  
• În cadrul orelor de seminar, cadrul didactic va înainta teme pe care studenţii trebuie să 

le prezinte la solicitarea cadrului didactic. 

• Pe parcursul orelor de seminar, studenţii trebuie să se implice activ din proprie 

iniţiativă sau la solicitarea cadrului didactic în rezolvarea aplicaţiilor practice propuse şi 

în formularea de răspunsuri la întrebările puse de către cadrul didactic/colegi referitoare 

la tema abordată. 

• Nu sunt acceptate divagări de la problematica disciplinei de studiu 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare Observaţii 

Elemente conceptuale privind contabilitatea publică. Sfera 

sa de acţiune. Cadrul legislativ aplicabil. 

Prelegere intensificată, 

dezbatere 
1 prelegere 

Structura administrativ-financiară a sectorului public din 

România. Ordonatorii de credite - grupare, rol şi 

responsabilităţi. 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
1 prelegere 

Procesul bugetar în ţara noastră. Bugetul şi funcţiile sale. 

Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. 

Structurarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Clasificaţia 

funcţională şi economică a cheltuielilor publice.  

Prelegere intensificată, 

dezbatere, exemplificare 
1 prelegere 

Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
1 prelegere 

Contabilitatea activelor fixe 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

2 prelegeri 

Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

2 prelegeri 

Contabilitatea decontărilor cu terţii 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

1 prelegere 

Contabilitatea finanţărilor din fonduri externe 

nerambursabile 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

1 prelegere 

6. Competenţele specifice acumulate  
Competenţe 

 profesionale 

C1.1. Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 

entității/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care 

influenţează operaţiunile economico-financiare. 

C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 

informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale. 

C4.4. Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico-financiari. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

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

al disciplinei  

• Asimilarea de cunoştinţe de specialitate, care să le permită studenţilor dezvoltarea 

abilităţilor necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor generate de 

aplicarea reglementărilor financiar-contabile şi bugetare în activitatea entităţilor 

publice 

7.2 Obiectivele 

specifice  

• Familiarizarea studenţilor cu specificul cadrului legislativ de organizare şi 

funcţionare a entităţilor din sectorul public; 

• Dezvoltarea capacităţii acestora de înţelegere a activităţii unei instituţii publice, 

precum şi a modului concret de reflectare în contabilitate a operaţiunilor economico-

financiare desfăşurate, în funcţie de sursele de finanţare, apartenenţa bunurilor la 

domeniul public sau privat, nivelul de subordonare a instituţiei.  

• Formarea abilităţilor necesare pentru recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea 

informaţiilor în situaţiile financiare, prin prisma realizării imaginii fidele a situaţiei 

patrimoniului (poziţiei financiare), a performanţelor financiare (contului de rezultate), 

a modificărilor capitalurilor proprii şi a fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi 

publice.  



 

 

Contabilitatea trezoreriei 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
1 prelegere 

Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
1 prelegere 

Contabilitatea creditelor bugetare şi a finanţării instituţiilor 

publice 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, exemplificare 
1 prelegere 

Lucrările de închidere a exerciţiului financiar. Elaborarea 

situaţiilor financiare anuale. 

Prelegere intensificată, 

problematizare 
1 prelegere 

 

Bibliografie: 

 

a) referinţe principale (bibliografie minimală): 

1. Cenar I., Contabilitatea instituţiilor publice, Seria Didactica, Alba Iulia, 2015. 

2. Florea G., Contabilitate publică, suport de curs, an universitar 2019-2020. 
3. Georgescu, I., Păvăloaia, L., Contabilitate în administraţia publică, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 

Iaşi, 2015.  

4. Gisberto, A., Nișulescu-Ashrafzadeh I., Contabilitatea în instituțiile publice, Editura ASE, Bucureşti, 

2017.  

5. Mardiros, D.N., Scorţescu, F.I., Contabilitate publică, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2007. 

6. Pitulice, C., Dumitru, M., Ştefănescu, A., Glăvan, M.,  Contabilitate publică. Aplicaţii practice, Editura 

ASE, Bucureşti, 2012. 

7. Tiron Tudor, A., Nistor C. S., Cârstea, A., Contabilitatea instituţiilor publice din România, Editura 

Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013. 

 

b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională): 

***OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.186/29.12.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

***OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Monitorul Oficial al României, nr. 

704/20.10.2009.  

***OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, Monitorul Oficial al României, nr. 37/23.01.2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare Observaţii 

Organizarea sistemului bugetar şi a contabilităţii entităţilor 

publice. Instituţiile publice, clasificare şi descriere. Rolul 

ordonatorilor de credite în conducerea activităţii acestora. 

Expunere, dezbatere, 

problematizare 

1 seminar 

Documente specifice instituţiilor publice. Bugetul şi clasificaţia 

indicatorilor privind finanţele publice. Planul de conturi aplicabil 

instituţiilor publice din România 

Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Aplicaţii privind contabilitatea capitalurilor si a datoriilor pe 

termen lung 

Problematizare, studiu 

de caz, dezbatere 

1 seminar 

Aplicaţii privind contabilitatea activelor fixe Problematizare, studiu 

de caz, dezbatere 

2 seminarii 

Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. 

Probleme si studii de caz. 

Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Contabilitatea relaţiilor cu terţii. Monografie. Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Aplicaţii privind contabilitatea operaţiunilor de trezorerie Problematizare şi 1 seminar 



 

 

studiu de caz 

Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice. Aplicaţii şi studii 

de caz. 

Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Contabilitatea veniturilor şi finanţărilor instituţiilor publice.  Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Contabilitatea finanţărilor nerambursabile. Problematizare şi 

studiu de caz 

1 seminar 

Probleme si studii de caz privind contabilitatea creditelor 

bugetare 

Problematizare şi 

studiu de caz 

2 seminar 

Lucrările de închidere a exerciţiului financiar. Monografie contabilă 1 seminar 

Componenţa, redactarea, aprobarea şi depunerea situaţiilor 

financiare. 

Dezbatere bazată pe 

aplicaţii practice 

1 seminar 

Bibliografie: 

a) referinţe principale (bibliografie minimală): 

1. Cenar I., Contabilitatea instituţiilor publice, Seria Didactica, Alba Iulia, 2015. 

2. Georgescu, I., Păvăloaia, L., Contabilitate în administraţia publică, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 

Iaşi, 2015.  

3. Gisberto, A., Nișulescu-Ashrafzadeh I., Contabilitatea în instituțiile publice, Editura ASE, Bucureşti, 

2017. 

4. Mardiros, D.N., Scorţescu, F.I., Contabilitate publică, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2007. 

5. Pitulice, C., Dumitru, M., Ştefănescu, A., Glăvan, M.,  Contabilitate publică. Aplicaţii practice, Editura 

ASE, Bucureşti, 2012. 

6. Tiron Tudor, A., Nistor C. S., Cârstea, A., Contabilitatea instituţiilor publice din România, Editura 

Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013. 

 

b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională): 

***OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.186/29.12.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

***OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Monitorul Oficial al României, nr. 

704/20.10.2009.  

***OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, Monitorul Oficial al României, nr. 37/23.01.2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoştinţele şi deprinderile dobândite ca urmare a parcurgerii disciplinei “Contabilitate publică” contribuie la 

obţinerea calificărilor prevăzute în RNCIS pentru specializarea “Contabilitate şi informatică de gestiune”, în 
vederea unei inserţii eficiente pe piaţa forţei de muncă, integrării în colective profesionale/de cercetare şi 

rezolvării de probleme specifice interdisciplinare, ţinându-se în acelaşi timp cont de cerinţele formulate de 

potenţialii angajatori şi de exigenţele profesionale şi deontologice ale CECCAR. 
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4  Curs • Cunoaşterea operaţiunilor specifice unităţilor din 

cadrul sectorului public. 

•  Capacitatea de a înţelege şi utiliza corect 

metodele şi procedeele contabile specifice 

domeniului. 

Examen constând în 

rezolvări de aplicaţii 

practice şi răspunsuri 

la întrebări din teoria 

predată  

70 



 

 

• Înţelegerea modului de rezolvare a studiilor de caz 

propuse. 

10.5 Seminar • Înţelegerea problematicii specifice domeniului 

tratate la cursuri și seminarii;  

• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor specifice de 

înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit, 

cu ocazia rezolvării aplicaţiilor practice în cadrul 

seminarului ori a temelor individuale/de grup. 

• Capacitatea de susţinere a raţionamentului contabil 

specific şi a argumentelor proprii 

Evaluarea participării 

active la rezolvarea 

aplicaţiilor practice. 

Teste de verificare 

asemănătoare 

aplicaţiilor derulate la 

seminarii precedente. 

Teme/studii de caz 

propuse ca activitate 

individuală cu 

precizarea cerinţelor 

impuse. 

30 

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru promovare, nota finală trebuie sa fie minim 5. 

Cunoaşterea principalelor operaţiuni întâlnite în activitatea instituţiilor publice şi modalitatea concretă de 

înregistrare a acestora în contabilitate. 

Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul de specialitate. 
 

 
 

 

 

Data completării: 

25.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

 

 
  

 

 

  

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 


	FIŞA DISCIPLINEI

