
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină Contabilitatea institutiilor publice 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CIG.05.06 V DS 4 2 1   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Bolos Marcel Sarac Ionut   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor    
Gradul didactic Conferentiar    

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Asociat   

Vârsta      
V. 

• Obiectivele disciplinei  
• Introducerea studenţilor în problematica contabilitatii institutiilor publice; 
• Prezentarea progresivă şi pedagogică a conţinutului principalelor categorii economice din 

domeniul contabil.  
• Furnizarea unor informaţii cantitative şi calitative în procesul decizional pentru contabilitatea 

instituţiilor publice. 
• Formarea de competenţe în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. 

 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE – 
PREZENTARE GENERALĂ 
1.1. Obiectul, organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 
1.2. Sistemul institutiilor publice din Romania 
1.3. Creditele bugetare si rolul ordonatorilot de credite 
 
CAPITOLUL II. CONTABILITATEA CAPITALURILOR SECTORULUI PUBLIC 
2.1. Contabilitatea capitalurilor proprii 
2.2. Contabilitatea provizioanelor 

2 ore /sapt 



2.3. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 
 
 
CAPITOLUL 1II. CONTABILITATEA FLUXURILOR DE IMOBILI ZĂRI ÎN 
SECTORUL PUBLIC 

3.1. Contabilitatea imobilizarilor corporale 
3.2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale 
3.3. Contabilitatea imobilizarilor financiare 
 
CAPITOLUL IV. CONTABILITATEA FLUXURILOR DE DECONTARE CU 
TERŢII  

4.1. Contabilitatea decontarilor din operatiuni comerciale 
4.2. Contabilitatea decontarilor cu personalul 
4.3. Contabilitatea decontarilor cu asigurarile sociale, protectia sociala, bugetul statului 
si alte bugete  

 
CAPITOLUL V. CONTABILITATEA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂŢI 
BĂNEŞTI 

5.1. Contabilitatea investitiilor pe termen scurt si a conturilor deschise la trezoreria 
statului si banci 
5.2. Contabilitatea numerarului din casierie si a altor valori  
5.3.Contabilitatea acreditivelor si a altor operatiuni de trezorerie 

 
CAPITOLUL VI. CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 
PUBLICE 

6.1. Contabilitatea cheltuielilor 
6.2. Contabilitatea veniturilor 
 
CAPITOLUL VII. ABORDAREA PRACTICĂ A LUCRĂRILOR DE SINTEZĂ ŞI 
RAPORTARE CONTABILĂ 

7.1. Aspecte generale 
7.2. Structura si continut 

 
  
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
Seminar nr. 1 Institutiile publice si creditele bugetare – 2 ore 
(obiectivul este prezentarea caracteristicilor institutiilor publice din Romania, a 
particularitatilor privind organizarea si conducerea contabilitatii in sectorul public, 
definirea si intelegerea conceptului de credite bugetare, prezentarea rolului 
ordonatorilor de credite si a relatiilor dintre acestia).  
  
Seminar 2 Contabilitatea capitalurilor - 2 ore 
(obiectivul este prezentarea caracteristicilor capitalurilor, rezervelor si a fondurilor, 
prezentarea rezultatului patrimonial si a modului de determinare si inregistrare a 
acestuia, prezentarea si inregistrarea imprumuturilor si datoriilor asimilate, aplicaţii 
practice privind capitalurile). 
 

1 ora/sapt 



       Seminar 3 Contabilitatea activelor imobilizate – 2 ore 
(obiectivul este caracterizarea tipurilor de active imobilizate, particularitati privind 
contabilitatea bunurilor ce apartin domeniilor public si privat al statului si unitatilor 
administrativ teritoriale, intrarea in patrimoniu, amortizarea, reevaluarea si iesirea din 
patrimoniu a activelor fixe, aplicatii practice privind operatiunile cu active fixe)  
 
Seminar 4 Contabilitatea decontarilor cu tertii – 2 ore 
( obiectivul este prezentarea inregistrarilor privind decontarile cu clientii, furnizorii, 
debitorii si creditorii diversi, decontarile cu personalul, asigurarile sociale, protectia 
sociala, bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat, alte 
operatiuni privind tertii, aplicaţii practice ) 
 
Seminar 5 Contabilitatea fluxurilor de disponibilitati banesti – 2 ore 
(obiectivul este prezentarea particularitatilor privind trezoreria institutiilor publice, a 
principalelor operatiuni privind investitiile pe termen scurt, disponibilul in conturi la 
trezoreria statului si in conturi la banci, numerarul si alte valori din casierie, 
acreditive si alte operatiuni de trezorerie, aplicaţii practice) 
 
Seminar 6 Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor– 2 ore 
(obiectivul este prezentarea cheltuielilor si veniturilor unei institutii publice, 
clasificarea indicatorilor privind finantele publice, modalitatea de inregistrare in 
contabilitate, inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri, aplicaţii practice) 
 
Seminar 7 Lucrari de sinteza si raportari contabile – 2 ore 

(obiectivul este prezentarea lucrarilor de sinteza, a structurii si continutului situatiilor 
financiare, aplicatii practice) 

  
VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

Bibliografie 
1. Bolos M, Şoşdean A, Trifan V – Bugetul local – abordare teoretică şi 

metodologică, Editura Mirton, Timişoara, 2002; 
2. Bolos M. Bugetul si contabilitatea comunitatilor locale intre starea actual si 

posibilitati de modernizare, Editura Economica, Bucuresti, 2006 
3. Moraru Ana si c.a., Contabilitatea institutiilor publice, Editura economica, 

Bucuresti, 2007 
4.    Şoşdean A. – Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Mirton, Timişoara, 2003; 
5.  Tulai C. – Finanţele publice şi fiscalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 

Napoca, 2003. 
6.   OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de evident contabila la 

institutiile publice si de evaluare a patrimoniului acestora 
 

VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 

Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Laborator  
Proiect   

 
IX. 



Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte cumulate din tratarea  

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu. 

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

60% 

Seminar  • răspunsurile finale la lucrările practice de seminar 

• testarea continuă pe parcursul semestrului 

• alte activităŃi (precizaŃi) . 

20% 
20% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înŃelegere  

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice disciplinei contabilitatii institutiilor publice, printre care noţiunile de 
credit bugetar, domeniu public, domeniu privat, amortizare integrala in momentul achizitiei, si cu conturile specifice 
din planul de conturi general pentru institutii publice. 
 

2.  Explicare şi interpretare 

Analiza  operatiunilor desfasurate la nivelul institutiilor publice, a modului de reflecatre in contabilitate a acestora, 
modalitatea de stabilire a rezultatului patrimonial si al rezultatului executiei bugetare. 

 

3. Instrumental - aplicative  

Inregistrarea in contabilitatea institutiei publice a operatiunilor cu continut economic si financiar, utilizarea planului 
de conturi pentru institutiile publice in corelatie cu indicatorii din clasificatia indicatorilor privind finantele publice in 
vederea realizarii contului de executie bugetara. 

Dezvoltarea capacităţii practice prin studiu de caz. 

 

4. Atitudinale  

Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiinţific prin incurajarea participarii studentilor 
la cercuri si sesiuni de comunicari stiintifice. 

Participarea la propria dezvoltare profesională. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Conf univ dr Bolos Marcel 
          


