
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2016-2017 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  DPPD 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Management educaţional 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Management financiar-contabil în 

instituţiile de învăţământ 

2.2. Cod disciplină ME 2402 

 

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 II 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. Numar ore pe 

saptamana 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
42 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 14 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminariie/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

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 C3 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 

preşcolari / şcolarii mici 

C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă  

Competenţe transversale CT2 Cooperarea eficienta în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfasurarii proiectelor si programelor din domeniul stiintelor educatiei 

CT4 Promovarea valorilor  asociate realizării unui învăţământ de calitate, în 

conformitate cu  politicile educaţionale interne şi în acord  cu cele elaborate şi 

popularizate la nivel european, pe baza cunoaşterii specificităţii domeniului educaţional 

european şi a interculturalităţii 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza  

instrumentele specifice managementului financiar contabil în 

instituţiile de învăţământ 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice de management 

financiar contabil; 

- formarea deprinderilor practice privind utilizarea adecvată a 

instrumentelor specifice contabilităţii şi finanţelor în instituţiile de 

învăţământ; 

- formarea deprinderilor practice de analiză şi interpretare a 

informaţiei financiar-contabilă. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Organizarea şi funcţionarea sistemului şi instituţiilor de învăţământ. 
Organizarea sistemului naţional de învăţământ. Conducerea sistemului şi 

instituţiilor de învăţământ. Particularităţile instituţiilor publice de 

învăţământ. Ordonatorii de credite.  

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 4 

Planificarea financiară la nivelul instituţiilor de învăţământ. Finanţele 

şi sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ. Procesul bugetar în 

instituţiile de învăţământ. Fundamentarea bugetului instituţiilor de 

învăţământ Execuţia bugetară în învăţământ. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 4 

Organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile în instituţiile 

de învăţământ. Cadrul general privind organizarea si conducerea 

contabilităţii la instituţiile  de învăţământ. Obiectul şi formele 

contabilităţii. Patrimoniul instituţiilor de învăţământ - obiect al 

înregistrărilor contabile. Contul - procedeu de bază al metodei 

contabilităţii. Sistemul de documente. Inventarierea în instituţiile de 

învăţământ.  

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 4 

Contabilitatea principalelor tranzacţii şi evenimente la instituţiile de 

învăţământ. Premisele organizării contabilităţii la instituţiile de 

învăţământ. Contabilitatea capitalurilor. Contabilitatea activelor fixe. 

Contabilitatea stocurilor. Contabilitatea decontărilor la instituţiile de 

învăţământ. Contabilitatea trezoreriei. Contabilitatea cheltuielilor şi 

veniturilor la instituţiile de învăţământ. Contabilitatea angajamentelor şi 

creditelor bugetare. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 10 

Situaţiile financiare la instituţiile de învăţământ. Elemente generale Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 4 



privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de rezultate patrimonial. 

Contul de execuţie bugetară. Situaţia fluxurilor de trezorerie. Situaţia 

modificărilor în structura activelor/capitalurilor. Politici contabile şi note 

explicative  

Analiza şi controlul activităţii financiar-contabile în instituţiile de 

învăţământ. Analiza cheltuielilor şi veniturilor instituţiilor de 

învăţământ. Conceptul de control. Tipologia formelor de control. 

Controlul financiar-preventiv. Controlul intern/managerial în instituţiile 

de învăţământ. Controlul financiar şi de gestiune. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 2 

8.2 Bibliografie 
Belean P. (2007). Bugetul public şi trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti. 

Blidişel R. (2013). Finanţele şi contabilitatea instituţiilor publice de învăţământ superior, Editura Accent, Cluj-Napoca. 

Cenar I. (2014). Managementul financiar contabil al instituţiilor de învăţământ, Seria Didactica, Alba Iulia, 2014. 

Cenar I. (2008). Bazele contabilităţii. Fundamente teoretice, Editura Aeternitas, Alba Iulia. 

Cenar I. (2009). Iniţiere în contabilitatea instituţiilor publice, Universitatea 1 Decembrie 1918, Seria Didactica, Alba Iulia. 

Dascălu C. et al. (2006). Convergenţa contabilităţii publice din România la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public, Editura CECCAR, Bucureşti. 

Drăgan, C.M. (2009). Noile orizonturi ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti. 

Moşteanu, T. et al. (2008). Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti. 

Şoşdean A., Blidisel R. (2006). Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Eurostampa, Timişoara. 

Stefan I. et al. (2008). Finanţele şi contabilitatea instituţiilor publice, Editura Mirton, Timişoara. 

Voiculescu, F. (2008). Educaţia în economia de piaţă: între analiza cognitivă şi opţiunea politică, Institutul European, Iaşi. 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea 500/2002 privind finanţele publice publicată în Monitorul Oficial nr. 597/17.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 18/10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a planului de conturi pentru instituţii publice şi a monografiei privind înregistrarea in 

contabilitate a principalelor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial nr. 1176bis/29.12.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

publicat în Monitorul Oficial nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Seminar-laborator   

Organizarea şi funcţionarea sistemului şi instituţiilor de învăţământ. 
Organizarea sistemului naţional de învăţământ. Conducerea sistemului şi 

instituţiilor de învăţământ. Particularităţile instituţiilor publice de 

învăţământ. Ordonatorii de credite.  

Conversaţie, 

exemplificări 
1 

Planificarea financiară la nivelul instituţiilor de învăţământ. 

Conceptele de finanţe şi buget. Finanţele şi sursele de finanţare ale 

instituţiilor de învăţământ. Fundamentarea bugetului instituţiilor de 

învăţământ Procesul bugetar în instituţiile de învăţământ. Execuţia 

bugetară în învăţământ.  

Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 
2 

Organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile în instituţiile 

de învăţământ. Cadrul general privind organizarea si conducerea 

contabilităţii la instituţiile  de învăţământ. Obiectul şi formele 

contabilităţii. Patrimoniul instituţiilor de învăţământ - obiect al 

înregistrărilor contabile. Contul - procedeu de bază al metodei 

contabilităţii. Sistemul de documente. Inventarierea în instituţiile de 

învăţământ . 

Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 
2 

Contabilitatea principalelor tranzacţii şi evenimente la instituţiile de 

învăţământ. Premisele organizării contabilităţii la instituţiile de 

învăţământ. Contabilitatea capitalurilor. Contabilitatea activelor fixe. 

Exerciţii, conversaţie 5 



Contabilitatea stocurilor. Contabilitatea decontărilor la instituţiile de 

învăţământ. Contabilitatea trezoreriei. Contabilitatea cheltuielilor şi 

veniturilor la instituţiile de învăţământ. Contabilitatea angajamentelor şi 

creditelor bugetare.  

Situaţiile financiare la instituţiile de învăţământ. Elemente generale 

privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de rezultate patrimonial. 

Contul de execuţie bugetară. Situaţia fluxurilor de trezorerie. Situaţia 

modificărilor în structura activelor/capitalurilor. Politici contabile şi note 

explicative. 

Exerciţii, conversaţie 2 

Analiza şi controlul activităţii financiar-contabile în instituţiile de 

învăţământ. Analiza cheltuielilor şi veniturilor instituţiilor de 

învăţământ. Conceptul de control. Tipologia formelor de control. 

Controlul financiar-preventiv. Controlul intern/managerial în instituţiile 

de învăţământ. Controlul financiar extern exercitat asupra activităţii 

instituţiilor de învăţământ. Recapitulare. 

Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 
2 

Bibliografie 

- reperele bibliografice menţionate pentru orele de curs 

- orice sursă care răspunde cerinţelor tematicii 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 ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 

studenţii programului de studii de masterat Management educaţional de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de 

management financiar contabil, necesare viitorilor manageri ai instituţiilor de învăţământ. 

 

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 

Proba scrisă în cadrul 

examenului  60% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea lucrării 

elaborate, corectitudinea 

conţinutului 

Studiu de caz 
40% 

 

 Conţinutul ştiinţific al 

lucrărilor* 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice* 40%* 

10.6 Standard minim de performanţă:  

- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele de management financiar contabil prezentate; 

- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre 

instrumentele specifice managementului financiar contabil descrise. 
*criteriul este facultativ, iar punctajul aferent este adiţional celui maxim.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

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

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

……………..…     Conf. univ. dr. Todor Ioana 


