Contabilitatea instituțiilor publice

Tematica
Cap. I. Fundamente privind organizarea contabilităţii instituţiilor publice (principiile
bugetare, ordonatorii de credite, clasificaţia bugetară, principiile contabile, planul de conturi)
1. Obiectul contabilităţii publice
2. Planul de conturi general pentru instituţii publice
3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
4. Ordonatorii de credite – Rol şi răspundere
5. Principii contabile aplicate de instituţiile publice
6. Clasificaţia bugetară
7. Consideraţii generale privind etapele procesului bugetar
Cap. II. Contabilitatea capitalurilor proprii în instituţiile publice (definiţie, tipologie,
sistemul de conturi, recunoaşterea şi evaluarea elementelor de capitaluri proprii, tratamente
contabile specifice fondurilor, rezervelor din reevaluare, rezultatului patrimonial, rezultatului
reportat)
1. Capitalurile proprii şi datoria publică – Noţiune, importanţă, structură
2. Contabilitatea capitalului, rezervelor şi fondurilor
Cap. III. Contabilitatea activelor curente/circulante în instituţiile publice (definiţie, tipologie,
sistemul de conturi, evaluarea iniţială, evaluarea la ieşire, evaluarea la data bilanţului, ajustări
pentru depreciere, tratamente contabile specifice stocurilor, creanţelor, investiţiilor financiare
pe termen scurt, trezoreriei)
1. Stocurile şi producţia în curs de execuţie – conţinut şi evaluare
2. Contabilitatea stocurilor de materii şi materiale
3. Contabilitatea produselor
4. Contabilitatea creanțelor
5. Contabilitatea decontărilor cu clienţii
Cap. IV. Contabilitatea decontărilor realizate prin intermediul trezoreriei statului şi a
instituţiilor de credit
1. Casa, conturi la trezoreria statului şi instituţii de credit – conţinut şi evaluare
2. Contabilitatea decontărilor cu numerar
3. Contabilitatea disponibilăţilor din fonduri cu destinaţie specială
4. Contabilitatea disponibilăţilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii
Cap. V. Contabilitatea datoriilor în instituţiile publice. (definiţie, tipologie, sistemul de
conturi, evaluarea iniţială, evaluarea la momentul decontării, evaluarea la data bilanţului,
tratamente contabile specifice decontărilor cu furnizorii, salariaţii, protecţia socială,
bugetul statului, creditorii, decontărilor între instituţii, tratamente contabile specifice
provizioanelor).
1. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii
2. Contabilitatea decontărilor cu personalul
3. Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale şi protecţia socială
4. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului, bugetul local şi
5. bugetul asigurărilor sociale de stat
6. Contabilitatea decontărilor între instituţii publice
Cap. VI. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în instituţiile publice
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