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Capitolul I 

SECTORUL INSTITUŢIILOR PUBLICE – LOCUL, ROLUL 
ŞI IMPORTANŢA ACESTUIA PE PLAN INTERNAŢIONAL 
ŞI ÎN ROMÂNIA 

1.1. Definirea şi cadrul legal privind instituţiile publice 

În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice 

nr. 500/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13 

august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice 

includ: Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, 

instituţii publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora 

indiferent de modul de finanţare a acestora. 

Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare include în categoria instituţiilor publice şi instituţiile 

publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele munici-

piului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile 

publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a 

activităţii acestora. 

În ceea ce priveşte definirea instituţiilor publice în majoritatea 

cazurilor se fac numeroase confuzii. Dacă am pune întrebarea: „Care din 

următoarele entităţi le consideraţi instituţii publice? (Ministerul Finanţelor 

Publice, Institutul Naţional de Statistică, Universitatea Valahia din 

Târgovişte, Regia Autonomă de Transport Bucureşti)”, sigur răspunsul va fi 

„toate!”, argumentul fiind că toate aparţin statului. Putem trage concluzia,  

urmare acestei întrebări că nu se cunoaşte care este sfera de cuprindere a 

sectorului public. Definiţia dată de reprezentanţii Fondului Monetar 

Internaţional este aceea că sectorul public, pe de o parte include entităţile 
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ce aparţin administraţiei guvernamentale centrale şi locale, iar pe de altă 

parte include entităţile cu scop productiv, implicate în mecanismele pieţei 

în obţinerea de profit.1  

Urmare a celor de mai sus, instituţiile publice sunt acele entităţi 

care aparţin administraţiei guvernamentale centrale şi locale care 

furnizează servicii publice pentru satisfacerea nevoilor colective, au ca 

obiectiv bunăstarea socială şi nu maximizarea profitului şi sunt finanţate în 

majoritatea cazurilor din bugetul public (de stat, local, asigurări) şi sunt 

înfiinţate prin legi sau hotărâri de guvern date în acest sens. 

1.2. Clasificarea şi sfera de cuprindere a instituţiilor publice 

Instituţiile publice din România reprezintă acele organisme prin 

care statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale îşi organizează şi 

desfăşoară activităţile. 

Clasificarea instituţiilor publice se realizează conform următoarelor 

criterii: 

După natura activităţii, instituţiile publice se împart în:2 

o instituţii de administraţie publică, reprezintă acele instituţii 

de interes central sau local care exercită puterea legislativă: 

Guvernul, ministerele, consiliile judeţene, primăriile; 

o instituţii de specialitate cu caracter funcţional, reprezintă 

acele instituţii care fac parte din domenii precum: cercetare, 

învăţământ, cultură apărare, ordine publică, sănătate, 

asigurări, juridic, fiscal; 

o instituţii deliberative - sunt acele instituţii ce reprezintă 

puterea legislativă la nivel central şi local precum: 

Parlamentul, consiliile locale şi partea deliberativă a 

consiliilor judeţene. 

După sfera de interes: 

o instituţii de interes naţional - sunt instituţiile care desfăşoară 

activităţi cu impact la nivel naţional 

                                                 
1 Finance Statistics Manual, International Monetary Fund, 2001. 
2 Tiron-Tudor, A., Gherasim, I., Tecar, S. (2003), Contabilitatea instituţiilor publice de 
învătământ superior, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 10. 
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o instituţii de interes local - sunt instituţiile care desfăşoară

activităţi cu impact la nivel local, judeţ sau unitate

administrative teritorială

o instituţii cu personalitate juridică – sunt instituţiile care

au patrimoniu propriu, buget de venituri şi cheltuieli, îşi

conduc contabilitatea proprie, au conturi deschise la unităţile

de trezorerie, întreţin relaţii cu terţii, iar conducătorii

acestora au calitatea de ordonatori de credite bugetare;

o instituţii fără personalitate juridică – sunt acele instituţii care

funcţionează distinct pe lângă instituţiile cu personalitate

juridică sau în subordinea acestora, dar nu îşi conduc

contabilitatea proprie, nu au cont deschis la unităţile de

trezorerie, iar conducătorii acestora nu au calitatea de

ordonatori de credite bugetare (exemplu: creşe, grădiniţe,

şcoli, unele clinici universitare, etc).

După nivelul ierarhic: 

o instituţii ierarhic superioare – sunt instituţiile care au

competenţe şi drepturi sporite în desfăşurarea activităţii,

respectiv în repartizarea şi utilizarea fondurilor;

o instituţii ierarhic inferioare – sunt instituţiile care au acces

la mijloacele bugetare aferente nevoilor numai prin

intermediul instituţiilor ierarhic superioare.

După regimul de finanţare:3 

o integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de

stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

o din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de

stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor

speciale, după caz;

o integral, din veniturile proprii.

După modul de prezentare: 

o instituţii publice la nivel central: Preşedinţia, Parlamentul,

Guvernul, ministerele precum şi alte organe de specialitate ale

administraţiei publice centrale;

3 Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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o instituţii publice la nivel local: consiliile judeţene, consiliile 

locale, primăriile precum şi alte instituţii publice de interes 

local. 

După domeniul în care îşi manifestă autoritatea: 

o instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ: 

Parlamentul (respectiv Senatul şi Camera Deputaţilor), 

consiliile judeţene şi consiliile locale; 

o instituţii publice care acţionează în domeniul executiv: 

Guvernul, ministerele, prefecturile, primăriile; 

o instituţii publice care acţionează în domeniul judecă-

toresc: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al 

Magistraturii, parchetele, instanţele judecătoreşti. 

După obiectul activităţii sau modul de finanţare al activităţii 

curente şi de capital:4 

o instituţii administrative: ministerele, prefecturile, primăriile, 

alte organisme centrale; 

o instituţii de specialitate: justiţie, procuratură, învăţământ, 

medicale. 
 

Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, deoarece prin 

acestea statul acţionează în toate domeniile vieţii economice şi sociale. 

Noţiunea de instituţie publică este definită atât de către Legea finanţelor 

publice cât şi de Legea finanţelor publice locale. 

Principalele sfere de activitate ale instituţiilor publice sunt: 

o administraţia publică; 

o învăţământul; 

o cultura; 

o cercetarea ştiinţifică; 

o sănătatea; 

o apărarea naţională; 

o ordinea publică; 

o activităţile de interes strategic; 

o justiţia; 
                                                 
4 Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică, Editura Economică, 
Bucureşti, 2001. 
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o transporturile şi telecomunicaţiile;

o protecţia mediului;

o asistenţa şi protecţia socială.

1.3. Bugetul - tablou evaluator şi comparativ al veniturilor şi 
cheltuielilor publice 

Bugetul public este un act previzional, prin care se estimează şi 

autorizează, anual, veniturile publice ale statului, ca surse băneşti şi 

destinaţiile acestora, sub forma cheltuielilor. 

El se caracterizează prin următoarele trăsături5: 

- este un act de previziune; 

- este un act de autorizare; 

- este un act anual; 

- este un act juridic; 

- sistem de fluxuri financiare; 

- instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii. 

Veniturile publice, exprimate prin impozite, reprezintă prelevări 

din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia 

statului, în vederea acoperirii cheltuielilor sale, cu caracter nereversibil şi 

fără contraprestaţie, de aceea putem spune că finanţele publice sunt relaţii 

sociale, în formă bănească, între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi 

juridice, pe de altă parte, fără contrapartidă. 

Bugetul public este documentul care cuprinde nu numai execuţia 

resurselor băneşti, ci şi modul de repartizare şi utilitare a acestora sub 

forma cheltuielilor bugetare. 

Cheltuielile publice exprimă un consum definitiv de produs intern 

brut şi cuprind: 

- cheltuieli bugetare; 

- cheltuieli acoperite din fonduri cu destinaţie specială; 

- cheltuieli extrabugetare; 

- cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice. 

5 Moşteanu T. (coord.), Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Editura 
Universitară, Bucureşti, 2008, p. 288-299. 


