
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   F I S C A L I T A T E 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul    VI 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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  6 

Examinări 11 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  „Dunărea de Jos” din  Galați 

1.2 Facultatea  Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii Finanțe și Bănci 

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  
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenţii.  
 



 
 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.  Fiscalitatea – concept şi necesitate  
       1.1 – conceptul de fiscalitate 

       1.2 – necesitatea fiscalităţii 

       1.3 – sistemul fiscal – concepte şi criterii de optimalitate 

 

prelegere 

 

1 prelegere-2 ore 

2.  Autoritatea fiscală – definire, funcţii şi rol  
2.1 – conceptul de autoritate şi autoritate fiscală 

2.2 – funcţiile autorităţii fiscale 

       2.3 – rolul autorităţii fiscale 

 

prelegere 

 

1 prelegere-2 ore 

3.  Conţinutul, obiectivele şi principiile politicii fiscale  prelegere 1 prelegere-2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile  private şi publice 

 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor  
economico-financiare 

 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor                                  
referitoare la o problemă economico-financiar 

 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 
tranzacţiilor financiare 

 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 
 Realizarea unei lucrări de analiză a procesului de implementare utilizând indicatori financiari 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   iniţierea şi explicarea conceptelor şi instituţiilor implicate în constituirea şi 
funcţionarea sistemului fiscal; 

 dobândirea unor abordări moderne privind implicarea structurilor şi 
instituţiilor cu atribuţii de ordin fiscal; 

 manifestarea unor atitudini favorabile faţă de cunoaşterea aprofundată a 
sensurilor şi relaţiilor stabilite între autoritate şi contribuabili; 
 

7.2 Obiectivele specifice   dezvoltarea capacităţii de a înţelege fluxurile  resurselor financiare publice 
şi alocarea lor; 

 înţelegerea informaţiilor din mass media şi valorificarea lor. 
 



 
 

 

3.1 – conţinut şi delimitări conceptuale 

       3.2 – obiectivele politicii fiscale 

       3.3 – principii generale de politică fiscală 

4. Parteneriatul dintre autoritatea fiscală şi contribuabili  

 4.1 – presiunea fiscală – concepte, limite, riscuri 

 4.2 – globalizarea financiară contemporană 

 4.3 – implicaţiile fiscale ale comerţului electronic virtual 

        4.4 – concurenţă, armonizare şi cooperare fiscală 

 

 

prelegere 

 

 

2 prelegeri-4 ore 

5. Fenomene derivate din problematica fiscalităţii  

        5.1 – dubla impunere: juridică şi economică internaţională; 

metode de evitare a dublei impuneri; 

 5.2 – evaziunea fiscală: cauze şi forme de manifestare;  

evoluţiile fenomenului evazionist în România actuală; tipologia 

riscurilor determinate de evaziunea fiscală; depistarea şi 

combaterea evaziunii fiscale; 

 5.3 – economia subterană :definire şi forme de manifestare;  

impactul asupra securităţii economiei naţionale; coordonarea 

deciziilor de combatere şi control. 

 

 

 

 

prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri-4 ore 

6. Codul Fiscal şi principalele surse de venit la bugetul de stat:  

    6.1. – impozitul pe profit: plătitori, sferă de cuprindere şi cote de 

impunere; determinarea impozitului pe profit; aspecte fiscale 

internaţionale   

   6.2 – impozitul pe venit: contribuabili şi sfera de cuprindere; 

principalele categorii de venituri supuse impozitului pe venit: 

venituri din activităţi independente, veniturile din salarii, venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor   

   6.3 – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: definirea 

microîntreprinderii; opţiunea de plată a impozitului; anul fiscal şi 

procedura de plată   

   6.4 – taxa pe valoarea adăugată: sfera de aplicare, persoane şi 

operaţiuni impozabile; faptul generator şi exigibilitatea TVA; bază 

şi cote de aplicare a TVA; regimul deducerilor şi scutirilor – 

principii generale  

   6.5– accizele: aspecte generale: sfera de aplicare, fapt 

generator şi exigibilitatea; regimul de antrepozitare; regimul 

suspensiv; obligaţii şi scutiri privitoare la plata accizelor  

 

 

 

 

 

 

studiu de caz 

 

 

 

 

 

 

3 prelegeri-6 ore 

7. Procedura fiscală  

  7.1 – consideraţii generale şi principiile procedurii fiscale; 

   7.2 – raportul juridic şi de drept material fiscal; 

   7.3 – dispoziţii procedurale generale: competenţe organului 

fiscal, obiective şi procedura inspecţiei fiscale;termene 

procedurale; 

   7.4 –  colectarea creanţelor fiscale. 

 

prelegere 

 

 

2 prelegeri-4 ore 

Bibliografie 

1.Florescu, D.A.P., Coman, P., Bălaşa, G., „Fiscalitatea în România - Reglementare *Doctrină*Jurisprudenţă”, 

 ed.  ALL Beck, Bucureşti – 2005; 

2.Ţâţu, L. şi colectiv, „Fiscalitatea – de la lege la practică”, ed. C.H. Beck Bucureşti – 2007; 

3.Lăcriţa, Gr., „Fiscalitate – controverse şi soluţii”, ed. Irecson, Bucureşti -2007; 

4.Brezeanu, P., „Finanţe europene”, ed. C. H. Beck, Bucureşti – 2007. 

  *** Codul fiscal  cu modificările şi actualizările curente - 2017; 

  *** Codul de procedură fiscală cu modificările şi actualizările curente - 2017.  

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare          Observaţii 



 
 

 

1. – Raportul finanţe publice – fiscalitate; rolul fiscalităţii; conotaţii 

juridice minimale. 

Expunere cu 

exemplificări  şi 

comentarii din 

problematica 

financiară reală. 

    

  1 prelegere-2 ore 

 

2. – Structurile şi atribuţiile autorităţilor fiscale centrale şi teritoriale Expunere cu 

exemplificări  şi 

comentarii din 

problematica 

financiară reală. 

 

1 prelegere-2 ore 

3. – Interacţiunile politicii fiscale cu politica economică, bugetară şi 

monetară 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiară reală. 

 

2 dezbateri-4 ore 

4. – Aspecte ale presiunii fiscale manifestată în tranziţia României; 

analiza comparativă a fiscalităţii România vs. alte state 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiară reală. 

 

2 dezbateri-4 ore 

5. – Reglementări de prevenire şi evitare a dublei impuneri; forme 

de evaziune fiscală; specificul contravenţiilor şi infracţiunilor de 

ordin fiscal; măsuri şi soluţii de diminuare şi de combatere a 

criminalităţii economice 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiară reală. 

 

2 dezbateri-4 ore 

documentare 

6. – Impozitul pe dividende şi facilităţile la impunerea profitului; 

Impozitarea veniturilor din investiţii, pensii şi activităţi agricole 

Impunerea veniturilor obţinute de nerezidenţi şi reprezentanţe 

străine; scutirile asociate activităţilor internaţionale: 

importuri/exporturi, traficul internaţional de bunuri şi reglementări 

privind persoanele stabilite în străinătate; sisteme de 

supraveghere a producţiei, a importului şi a circulaţiei unor 

produse accizabile   

 

 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiară reală. 

 

 

2 dezbateri-4 ore 

documentare 

7. – Prescripţia extinctivă în raporturile juridice fiscale; modalităţi 

speciale de stingere a obligaţiilor bugetare; contestaţii şi 

competenţe de soluţionare; sancţiuni din Codul Fiscal. 

Exerciţiu în baza unui 

studiu de caz pregătit 

de fiecare student. 

       

     2 documentari-4 ore 

Bibliografie 

– Roman , D.L., Finanţe publice internaţionale, Ed. Economică, Bucureşti – 2006; 

– Minea,S.M., Costaş, C.F., Fiscalitatea în Europa la începurul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucureşti – 2006. 

 *** Webgrafie 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 schiţarea şi adaptarea conţinutului şi metodelor de predare/învăţare; 
 organizarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii abilitaţi din partea instituţiilor publice locale şi din regiunile 

limitrofe specializaţi în diferite operaţiuni privitoare la administrarea banului public;  
 implicarea şi participarea şi a cadrelor didactice din alte departamente/alte instituţii de învăţământ superior;;  
 potenţarea capacităţii formative şi pluridisciplinare în domeniul activităţilor de ordin financiar şi social – economic;  
 stabilirea unor conexiuni permanente între angajatorii potenţiali şi furnizorul de cadre specializate; 
 permanenta actualizare a programelor 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 

Nota acordată la examinarea 

finală                                        

▪ Examen scris, accesul la examen fiind 

condiţionat de prezentarea la lucrarea 

scrisă de la penultimul seminar 

 

70 % 

10.5 Seminar/laborator 

Prezentarea la lucrarea scrisă 

de la penultimul seminar este 

o cerinţă de acces la 

examinarea finală. 

▪ Conţinutul acesteia se stabileşte de 

comun acord între studenţi şi cadrul 

didactic care derulează activităţi de 

seminar 

▪ Lucrarea se predă în seminarul din 

penultima săptămână de activitate 

didactică. 

 

 

30 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Analiza, interpretarea, precum şi realizarea unei lucrări de natură economico – financiară, presupunând 
capacitatea de conlucrare în grupuri coordonate şi de asumare a unor decizii corecte şi rapide în timp real. 

 Capacitatea de formulare a unui diagnostic corespunzător în valorificarea banului public cu respectarea normelor 
general valabile de etică şi deontologie profesională. 

 


