
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate și gestiune fiscală      

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

 

2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 
Semestrul  

I 2.6 Tipul de evaluare Ex 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 

56 din care:   3.5 
curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  2 

Examinări 7 

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

3.7 Total ore studiu 
individual 

69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Contabilitate, Contabilitate financiară, Fiscalitate, Matematici aplicate în 
economie 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației; 
Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 
Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale; 
Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari; 
Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil. 

 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Metodele de amortizare fiscala Prelegere, studii de 
caz 

2 ore 

Implicaţiile fiscale ale reevaluării imobilizărilor amortizabile Prelegere, studii de 
caz 

4 ore 

Tratamentul fiscal al operaţiunilor de leasing Prelegere, studii de 
caz 

2 ore 

Metodele de contabilitate și evaluare a stocurilor sub incidenta 
fiscalitatii 

Prelegere, studii de 
caz 

4 ore 

Creditele bancare pe termen lung in devize și creanțele imobilizate în 
devize 

Prelegere, studii de 
caz 

2 ore 

Concediile medicale și concediile de odihnă Prelegere,studii de caz 4 ore 

Operaţiunile scutite de TVA cu drept de deducere (exporturile) Prelegere, studii de 
caz 

2 ore 

Taxarea importurilor Prelegere, studii de 
caz 

4 ore 

Operaţiunile cu regim de TVA special şi mixt Prelegere, studii de 
caz 

2 ore 

Bibliografie 
1. Isai V. - “Contabilitate financiara”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
2. Stoian A.  – „Contabilitate si gestiune fiscala”, Ed. Margaritar, Bucuresti, 2001; 
3. Ristea M, Dumitru C.G, Ioanas C, Irimescu A – “Contabilitatea societatilor comerciale”, Ed. 

Universitara, Bucureşti, 2009 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Amortizările fiscale Studii de caz 2 ore 

Implicaţiile fiscale ale reevaluării imobilizărilor amortizabile Studii de caz 4 ore 

Tratamentul fiscal al operaţiunilor de leasing Studii de caz 2 ore 

Metodele de contabilitate și evaluare a stocurilor Studii de caz 4 ore 

Creditele bancare pe termen lung și creanțele imobilizate în devize Studii de caz 2 ore 

Concediile medicale și concediile de odihnă Studii de caz 4 ore 

Operaţiunile scutite de TVA cu drept de deducere (exporturile) Studii de caz 2 ore 

Taxarea importurilor Studii de caz 4 ore 

Operaţiunile cu regim de TVA special şi mixt Studii de caz 2 ore 

Bibliografie 
1. Isai V. - “Contabilitate financiara”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
2. Stoian A.  – „Contabilitate si gestiune fiscala”, Ed. Margaritar, Bucuresti, 2001; 
3. Ristea M, Dumitru C.G, Ioanas C, Irimescu A – “Contabilitatea societatilor comerciale”, Ed. 

Universitara, Bucureşti, 2009 

Competenţe 
transversale 

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă, riguroasă, eficientă și responsabilă; 
Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 
Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Cunoasterea relatiei contabilitate-fiscalitate si a implicatiilor fiscalitatii 
asupra contabilitatii firmei. 

7.2 Obiectivele specifice   Dezvoltarea capacitatii  studenţilor de a înregistra în contabilitate 
operaţiunile economice care se regăsesc sub incidenţa fiscalităţii. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 



 
 

 

 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

Prezenţa la activitatea didactică 
(curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate, logica 

Observaţie sistemică, 
investigaţia 

10% 

 Evaluare scrisă 80% 

10.5 
Seminar/laborator 

Prezenţa la activitatea didactică 
(seminar) 
Capacitatea de aplicare practică a 
cunoştinţelor învăţate 
Interesul pentru studiu individual 

Observaţie sistemică, 
investigatia 

10% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoasterea principalelor inregistrari contabile privind amortizarile fiscale,operatiunile de leasing si 
regimurile speciale de TVA. 

   
   

   
  

 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 In vederea stabilirii continuturilor disciplinei, se organizeaza intalniri cu reprezentantii mediului de 
afaceri si cu alte cadre didactice din domeniu, titulare la universitati din tara. 

 

 


