
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

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 Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei FISCALITATE 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

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

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3. 9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Promovarea unor discipline din anii anteriori de studii: Bazele 

contabilităţii, Finanţe 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea noţiunilor generale de economie, contabilitate, fiscalitate 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu 

telefoanele mobile închise.  

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi semi-
nar. 

 Sală de curs dotată cu videoproiector, computer. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular 
de comun acord cu studenţii.  

 Sală de curs dotată cu videoproiector, computer. 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Demararea, organizarea, conducerea și coordonarea proceselor fiscale specifice din societățile 
comerciale care au ca domeniu de activitate comerțul, turismul și serviciile în România; 

 Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor financiare şi fiscale în unitățile care au ca domeniu de 
activitate comerțul, turismul și serviciile în România, controlul şi evaluarea acestor activități; 

 Operarea cu conceptele fundamentale ale fiscalității generale; 

 Aprofundarea cunoștințelor și metodelor esențiale privind fiscalitatea de la noi din țară: sistemul fiscal, 
elementele impozitelor, trăsăturile și funcțiile sistemului fiscal, principiile impunerii sistemului fiscal, 
structura impozitelor și taxelor care cuprind sistemul fiscal, clasificarea impozitelor și repere ale politicii 
fiscale și cunoașterea relației care există între contabilitate și fiscalitate; 

 Însușirea cunoștințelor referitoare la locul și rolul impozitelor pe profit în cadrul sistemului fiscal și 
informații prețioase referitoare la determinarea profitului impozabil al agenților economici în condițiile în 
care legislația românească din domeniu este într-o continuă modificare; 

 Identificarea veniturilor totale corespunzătoare cheltuielilor efectuate, a volumului de cheltuieli cu 
deductibilitate limitată și a cheltuielilor nedeductibile, ca și a masei de profit impozabil asupra căreia se 
va stabili impozitul pe profit datorat de agenții economici; 

 Însușirea cunoștințelor referitoare la locul și rolul impozitelor directe şi indirecte, respectiv taxele de 
consumație, taxa pe valoare adăugată, accizele, taxele vamale, taxele de timbru, taxe de înregistrare, 
în cadrul sistemului fiscal și a metodelor și tehnicilor privind stabilirea corectă a acestora și gestionarea 
eficeintă a resurselor aflate la dispoziția statului; 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cursul își propune să analizeze aspectele fiscale precum și reglementările 
contabile. Fundamentele contabile teoretice și practice, îmbinate cu cerințele 
legislației fiscale, oferă studenților soluții privind determinarea și reflectarea în 
contabilitate a obligațiilor întreprinderii față de bugetul de stat și al asigurărilor 
sociale. Este esențială dezbaterea principalelor aspecte legate de fiscalitatea de la 
noi din țară, deoarece se nasc o mulțime de întrebări legate de legislația fiscală 
românească, atât de amplă și aflată într-o continuă modificare. Sunt abordate 
aspectele teoretico-metodologice privind noțiunile generale ale fiscalității în 
vederea înțelegerii importanței domeniului fiscalitate în derularea pe termen lung a 
procesului de colectare a resurselor la dispoziția statului, a metodelor și principiilor 
fiscalității, dar și a responsabilizării viitorilor economiști față de aplicarea corectă a 
unei proceduri de analiză a informațiilor privind activitatea fiscală în România. 

 Un obiectiv prioritar al cursului este de a determina studenții să definească și să 
descrie principalii indicatori economico-financiari utilizați în analiza resurselor 
bugetare, respectiv ale impozitelor directe și impozitelor indirecte pentru o analiză 
eficientă și o interpretare pertinentă a fenomenelor și proceselor economice sub 
aspect fiscal. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Familiarizarea viitorilor specialiști cu noțiunile reprezentative din domeniul 
fiscalității, la nivelul entităților economice și al persoanelor fizice, domeniu aflat într-
o continuă modificare legislativă, punând în evidență, pe de o parte sistemul fiscal 
prin care statul realizează funcția bugetară, iar pe de altă parte ansamblul 
drepturilor și obligațiilor contribuabililor; 

 Asigurarea fondului de cunoștințe necesare pentru înțelegerea și utilizarea de 
către studenți a conceptelor de bază din domeniul fiscalității; dezvoltarea 
capacității de înțelegere a fenomenelor, proceselor și aplicațiilor din acest domeniu 
atât de vast; 



 
 

 

 Prezentarea noțiunilor de bază și a proceselor legate de sistemul fiscal, trăsăturile 
și funcțiile acestuia; structura impozitelor și taxelor care cuprind sistemul fiscal; 
determinarea corectă a indicatorilor fiscali în vederea interpretării 
comportamentului fiscal corect din partea contribuabililor față de societate; 

 Însușirea de către studenți a cunoștințelor obligatorii referitoare la îndeplinirea 
tuturor obligațiilor cuprinse în legile fiscale, punându-se accent pe modul de 
evidențiere, calculul, declararea și plata impozitelor și taxelor datorate bugetului 
consolidat al statului și bugetelor locale. 

 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Fiscalitatea – concept, funcții, principii şi teorii privind impozitele 

Prelegere 
Metoda expozitivă şi 
a dialogului interactiv 

 

Sistemul fiscal românesc – armonizare europeană  

Inspecția fiscală şi controlul fiscal  

Contribuțiile sociale şi fondurile speciale  

Impozitele şi taxele locale  

Impozitul pe profit  

Impozitul pe salarii şi alte venituri   

Taxa pe valoarea adăugată   

Accizele   

Taxele vamale   

Regimul fiscal intracomunitar şi internațional  

Bibliografie 
1. Boulescu Mircea, Regimul fiscal intracomunitar şi internaţional, Editura Tribuna Economică, București, 2008; 
2. Brezeanu Petre, Fiscalitate, concepte, teorii, politici şi abordări practice, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010; 
3. Cernuşca Lucian, Fiscalitatea societăţilor plătitoare de impozit pe profit, Editura Tribuna Economică, București, 
2008; 
4. Cernuşca Lucian, Interferenţe fiscale în contabilitate, Editura Tribuna Economică, București, 2007; 
5. Corduneanu Carmen - Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 2009; 
6. Ene Adriana, Impozitul pe profitul firmei, Editura Tribuna Economică, București, 2007; 
7. Ion Adriana, Contribuabilul în sistemul de drept fiscal român, Editura Tribuna Economică, București, 2013; 
8. Lacrita N. Grigorie, Fiscalitate pentru profesionişti, Editura Tribuna Economică, București, 2011; 
9. Lacrita N. Grigorie, Fiscalitate. Controverse și soluții, Editura Irecson, București, 2007; 
10. Lacrita N. Grigorie, Fiscalitatea firmei, Editura Tribuna Economică, București, 2007; 
11. Lacrita N. Grigorie, Ghidul specialistului în fiscalitate, Editura Tribuna Economică, București, 2009; 
12. Lacrita N. Grigorie, Legislaţie fiscală, Editura Tribuna Economică, București, 2013; 
13. Lacrita N. Grigorie, Legislație/Fiscalitate, Drept fiscal, Drept, Editura Irecson, București, 2007; 
14. Lacrita N. Grigorie, Soluții la problemele controversate de fiscalitate, Editura Sitech, 2006; 
15. Lazăr Sebastian, Sisteme fiscale comparate. Metode si practici internationale, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 
2011;  
16. Moşteanu, Narcisa Roxana, Finanţe Publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2011; 
17. Moşteanu, Narcisa Roxana, Tehnici Fiscale/Fiscal Techniques, Editura Universitară, Bucureşti, 2011; 
18. Negrea Gherghina, Fiscalitate europeană, Editura Tribuna Economică, București, 2008; 
19. Stefura Gabriela, Bugete publice și fiscalitate, Editura Universitatea Al.I.Cuza, Iași, 2005; 
20. Talpoş Ioan - Finanţele României, Editura Sedona, Timişoara, 2010; 
21. Tulai Constantin - Finanţele publice şi fiscalitatea, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; 
22. Ţâţu Lucian şi colaboratorii, Fiscalitate de la lege la practică, Editura C. H. Beck, București, 2013; 
23. Văcărel Iulian şi colectivul - Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006; 
*** Legea privind finanţele publice 
*** Codul Fiscal 
*** Codul de procedură fiscală 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Fiscalitatea – concept, funcţii, principii şi teorii privind impozitele Exerciții, studii de 
caz, problematizare 

 

Sistemul fiscal românesc – armonizare europeană  



 
 

 

Inspecţia fiscală şi controlul fiscal  

Contribuţiile sociale şi fondurile speciale  

Impozitele şi taxele locale  

Impozitul pe profit  

Impozitul pe salarii şi alte venituri  

Taxa pe valoarea adăugată  

Accizele  

Taxele vamale  

Regimul fiscal intracomunitar şi internaţional  

Bibliografie 
1. Lacrita N. Grigorie, Dicţionar legislativ fiscal, Editura Tribuna Economică, București, 2008; 
2. Lacrita N. Grigorie, Fiscalitate practică, Editura Tribuna Economică, București, 2007; 
3. Lacrita N. Grigorie, Dicţionarul codului fiscal, Editura Tribuna Economică, București, 2010; 
4. Lacrita N. Grigorie, Codul fiscal actualizat, Editura Tribuna Economică, București, 2012; 
5. Lacrita N. Grigorie, Fiscalitate, probleme şi soluţii practice, Editura Tribuna Economică, București, 2011; 
6. Lacrita N. Grigorie, Ghid fiscal, Editura Tribuna Economică, București, 2013; 
7. Lacrita N. Grigorie, Soluţii la problemele fiscale, Editura Tribuna Economică, București, 2013; 
8. Moşteanu N. Roxana, Tehnici fiscale, Editura Universitară, București, 2011; 
9. Moşteanu N. Roxana, Fiscalitate. Impozite si taxe, Studii de caz, Editura Universitară, București, 2011; 
10. Vintilă Georgeta, Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale (editia a II-a), Editura Economică, București, 2006; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Studiul disciplinei Fiscalitate oferă competența absolvenților programului de licență de a ocupa funcții 
economice, chiar și de conducere asimilate managementului financiar precum și cunoștințele necesare 
dezvoltării profesionale ulterioare prin dezvoltarea de relații de parteneriat cu instituții și organizații 
profesionale și altele cu responsabilitățile similare în dezvoltarea și perfecționarea profesională. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Însușirea competențelor specifice 
menționate 

Verificare pe parcursul 
semestrului: examen parțial  

Verificare finală: examen 

 
10% 

 
70% 

10.5 Seminar/laborator Aplicaţii practice 
Verificare pe parcursul 

semestrului: 
20% 

10.6 Standard minim de performanță 

 Cunoașterea și înțelegerea conținutului cursurilor la nivelul ideilor esențiale 

 Rezolvarea aplicațiilor practice conform tematicii 

 

 


