
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2020-2021 

Anul de studiu II / Semestrul 2 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fiscalitate 2.2. Cod disciplină CIG 228.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.4. Titularul activităţii de seminar Cioca Ionela-Cornelia 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă  

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-

contabile şi/sau fiscale 

C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 

Competenţe transversale - 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza legislaţia 

fiscală 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor specifice fiscalităţii, exprimate prin 

cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific, precum și 

prin explicarea și interpretarea problematicilor tratate; 

- formarea abilităţilor privind utilizarea adecvată a legislaţiei fiscale, 

exprimate prin aplicarea și rezolvarea de probleme (calcul de 

impozite şi taxe); 

- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a informaţiilor 

furnizate de evidenţa fiscală. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Conţinutul cursului. 

Recomandări de studiu. Evaluarea 

1. Aspecte generale privind fiscalitatea. Concepte de bază privind 

fiscalitatea. Sistemul de impozite în România. Principiile fiscalităţii. 

Calendarul obligaţiilor fiscale 

- expunerea 

- prelegerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Ce este o 

microîntreprindere? Sistemul de impunere pe veniturile 

microîntreprinderii. Calculul impozitului. Declararea şi plata 

impozitului 

2 ore 

3. Impozitul pe profit. Contribuabili, sfera de aplicare, perioada 

impozabilă, cotele de impunere. Determinarea profitului impozabil. 

Declararea şi plata impozitului pe profit. Impozitul pe dividende 

4 ore 

4. Impozitul specific unor activităţi. Contribuabili, anul 

fiscal/perioada impozabilă. Calculul impozitului specific anual. 

Declararea şi plata impozitului specific unor activităţi  

2 ore 

5. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Contribuabilii şi sfera 

de aplicare a impozitului. Cotele de impozitare şi perioada impozabilă. 

Impozitarea veniturilor din activităţi independente. Impozitarea 

veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Impozitarea 

veniturilor din salarii. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinţei 

bunurilor. Impozitarea veniturilor din investiţii. Impozitarea veniturilor 

din pensii. Impozitarea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi 

piscicultură. Impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 

4 ore 

6. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți şi 

impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 

România. 

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. Impozitul 

pe reprezentanţe 

2 ore 

7. Taxa pe valoarea adăugată. Operaţiuni impozabile. Operaţiuni 2 ore 



cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Operaţiuni scutite de taxa pe 

valoarea adăugată. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea 

adăugată. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Cotele de 

impozitare 

8. Taxele vamale. Ce sunt taxele vamale? Calculul taxelor vamale. 1 oră 

9. Accizele şi alte taxe speciale. Accizele armonizate. Accizele 

nearmonizate 

2 ore 

10. Impozitele şi taxele locale. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe 

teren şi taxa pe teren. Impozitul pe mijloacele de transport. Taxa 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor. Taxa pentru 

folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Taxe speciale. Alte taxe 

locale 

3 ore 

8.2 Bibliografie 

Benţa, Adrian; Benţa Mihaela; Pătroi, Dragoş, Culegere de speţe fiscale, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2017 

Hada, Teodor; Cioca, Ionela, Cornelia; Avram, Teodora, Maria, Impozite și taxe din România în anul 2015. 

Legislații și studii de caz, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2015 

Teiuşan, Sorin-Ciprian; Cioca, Ionela Cornelia, Fiscalitate - Suport de curs (format electronic), 2020 

Teiuşan, Sorin-Ciprian; Cioca, Ionela Cornelia, Fiscalitate, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2019 

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 350 din 19.04.2006, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 

din 23.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

812, din 14.10.2016 

Ordinul comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 266, din 14.04.2017 

Hotărârea de Guvern nr. 707/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al 

României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 520 din 15.06.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 

www.anaf.ro, www.customs.ro 

Seminar-laborator   

Test iniţial de evaluare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina 

Fiscalitate 

1. Aspecte generale privind fiscalitatea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 2 ore 

3. Impozitul pe profit 4 ore 

4. Impozitul specific unor activităţi 2 ore 

5. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice 4 ore 

6. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți şi 

impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România 

2 ore 

7. Taxa pe valoarea adăugată 2 ore 

8. Taxele vamale 1 oră 

9. Accizele şi alte taxe speciale 2 ore 

10. Impozitele şi taxele locale 3 ore 

Bibliografie 



Benţa, Adrian; Benţa Mihaela; Pătroi, Dragoş, Culegere de speţe fiscale, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2017 

Hada,Teodor; Cioca, Ionela, Cornelia; Avram, Teodora, Maria, Impozite și taxe din România în anul 2015. 

Legislații și studii de caz, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2015 

Teiuşan, Sorin-Ciprian; Cioca, Ionela Cornelia, Fiscalitate - Suport de curs (format electronic), 2019 

Teiuşan, Sorin-Ciprian; Cioca, Ionela Cornelia, Fiscalitate, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2019 

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 350 din 19.04.2006, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 

din 23.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

812, din 14.10.2016 

Ordinul comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 266, din 14.04.2017 

Hotărârea de Guvern nr. 707/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al 

României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 520 din 15.06.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 

www.anaf.ro, www.customs.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de 

către studenţii programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune de cunoştinţe şi abilităţi 

specifice fiscalităţii, necesare viitorilor economişti. 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală 80% 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs 10% 

 

Implicarea în dezbateri Participarea activă 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de fiscalitate; 

- calculul impozitelor şi taxelor. 

 

Participarea la examen a studenţilor este condiţionată de obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de 

minim 70%. Recuperarea activităţilor de seminar se va face prin prezentarea unui portofoliu de lucrări practice, până la 

data examenului. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    21.09.2020        Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian        Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia
                



 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

        25.09.2020      Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 
 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 

b. Evaluare – mărire de notă 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală 80% 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs 10% 

 

Implicarea în dezbateri Participarea activă 10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de fiscalitate; 

- calculul impozitelor şi taxelor. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020   

 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală 80% 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs 10% 

 

Implicarea în dezbateri Participarea activă 10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de fiscalitate; 

- calculul impozitelor şi taxelor. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2020   

 
 


