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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              FISCALITATE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Carmen Comaniciu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Liliana Bratu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei: obligatorie 
DD 

 
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 şi notiţe                             14 
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 4 
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         Microeconomie; Macroeconomie; Finanţe, Finanţe Publice; 
Contabilitate financiară 

4.2 de competenţe          
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 identificarea de termeni, relaţii şi procese specifice domeniului fiscal şi utilizarea adecvată a 
acestora în entităţiile/organizaţiile private şi publice; 

 perceperea unor relaţii şi conexiuni ale fiscalităţii cu alte ştiinţe şi discipline din domeniul 
economic şi social şi utilizarea corectă a termenilor specifici domeniului fiscal; 

 capacitatea de adaptare la noile situaţii privind armonizarea şi coordonarea fiscală; 
 abilităţi de operare cu sisteme informatice fiscale; 
 capacitatea de analiză şi sinteză a modalităţilor de aşezare şi percepere a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor aferente contribuabililor persoanelor fizice şi persoane juridice; 
 capacitatea de analiză şi sinteză a principalelor metode şi tehnici de exercitare a controlului 

fiscal/inspecţiei fiscale; 
 capacitatea de analiză şi sinteză a principalelor metode şi tehnici de combatere a evaziunii 

fiscale; 
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite privind impunerea veniturilor şi 

bunurilor. 
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 capacitatea de a avea un comportament etic în activitatea desfăşurată cu implicaţii directe 
asupra fiscalităţii; 

 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, cu punerea în aplicare a tuturor cunoştinţelor 
din domeniul fiscal; 

 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  Abordarea fiscalităţii, prin prisma locului şi rolului ocupat în viaţa 
social-economică a unei naţiuni, cu identificarea relaţiei sistem fiscal 
- politică fiscală - activitate fiscală, prin îmbinarea aspectelor teoretice 
cu cele pragmatice. 

7.2 Obiectivele specifice              Precizarea caracteristicilor şi elementelor tehnice privind 
obligaţiile fiscale, respectiv impozite, taxe şi contribuţii. 
 Tratarea conceptului, funcţiilor, formelor şi metodele de 

exercitare ale controlului fiscal/inspecţiei fiscale, precum şi a 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin contribuabililor şi inspectorilor de 
specialitate pe durata desfăşurării controlului fiscal/inspecţiei fiscale. 
 Identificarea cauzelor ce generează fenomenul evazionist şi a 

principalelor modalităţi de combatere a evaziunii fiscale. 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Fiscalitatea – componentă  a vieţii social-economice a naţiunii 
(Consideraţii generale; Deciziile de politică fiscală şi reglarea 
sistemului fiscal; Funcţiile şi principiile managementului 
activităţii fiscale) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Obligaţiile fiscale - sursă semnificativă de formare a veniturilor 
bugetare. Locul şi rolul impozitelor şi taxelor în sistemul 
pârghiilor economico-financiare. 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Caracterizarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 

2 ore 
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demonstraţia. 
Principiile impunerii Prelegerea participativă, 

dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Impozitul pe profit şi impozitul pe venitul microîntreprinderii 
(Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

4 ore 

Impozitul pe venit (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi 
percepere) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Taxa pe valoarea adăugată (Definire; elemente tehnice; mod de 
aşezare şi percepere) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Accizele (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi 
percepere) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Impozite şi taxe locale (Definire; elemente tehnice; mod de 
aşezare şi percepere) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Inspecţia fiscală (conceptul de control financiar,  control fiscal şi 
inspecţie fiscală; programarea inspecţiei fiscale şi selectarea 
contribuabililor supuşi controlului; tipuri de inspecţie fiscală; 
etapele desfăşurării inspecţiei fiscale; obiectivele de control  şi 
sursele de informaţii) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Răspunderile şi drepturile organelor de control; Drepturile şi 
obligaţiile contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Evaziunea fiscală în actuala conjunctură românească (definirea şi 
formele evaziunii fiscale; fapte sancţionate de fiscalitate; forme 
de manifestare a evaziunii fiscale) 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 

Cauzele apariţiei evaziunii fiscale şi metode de combatere a 
evaziunii fiscale 

Prelegerea participativă, 
dezbaterea, expunerea, 
problematizarea, 
demonstraţia. 

2 ore 
 

Bibliografie 
 Codul Fiscal şi Norme metodologice, 2016-2017 
 Codul de procedură fiscală şi Norme netodologice, 2016-2017 
 Comaniciu C., Bunescu L., Teorie şi practică fiscală românească: 1000 teste grilă, Ed. Universităţii 

"Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal. Editia a 2-a revizuită, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, Sibiu, 2011 
 Comaniciu C., Bunescu L., Mihaiu D., Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul 

tuturor, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
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 Comaniciu C., Fiscalitatea: valenţe multidimensionale, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 
Sibiu, 2005 

 Bragaru M., Impozite, taxe şi contribuţii, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011 
 Franţ F., Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2013 
 Moşteanu N.R., Tehnici fiscale – Fiscal techniques, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011 
 Nica A., Miricescu E., Cataramă D., Fiscalitate. De la lege la practică, Ediţia 8, Ed. CH Beck, 

Bucureşti, 2013 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Relaţia Fiscalitate – Sistem fiscal – Politică fiscală Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Caracteristicile activităţii fiscale în profil teritorial Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Clasificarea şi caracteristicile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Impozitul pe profit – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 4 ore 
Impozitul pe venit - studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Contribuţii sociale obligatorii – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Taxa pe valoarea adăugată – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Accizele – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Impozitele şi taxele locale – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Impozite, taxe, contribuţii – probleme complexe Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Obligaţiile fiscale şi sistemul declarativ Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Metode de exercitare a inspecţiei fiscale  Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Acte şi fapte de evaziune fiscală – studii de caz Dezbatere; aplicaţii 2 ore 
Bibliografie 
 Codul Fiscal şi Norme metodologice, 2016-2017 
 Codul de procedură fiscală şi Norme netodologice, 2016-2017 
 Comaniciu C., Bunescu L., Teorie şi practică fiscală românească: 1000 teste grilă, Ed. Universităţii 

"Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal. Editia a 2-a revizuită, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, Sibiu, 2011 
 Comaniciu C., Bunescu L., Mihaiu D., Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul 

tuturor, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010 
 Comaniciu C., Fiscalitatea: valenţe multidimensionale, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 

Sibiu, 2005 
 Bragaru M., Impozite, taxe şi contribuţii, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011 
 Franţ F., Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2013 
 Moşteanu N.R., Tehnici fiscale – Fiscal techniques, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011 
 Nica A., Miricescu E., Cataramă D., Fiscalitate. De la lege la practică, Ediţia 8, Ed. CH Beck, 

Bucureşti, 2013 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Conţinutul disciplinei este o ocazie dată studenţilor de la programele de studii cu profil economic de a se 
asigura că vor face faţă multiplelor provocări de pe piaţa muncii în domeniul fiscal, în concordanţă cu 
aşteptările angajatorilor. Conţine repere teoretice, metodologii şi proceduri ce pot fi utile studenţilor în 
demersul de inserţie socială şi profesională. 
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10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Evaluare finală Lucrare scrisă 50% 
10.5 Seminar/laborator Participare la seminarii Prezenţa şi calitatea 

intervenţiilor studentului în 
activităţile de seminar 

10% 

Evaluare periodică Lucrare scrisă privind 
aşezarea şi perceperea 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă   
● prezenţa şi participarea la seminarii în proporţie de 20%; rezolvarea în proporţie de 50% a problemelor 
cuprinse în testele de evaluare periodică pe parcursul semestrului şi a celor de la evaluarea finală.                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 

 


