
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu 1 / Semestrul 2 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanțe 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/calificarea Fiscalitate și management financiar 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fiscalitate indirectă 2.2. Cod 

disciplină 

FMF105 

2.3. Titularul activităţii de curs Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Deaconu Sorin-Constantin 

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

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Tipul disciplinei 
(S – disciplină de sinteză,  
A – disciplină de 
aprofundare) 

A 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr 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 44 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 
 

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/videoproiector 

 

 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C4. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii referitoare la 

fiscalitate; 
C5. Capacitatea de a realiza lucrări cu caracter fiscal la nivelul entităţilor / organizațiilor 

private și publice; 

C10. Capacitatea de a lua și de a aplica decizii financiare în cadrul entităților/organizațiilor 

private și publice; 

 CT 2. Integrarea contextuală a aspectelor fiscalității și managementului financiar în cadrul 

dinamicii actuale a economiei;   

CT 3. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

CT 5. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 

resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare; 

CT13. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare managementului 
investitiilor și finanțării; 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin intermediul acestei discipline se dorește dezvoltarea de 

raționamente profesionale privind un anumit tip de tranzacții și 

evenimente din domeniul fiscalității indirecte în vederea exprimării 
unor soluții pertinente de către absolvenții programului de masterat. 

7.2 Obiectivele specifice -  Asimilarea cunoştinţelor cu privire la conceptele specifice 

fiscalității indirecte; 
-  Deprinderea de a exprima raționamente profesionale asupra unor 

tranzacții și evenimente economice privind accizele; 

- Identificarea consecinţelor economice şi fiscale privind politica 

taxei pe valoarea adăugată în România și în spațiul intracomunitar. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Abordări conceptuale privind fiscalitatea indirectă  Prelegere, conversaţie 2 ore 

2. Rolul fiscalității indirecte Prelegere, conversaţie 2 ore 

3. Opțiuni pentru impozitarea consumului Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 
problematizare 

2 ore 

4. Impactul fiscalității indirecte Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 ore 

5. Taxa pe valoarea adăugată în România Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 ore 

6. Taxa pe valoarea adăugată în Uniunea Europeană 

 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 

6 ore 

7. Taxele vamale Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 ore 

8. Taxe speciale de consumație: accizele Prelegere, conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 ore 

Bibliografie  

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate : ghid practic – 

editia a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2014. 
Bența Adrian, Bența Mihaela, Croitoru Robert, Tratat de contabilitate practică: contabilitate 

  



aplicată, Editura C.H.Beck, București, 2017. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare individuale și situațiile financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Monitorul Oficial nr. 547/2015. 

Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 

http://www.mfinante.ro 

http://www.cdep.ro 

http://www.ccfiscali.ro/ 
http://europa.eu/ 

8.2. Seminar Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Aspecte noționale privind impozitele indirecte Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

2 

2. Taxa pe valoarea adăugată – noțiuni generale Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 

3. Decontul de TVA, spețe pentru deducere integrală sau parțială Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

6 

4. Verificarea decontului de TVA Prelegere, 
conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 

5. Compensări între TVA de rambursat și alte obligații fiscale Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 

6. Tratament fiscal privind taxele vamale Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 

7. Tratament fiscal privind accizele Prelegere, 

conversaţie, 

exemplificări, 

problematizare 

4 

Bibliografie 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate : ghid practic – editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2014, ISBN 978-606-18-0332-3. 

Bența Adrian, Bența Mihaela, Croitoru Robert, Tratat de contabilitate practică: contabilitate aplicată, Editura C.H.Beck, București, 

2017. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare 

consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Monitorul Oficial nr. 547/2015. 

Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 

http://www.mfinante.ro 

http://www.cdep.ro 
http://www.ccfiscali.ro/ 

http://europa.eu/ 

 

 

http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate cerințelor organismului profesional național (Camera consultanților fiscali) privind 

accesul la profesia de consultant fiscal. 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului  

70% 

10.5 Seminar/laborator 1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 

sau 

2. Publicarea unui 

articol (pe temele 

specifice acestui curs) 

într-o revistă de 

specialitate 

Metoda practică 

Prezentări orale 

Participarea la studiile 

de caz discutate   

 

 

 

 

 

Dovada publicării 

articolului 

  

30% 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Cunoaşterea elementelor fundamentale privind fiscalitatea indirectă, respectiv: noțiuni generale privind taxa pe valoarea 

adăugată, redactarea unui decont de TVA, compensări privind TVA, evidențierea taxelor vamale și a accizelor. 
 

Prezentarea la examen a masteranzilor este condiționată de prezența la seminar în proporție de minim 60%. Masteranzii 

care nu au prezența minimă solicitată la seminarii au următoarele posibilități de a se prezenta la examen: participarea cu 
susținerea unei lucrări în cadrul unei conferințe; publicarea unui articol într-o revistă de specialitate, prezentarea unui 

decont de TVA împreună cu jurnalele de cumpărări și vânzări aferente. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

05.09.2019                Deaconu Sorin-Constantin                               Deaconu Sorin-Constantin 

 

 

 

Data avizării în departament                          Semnătura director de departament 

 

                                                  Conf. univ. dr. Iuga Iulia 

 


