
FISA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
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 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

FISCALITATE 

2.2 Codul disciplinei  0141OS2203 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Roxana IONESCU 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf. univ. dr. Roxana IONESCU 

2.5 Anul  
de studiu 

2  2.6 Semestrul 2  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

6 

 
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 Numărul de săptămâni 11  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 44 din care:  

3.6 curs 
22 3.7 seminar / laborator 22 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: .consultatii 2 
3.7 Total ore studiu individual 106 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

150 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 
 
 
 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e 
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C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei – Legislaţia naţională şi europeană pentru economişti (3 puncte de 
credit) 
C1.1 Definirea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează 
operaţiunile economico-financiare (1 punct de credit) 
C1.2 Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei (1 punct de credit) 
C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice (1 punct de credit) 
C3 - Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile 
şi/sau fiscale (3 puncte de credit) 
C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii de rapoarte financiar-contabile  şi/sau fiscale  (1 punct de credit) 
C3.2 Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile  şi/sau fiscale    (1 punct de credit) 
C3.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor,  principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile  şi/sau fiscale  (1 punct de 
credit) 

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

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Expunerea şi dezbaterea problemelor şi procedeelor de bază ale fiscalităţii; 
• Explicarea modului de funcţionare a sistemului de colectare a impozitelor şi 

taxelor 
• Aspectele de ordin teoretic ancorate în practica financiară din economia 

României dau posibilitatea studenţilor să cunoască mecanismul fiscal şi să 
se integreze rapid în activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor comerciale 
şi instituţiilor din domeniul financiar – fiscal 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaște și întelege aspecte legate de 
concepte, teorii și metode de bază pentru pregătirea 
informațiilor necesare întocmirii de rapoarte fiscale  
R.î.2: Absolventul identifică și prezintă misiunile care se 
circumscriu fiscalității 



 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
Tema 1 
Prezentarea generală a sistemului fiscal 
din România 

Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 3- 

Cap. 1  
 

Tema 2 
Obligația și creanța fiscală 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.1  
Tema 3 
Impozitul pe profit 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1- 

Cap.1  
Tema 4 
Impozitul pe venit 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

8 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

Cap. 2 
Tema 5  
Impozitele și taxele locale 
 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

Cap. 3  
Tema 6  
Taxa pe valoare adaugata. 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  1 -  

Cap. 4 
Tema 8  
Principalele tipuri de declarații fiscale. 
Controlul fiscal 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore https://www.ana
f.ro/anaf/internet
/ANAF/asistenta
_contribuabili/de
clararea_obligati
ilor_fiscale/toate

_formularele/ 
TOTAL  22 ore  

Bibliografie obligatorie: 
1. Ionescu, R., Penu, D., (2019), Fiscalitate si finantele intreprinderii, Editura Pro Universitaria, 

R.î.3: Absolventul deosebește tipurile de impozite și taxe 
întâlnite pe plan micro și macroeconomic în România 

Aptitudini: R.î.1: Absolventul înțelege și analizează diferite aspecte 
referitoare la principiile utilizate în cadrul fiscalității 
R.î.2: Absolventul identifică situațiile concrete în care se 
utilizează o procedură sau alta pentru a se colecta impozite și 
taxe 
R.î.3: Absolventul rezolvă, utilizează, identifică și 
interpretează corect informațiile din cadrul situațiilor care 
impun întocmirea unor rapoarte fiscale 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul utilizează, înțelege și explică concepte, 
teorii și metode de bază pentru pregătirea informațiilor 
necesare întocmirii de rapoarte fiscale  
R.î.2: Absolventul aplică corect concepte, teorii și metode de 
bază pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de 
rapoarte fiscale 
R.î.3: Absolventul evaluează procedee şi instrumente de 
prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte 
financiar-contabile şi/sau fiscale 



Bucureşti 
2. Ungureanu, M.A., Nedelescu, M.D., Ungureanu, M.D., (2017), Fiscalitate comparată și tehnici de 

optimizare fiscală, Editura Universitară, București 
3. Legea 227/2015 - Codul Fiscal, modificată și actualizată, https://www.noulcodfiscal.ro/ 
Bibliografie suplimentară: 
1. Mihalache, R.A., (2019), Fiscalitate - suport de curs in format electronic, Biblioteca Universitatii 

Artifex, Bucuresti 
2. Mihalache, R.A., (2011), Politicile fiscale şi sistemul bancar din România, Editura Renaissance, 

Bucureşti 
3. Patroi, D., Bența, A., Bența, M., (2015), Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală, Ed. C.H. 

Beck, București 
4. Ţâţu, L., Şerbănescu, C., Ştefan, D., Cataramă, D., Nica, A., Miricescu, E., (2013), Fiscalitate – de la 

lege la practică, Ed. a VIII-a , Ed. C.H. Beck, Bucureşti 
8.2. Seminar / laborator Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
Tema 1 
Prezentarea generală a sistemului fiscal 
din România 

Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 3- 

Cap. 1  
 

Tema 2 
Obligația și creanța fiscală 
 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.1  
Tema 3 
Impozitul pe profit 

Studii de caz 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1- 

Cap.1  
Tema 4 
Impozitul pe salariu 

Studii de caz 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

Cap. 2 
Tema 5 
Impozitul pe veniturile din activitati 
independente 

Studii de caz 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

Cap. 2 
Tema 6 
Impozitele și taxele locale 

Studii de caz 2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

Cap. 3 
Tema 7 
Taxa pe valoarea adăugată. 

Studii de caz 2 ore Bibliografie 
obligatorie  1 -  

Cap. 4 
Tema 8  
Principalele tipuri de declarații fiscale. 
Controlul fiscal 

Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

2 ore https://www.ana
f.ro/anaf/internet
/ANAF/asistenta
_contribuabili/de
clararea_obligati
ilor_fiscale/toate

_formularele/ 
TOTAL  22 ore  

Bibliografie obligatorie: 
1. Ionescu, R., Penu, D., (2019), Fiscalitate si finantele intreprinderii, Editura Pro Universitaria, 

Bucureşti 
2. Ungureanu, M.A., Nedelescu, M.D., Ungureanu, M.D., (2017), Fiscalitate comparată și tehnici de 

optimizare fiscală, Editura Universitară, București 
3. Legea 227/2015 - Codul Fiscal, modificată și actualizată, https://www.noulcodfiscal.ro/ 
Bibliografie suplimentară: 
1. Mihalache, R.A., (2019), Fiscalitate - suport de curs in format electronic, Biblioteca Universitatii 

https://www.noulcodfiscal.ro/
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=73072
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=94838
https://www.noulcodfiscal.ro/


Artifex, Bucuresti 
2. Anghelache, G.V., (2018), Politica fiscal-bugetara si piata de capital, Editura Economica, Bucureşti 
3. Patroi, D., Bența, A., Bența, M., (2015), Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală, Ed. C.H. 

Beck, București 
4. Ţâţu, L., Şerbănescu, C., Ştefan, D., Cataramă, D., Nica, A., Miricescu, E., (2013), Fiscalitate – de la 

lege la practică, Ed. a VIII-a , Ed. C.H. Beck, Bucureşti 
 

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

 
• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• însuşirea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor de 
culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii 
indicatorilor/formularelor specifice pentru 
caracterizarea activităţii;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice;  
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• însuşirea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor de 
culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii 
indicatorilor/formularelor specifice pentru 
caracterizarea activităţii; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii; 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 

20% 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=73072
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=94838


• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică. 

proiecte 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor şi opţiunilor de politică economică și fiscală de mare actualitate naţionale; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

 
Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Conf. univ. dr. Roxana IONESCU                        Conf. univ. dr. Roxana IONESCU 
 
 
 
Data avizării în departament: 30.09.2022                              Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                    Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr.  Andrei BUIGA 
 


