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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 Date despre program 

 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE DREPT  

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii LICENTA  

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT 

 

 Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fiscalitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Dan Cărămidariu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Dan Cărămidariu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

Tutoriat  14 

Examinări  3 

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 33  

3.8 Total ore pe semestru 75  

3.9 Numărul de credite 3  
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 Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

  

 Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

  

 Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e  Utilizarea adecvată a principiilor, conceptelor şi noţiunilor specifice fiscalitatii 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată 

  

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea fundamentelor fiscalitatii, a pricipalelor tipuri de 

impozite și a principiilor procedurii fiscale 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea condițiilor de determinare a masei impozabile. 

 Însuşirea cunoştinţelor de bază privind mecanismele armonizării 

fiscale, direcţiile de evoluţie a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene în materie fiscală și a principiilor procedurii 

fiscale. 

 

  

 Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Impozite şi taxe: noţiuni generale  Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

2h 

2. Principiile fiscalităţii  Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

2h 
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3. Elementele impozitului  Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

4h 

4. Armonizarea fiscal în cadrul realizării pieţei 

interne (unice). Principiile dreptului european 

aplicate în materie fiscală 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

4h 

5. Impozite directe Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

4h 

6. Impozite indirecte, TVA si accize Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

6h 

7. Abuzul de drept în dreptul fiscal Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

2h 

 8. Principiile procedurii fiscale Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

2h 

9. Contenciosul fiscal Expunerea, exemplificarea 

jurisprudenţială, 

problematizarea 

2h 

Bibliografie obligatorie: 

R. Bufan (coord.), Tratat de drept fiscal. Vol. 1. Teoria generală a dreptului fiscal, Editura Hamangiu, București, 2016 

Legislaţie: 

Codul fiscal – Legea 227/2015 

Codul de procedură fiscală – Legea 207/2015 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Impozitele progresive Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

1h 

2. Condiţiile de deductibilitate ale cheltuielilor 

la determinarea profitului impozabil 

Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

2h 

3. Determinarea impozitului pe venitul din 

profesii libere 

Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

1h 

4. Condiţiile pentru colectarea TVA la 

operaţiuniile interne 

Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

2h 

5. Operaţiuni scutite de TVA Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

1h 
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6. Condiţiile necesare pentru deductibilitatea 

TVA aferente achiziţiilor 

Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

2 ore 

7.Ajustarea în materia TVA Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

1 oră 

8. Principiile procedurii fiscale Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

2 ore 

9. Contenciosul fiscal Studii de caz, identificarea şi 

sintetizarea jurisprudenţei, 

prezentarea de referate 

2 ore 

Legislaţie: 

Codul fiscal – Legea 227/2015 

Codul de procedură fiscală – Legea 207/2015 

  

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Activitatea didactică aferentă disciplinei urmăreşte dobândirea de către studenti a unor competenţe 

profesionale şi transversale care să asigure acestora integrarea pe piaţa muncii în domeniul de activitate 

specific fiscalităţii afacerilor.  

  

  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanţă 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută 

prin verificare orală. Evaluarea constă 

într-o discuție cu cadrul didactic pe 

baza unor întrebări adresate 

studentului. 

  60% 

   

10.5 Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanţă 

Activitatea la seminar este apreciată în 

funcție de participarea la discuții și 

dezbateri, prezentarea de referate, 

rezolvarea de aplicații și teste de 

verificare, precum și de intervențiile în 

dezbateri. 

40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Utilizarea adecvată a principiilor, conceptelor şi noţiunilor specifice fiscalitatii 

 Cunoasterea stadiului integrarii si armonizarii in materie fiscala 

 Identificarea legislaţiei aplicabile în cazul conflictului dintre normele interne, cele europene și ale 

convențiilor de evitare a dublei impozitări internaționale 
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11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la procesul 

educațional și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat în 

format electronic și în 

care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în format 

digital 

Moodle  BigBlueButton din 

cadrul platformei de e-

learning UVT 

Studentul are nevoie de acces la 

mijloace tehnice specifice, în 

vederea participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone conectate 

la internet, care permit accesul 

pe platforma de e-learning 

utilizată, precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea desfășurării 

optime a procesului de 

învățământ, logarea studentului 

pe platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv de 

pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

Suportul de curs, 

elaborat pe baza 

bibliografiei indicate, 

va fi încărcat pe 

platforma de e-

learning, împreună cu 

problemele/aplicațiile 

de seminar, în format 

pdf. 

 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

lect. dr. Dan. A. Cărămidariu 

Semnătura titularului de seminar 

lect. dr. Dan. A. Cărămidariu 

   

 

Data avizării în departament 

23.09.2020 

 

Semnătura şefului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 
 

mailto:nașterii@e-uvt.ro

