
 

 
Codul disciplinei DOB.2.2.04 Semestrul IV Numărul de credite 5 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  DREPT 

 
 125 97  28   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate Drept civil, Drept constituțional, Drept administrativ 

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Asimilarea noțiunilor și procedurilor fundamentale privind dreptul financiar. 

Asimilarea noţiunilor specifice, tipologiilor specifice și criteriilor de delimitare. 

Asimilarea principalelor mecanisme de stabilirea a obligaţiilor fiscale. 

Identificarea particularităţilor şi condiţiilor de legalitate în procedurile de 

administrare a obligațiilor fiscale. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

• Identifice principalele etape în procedura bugetară ; 

• Descrie principalele tipuri de obligații fiscale ; 

• Explice principalele proceduri de colectare a creanțelor fiscale ; 

• Descrie procedura litigioasă în materie bugetară și fiscală ; 

Competen ţe profesionale 

C.1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, 

paradigmelor şi metodologiilor din domeniul dreptului financiar 

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice la anumite situații, procese, 

proiecte specifice. 

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti la situațiile de fapt. 

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul 

financiar național. 
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C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept concretă 

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea 

lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor 

Competen ţe transversale 

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum și în echipă  

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare  

CT.4. Sintetizarea de soluții generice și alternative la probleme punctuale de 

practică. 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID /IFR 

1. Noțiuni introductive – 2 ore 

2. Procedura bugetară – generalități – 2 ore 

3. Procedura bugetară – elaborare și aprobare– 2 ore 

4. Procedura bugetară – executare și încheiere – 2 ore 

5. Obligațiile fiscale – generalități – 2 ore 

6. Obligaţiile fiscale directe ale persoanelor fizice. Impozit pe venit – 2 ore 

7. Obligaţiile fiscale directe ale persoanelor fizice. Contribuțiile sociale – 2 ore  

8. Obligaţiile fiscale directe ale persoanei juridice – 2 ore 

9. Obligații fiscale indirecte – 2 ore 

10. Înregistrarea fiscală şi stabilirea obligaţiilor fiscale – 2 ore 

11. Executarea voluntară a obligațiilor fiscale. Executarea silită a obligațiilor 

fiscale – 2 ore 

12. Controlul fiscal – 2 ore 

13. Contestarea actelor administrativ-fiscale  – 2 ore 

 14. Dreptul fiscal în plan extranațional – 2 ore 

 

II. Seminar fa ţă în faţă - Comunicare pe platforma Moodle, 

videoconferin ță 

1. Noțiuni introductive – 2 ore 

2. Procedura bugetară – aspecte generale – 2 ore 

3. Procedura bugetară – aspecte punctuale – 2 ore 

4. Procedura bugetară – aspecte punctuale privind cheltuielile bugetare– 2 ore 

5 .Procedura bugetară – aspecte punctuale privind veniturile bugetare – 2 ore 



 
6. Obligațiile fiscale directe. Generalități – 2 ore 

7. Obligațiile fiscale directe. Persoane fizice (1) – 2 ore 

8. Obligațiile fiscale directe. Persoane fizice (2) – 2 ore 

9. Obligațiile fiscale directe. Persoane juridice. IVM-IP – 2 ore 

10. Obligațiile fiscale indirecte – 2 ore 

11. Procedura fiscală – inregistrare, stabilire – 2 ore 

12. Procedura fiscală – executarea – 2 ore 

13. Procedură fiscală – inspecție. Contestare – 2 ore 

 14. Recapitulare – 2 ore 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală 50 % 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului  25% 

- teme de control 25% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  

Referin ţe principale: 
1. Costaş Cosmin Flavius, Drept financiar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 

2019 
2. Costaş Cosmin Flavius, Drept fiscal, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2019 
3. Costea Ioana Maria, Drept financiar, Note de curs, Ed. Hamangiu, 

București, 2019  
 
Referin ţe suplimentare: 
4. Duca Emilian, Noul Cod de procedura fiscală – Comentat și adnotat (...), 

Ed. Universul Juridic, București, 2016. 
5. Duca Emilian, Noul Cod fiscal – Comentat și adnotat(...), Ed. Universul 

Juridic, București, 2016. 
6. Şova Dan, Drept fiscal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
7. Drosu Şaguna Dan,  Drept financiar public, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2011. 
8. Bostan Ionel, Drept financiar public, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006. 
9. Fanu-Moca Adrian, Drept financiar public,  Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
10. Costea Ioana Maria, Optimizarea fiscală. Doctrină. Soluții. Jurisprudență, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
11. Costea Ioana Maria, Inspecția fiscală. Ed. A 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2014. 
12. Revista Curierul fiscal - http://www.curierulfiscal.ro/ 
13. Revista TaxNews -  http://taxnews.ro/ 
14. http://www.scj.ro/, http://curia.europa.eu   
 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
Codul Fiscal 
Codul de procedura fiscală  
Site ANAF - https://www.anaf.ro 
Site MFP - http://www.mfinante.ro 
Site Comisie UE – http://ec.europa.eu/  
 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf. univ. dr. Co stea Ioana Maria  

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

Data completării: 1.10.2020 

Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 

 


