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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Studii Europene şi Guvernanţă
Management
Licenţă
management

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Drept financiar şi fiscal

2.2. Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Oprescu Mihaela Adriana

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Oprescu Mihaela Adriana

2.4. Anul de studiu

3

2.5. Semestrul

2.6. Tipul de
evaluare1

6

C

2.7. Regimul
disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe
3 Din care 3.2.
2 Din care 3.3. seminar/ laborator
săptămână
curs
3.4. Total ore din planul de 36 Din care 3.5.
24 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
curs
Distribuţia fondului de timp
ore convenţionale 4 x 25 = 100
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:..................................................
3.7. Total ore studiu individual
61
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Numărul de credite
4

1
2

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

1

OP

1
12
Ore
30
15
12
-4

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
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului




-----

Competenţe
Transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
-Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a legislaţiei care reglementează activitatea
financiar-fiscală.

-Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor
profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor
specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare
interpersonală.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
-Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul financiar şi dreptul fiscal
-Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la finanţele publice, banul public si sistemul
7.1
Obiectivul
bugetar
general al
-Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la fiscalitate, sistem fiscal, procedura fiscală.
disciplinei
-Implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii in administrarea
banului public
-Dobândirea capacităţii de corelare a normelor generale cu normele speciale, a
cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică.
-Dobândirea de către student a capacităţii de a transpune în practică cunoştinţele
7.2
dobândite
Obiective
-Dobândirea de abilitaţi de cercetare
specifice
- Dobândirea capacităţii de adaptare la noi situaţii
-Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru interpretarea legii
-Cunoaşterea jurisprudenţei
-Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană, precum si cu tratatele si
convenţiile internaţionale
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

2

Observaţii

1.Consideraţii
introductive Prelegere interactivă
despre dreptul financiar şi fiscal
2. Dreptul financiar- definiţia şi Prelegere interactivă
obiectul dreptului financiar;
izvoarele dreptului financiar;
normele juridice de drept
financiar; raporturile juridice de
drept
financiar;
aparatul
financiar de stat.
3. Impozitele-noţiune, temei Prelegere interactivă
legal, categorii, particularităţile
diverselor tipuri de impozite,
impozitul pe profit şi dividende
(noţiune, contribuabili, scutiri)

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 953

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.
151-170
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p. 67-90,
p.90-98
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal

4.
Impozitarea persoanelor Prelegere interactivă
fizice-venituri supuse impozitării
provenind
din
activităţi
independente, salarii şi pensii,
cedarea folosinţei bunurilor, etc.
(noţiune, contribuabili, scutiri).
5. Impozitele locale (noţiune, Prelegere interactivă
contribuabili, scutiri)

1.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.105-134
2 Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal

6. Aplicarea în timp şi în spaţiu a Prelegere interactivă
legislaţiei fiscale (suveranitatea
fiscală a statelor în cadrul Uniunii
Europene; Suveranitatea fiscală
internaţională. Evitarea dublei
impuneri)

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.174185,
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.45-51
3. Dan Drossu Şaguna, Drept
financiar şi fiscal european, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2010

7.Individualizarea impozitelor şi Prelegere interactivă.
taxelor (obligaţia fiscală-noţiune,
particularităţi, exigibilitate; titlu
de creanţă fiscală-definiţie,
caracteristici, specii de titluri de
creanţă fiscală)

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.195202
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.278-282
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala
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1.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.135-152
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal

8. Stingerea obligaţiei fiscale-I Prelegere interactivă
(plata, compensarea, restituirea
de
sume,
insolvabilitatea,
deschiderea
procedurii
insolvenţei,
prescripţia
extinctivă).

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.
211-228.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.289-299
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala

9.Stingerea obligaţiei fiscale-II Prelegere interactivă
(plata, compensarea, restituirea
de
sume,
insolvabilitatea,
deschiderea
procedurii
insolvenţei,
prescripţia
extinctivă).

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.
211-228.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.289-299
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala

10. Executarea silită a obligaţiei Prelegere interactivă
fiscale (competenţe, obiectul
executării
silite,
condiţiile
generale ale pornirii executării
silite, forme de executare
silită_prin poprire, executarea
silită a bunurilor mobile sau
imobile).
11. Inspecţia fiscală
Prelegere interactivă

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.
236-267.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.301-325
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala

12.Evaziunea fiscală (concept, Prelegere interactivă
cauze, forme de manifestare,
regim sancţionator)-Legea nr.
241/2005 privind evaziunea
fiscală

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.347369.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.341-349
3. Legea nr. 241/2005 privind
evaziunea fiscală

13. Contenciosul fiscal

1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.
373-387.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.333-341

Prelegere interactivă
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1.Rada Postolache, Drept financiar,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.291307.
2.Dan Şova, Drept fiscal, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.265-273
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala

14. Curs recapitulativ
Bibliografie obligatorie
1.Suportul de curs
2.Rada Postolache, Drept financiar, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009
3.Dan Şova, Drept fiscal, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011
4.Legislaţie relevantă ( Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală)
Bibliografie opţională
1.Bene Florin Gheorghe, Cod de bune practici în colectarea creanţelor fiscale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti,
2011.
2. Dan Drossu Şaguna, Dan Şova, Drept financiar public, ediţia a IV-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011.
3. Dan Drossu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, ediţia a IV-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011.
4. Dan Drossu Şaguna, Drept financiar şi fiscal european, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
8.2 Seminar/laborator
1.Consideraţii
introductive
despre dreptul financiar şi fiscal.
Dreptul financiar- definiţia şi
obiectul dreptului financiar;
izvoarele dreptului financiar;
normele juridice de drept
financiar; raporturile juridice de
drept
financiar;
aparatul
financiar de stat.
2.
Impozitarea persoanelor
fizice-venituri supuse impozitării
provenind
din
activităţi
independente, salarii şi pensii,
cedarea folosinţei bunurilor, din
transferul
proprietăţilor
imobiliare
din
patrimoniul
personal (noţiune, contribuabili,
scutiri). Impozitele locale-art.
247-296 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal (noţiune,
contribuabili, scutiri)
3. Aplicarea în timp şi în spaţiu a
legislaţiei fiscale (suveranitatea
fiscală a statelor în cadrul Uniunii
Europene; Suveranitatea fiscală
internaţională. Evitarea dublei
impuneri)

Metode de predare
Dezbateri cu privire la
identificarea izvoarelor
dreptului financiar şi fiscal

Aplicaţii practice şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

Aplicaţii practice şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale
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Observaţii

4.Individualizarea impozitelor şi
taxelor (obligaţia fiscală-noţiune,
particularităţi, exigibilitate; titlu
de creanţă fiscală-definiţie,
caracteristici, specii de titluri de
creanţă fiscală)
5. Stingerea obligaţiei fiscale
(plata, compensarea, restituirea
de
sume,
insolvabilitatea,
deschiderea
procedurii
insolvenţei,
prescripţia
extinctivă).
6. Executarea silită a obligaţiei
fiscale (competenţe, obiectul
executării
silite,
condiţiile
generale ale pornirii executării
silite, forme de executare
silită_prin poprire, executarea
silită a bunurilor mobile sau
imobile).
7. Evaziunea fiscală

8. .Consideraţiiintroductive
despre dreptul financiar şi fiscal.
Dreptul financiar- definiţia şi
obiectul dreptului financiar;
izvoarele dreptului financiar;
normele juridice de drept
financiar; raporturile juridice de
drept financiar; aparatul
financiar de stat.

Aplicaţii practice (analiza
diverselor specii de titluri
de creanţă fiscală) şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

Aplicaţii practice şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

Aplicaţii practice (analiză
acte de executare silită) şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

Aplicaţii practice şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale
Dezbateri cu privire la
identificarea izvoarelor
dreptului financiar şi fiscal

9. Impozitarea persoanelor fizice- Aplicaţii practice şi
venituri supuse impozitării
dezbateri pe marginea unor
provenind din activităţi
soluţii jurisprudenţiale
independente, salarii şi pensii,
cedarea folosinţei bunurilor, din
transferul
proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul
personal (noţiune, contribuabili,
scutiri). Impozitele locale-art.
247-296 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal (noţiune,
contribuabili, scutiri)
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10. Aplicarea în timp şi în spaţiu a Aplicaţii practice şi
legislaţiei fiscale (suveranitatea
dezbateri pe marginea unor
fiscală a statelor în cadrul Uniunii soluţii jurisprudenţiale
Europene; Suveranitatea fiscală
internaţională. Evitarea dublei
impuneri)
11. Individualizarea impozitelor şi
taxelor (obligaţia fiscală-noţiune,
particularităţi, exigibilitate; titlu
de creanţă fiscală-definiţie,
caracteristici, specii de titluri de
creanţă fiscală)

Aplicaţii practice (analiza
diverselor specii de titluri
de creanţă fiscală) şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

12. Stingerea obligaţiei fiscale Aplicaţii practice şi
(plata, compensarea, restituirea dezbateri pe marginea unor
de
sume,
insolvabilitatea, soluţii jurisprudenţiale
deschiderea
procedurii
insolvenţei, prescripţia
extinctivă).
13. Executarea silită a obligaţiei
fiscale (competenţe, obiectul
executării silite, condiţiile
generale ale pornirii executării
silite, forme de executare
silită_prin poprire, executarea
silită a bunurilor mobile sau
imobile).

Aplicaţii practice (analiză
acte de executare silită) şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

14. Evaziunea fiscală

Aplicaţii practice şi
dezbateri pe marginea unor
soluţii jurisprudenţiale

Bibliografie obligatorie
1.Suportul de curs
2.Rada Postolache, Drept financiar, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 211-228.
3.Dan Şova, Drept fiscal, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.289-299
4.Legislaţie relevantă ( Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală)
Bibliografie opţională
1.Bene Florin Gheorghe, Cod de bune practici în colectarea creanţelor fiscale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti,
2011.
2. Dan Drossu Şaguna, Dan Şova, Drept financiar public, ediţia a IV-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011.
3. Dan Drossu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, ediţia a IV-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011.
4. Dan Drossu Şaguna, Drept financiar şi fiscal european, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010.

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

7



....

10. Evaluare
Tip de activitate
10.4. Curs

10.5. Seminar/
laborator

10.1. Criterii de evaluare
1. Cunoaşterea instituţiilor juridice din
materia dreptului financiar şi fiscal
2. Capacitatea de a face conexiuni
între noţiunile învăţate.
3. Însuşirea limbajului juridic
Participare activă la activitatea de la
seminar (minim 75% din numărul
orelor de seminar).
Realizarea unor lucrări practice (mapă
cu diverse acte juridice-decizii de
impunere, titluri de creanţă, note de
compensare,
titluri
executorii,
somaţii, adrese de înfiinţare poprire,
etc)

10.2. Metode de
evaluare
examen

10.3. Pondere
din nota finală
80%

Examinare periodică

20%
În conditiile in care
la examenul
teoretic (examen)
se obtine punctajul
maxim ( adica 8
puncte), iar
studentul a
realizat, in urma
participarii active
la seminarii şi
întocmirii lucrării
practice, punctajul
maxim ( adica 2
puncte), evaluarea
activitatii de la
seminar se va
reflecta in
proportie de 20%
in nota finala, iar
rezultatul la proba
teoretică, in
proportie de 80%.

10.6. Standard minim de performanţă
Nota 5, pentru promovarea examenului, se obtine prin realizarea a 5 puncte in rezolvarea probei
teoretice şi participare activă la activitatea de la seminar (minim 75% din numărul orelor de seminar

Data completării:
………………………….

Data avizării in catedră
.................................

Semnătura titularului de curs:

Semnătura titularului de seminar:

Semnătura Şefului de departament/ catedră
....................................................................
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