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 „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
Economic
Licență
Contabilitate și Informatică de Gestiune

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

Fiscalitate
II

Lect. Univ. dr. SANDU Gabriela
Lect. Univ. dr. SANDU Gabriela
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

OB

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
44 din care: 3.5 curs
22 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
22
ore
44
40
20
17
2
2
81
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Finanțe
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector
a cursului
pentru exemplificări
5.2. de desfășurare
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se planul de conturi
a seminarului
general, bibliografia aferentă, dar și o documentare anterioară din suportul
de curs pentru cursul prezentat

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1.1. Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei, precum şi a
factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare.
C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor
necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
C4.4. Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico-financiari.

Competențe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
Dezvoltarea gândirii financiare la nivel micro şi macroeconomic,
al disciplinei
familiarizarea viitorului specialist cu noţiunile fundamentale, precum:
finanţele individuale şi publice, ale băncilor şi societăţilor de asigurări,
finanţelor private şi ale întreprinderii, finanţelor internaţionale.
7.2 Obiectivele specifice

Insuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor generale legate de problematica
complexă pe care o presupune rolul şi locul fiscalitaţii în activitatea
agenţilor economici, în general, dar şi în instituţiile financiar-bancare
(bănci, societăţi de asigurări, instituţii bursiere, alte instituţii ale
administraţiei centrale şi locale).

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
Cap I – Fundamentarea şi realizarea veniturilor bugetare (2ore)
Cap II – Impozitul pe profit (6 ore)

Metode de predare
Prelegere interactivă,
Discuții, Explicații

Cap III – Impozitul pe venit (4 ore)
Cap IV - Taxa pe valoarea adăugată (6 ore)
Cap V - Impozite şi taxe locale (4 ore)
Total = 22 ore
Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
•

SANDU, G. – Suport de curs – FISCALITATE

•

FELEAGĂ, N. – Sisteme contabile comparate – vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1999

•

FELEAGĂ, N., IONAŞCU, I. – Tratat de contabilitate financiară – Vol. I, al II-lea – Editura Economică
– Bucureşti, 1998

•

FELEAGĂ, N. – Controverse contabile – Editura Economică, Bucureşti, 1996

•

FELEAGĂ, N. – Îmblânzirea junglei contabilităţii – concept şi normalizare în contabilitate, Editura
Economică, Bucureşti, 1996

•

GEORGESCU, I. – Elemente de contabilitate aplicate în societăţile comerciale şi în instituţiile publice –
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005

•

GEORGESCU, I., MACOVEI, C., BERHECI, M. – Contabilitatea firmei – Editura Junimea, Iaşi, 2003

•

ISTRATE, C. – Introducerere în contabilitate – Editura Polirom, Iaşi, 2001

•

ISTRATE, C. – Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, (ed. a II-a) – Editura Polirom,
Iaşi, 2000

•

MINEA, M.S., COSTAS, C.F., 2006, Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Editura Rosetti

•

SANDU, G. – Dimensiuni ale performantei in contabilitate. Concepte. Analiza economicfinanciara. Studii de caz – Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

•

SCORŢESCU, GH., SCORŢESCU, F., MARDIROS, D. – Elemente de administraţie şi
contabilitate publică – Editura Dosoftei, Iaşi, 2004

•

TULAI CONSTANTIN, “Finantele publice si fiscalitatea”, Ed. Casa Cartii de stiinta, Cluj-Napoca, 2003

•

TULAI, C., SERBU, S., 2005, Fiscalitate comparata si armonizari fiscale, Editura Casa Cartii de Stiinta

•

VACAREL IULIAN, etc., „Finante publice, ed. III-a, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2001

•

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare – Anaf.ro

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):

Colecţia revistei „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie)

Fiscalitatea în Romania (2ore)
Calculul gradului de indatorare (2ore)
Calculul im pozitului pe profit (6 ore)

Metode de predare

Prelegere activă,
Dezbatere,
Problematizare,
Studii de caz

Determinarea impozitului pe venitul din salarii (2 ore)
Cotele de taxa si calculul taxei pe valoarea adaugata (2 ore)
Scutiri de taxa pentru operaţiuni din interiorul ţării (2 ore)
Calculul pro-ratei (2 ore)
Calculul impozitului pe cladiri, autoturisme si alte impozite si taxe locale (4 ore)
Total = 22 ore
Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
•

SANDU, G. – Suport de curs – FISCALITATE

•

SANDU, G. – Dimensiuni ale performantei in contabilitate. Concepte. Analiza economicfinanciara. Studii de caz – Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

•

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare – Anaf.ro

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):

Colecţia revistei „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- In vederea identificarii nevoilor si asteptărilor angajatorilor, la stabilirea conținutului formativ al cursului au participat
si alte cadre didactice din domeniu

10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare
• Note întregi de la 1 la 10
10.4 Curs

10.5 Seminar

Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților
de seminar.

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
în nota finală

• Examen scris

70%

Frecvență, calitatea
interacțiunii,
studiu de caz

30%

10.6 Standard minim de performanţă
Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin
adunarea notei de la examenul scris (ponderată cu 70%) cu nota de la seminar (ponderată cu 30%).
Data completării:
27.09.2019
Data avizării în Departament

30.09.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

