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 studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL
Lect.univ.dr. Nicu DURET
Asist.univ.dr. Adriana ȘANDRU

2.4 Anul de
studiu

2.6 Tipul de
evaluare

III

2.5 Semestrul

V

E5

2.7 Regimul
disciplinei2

DO

2.8 Categoria
disciplinei3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD3108

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
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8 Total ore de studiu individual
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
30
8
20
58
1
6
4
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
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

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

1 Licenţă, masterat, doctorat
2 Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din
care face parte disciplina.)
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale, prin următorii descriptori:
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi
intrenaţionale în vigoare;
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice.
C.4. Interpretarea corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și
dreptul altor state
CUNOȘTINȚE
• Definirea conceptelor și analiza acestora, precum și a metodelor și teoriilor utilizate în interpretarea și
compararea instituțiilor specifice dreptului financiar și fiscal din dreptul național, dreptul european și
dreptul altor state;
• Interpretarea raportului dintre instituțiile dreptului român și cele ale dreptului european și dreptului
altor state prin utilizarea metodelor comparative și interpretative.
ABILITĂȚI
• Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre
instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat;
• Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale
altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice;
• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale,
europene şi a legislaţiei altor state
CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice dreptului financiar și fiscal;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Pentru că limbajul dreptului, deşi frecvent identic în formă cu limbajul
cotidian, are un conţinut propriu tehnic-juridic, acest conţinut poate fi
înţeles şi acceptat numai prin intermediul unei abordări ştiinţifice şi a unui
studiu temeinic.
Demersul realizat, în cadrul cursului, are în vedere cunoaşterea şi însuşirea
de către studenţi a legislaţiei care reglementează activitatea financiară.

7.2 Obiectivele specifice

-

manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
dreptului financiar;
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice;
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;
valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile
ştiinţifice; dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind
constituirea grupurilor sociale, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria
dezvoltare profesională.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Moneda şi instrumentele monetare
Evoluţia, categorii şi funcţiile monedei
Apariţia şi răspândirea monedei
Funcţiile monedei Categorii de monede în circulaţia monetară
Moneda în spaţiul Carpato- Danubiano-Pontic
Rolul B.N.R. în înfăptuirea politicii financiare a statului român
Înfiinţarea Băncii Naţionale Principalele atribuţii ale B.N.R.
după 22 decembrie 1989 Euro moneda Europeană Cauzele şi
consecinţele inflaţiei asupra politicii financiare a statului

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
6 ore

2

Inflaţia.
Noţiuni şi clasificare Cauzele şi consecinţele inflaţiei
2. Sistemul bugetelor publice
Bugetul public
Perspective conceptuale
Funcţiile bugetului de stat
Conţinutul bugetului de stat
Noţiunea şi caracteristicile procesului bugetar
3. Bugetele locale şi finanţarea instituţiilor publice
Asigurările sociale, concept şi evoluţie
Consideraţii introductive
Sistemul public de asigurări sociale
Asigurările publice şi private
Procedura bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat
Structura bugetului asigurărilor sociale de stat
4. Sistemul şi politica fiscală
Sistemul creditelor
Conceptul de credit
Creditul public
Datoria publică Noţiunea datoriei publice Clasificarea datoriei
publice
5. Impozitarea persoanelor juridice

8.2 Seminar / laborator
1. Domeniul public şi privat al statului

2. Bugetul public

3. Elaborarea şi aprobarea bugetului de stat şi a
bugetului asigurărilor sociale de stat.
4. Elaborarea, aprobarea, executarea şi încheierea
bugetelor locale
5. Sistemul fiscal şi politica fiscală

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

8 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

2 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

4 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentări video, sistem
e-learning

8 ore

Observaţii
4 ore

8 ore

4 ore

4 ore

8 ore

Bibliografie
Bibliografie obligatorie
1. Dan Drosu, Șaguna, Drept financiar si fiscal, Ed. CH Beck, București,2019
2. Dan Drosu Şaguna – Drept financiar şi fiscal, C.H. Beck, 2017
3. Dan Dan Drosu Şaguna – Drept financiar fiscal – Tratat, Ed. ALL BECK, 2016
4. Drosu Dan Drosu Şaguna – Drept financiar public, ed. a II-a, C.H. Beck, 2014
5. Duret Nicu–Drept financiar, Ed. Universitara Danubius Galaţi, 2009
6. Duret Nicu, Mironov Gabriela –Dreptul fiscal,Ed. Universitara Danubius, Galaţi ,2009.
7. Şaguna – Drept financiar şi fiscal – Tratat, Ed. Eminescu, 2000
8. Cristina Onet– Procedura fiscală,Ed. Kumina Lex, Bucureşti, 2014.
9. Costea Ioana Maria Drept financiar, Ed. Hamangiu.2019
10. Viorel Ros–Drept financiar public Ed. Universul juridic, 2016
11. Radu Stancu – Drept financiar şi fiscal, Ed. România de Mâine, Bucureşti, 2007
12. Ioan Condor – Drept fiscal şi financiar, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1996
13. Ioan Ghiga – Drept financiar, Ed. C H Beck, 2008
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Bibliografie complementară
Acte normative:
❖ Legea nr. 500/11.07.2002, privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597/13.08.2002
❖ Legea nr. 77/31.01.2002, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în M. Of. nr. 104/01.02.2002
❖ Legea nr. 522/17.07.2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele
reale, publicată în M. Of. nr. 602/14.08.2002
❖ Legea nr. 414/26.06.2002, privind impozitul pe profit, publicată în M. Of. nr. 456/27.06.2002
❖ Legea nr. 493/01.07.2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001, privind impozitul pe venit,
publicată în M. Of. nr. 543/25.07.2002
❖ Legea nr. 345/01.06.2002, privind taxa pe valoare adăugată, publicată în M. Of. nr. 371/01.06.2002
❖ Legea nr. 87/1994, pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în M. Of. 545/29.07.2003
❖ Legea nr. 314 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicate în M. Of.
506/17.07.2003
❖ Hotărârea Guvernului 480/04.07.2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
❖ O.G.U. nr. 45/05.06.2003, privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. 431/19.07.2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului financiar şi
fiscal şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor interstatale ce interesează instituţii
aparţinând dreptului financiar şi fiscal.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen scris

70%

Evaluare continuă

30%

10.4 Evaluare finală

Parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la
curs, gradul de însuşire a
limbajului de specialitate.
10.5 Seminar
Frecvenţă la minimum jumătate
din orele de curs şi seminar,
elaborarea unor referate, teme de
casa.
10.6 Standard minim de performanţă
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
• activitate la seminar de 50 %.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect.univ.dr. Nicu DURET

Asist.univ.dr. Adriana ȘANDRU

_________________________

________________________

10.09.2019

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian Savenco
__________________________
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