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I.
Denumire disciplină FINANTE PUBLICE
II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Cod disciplină Semestrul2) Categoria3) Credite Curs Seminar Laborator Proiect 

UO-FSE.AI.03.02 3 DF 7 28 28 - -
III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă 
(se marchează cu x) X

IV.
Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect 
Numele şi prenumele MorarIoan Dan Popovici Ioana - -

Instituţia Univ.din Oradea Univ.din Oradea
Catedră/Departament Finante-contab. Finante-contab.

Titlul ştiinţific Dr.
Gradul didactic Prof.univ.

Încadrarea (norma de 
bază/asociat)

titular Asociat drd.

Vârsta 
V.
Obiectivele disciplinei 
VI. Disciplina Fiscalitatea  isi  propune sa ofere studentilor cunostintele si informatiile necesare cu 
pivire la aspectele teoretice si practice ale stiintei fiscale,evolutia acesteia si aspectele aplicative 
din domeniul fiscal. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt.VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

Tematica cursului:
CAP.1 Necesitatea, conţinutul si sfera finanţelor

1.1. Fenomenul financiar
1.2. Ştiinţa finanţelor
1.3. Sfera finanţelor

CAP.2 Funcţiile si rolul finanţelor
2.1. Raportul dintre esenţa, funcţiile si rolul finanţelor
2.2. Funcţia de repartiţie
2.3. Funcţia de influenţare si control

CAP.3 Structura finanţelor si sistemul financiar
3.1. Criterii de analiza
3.2. Sistemul financiar
3.3. Elementele sistemului financiar
3.4. Fluxurile financiare

CAP.4 Mecanismul financiar
CAP.5 Aparatul financiar
CAP.6 Metode, instrumente si pârghii financiare

6.1. Conţinutul pârghiilor financiare
6.2. Sistemul pârghiilor financiare
6.3. Reacţia agenţilor economici la impulsurilor restricţiile macrosistemului

2ore

2 ore

3ore

2 ore
1 ora
2ore



CAP.7 Politica financiara
7.1. Conţinut
7.2. Domeniile politicii financiare
7.3. Deciziile financiare

CAP.8. Bugetul de stat
8.1. Conceptul
8.2. Principiile bugetare
8.3. Metode moderne de dimensionare a cheltuielilor si veniturilor bugetare
8.4. Procesul bugetar

CAP.9 Sistemul cheltuielilor publice
9.1. Conţinut si criterii de clasificare
9.2. Structura cheltuielilor publice
9.3. Cheltuieli pentru acţiuni social-culturale
9.4. Cheltuieli pentru obiective si acţiuni economice
9.5. Cheltuieli privind administraţia de stat, ordinea interna si apărarea

CAP.10 Resursele financiare publice
10.1. Conţinutul si factorii care influenţează nivelul acestora
10.2.  Impozitele - conţinut, rol si elemente
10.3. Principiile impunerii
10.4. Aşezarea si perceperea impozitelor
10.5. Clasificarea impozitelor

CAP. 11  Impozitele directe
11.1. Conţinut, caracteristici
11.2. Impozitele reale
11.3. Impozitele personale
11.4. Dubla impunere internaţionala
11.5. Eludarea fiscala

CAP.12 Impozitele indirecte
12.1. Conţinut, caracteristici
12.2. Taxele de consumaţie
12.3. Taxele vamale
12.4. Taxele
              CAP.13 Impozitele si taxele locale
13.1. Finantele locale si autonomia financiara locala
13.2. Formele impozitelor si taxelor locale

2 ore

      2 ore

1ora

     2 ore

4 ora

4 ore

1 ora

Tematica seminariilor:
Seminar  nr.  1  Conţinutul  si  sfera  finanţelor  (obiectivul  este  prezentarea  conţinutului 
economic al finanţelor, caracteristicile finanţelor clasice, finanţelor moderne şi finanţelor 
contemporane, tipurile de activităţi financiare cu exemplificare, prezentarea de referate 
de către studenţi) – 2 ore
Seminar  nr.  2  Funcţiile  si  rolul  finanţelor  (obiectivul  este  prezentarea  funcţiei  de 
repartiţie  şi  a  funcţiei  de  control,  a  rolului  finanţelor  publice  pe  cele  4  planuri, 
prezentarea de referate de către studenţi) – 2 ore
Seminar  nr.  3  Structura  finanţelor  si  sistemul  financiar  (obiectivul  este  prezentarea 
structurii finanţelor în funcţie de cele două criterii, a elementelor sistemului financiar şi a 
legăturilor dintre ele, prezentarea de referate de către studenţi) – 2 ore
Seminar  nr.  4  Mecanismul  financiar  (obiectivul  este  prezentarea  regulatoarelor 
mecanismului financiar, examinarea studenţilor prin intermediul testelor cu întrebări tip 
grila) – 2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

      
     2 ore



Seminar nr. 5  Aparatul financiar (obiectivul este prezentarea instituţiilor care fac parte 
din aparatul financiar şi a atribuţiilor fiecăreia dintre ele, prin utilizarea calculatorului şi a 
internetului  prin  accesarea  site-urilor  www.mfinante.ro,  www.anaf.ro, 
www.curteadeconturi.ro , www.cas.ro, www.cass.ro)  
Seminar  nr.  6  Metode,  instrumente  si  pârghii  financiare  (obiectivul  este  prezentarea 
pârghiilor din domeniul economic şi financiar, prezentarea de referate de către studenţi) – 
2 ore
Seminar  nr.  7  Politica  financiară (obiectivul este  prezentarea  domeniilor  politicii 
financiare  şi  a  opţiunilor  pe care le  are  la  dispoziţie  Guvernul,  a  mixului  de politici 
fiscale- monetare,  prezentarea de referate de către studenţi) – 2 ore
Seminar  nr.  8 Bugetul  de  stat  (obiectivul  este  prezentarea  şi  înţelegerea  principiilor 
bugetare şi a procesului bugetar, prezentarea de referate de către studenţi, vizualizarea de 
către  studenţi  a  proiectelor  de  buget  pentru  anul  în  curs  şi  cei  anteriori  pe  site-ul 
www.mfinante.ro şi  a  modului  în  care  s-a  executat  bugetul  de  stat  pe  site-ul 
www.curteadeconturi.ro, prin utilizarea calculatoarelor din laborator) – 2 ore
Seminar  nr.  9  Sistemul  cheltuielilor  publice (  obiectivul  este  prezentarea  tipurilor  de 
cheltuieli publice, prezentarea de referate de către studenţi, examinarea studenţilor prin 
intermediul testelor cu întrebări tip grila) – 2 ore
Seminar  nr.  10  Impozitele  -  conţinut,  rol,  elemente  şi  clasificare (obiectivul  este 
clasificarea impozitelor, prezentarea elementelor acestora cu exemplificare, prezentare de 
referate de către studenţi)- 2 ore
Seminar nr. 11 Principiile impunerii ( obiectivul este prezentarea principiilor impunerii  
şi a modului cum se încalcă ele în practică,  prezentare de referate de către studenţi)- 2 
ore
Seminar nr. 12 Aşezarea si perceperea impozitelor (obiectivul este prezentarea etapelor  
tehnicii  fiscale  cu  exemplificare,  examinarea  studenţilor  prin  intermediul  testelor  cu 
întrebări tip grila, prezentare de referate de către studenţi)- 2 ore
Seminar  nr.  13  Impozitele  directe  (obiectivul  este  prezentarea  impozitelor  directe, 
insistând pe impozitul pe profitul societăţilor, cu vizualizarea Legii 571/2003 republicată 
pe calculator, aplicatii practice privind modul de calcul a acestor impozite si modul de 
întocmire a declaraţiei 101)- 2 ore
Seminar nr.  14  Impozitele  indirecte  (obiectivul  este prezentarea impozitelor  indirecte, 
insistând pe  TVA,  cu  vizualizarea  Legii  571/2003 republicată  pe calculator,  aplicatii 
practice privind modul de calcul a acestor impozite)- 2 ore

2 ore

      
     
     2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

      2 ore

2ore
      

     2 ore

VII.
Bibliografie

1. I.Văcărel şi colectivul, Finanţe publice, E.D.P., Bucureşti,2005;
2. C. Tulai, Finanţele publice şi fiscalitatea, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
3. Carmen Corduneanu, Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Ed. Codecs, Bucureşti, 1999
4. Cezar Basno, Introducere în teoria finanţelor publice, Bucureşti, 1994
5. Ioan Talpoş, Finanţele României, Editura Sedona, Timişoara, 1998
6. Ioan Dan Morar, Introducere în studiul finanţelor publice, Ed. Universităţii, 2006
7.I.D.Morar,Sistemul  fiscal  romanesc.Traditie  si  capacitate  de  adaptare,Editura  Dacia,Cluj-
Napoca,2000.
8. Legea privind finanţele publice
9. Codul Fiscal 
10.Codul de procedura fiscala.
11.www.mfinante.ro

http://www.curteadeconturi.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.cas.ro/
http://www.curteadeconturi.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.mfinante.ro/


Modul de transmitere a informatiilor
Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se va desfasura dupa metoda clasica prin expunere si prezentare imbinat 
cu utilizarea videoproiectorului pentru anumite teme, urmarindu-se  explicarea 
proceselor si fluxurilor fiscale, explicarea tehnicilor specifice domeniului fiscal, 
interpretarea si analiza politicilor fiscale,studii de caz si exdmplificari 
comparative.

Seminar Seminariile se vor desfasura in mod interactiv prin dialog, utilizarea retelei informatice 
pentru identificarea prevederilor legislative si a procedurilor fiscale imbinat cu metoda 
fiselor  tip  referat  urmarindu-se  utilizarea  pertinenta  si  in  deplina  cunoastere  a 
conceptelor si notiunilor din domeniu, aplicarea metodelor de proiectie ,executie 
si analiza a politicilor fiscale, utilizarea instrumentelor si metodelor de calcul a 
impozitelor si evaluare efortului fiscal.

IX.

Forme de 
activitate

Evaluare % din nota 
finală

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica

Cursul se va incheia cu o examinare printr-o testare a cunostintelor 
acumulate si a abilitatilor de utilizare a procedurilor fiscale.Subiectele 
propuse pentru examinare sunt grupate pe doua nivele de dificultate. 
Pentru a obtine nota10 este nevoie de a se raspunde la toate intrebarile si 
problemele ce le cuprind acestea, iar pentru nota 5 este nevoie de a 
raspunde la cel putin jumatate din intrebarile propuse dar nu mai putin de 
75% din intrebarile din primul grad de dificultate.. 

80%

Seminar Evaluarea activitatii de seminar se va realiza pe seama fiselor tip referat, a 
interventiilor din timpul orelor si pe seama aportului la cunoasterea 
legislatiei fiscale prin accesarea site-urilor de specialitate si prin 
prezentarea si rezolvarea problemelor de tehnica fiscala.

20%

Abilităţi dobândite de student: 
       Odata cu absolvirea acestui  curs vor cunoaste notiunile specifice de fiscalitate, vor cunoaste tehnicile si  
procedurile  fiscale,  politicile  fiscale   si  deasemenea  vor  fi  acumulat  abilitatile  necesare  pentru  calculul,  
determinarea si declararea impozitelor.

Data: Titular curs,
01.10.2011 prof.univ.dr.Ioan Dan Morar

. 




