FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice
Finanţe
Master
Finanţe şi Administraţie Publică Europeană

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
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
I

DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL EUROPEAN
2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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 şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
20
20
15
10
7
72
100
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Drept financiar și fiscal
4.2 de competenţe
 Cunoașterea principiilor și conceptelor fundamentale specifice dreptului financiar și fiscal
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe profesionale

C3. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de
propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3.7. Cunoaştere şi înţelegere: Asimilarea în mod susținut problematicile de funcționare a sistemului finaciar și
fiscal european, cu referire la impozitele și taxele care compun sistemul fiscal și prin abordarea atât a unor chestiuni
de ordin general cât și a unor aspecte concrete specifice domeniului fiscal, cu finalitatea de a înțelege fiecare
categorie de impozite reglementate de normele în vigoare.
C3.8. Explicare şi interpretare: Apropierea instituțiilor dreptului financiar și fiscal european, pentru câștigarea unui
cumul de informații de specialitate, util aprofundării principiilor și procedurii bugetare europene, prin interpretarea
corectă a reglementărilor cuprinse de dreptul pozitiv în materie.

Competenţe
transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Drept financiar și fiscal european are ca obiectiv principal aprofundarea
cunoştinţelor de specialitate dobândite până în prezent şi extinderea ariei
cunoştinţelor studenţilor prin însuşirea unor instituţii juridice specifice dreptului
financiar și fiscal european.
7.2 Obiectivele specifice
Prin studierea disciplinei Drept financiar și fiscal european se oferă masteranzilor
posibilitatea de:
- consolidare a cunoştinţelor şi sistematizarea lor, însuşirea principiilor de drept
financiar și fiscal în context european;
- dezvoltare a unei gândiri juridico-economice complexe şi a unui limbaj specific;
- cunoaştere şi înţelegere aprofundată a legislaţiei fiscale și financiare europene,
precum şi a procedurilor de aplicare a acestora în condiţiile armonizării și cooperării
fiscale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Obiectul de reglementare și izvoarele dreptului financiar european
1.1. Definiție. Obiectul de reglementare și dreptului financiar european
1.2. Izvoarele dreptului financiar european

Prelegere cu utilizarea
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, antrenând
masteranzii în dezbateri, prin
analiza unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
2. Sistemul bancar în Uniunea Europeană
1.
comunicarea orală, expozitivă
2.1. Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor
(povestirea,
descrierea, instructajul)
centrale
şi
conversativă
(conversaţia
2.2. Politica monetară a Uniunii Europene
euristică,
discuţia
colectivă,
3. Bugetul Uniunii Europene
problematizarea);
3.1. Principiile bugetare
2. comunicarea scrisă (lucrul cu
3.2. Procedura bugetară
manualul),
lectura explicativă,
3.3. Conținutul bugetului Uniunii Europene
lectura
independentă
etc.
4. Cadrul juridic general al impozitelor și taxelor în Uniunea
Metode
de
învăţare
dirijată
sau
Europeană
nedirijată:
4.1. Coordonate ale politicii fiscale și reglementări în materia taxelor și
- metode de observare directă
impozitelor

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4.2. Armonizarea fiscală și coordonarea politicilor fiscale ale statelor (observarea sistematică şi
membre
independentă, experimentul, studiul
de caz);
5. Taxe și impozite la nivel european
- metode de studiu cu ajutorul
5.1. Clasificarea taxelor și impozitelor;
modelelor;
5.2. Categorii de impozite și taxe
- instruire programată şi învăţare
6. Controlul financiar în Uniunea Europeană
asistată de calculator.
6.1. Definiție. Forme al controlului financiar. reglementare
Metode bazate pe acţiune:
6.2. Instituții europene cu atribuții de control financiar
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări
practice);
7. Frauda fiscală la nivelul Uniunii Europene
- metode de învăţare prin acţiune
7.1. Frauda la venituri și frauda la cheltuieli
simulată (folosirea simulatoarelor, a
7.2. Lupta antifraudă la nivelul Uniunii Europene
jocurilor didactice).
7.3. Armonizarea legislației fiscale în domeniul evaziunii fiscale

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Alecu, Gheorghe, Radu Stancu, Sorin Stǎnciulescu, Drept fiscal si contencios fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, ISBN:
978-973-163-466-12009, nr. pagini: 243.
Costaș, Cosmin Flavius, Legislație comunitară fiscală, Editura Hamangiu, 2008.
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaș, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice – note de curs, Sitech, ISBN: 978-973-746-6808, Craiova, 2007, nr. pagini: 146.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul fiscal – note de curs, Sitech, ISBN: 973-657-619-1, Craiova,
2007, nr. pagini: 190.
Şaguna, Dan Drosu, Dan Șova, Drept fiscal, Ediția 4, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011.
Şaguna, D.D., Mihaela Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
2 ore
1. Dezbateri privind obiectul de reglementare și izvoarele dreptului financiar
european
La fiecare seminar se vor
2. Analiză privind sistemul bancar în Uniunea Europeană
2 ore
face aplicaţii practice,
3. Dezbatere privind bugetul Uniunii Europene
2 ore
conform tematicii.
4. Analiză privind cadrul juridic general al impozitelor și taxelor în Uniunea Masteranzii vor lucra
2 ore
Europeană
individual şi vor rezolva
5. Întocmirea şi susţinerea unui referat cu tema: Clasificarea taxelor și exerciţiile propuse la finalul 2 ore
impozitelor; Categorii de impozite și taxe
temei de aplicaţie.
6. Dezbateri cu tema: Controlul financiar în Uniunea Europeană
2 ore
7. Analiză privind armonizarea legislației fiscale în domeniul evaziunii fiscale

2 ore

Bibliografie
Alecu, Gheorghe, Radu Stancu, Sorin Stǎnciulescu, Drept fiscal si contencios fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, ISBN:
978-973-163-466-12009, nr. pagini: 243.
Costaș, Cosmin Flavius, Legislație comunitară fiscală, Editura Hamangiu, 2008.
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaș, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice – note de curs, Sitech, ISBN: 978-973-746-6808, Craiova, 2007, nr. pagini: 146.
Stănciulescu, Sorin, Mariana Ciocoiu, Introducere în dreptul fiscal – note de curs, Sitech, ISBN: 973-657-619-1, Craiova,
2007, nr. pagini: 190.
Şaguna, Dan Drosu, Dan Șova, Drept fiscal, Ediția 4, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011.
Şaguna, D.D., Mihaela Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare.
Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că structura şi conţinutul curriculei educaţionale
construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează: consultant fiscal; funcționar în cadrul Ministerului finanțelor; cercetător în finanţe-bănci.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:

-

6 0 %
Repartizate:
scris
6
Evaluarea finală
Notă: Condiţie obligatorie pentru evaluarea finală: întocmirea şi susţinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

0

%

oral

-

%
%]

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice,

