FIŞA DISCIPLINEI
2020 – 2021
Sem II
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Finanţe
Masterat
Fiscalitate și management financiar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Fiscalitatea si managementul
2.2. Cod disciplină
FMF 108
disciplinei
financiar al proiectelor cu finantare
europeana
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila
2.4. Titularul activităţii de seminar
As. univ. dr.Mihon Simion
2.5. Anul de
I 2.6.
II
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
O
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
săptămână
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţământ
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
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

2
28
ore
30
20
17
2
-

69
56
125
5

Sală dotată cu tablă/videoproiector
Sală dotată cu tablă/videoproiector

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C2. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului

teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice fiscalitatii si managementului financiar

al proiectelor cu finantare europeana, în organizaţiile private şi publice;
C3 Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice specifice fiscalitatii si
managementului financiar al proiectelor cu finantare europeana;
C5. Capacitatea de a realiza lucrări cu caracter fiscal si de management financiar
aferente proiectelor cu finantare europeana la nivelul entităţilor / organizațiilor private
și publice;
C.7. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii cu implicaţii fiscale specifice entităţilor /
organizaţiilor private și publice referitoare la implementarea proiectelor cu finantare
europeana;
C8. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii specifice managementului financiar în cadrul
entităților / organizațiilor private și publice referitoare la implementarea proiectelor
cu finantare europeana;
C9. Implementarea instrumentelor specifice managementului financiar, inclusiv a
planurilor și bugetelor la nivelul entităților / organizațiilor private și publice referitor
la implementarea proiectelor cu finantare europeana;
C10. Capacitatea de a lua și de a aplica decizii financiare în cadrul
entităților/organizațiilor private și publice referitoare la implementarea proiectelor cu
finantare europeana;
C12. Identificarea, analiza si soluţionarea problemelor specifice managementului
financiar și fiscalității referitoare la implementarea proiectelor cu finantare
europeana , pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice;

Competenţe transversale

CT1. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare
managementului financiar și fiscalității referitoare la implementarea proiectelor cu
finantare europeana ;
CT2. Integrarea contextuală a aspectelor fiscalității și managementului financiar
referitoare la implementarea proiectelor cu finantare , în cadrul dinamicii actuale a
economiei;
CT3. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;
CT4. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată,
inclusiv în cadrul rețelelor de cercetare științifică economică și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
CT5. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Disciplina îşi propune asimilarea de cunoştinţe teoretice, metodologice şi practice
7.1 Obiectivul general al
privind fiscalitatea și managementul financiar al proiectelor cu finantare
disciplinei
europeana.

7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice și practice in domeniul
fiscalitatii și al managementului financiar al proiectelor cu finantare europeana
în ceea ce privește elaborarea, implementarea şi evaluarea unor proiecte,
precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a
proiectelor.
Dobândirea cunoştinţelor fiscale și de management financiar cu privire la
mecanismele aferente ajutorului de stat,precum și la obligațiile entităților care
beneficiază de astfel de ajutoare.
Înţelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte de către structurile
administrației publice , cele non-profit ,cât și al companiilor private.
Identificarea factorilor de risc în legătură cu fiscalitatea și managementul
financiar al proiectelor cu finantare europeana;

7. Conţinuturi
8.1 Curs
1.

Clarificări conceptuale: Proiect, Management, Fiscalitatea și
Managementul proiectelor, Program, Managerul de proiect, Cofinanțare,
Cerere de finanţare, Finanţator.

2.

Principiile fundamentale ale fiscalității și managementului proiectelor

3.

Tipuri de proiecte.

4.

Fazele și ciclul de viață al proiectelor

5.

Justificarea și oportunitatea finanțarii nerambursabile

6.

Programe și Instrumente structurale 2014-2020.

7.

Programe și Instrumente naționale

Seminar-laborator
1. Clarificări conceptuale: Proiect, Management, Fiscalitatea și
Managementul proiectelor, Program, Managerul de proiect, Cofinanțare,
Cerere de finanţare, Finanţator.
2.

Principiile fundamentale ale fiscalității și managementului proiectelor

3.

Tipuri de proiecte.

4.

Fazele și ciclul de viață al proiectelor

5.

Justificarea și oportunitatea finanțarii nerambursabile

6.

Programe și Instrumente structurale 2014-2020.

7.

Programe și Instrumente naționale

Metode de predare
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Conversaţie,
exemplificări
Conversaţie,
exemplificări
Conversaţie,
exemplificări
Exerciţii, conversaţie,
exemplificări
Exerciţii, conversaţie,
exemplificări
Exerciţii, conversaţie,
exemplificări
Exerciţii, conversaţie,
exemplificări

Observaţii
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spete si solutii privind contabilitatea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, Tamas Szora, A., (autor), Editura
Aeternitas, Alba-Iulia, ISBN 978-606-613-139-1, 2017
Tamas Szora, A., (coautor), „Ghid de bune practice in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE
Romania”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-757-530-2, 2011
Tamas Szora, A., (coautor) „Suport de curs Sistemul achizițiilor publice”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-613014-1, 2011;
Tamas Szora, A., (autor), „Achiziti publice”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-757-783-2, 2013.
Balogh, Natalia, Balogh, Martin – Managementul proiectelor, Editura Tritonic, București, 2013.
Covrig, Mircea; Opran, Constantin; - Managementul proiectelor, Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică Inovare şi
Transfer tehnologic – Politehnica; Editura Pritech, Bucureşti, 2000.
Hinţea, Călin Emilian, Ghiolţan, Călin – Management strategic în administraţia publică, Editura Gewalt, Cluj-Napoca 2000
Kotler, Philip, Dubois, B. – Marketing management, Public Union, 1994.
Look, Dennis, - Project Management (sixt edition), A Gover, University Press, Cambridge, Great Britain, 2001.
Mocanu, Mariana, Schuster, Carmen – Managementul proiectelor – Cale spre creşterea competivităţii, Editura ALL BECK,
Bucureşti, 2001.
Opran (coord.), Constantin, Stan, Sergiu, Năstasă, Steluţa, Abaza, Bogdan – Managementul proiectelor, Editura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
Portny, Stanley, E - Project Management for Dummies,Wiley Publishing, Inc.2001.
Raynal, Serge – Le management par projet, Editions d’Organisation, Paris 2000.
Verzuh, Eric - The Fast Forward MBA in Project Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.
19. Young, Thomas - How to be a Better Project Manager, Kogan Page, 1996. 19. Young, Thomas - The Handbook of
Project Management, Kogan Page, 1996.

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe despre
care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri - care sunt membri în comisiile CEAC
pentru programele de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în
domeniul fiscalității si managementului financiar.
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale de cercetare în domeniul fiscalității si managementului
financiar , contribuind la dobândirea de către studenţii programului de studii de masterat „Fiscalitate și management
financiar” de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice referitoare la fiscalitatea și managementul financiar al
proiectelor cu finantare europeana, necesare viitorilor profesionişti în fiscalității.

9. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota finală

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen

Proba scrisă în cadrul
examenului

40%

Nota pentru activităţi
aplicative atestate, din
care

Referatul
Metoda practică

60%

Conţinutul ştiinţific al
lucrărilor*

Proiecte, referate,
lucrări practice

30%*

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5
- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele de fiscalitate și management fiinanciar al proiectelor cu
finantare europeana prezentate ;
- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin stăpânirea a cel puţin jumătate dintre
aspectele practice referitoare la fiscalitatea și managementul financiar al proiectelor cu finantare europeana

Data completării

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

Semnătura titularului de seminar
Asis.univ.dr. Mihon Simion

Semnătura director de departament
lect. univ. dr. Ionela cioca

