FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
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” Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Master
Fiscalitate şi management financiar

2. Date despre disciplină
FMF 214
2.1. Denumirea disciplinei Practică de specialitate
2.2. Cod disciplină
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
Conf. univ. dr. Topor Dan, Conf.univ. dr. Tamaș Szora Atila
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de
C
2.8. Regimul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
84
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
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

ore
14
2
-

16
84
100
4

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului 6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C28. Diversificarea şi completarea cunoştinţelor fiscale şi contabile, abordarea

Competenţe transversale

interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a
oferi servicii de consultanţă în domeniul fiscalităţii;
C31. Capacitatea de a identifica riscuri ale activităţii organizaţiei şi a le trata
corespunzător, pentru rezultate financiare optime.
CT1. Dezvoltarea mecanismelor logice şi de analiză cognitivă necesare
managementului financiar şi fiscalităţii;
CT2. Integrarea contextuală a aspectelor fiscalităţii şi managementului financiar în
cadrul dinamicii actuale a economiei;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Fiecare disciplină prevăzută în Planul de învăţământ în cadrul
disciplinei
programului de master este însoţită de teme de cercetare specifice pentru
practică. Masteranzii trebuie să dezvolte o temă de cercetare propusă în cadrul
unui proiect practic. Masteranzii vor susţine acest proiect în cadrul colocviului de
promovare a Practicii. Rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi valorificate de
masterand prin articole în reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei.
7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
Proiect
Metode de predare
1. TVA în spaţiul intracomunitar. Condiţii pentru livrările
intracomunitare.
2. Documente specifice livrarilor intracomunitare (invoice,
comanda, CMR etc.)
3. Corelaţii între declaraţia INTRASTAT şi declaratia 390 privind
livrarile şi achiziţiile intracomunitare
4. Studiu privind relevanţa informaţiei financiar-contabile conţinută
de indicatorii tradiţionali de măsurare a performanţelor
întreprinderii - cazul firmelor listate la BVB
5. Modalitati de analiza a performanţei întreprinderii privind
protecţia mediului
6. Modalităţ de analiză a performanţei întreprinderii prin prisma
gradului de satisfacţie al clientelei sale.
7. Activitatea investiţională din sectorul public
9. Activitatea investiţională din entităţile private
10. Etapele procesului investiţional
11. Evaluarea fezabilităţii proiectelor de investiţii
12. Abordări pragmatice privind planificarea financiară in sectorul
public. Studiu ca caz la o instituţie publică.
13. Politici şi tratamente contabile privind tranzacţiile şi
evenimentele specifice unei instituţii publice
14. Raportări financiare (situaţiile financiare şi complementele acestora)
la o instituţie publică.
15. Controlul intern managerial la o instituţie publică.

16. Utilitatea asigurărilor pentru IMM-uri pentru agentul economic
17. Importanţa asigurărilor de garanţii pentru executanţii de lucrări

Observaţii

18. Impozitul pe profit
19. Impozitul pe venit
20. Impozitul pe venit
21. Impozite şi taxe locale
22. Impactul proiectelor cu finanţare europeană asupra fiscalităţii
23. Analiza măsurilor economico - financiare de combatere a
efectelor COVID - 19
24. Studiu comparativ asupra măsurilor de sprijin acordate IMM –
lor in contextual COVID – 19 pe plan național și UE
Bibliografie
25. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
26. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală notată de la
1 la 10, pe baza rezolvării
subiectelor de examen
10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin .
verificarea
si
notarea
lucrării
de
cercetare
realizată
de
fiecare
masterand.
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
10.4 Curs

Data completării
18.09.2020

Data avizării în departament
25.10.2020

Semnătura titularului
Conf.univ. dr. Topor Ioan Dan
Conf. univ. dr. Tamaș Szora Atila

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

10.3
Pondere din
nota finală
100%

