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Conţinutul cursului:
Noţiuni introductive în studiul financiar.
Teoria generală a bugetului de stat. Procesul bugetului de stat. Veniturile bugetului de stat. Cheltuielile
bugetului de stat. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul asigurărilor sociale de stat.
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Datoria şi garanţia de stat. Controlul financiar.
Politica fiscală. Executarea obligaţiei fiscale. Impozitul pe venit. Taxa pe valoare adăugată. Accizele.
Evaziunea fiscală. Controlul fiscal. Taxele locale.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: Să înţeleagă noţiunile și instituțiile fundamentale ale dreptului financiar și fiscal și să descrie geneza,
constituirea şi dezvoltarea mecanismului apariţiei statului şi a finanțelor publice, precum şi a principalelor instituţii
juridice financiare și fiscale. Să înțeleagă, să descrie şi să delimiteze finanţele publice de cele private. Să

distingă rolul autorităţilor publice centrale şi locale în circuitul integral al finanţelor publice. Să identifie
componentele raportului de obligație fiscală; rolul subiectelor de drept public și de drept privat în
executarea obligației fiscale. Să identifice garanţiile juridice naţionale şi internaţionale ale protecţiei
drepturilor contribuabililor. Să utilizeze în mod liber terminologia specifică instituţiei ramurii de drept
financiar şi fiscal. Să răspundă fără echivoc şi concis în problemele ce privesc circuitul integru al
finanţelor publice, impozitarea contribuabililor şi rapoartele incidente acestor procese. Să realizeze un
proiect sau un studiu privind raportul unor instituții concrete de drept financiar/fiscal de drept național,
european și internațional. Să utilizeze cunoştinţele obţinute întru soluţionarea cazurilor practice de
încălcare a legislaţiei financiare şi a celei fiscale. Să ofere propuneri în direcţia perfecţionării legislaţiei în
domeniul eficientizării cheltuielilor şi creşterii veniturilor publice şi a respectării legislaţiei fiscale. Să
identifice problemele existente în ceea ce priveşte reglementarea raporturilor juridice din domeniul
bugetar şi fiscal, precum și să execute responsabil sarcina profesională de a identifica soluțiile juridice
financiare/fiscale corespunzătoare, în vederea asigurării respectării drepturilor beneficiarilor cheltuielilor
bugetare şi a contribuabililor. Să realizeze comparaţia şi analiza, să examineze metodele şi mijloacele de
realizare a obiectivului de compatibilizare a legislaţiei naţionale din domeniul financiar şi fiscal cu
reglementările europene și internaționale, inclusiv prin prisma studiului de eficienţă a disciplinei bugetare
şi fiscale. Să aprecieze importanţa şi valoarea dreptului în perspectivele de eficientizare a cheltuielilor
publice şi creştere a veniturilor bugetare de stat, dar şi a creşterii disciplinei financiar-fiscale.
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