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Hotărârea nr. 231/18.11.2020 

cu privire la aprobarea 

modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor” începând cu anul 

universitar 2020-2021 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 551/11.11.2020 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a 
propunerii de aprobare a modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor”, începând cu anul universitar 2020-2021; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct. 20 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor”, începând cu anul universitar 2020-2021, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
 
 



 

 

Anexa la HS nr. 231/18.11.2020 
 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA: DREPT 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Drept fiscal al afacerilor 
Forma de învățământ: CU FRECVENŢĂ 
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Drept 
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Drept 
Competențe profesionale: C.1.1. Definirea conceptelor, procedeelor și metodelor aplicate în domeniul fiscal, 
precum și a cadrului legislativ care guvernează obligațiile bugetare; C.2.5. Utilizarea sistemelor informatice 
de colectare a informațiilor în vederea elaborării actelor juridice fiscale; C.5.1. Identificarea și descrierea 
conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în domeniul fiscalității în cadrul Uniunii Europene; C.7.1. 
Definirea conceptelor, procedurilor și metodelor folosite în procedura fiscală și de contencios fiscal; C.7.3. 
Utilizarea diverselor concepte și noțiuni specifice domeniului impozitării afacerilor; C.7.4. Definirea 
conceptelor, standardelor fundamentale privind prețurile de transfer.  
 
 

Plan de învățământ 
valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 
 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activități didactice Număr 

credite 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. Reglementarea impozitării nerezidenților 16 14 - - - 3 V 

2. Drept procesual fiscal 16 14 - - 5 3 V

3. 
Drept fiscal al Uniunii Europene în materia 

impozitării directe 

16 14 - - - 3 V

4. Procedura prețurilor de transfer 10 10 - - 5 2 V

5. Taxa pe valoarea adăugată 10 10 - - - 2 V

6. Impozitarea companiilor 10 10 - - - 2 V

Total  160 ore 15 credite  

Examen de certificare a competențelor  5 credite E 

 
 
 
 
 

Rector, 
 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan,

Lect. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan
 

Director de program,

Lect. univ. dr. Dumitru Ovidiu Ioan

 
 


