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FISCALITATE ŞI POLITICI FINANCIARE
Durata studiilor: 4 semestre

Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50

Formă de învăţământ: ZI

Taxă de şcolarizare: 425 €/sem

Taxă de înscriere: 100 RON

Programul de masterat este conceput astfel încât să asigure cursanţilor
cunoștințele și abilitățile necesare pentru ocuparea unor posturi
manageriale în domeniul financiar-contabil și fiscal, în cadrul unor
instituții din diverse domenii de activitate

Obiective
• Formarea de competenţe în determinarea, declararea şi decontarea impozitelor şi taxelor;
• Abilităţi în stabilirea politicii financiare și fiscale a entităţii economice;
• Aprofundarea cunoştinţelor vizând modificările fiscale cu privire la impozite şi taxe, ca de
exemplu: impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi TVA;
• Acumularea de cunoştinţe pentru stabilirea preţurilor de transfer;
• Formarea unui comportament adecvat pentru anticiparea riscurilor în relaţia contribuabilului
cu autorităţile statului;
• Acumularea de cunoştinţe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi politici
care să îmbunătăţească eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea organizaţiilor.

Avantaje
• Este singurul program de master profesional la nivel naţional realizat în
parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali din România;
• Absolvenţii programului de master vor beneficia de cunoştinţele şi experienţa
unor reputaţi specialişti în teoria şi practica fiscală din Ministerul Finanțelor
Publice și ANAF;
• Absolvenţii programului de master, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art. 4 din OG nr.71/ 2001, privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală cu modificările ulterioare şi care au media   generală a
programului de master minim 8, pot dobândi calitatea de consultant fiscal
fără examen, doar prin susţinerea unui interviu.

Discipline studiate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dreptul societar şi fiscal
Diagnosticul întreprinderii
Preţuri de transfer
Contribuţii la asigurări, protecţie socială şi alte fonduri
Politici financiare şi fiscale
Raportul contabilitate-fiscalitate
Restructurarea întreprinderii şi practică fiscală
Fiscalitate directă
Fiscalitate indirectă
Practică fiscală I
Drept procedural fiscal
Finanţe corporative în raport cu bugetul
Managementul strategic
Situaţii de raportare financiar-contabilă şi fiscală
Managementul financiar-fiscal
Managementul performanţei
Expertiză, audit şi control fiscal
Situaţii informatice fiscale la nivel micro şi macroeconomic
Etică, deontologie profesională şi comunicare
Practică fiscală II
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Detalii înscriere:
•
•
•

•
•
•
•

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează într-o singură sesiune:
29 septembrie 2016;
Înscrierile se fac în perioada 1 - 26 Septembrie 2016 la secretariatul Facultăţii de Finanţe-Bănci,
Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, situat în Calea Văcăreşti
nr.189, sector 4, Bucureşti, corp M, etaj 1;
Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar
2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia
de învăţământ, în care se menţionează media generală de la licenţă, mediile obţinute în anii de studii,
termenul de valabilitate, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi la admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată pentru programul de studii
respective;
Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează
ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la
chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de master;
Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia indiferent de specializarea şi anul
absolvirii;
Cursurile se vor deşfăşura după un orar care să permită cursanţilor să aibă şi un loc de muncă;

Acte necesare la dosar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;
diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate;
în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma
de licenţă şi suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează
faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului.
declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de
studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
certificat de naştere în copie legalizată;
certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu
menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
buletin de identitate/carte de identitate în copie.

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate
şi Administrarea Afacerilor
Calea Văcăreşti, nr.189, sector 4, Bucureşti
021-324.83.26
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