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CONTABILITATE, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

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 îşi propune să asigure absolvenţilor competenţele 
profesionale şi competenţele transversale necesare integrării rapide pe 
piaţa forţei de muncă naţională şi europeană, derularea unor activităţi 
performante în domeniul financiar, punându-se acccent pe standardele 
internaţionale de contabilitate şi pe aplicarea tehnicilor specifice pentru 
realizarea misiunilor de audit şi expertiză contabilă



Obiective
• Furnizarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi în domeniul contabilităţii, auditului şi expertizei 

contabile, asigurarea aptitudinilor şi deprinderilor de analiză a impactului aplicării reglementărilor asupra 
poziţiei şi performanţei financiare a entităţilor raportoare;

• Dezvoltarea gândirii critice, capacităţii de analiză şi sinteză, necesare în procesul elaborării şi implementării 
standardelor internaționale de  raportare financiar-contabilă;

• Înţelegerea problematicii complexe a reglementărilor cuprinse în legislaţia şi standardele de specialitate, 
precum şi dobândirea abilităţilor în soluţionarea speţelor din practică;

• Dobândirea de cunoştinţe cu privire la aplicarea practică a conceptelor şi teoriilor specifice domeniului 
expertizei contabile (expertiză contabilă judiciară, extrajudiciară, amiabilă) şi auditului financiar;

• Formarea de specialişti cu înalte competenţe în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permiţându-le să 
dobândească atât cunoştinţe fundamentale, cât şi competenţe tehnice;

• Dobândirea de competenţe necesare aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS şi 
IFRS-revizuite) şi a Standardelor Internaționale de Audit (ISA);

• Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor şi apărarea acestor drepturi folosind cunoştinţele 
obţinute la disciplinele cu caracter juridic;

• Dobândirea de competenţe specifice domeniului contabilitate necesare analizei, sintezei şi interpretării 
informaţiilor financiar - contabile;

• Dobândirea abilităţilor şi deprinderilor de a executa şi coordona activităţi de testare şi evaluare a soluţiilor 
financiare.

Perspective
• șef  birou / serviciu financiar - 

contabilitate
• controlor revizor financiar
• auditor financiar
• expert contabil – verificator  
• auditor intern  
• asistent de cercetare în gestiune, 

contabilitate, control financiar

Discipline studiate
• Standarde internaţionale de raportare financiară
• Metode moderne de calculaţie şi management a costurilor
• Dreptul fiscal
• Gestiunea trezoreriei şi a riscului
• Sisteme contabile informatizate şi auditarea acestora
• Audit intern şi guvernanţă corporativă
• Practici specifice de expertiză contabilă
• Standarde internaţionale de audit şi asigurare
• Audit financiar-bancar
• Sisteme contabile comparate
• Control financiar – metodologie şi cazuri practice
• Doctrină şi deontologie în profesia contabilă
• Diagnostic financiar şi evaluare
• Contabilitatea operaţiunilor speciale
• Fiscalitate comparată
• Raportare financiară aprofundată
• Audit financiar – metodologie şi cazuri practice
• Strategii şi politici ale entităţii
• Cercetare pentru realizarea lucrării de disertaţie
• Practică de specialitate

• controlor de gestiune   
• contabil – șef
• referent de specialitate  financiar – 

contabilitate
• expert fiscal
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POLITICI FINANCIARE DE ÎNTREPRINDERE

Durata studiilor: 4 semestre Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50 Formă de învăţământ: ZI 

Taxă de şcolarizare: 350 €/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, în cadrul unor instituții din diverse 
domenii de activitate



Obiective
• Asigurarea pregătirii aprofundate pentru formarea abilităţilor necesare desfăşurării 

activităţilor manageriale şi de execuţie la nivel de întreprindere; 
• Dezvoltarea abilităţilor manageriale pentru analiza corectă şi aprofundată a realităţii 

financiare de la nivelul întreprinderilor, într-un mediu economic dinamic, prin intermediul 
cărora absolventul să fie capabil să reacţioneze corespunzător la diferitele situaţii cu care se 
confruntă în luarea deciziilor; 

• Cunoaşterea unor instrumente informatice moderne, bazate pe managementul informaţiilor 
la nivel de  întreprindere, utile în procesul decizional; 

• Acumularea de cunoştinţe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi politici 
care să îmbunătăţească eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea întreprinderilor;

• Acumularea de noi tehnici, metode şi modele de gestiune, aferente domeniului finanţelor 
corporative, pentru creşterea nivelului de competitivitate al companiei; 

• Crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în 
carieră.

Perspective
• manager financiar
• consultant financiar
• analist financiar
• consultant fiscal
• evaluator de întreprinderi
• evaluator de active financiare
• gestionar de portofoliu
• administrator societate comercială

Discipline studiate
• Reglementari procedurale fiscale 
• Politici financiare 
• Proceduri juridice privind restructurarea, dizolvarea şi lichidarea întreprinderii
• Tehnologii informatice utilizate în analiza şi prelucrarea datelor operaţionale
• Microeconomie financiară
• Inginerie financiară
• Raportul fiscalitate – contabilitate
• Managementul documentelor si informaţiilor
• Managementul riscului financiar 
• Contabilitate managerială
• Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare
• Auditarea situaţiilor financiare la societăţile comerciale
• Diagnostic global strategic al firmei
• Standarde şi bune practici de guvernanţă corporativă
• Gestiunea trezoreriei
• Gestiunea portofoliului de titluri
• Indicatori financiari calculaţi pe baza conturilor naţionale
• Decizii strategice si instrumente informatice pentru analiza multidimensionala a datelor
• Managementul prin bugete
• Practica de specialitate

• specialist în planificarea, controlul şi 
raportarea performanţei economice

• şef birou/serviciu financiar-contabilitate
• expert financiar
• manager relaţii financiare externe
• conducător firmă mică – patron (girant) în 

afaceri
• intermedieri şi alte servicii comerciale
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MANAGEMENTUL FINANŢĂRII PROIECTELOR EUROPENE

Durata studiilor: 4 semestre Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50 Formă de învăţământ: ZI 

Taxă de şcolarizare: 350 €/sem Taxă de înscriere: 100 RON

Programul de masterat pune accent pe dezvoltarea cunoștințelor și 
abilităților necesare  elaborării și implementării unor proiecte cu finanțare 
europeană



Obiective
• Asigurarea pregătirii aprofundate pentru formarea abilităţilor necesare desfăşurării 

activităţilor manageriale şi de execuţie la nivel de întreprindere; 
• Dezvoltarea cunoștințelor  și abilităţilor pentru analiza și finanțarea proiectelor de investiții;  
• Dezvoltarea cunoștințelor pentru scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare 

europeană; 
• Constituirea şi rafinarea unui ansamblu de abilităţi manageriale în domeniul financiar, 

prin intermediul cărora absolventul să fie capabil să reacţioneze corespunzător la diferitele 
situaţii cu care se confruntă în luarea deciziilor; 

• Acumularea de cunoştinţe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi politici 
care să îmbunătăţească eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea întreprinderilor; 

• Dezvoltarea cunoștințelor necesare derulării afacerilor în mediul economico-social 
european; 

• Acumularea de noi tehnici, metode  şi modele de gestiune, aferente domeniului finanţelor 
corporative, pentru creşterea nivelului de competitivitate al companiei; 

• Crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în 
carieră. 

Perspective
• manager financiar în cadrul proiectelor
• consultant financiar în cadrul 

proiectelor
• evaluator de proiecte

Discipline studiate
• Inovaţie, creativitate şi transfer de know-how
• Studii de marketing pentru fundamentarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectelor
• Legislaţia proiectelor europene
• Tehnici de comunicare
• Standarde şi bune practici de guvernanţă corporativă 
• Management european
• Instrumente şi instituţii de finanţare a proiectelor
• Managementul financiar al proiectelor
• Managementul achiziţiilor publice
• Modalităţi de finanţare a proiectelor pe piaţa de capital
• Finanţare prin PO: „Capital uman”
• Finanţare prin PO: „Competitivitate”
• Finanţare pentru dezvoltare rurală - PNDRF
• Finanţare prin PO: „Infrastructură mare”
• Finanţare prin PO: „Regional”
• Tehnologii informatice în mediul decizional
• Gestiunea riscurilor în derularea proiectelor
• Politici financiar-valutare internaţionale
• Practica de specialitate
• Finanţarea proiectelor pe piaţa bancară

• specialist în elaborarea de proiecte
• manager relaţii financiare externe
• administrator societate comercială
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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



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

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. 
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BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE 

Durata studiilor: 4 semestre Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50 Formă de învăţământ: ZI 

Taxă de şcolarizare: 350 €/sem Taxă de înscriere: 100 RON

Programul de masterat oferă posibilitatea de acumulare de cunoștințe 
și abilități practice care să faciliteze cursanţilor dezvoltarea unei cariere         
într-unul dintre cele mai dinamice și mai bine plătite domenii din economia 
românească, respectiv domeniul financiar-bancar



Obiective
• Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate dobândite în ciclul de licenţă şi formarea 

abilităţilor de execuţie şi manageriale, prin implicarea în proiecte şi studii de caz specifice 
sectorului financiar-bancar;  

• Formarea unui comportament adecvat pentru anticiparea riscurilor în relaţia dintre instituţii 
financiar-bancare; 

• Acumularea de cunoştinţe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi politici care 
să îmbunătăţească eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea instituţiilor financiar-bancare. 

• Formarea de competenţe în evaluarea proceselor monetare şi  bancare; 
• Crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în 

carieră. 

Perspective
• economist-şef
• director general/adjunct bancă/societate 

de leasing
• şef department sau bancă
• şef serviciu/birou bancă
• consilier financiar-bancar
• expert financiar-bancar
• inspector financiar-bancar
• manager bancă
• manager operaţiuni/produs
• analist bancar/societate de leasing
• analist investiţii
• analist credite

Discipline studiate
• Reglementări legale în bănci, asigurări si burse de valori
• Instituţii financiare internaţionale
• Politici si strategii în domeniul financiar-bancar
• Modele econometrice în strategia societăţilor financiar-bancare
• Asigurarea creditului si a plasamentelor
• Contabilitatea instituţiilor financiare
• Management în asigurări
• Întocmirea si aprobarea dosarelor de creditare
• Managementul riscului financiar
• Politici financiar valutare internaţionale
• Produse bancare derivate
• Marketing bancar si de asigurări
• Rating bancar
• Audit bancar
• Reglementari procedurale fiscale
• Burse si tranzacţii bursiere
• Gestiunea portofoliului de titluri
• Cercetări operaţionale si decizii în condiţii de incertitudine
• Finanţare si evaluare
• Practica de specialitate

• consultant plasamente valori mobiliare
• manager de fond acţiuni/obligatiuni
• agent capital de risc
• administrator credite
• specialist control risc
• administrator de risc
• inspector de risc
• economist bancă
• ofiţer bancă (credite, marketing, produse 

şi servicii bancare)
• consultant bancar
• proiectant produse bancare
• agent compensare (interbancară)
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Detalii înscriere: 
• Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea septembrie 2017, în 

data de 28 septembrie 2017. 
• Perioada de înscriere 4 septembrie 2017 - 25 septembrie 2017. 
• La propunerea consiliului facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate 

desfășura și în sesiunea iulie, în data de 28 iulie 2017, caz în care perioada de înscriere este 3 iulie 2017 - 
26 iulie 2017.

• Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat 
cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală 
la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică 
între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică 
decât 6(șase).

• 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.

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi 
Administrarea Afacerilor

Calea Văcăreşti, nr.189, sector 4, Bucureşti
021-324.83.26

stiinte.economice@univ.utm.ro
www.utm.ro

www.facebook.com/utmsteco

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații cetățeni români care au urmat studiile 
universitare de licență în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele 
prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de 
telefon, cu următoarele acte și documente: 
• cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul 

universitar 2017-2018;
• diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;
• diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copii certificate conform cu originalul sau legalizate;
• în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licență 

și suplimentul la diplomă în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, însoțite de adeverința de student în 
care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

• declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de 
master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

• certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;
• certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);
• adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea 

apt pentru a urma studii superioare;
• 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
• actul de identitate în copie simplă. 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta 
la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare a examenului de licență, eliberată de către instituția 
de învățământ.

Acte necesare la dosar: 


