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ANUL I SEMESTRUL I 
  
 
Discipline obligatorii: 
 
 
Economie aprofundată 
6 credite; 2 ore curs, 2 ore de seminar / săptamână 
 

Cursul îţi propune să aprofundeze noţiunile fundamentale ale ştiinţei economice, abordând atât analiza microeconomică cât 
şi macroeconomică. Cursul încearcă să formeze masteranzilor logica economică cu posibilitatea de a face conexiuni şi de a 
privi economia ca un sistem de interdependenţe in care orice decizie a oricărui agent economic influenţeză desfăşurarea 
activităţii economice.   

 
Finanţe publice şi politici fiscal-bugetare 
6 credite; 2 ore curs, 2 oră de seminar/săptămână 
 

Disciplina “Finanţe publice şi politici fiscal - bugetare” este necesară pentru aprofundarea de către studenţii masteranzi a 
cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul finanţelor publice, al politicilor fiscale şi bugetare în contextul actual al 
României, de ţară membră a Uniunii Europene. Obiectivul principal este acela de clarificare şi aprofundare a aspectelor  
teoretice şi practice din domeniul finanţelor publice, ca rezultat al politicii   financiare (fiscale, bugetare, monetare) aplicate. 
La finalizarea acestui modul, studentul masterand va trebui să fie capabil să îşi dezvolte capacitatea de alegere a opţiunilor 
fiscale pentru a rezolva eficient problemele complexe economice, financiare şi de finanţare a entităţilor publice şi să 
participe la construcția și la analiza proiectelor, studiilor de caz şi aplicaţiilor practice pentru a se implica în rezolvarea 
nevoilor entităţilor publice privind strategia, finanţarea, performanţa şi menţinerea stării de sănătate financiară a acestora. 
 
Drept financiar şi fiscal 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar/săptămână 

 

Disciplina are ca obiectiv general aprofundarea noţiunilor, categoriilor şi conceptelor ce formează ştiinţa dreptului financiar 
şi fiscal, cunoaşterea celor mai importante reglementări juridice din domeniu, precum şi însuşirea principalelor reglementări 
cu privire la controlul financiar. 
 
Contabilitate fiscală 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Aria curriculară a disciplinei acoperă însuşirea de cunoştinţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii unei 
întreprinderi conform reglementărilor contabile şi fiscale, armonizarea reglementărilor fiscale cu reglementările contabile 
oficiale, realizarea tratamentelor fiscale a structurilor patrimoniale, conform IAS 12 – Impozitul pe profit, calculul corect al 
impozitelor datorate şi amânate, elaborarea situaţiilor de raportare fiscală, precum şi elaborarea situaţiilor financiare anuale 
conform IFRS-1. 
 



Finanţe corporative 
6 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Cursul  „Finanţe corporative” îşi propune studierea tehnicilor şi metodelor de acţiune practică,  pe care decidentul financiar, 
la nivelul întreprinderii, le are la dispoziţie pentru găsirea şi alocarea eficientă a capitalurilor, în scopul maximizării profitului 
şi a valorii întreprinderii  şi  minimizării riscului financiar. Dat fiind faptul că disciplina  studiază adoptarea deciziilor financiare 
de către companii şi instrumentele şi analizele utilizate de decidendul economic în adoptarea acestor decizii, sunt 
prezentate cele trei mari categorii de decizii: decizia de finanţare, decizia de investire şi decizia de dividend, precum şi 
diagnosticul financiar şi metodele de evaluare a riscului de faliment. Ulterior însuşirii problematicii teoretice  referitoare la 
deciziile şi tehnicile asociate aspectelor financiare din cadrul unei companii, are loc dobândirea abilităţilor practice care 
vizează  fundamentarea principalelor decizii de politică economică. 
 
ANUL I SEMESTRUL II 
 
Discipline obligatorii: 
 
Impozite directe şi armonizare legislativă europeană 
5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

 
Cursul are ca principal obiectiv însuşirea şi aprofundarea problematicii referitoare la reglementarea şi practica impozitării 
directe în Romania şi abordarea comparativă a impozitării directe în celelate state membre ale Uniunii Europene. În acest 
sens se au în vedere aprofundarea metodelor şi tehnicilor de stabilire a materiei impozabile, de determinare a cuantumului 
obligaţiei fiscale prin utilizarea diverselor cote de impunere şi de percepere a impozitelor directe întâlnite în practica fiscală 
internă şi internaţională, însuşirea şi aprofundarea conţinutului prevederilor legale referitoare la aşezarea şi perceperea 
impozitelor directe în România, cunoașterea coordonatelor generale privind impozitarea directă în statele membre ale 
Uniunii Europene, precum şi însuşirea principalelor aspecte legate de coordonarea fiscală/armonizarea fiscala europeană în 
materie de impozite directe. 
 
Impozite indirecte şi armonizare legislativă europeană 
5 credite, 2 ore curs, 2 oră seminar/săptămână 
 

Obiectivul principal al acestui curs este dobândirea de cunoştinţe practice în domeniul impozitării indirecte. Pe parcursul 
cursului se va urmări actualizarea expunerilor, avându-se în vedere reglementările fiscale conforme cu directivele europene 
în vigoare şi cu modificările intervenite în legislaţia internă în domeniu. La finalizarea acestui curs, masterandul va trebui să 
fie capabil să aplice şi valorifice eficient standardele în vigoare în practica impozitării indirecte. 
 
Procedură fiscală 
5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Disciplina “Procedură fiscală” îşi propune însuşirea de către studenţi a problematicii privind înregistrarea fiscală a plătitorilor 
de impozite, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, precum şi a celei legate de soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale. 
 
Standarde internaţionale de raportare financiară (IAS-IFRS) 
5 credite, 2 ore curs, 2 oră seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune însuşirea conţinutului Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) şi Standardelor 
Internaţionale de Contabilitate (IAS) pe domenii (Bilant, Combinari de întreprinderi, Raportare pe segmente, Cont de 
rezultat etc.), abordarea comparativă a prevederilor IFRS şi US-GAAP, precum şi aprofundarea cunoştinţelor şi dobândirea 
unui raţionament profesional în scopul obţinerii unor situaţii financiare (raportări financiare) utile şi credibile atât pentru 
investitori, cât şi pentru celelalte categorii de utilizatori. 
 
Cercetare ştiinţifică de specialitate (Proiecte I) 

 3 credite, 2 ore proiecte/săptămână 
 

Obiectivele disciplinei constau în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă în activitatea de cercetare 



ştiinţifică, sporirea capacităţii de generare de nouă cunoaştere, dezvoltarea capacităţii de diseminare a rezultatelor 
cercetărilor, a capacităţii de a susţine şi argumenta conţinutul unei lucrări ştiinţifice. 
 
Discipline opţionale: 
 
Piaţa unică şi politica în domeniul concurenţei 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 

 
Obiectivul principal al cursului este cunoşterea principiilor de realizare a Pieţei interne unice şi a modului de realizare a 
liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor, precum şi aprofundarea noţiunilor cu privire la modul de 
analiză a gradului de integrarea economică, însuşirea conceptului de concurenţă şi cunoaşterea legislaţiei europene în 
materie de concurenţă, însuşirea tipului de practici restrictive de concurenţă practicate de operatorii economici şi 
cunoşterea competenţelor autorităţilor naţionale şi europene de concurenţă şi a modului de cooperare pentru combaterea 
practicilor anticoncurenţiale. 
 
Finanţele Uniunii Europene 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 
Cursul doreşte să realizeze înţelegerea modului de constituire, utilizare şi gestionare a resurselor financiare la nivelul 
Uniunii Europene, înţelegerea rolului pe care îl joacă instituțiile comunitare (Parlamentul European, Consiliul European, 
Comisia Europeană) în acest proces, însuşirea competenţelor referitoare la bugetul U.E., la coordonarea politicilor fiscale 
europene, necesare a fi utilizate în activitatea practică, însuşirea cunoştinţelor privind structura bugetului, finanţele locale în 
U.E. 
 
Pieţe financiare internaţionale şi instrumente derivate 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 
Aria curriculară a cursului cuprinde studiul pieţelor de financiare europene şi internaţionale, al burselor de valori şi de 
mărfuri, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţei de financiare şi a instituţiilor specifice, înţelegerea caracteristicilor 
principalelor produse financiare tranzacţionate pe pieţele financiare, deprinderea noţiunilor de bază în ceea ce priveşte 
tranzacţionarea şi evaluarea instrumentelor financiare derivate, prezentarea şi dezbaterea fondului principal de cunoştinţe 
specifice pieţelor financiare, la nivel naţional, european şi internaţional, înţelegerea caracteristicilor principalelor. 
 
 
ANUL II SEMESTRUL I 
 
Discipline obligatorii: 
 
Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală 
5 credite, 2 ore curs, 1 ore seminar/săptămână 
 
Disciplina „Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală” îşi propune să specializeze masteranzii, prin cunoaştere,  
aprofundare şi studii comparate, în problematica fiscalităţii din statele europene şi alte state. Totodată, cursanţii îşi vor 
însuşi conceptul şi metodelele optimizării fiscale. Se vor studia aspecte legate de politica fiscală, elementele de concurenţă 
fiscală, dubla impunere internaţională, preţurile de transfer, armonizarea fiscală în materie de impozite indirecte, 
optimizarea sistemului fiscal şi implicaţiile acesteia asupra bunăstării sociale, presiunea fiscală, federalismul fiscal şi 
descentralizarea fiscală. 
 
Criminalitate economico-financiară 
5 credite, 2 oră curs, 1 ore seminar/săptămână 
 



Cursul doreşte să formeze abilităţi necesare unor specialişti în vederea investigării fraudelor din domeniul economico – 
financiar. De asemenea, se va urmări familiarizarea cursanţilor cu instrumentele de cooperare internaţională în domeniul 
investigării fraudelor economico- financiare. 
 
Tarife şi proceduri vamale 
5 credite, 2 ore curs, 1 ore seminar/săptămână 
 
Disciplina are în vedere dezvoltarea abilităţilor de antrepreniorat în domeniul tarifelor şi procedurilor vamale, cunoaşterea 
legislaţiei internaţionale şi comunitare privind tarifele şi procedurile vamale, crearea abilităţilor şi competenţelor în 
managementul vamal. 
 
Audit public 
5 credite, 2 ore curs, 1 ore seminar/săptămână 
 
Cursul este adaptat metodologiilor aplicate pe plan internaţional şi naţional în domeniul auditului instituţiilor publice, oferind 
studenţilor cunoştinţele de bază necesare înţelegerii obiectivului auditului public. Ca obiectiv specific al cursului se 
urmăreşte însuşirea de către studenţi a instrumentelor şi procedurilor de realizare a auditului public. 
 
Cercetare ştiinţifică de specialitate (Proiecte II) 

 3 credite, 2 ore proiecte/săptămână 
 
Prin această disciplină se urmăreşte familiarizarea cu metodologia cercetării ştiinţifice specifică elaborării unui proiect  în 
cadrul programelor de cercetare finanţate intern şi internaţional, dezvoltarea deprinderilor pentru producerea de nouă 
cunoaştere, crearea mediului favorabil determinanţilor competenţei de cercetare: creativitate, originalitate, inteligenţă, 
perseverenţă şi în primul rând a indicatorului principal: productivitatea  intelectuală. 
 
Discipline opţionale: 
 
Tranzacţii comerciale interne şi internaţionale  
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 
Scopul urmărit este transmiterea masteranzilor de cunoştiinţe privind tranzacţiile economice interne şi internaţionale, 
cunoaşterea riscurilor şi a căilor de combatere a acestora în activitatea comercială, principalele modalităţi de desfăşurare în 
condiţii optime a activităţii de derulare a contractelor de comerţ intern şi internaţional, alegerea celui mai potrivit tip de 
contract în vederea realizării scopului urmărit. 
 
Etica şi deontologie profesională 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
  
Disciplina abordează conduita etica şi profesională în domeniul consultanţei fiscale şi prezintă un ansamblu de principii 
morale şi reguli de comportament şi atitudine care guvernează întreaga activitate profesională a consultanţilor fiscali. 
 
Asigurări şi reasigurări 
5 credite, 2 ore curs,  1 oră seminar /săptămână 
 
Disciplina are drept scop aprofundarea instrumentelor specifice ale asigurărilor, date fiind semnalele de avertizare 
referitoare la necesitatea protejării vieţii oamenilor şi  a bunurilor, pe care calamităţile naturale, fenomenele şi evenimentele 
tehnice înregistrate de-a lungul timpului ni le-au furnizat, însuşirea de cunoştinţe şi competenţe necesare  determinării 
efective a tarifelor de prime la asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, calcului stabilităţii financiare a societăţilor 
de asigurări. La finalizarea acestui curs studenţii vor cunoaşte principalele concepte tehnice din asigurări, vor conştientiza 
riscurile acoperite şi excluderile incluse pe poliţele de asigurări şi vor fi capabili să aplice principiile de calcul pentru 
stabilirea primelor 



 
ANUL II SEMESTRUL II 
 
Discipline obligatorii: 
 
Contabilitate creativă 
5 credite, 2 ore curs, 1 ore seminar/ săptămână 
 
Disciplina are ca obiective: asimilarea cadrului teoretic și conceptual referitor la contabilitatea creativă, asimilarea 
instrumentarului tehnic privind contabilitatea creativă, asimilarea soluțiilor de combatere și limitare a tehnicilor de 
contabilitate creativă, înregistrarea și prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau 
fiscale, cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor de 
contabilitate creativă, explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de evaluare pentru pregătirea informațiilor necesare 
întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale, aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de evaluare 
pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale, folosirea tehnicilor și a 
instrumentelor de prelucrare a informațiilor din rapoartele finaciar –contabile și/sau fiscale în vederea fundamentării 
deciziilor economice, precum şi întocmirea și prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale. 
 

 
Practica de specialitate  
10 credite, 4 ore de proiecte de specialitate  
 

Activitatea de instruire practică a masteranzilor este profilată pe problemele specifice activităţii financiar-fiscale la nivelul 
societăţilor comerciale şi organelor de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul fiscal, masteranzii 
urmărind modul de operaţionalizare în practica economică a cunoştinţelor teoretice dobândite. Documentarea pe probleme 
de specialitate vizează, în principal, următoarele aspecte: aprofundarea metodelor şi tehnicilor de stabilire a materiei 
impozabile şi de determinare a cuantumului obligaţiei fiscale şi de percepere a impozitelor întâlnite în teoria şi practica 
fiscală internă şi internaţională, însuşirea  si aprofundarea continutului prevederilor legale referitoare la aşezarea şi 
perceperea impozitelor în România, cunoașterea coordonatelor generale privind fiscalitatea în statele membre ale Uniunii 
Europene, precum şi însuşirea principalelor aspecte legate de coordonarea fiscală/armonizarea fiscala europeană, 
aprofundarea prin activitatea practică a problematicii privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, declararea, 
stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, 
precum si a celei legate de solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale. 
 
 
Elaborarea lucrării de disertaţie  
10 credite, 60 ore/semestru 
 

Lucrarea de disertaţie– ca act final al studiilor universitare de masterat – are rolul de a evidenţia nivelul şi calitatea pregătirii 
teoretice şi aplicative în domeniul studiat. 
Disciplina „Elaborarea lucrării de disertaţie” îşi propune însuşirea de către masteranzi a abilităţilor necesare activităţii de 
documentare şi elaborare a lucrării de disertaţie precum şi susţinerii acesteia în sedinţă publică. În acest sens, masteranzii 
au obligaţia de a ţine legătura, pe tot parcursul anului, cu coordonatorul ştiinţific şi de a-i prezenta acestuia rezultatele 
intermediare  şi finale ale activităţii de elaborare a lucrării de disertaţie. 
La încheierea semestrului coordonatorul ştiinţific va realiza o evaluare finală a activităţii depuse în timpul anului şi a 
rezultatelor obţinute de masteranzi şi va proceda la notarea acestora în catalogul disciplinei.  
 
 
Discipline opţionale: 

 
 

Combinări de întreprinderi, fuziuni şi achiziţii 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 



Cursul “Combinări de întreprinderi, fuziuni si achizitii” îşi propune tratarea unor operaţiuni speciale cum sunt: fuziunea şi 
lichidarea societăţilor comerciale, achiziţia societăţilor comerciale, încadrarea problematicii în strategiile europene şi 
internaţionale, a standardelor internaţionale (IAS/IFRS) şi a reglementărilor naţionale, precum şi abordarea şi soluţionarea 
unor studii de caz relevante. 
 
Audit financiar 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână  
 
Disciplina își propune însuşirea de către masteranzii a cunoștințelor necesare parcurgerii etapelor unei misiuni de audit 
financiar extern în cadrul entităților economice. Identificarea şi descrierea aprofundată a conceptelor și teoriilor utilizate într-
o misiune de audit audit financiar extern. Explicarea conceptelor fundamentale și a teoriilor utilizate într-o misiune de audit 
financiar extern. Utilizarea cunoştinţelor teoretico-metodologice şi practice în vederea realizării unei misiuni de audit 
financiar extern. Aprecierea riscurilor afacerii și gestionarea lor prin intermediul procedeelor și tehnicilor de audit financiar 
extern. Întocmirea secțiunilor din dosarul de audit financiar extern. Elaborarea unor studii de caz complexe specifice misiunii 
de audit financiar extern. 
 
Finanţarea proiectelor din surse internaţionale rambursabile şi nerambursabile 
5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 

 

Cursul are în vedere familiarizarea participanților cu posibilitățile de finanțare a proiectelor din surse internaționale 
rambursabile și nerambursabile. Vor fi prezentate condițiile de accedere la aceste surse de finanțare, avantaje și 
dezavantaje. Se va prezenta experiența României în utilizarea unor astfel de fonduri, insistând asupra modalităților de 
îmbunătățire a utilizării acestor fonduri. 
 


