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Misiunea programului de studii universitare de masterat Politici și Practici fiscale constă în
oferirea unei dimensiuni de aprofundare a cunoștințelor și dobândirea competențelor de
specialitate în domeniul politicilor și practicilor fiscale, pentru a putea ocupa funcții de conducere
în cadrul unor instituții ale administrației publice, companii naționale sau multinaționale sau de
a activa, în mod independent, ca profesioniști în domeniul fiscal.
● Cine se poate înscrie?
Se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență, indiferent de domeniul și
specializarea absolvite.
● De ce să mă înscriu?
Programul de studii universitare de masterat Politici și Practici Fiscale asigură o pregătire la
standarde înalte a masteranzilor pentru o viitoare profesie în domeniul financiar-fiscal
(consultanță fiscală și control fiscal), în cadrul programului de masterat accentul fiind pus pe
strategiile și instrumentele moderne de analiză a fenomenelor macroeconomice, gestiunea
eficientă a fondurilor financiare publice, reglementarea fiscală la nivel național și european.
• Cum susțin concursul de admitere?
Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei
acordate de comisia de evaluare (60%) şi a mediei examenului de licenţă (40%).

Eseul va fi întocmit conform cerințelor de redactare.

Criteriile de evaluare a eseului vor avea în vedere:
➢ originalitatea
➢ fundamentarea științifică a temei
➢ coerența în expunere.

Teme orientative ale eseurilor pentru admiterea la masterat :

1. Sistemul cheltuielilor publice în România. Comparaţii internaţionale.
2. Teoria generală a impozitelor. Sistemul fiscal din România.
3. Coordonate ale politicii fiscale în România.
4. Impunerea proporţională versus impunerea progresivă în practica internaţională.
5. Coordonate ale politicii fiscale la nivelul Uniunii Europene.
6. Armonizarea fiscală la nivel European.
7. Inspecţia fiscală – atribut ANAF.
8. Evaziunea fiscală în România.
9. Politica fiscală şi impactul acesteia asupra activităţii agenţilor economici.
10. Structura financiară a întreprinderii. Criterii de selecţie a surselor de finanţare.
11. Decizia de investiţii. Criterii financiare pentru evaluarea proiectelor de investiţii.
12. Analiza financiară a unei companii. Studiul echilibrului financiar şi al performanţelor
firmei.

Absolvenții programului pot solicita dobândirea calității de consultant fiscal, iar examenul se va
susține sub formă de interviu în fața Comisiei de evaluare a Camerei Consultanților Fiscali.

