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Programul de studii universitare de masterat „
Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

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%)

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 întreprinderii. Studiul echilibrului financiar şi al performanţelor întreprinderii
Eseul/proiectul trebuie să respecte următoarea structură:
-

Rezumat (max. 10 rânduri);
Cuvinte cheie (3-5 cuvinte);
Introducere;
Conţinut: 3-4 pagini (vor fi menţionate şi susţinute cu argumente 5 aspecte considerate relevante de către
candidat, referitoare la tema aleasă);
Concluzii (max. 15 rânduri).

Se recomandă formularea de către candidat a unor idei/interpretări originale, care vor fi apreciate şi notate în consecinţă
în procesul de evaluare a lucrării.
Condiţii de editare:






Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 2,5 cm stânga şi de 1,5 cm sus, dreapta şi jos;
Fontul utilizat în redactarea conţinutului va fi Times New Roman, mărime 12, spaţiat la 1,5 rânduri;
Fontul utilizat la notele de subsol şi/sau surse va fi Times New Roman, mărime 10, spaţiat la 1 rând;
Fontul utilizat la tabele, figuri şi grafice va fi Times New Roman, mărime 11, spaţiat la 1 rând;
Lucrarea va fi scrisă în limba română, obligatoriu cu diacritice şi paginată jos, în dreapta paginii (bottom of page,
right).

