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Facultatea de Ştiin Ńe Economice din cadrul UniversităŃii Titu Maiorescu în 

parteneriat cu Camera ConsultanŃilor Fiscali din România organizează masterul 
profesional – Fiscalitate si politici financiare 

 
AbsolvenŃii masterului vor beneficia de cunoştin Ńele şi experienŃa unor 

reputaŃi specialişti în teoria şi practica fiscală din Ministerul Finan Ńelor Publice şi 
ANAF 

 
Obiectivele masterului sunt: 

- formarea de competenŃe în determinarea, declararea şi decontarea impozitelor şi 
taxelor; 

- abilităŃi în stabilirea politicii financiare şi fiscale a entităŃii economice; 
- aprofundarea cunoştinŃelor vizând modificările fiscale cu privire la impozite şi 

taxe, ca de exemplu: impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuŃiile sociale 
şi TVA; 

- acumularea de cunoştinŃe pentru stabilirea preŃurilor de transfer; 
- formarea unui comportament adecvat pentru anticiparea riscurilor în relaŃia 

contribuabilului cu autorităŃile statului; 
- acumularea de cunoştinŃe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi 

politici care să îmbunătăŃească eficienŃa, eficacitatea şi competitivitatea 
organizaŃiilor . 

 
AbsolvenŃii programului de master, care îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art. 

4 din OG nr. 71/ 2001, privind organizarea şi exercitarea activităŃii de consultanŃă fiscală 
cu modificările ulterioare şi care au media generală a programului de master minim 8, 
pot dobândi calitatea de consultant fiscal doar prin susŃinerea unui interviu. 

 
Programul de master începe din semestrul I al anului universitar 2011-2012 şi are 

o durată de 4 semestre. 
 
Înscrierile se fac în perioada 1-30 septembrie la secretariatul FacultăŃii de 

ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii Titu Maiorescu din Calea Văcăreşti nr.189, 
corp M. Admiterea se realizează pe baza mediei de absolvire a facultăŃii.  

 
Se pot înscrie absolvenŃii cu diplomă de licenŃă sau echivalentă acesteia indiferent 

de specializarea şi anul absolvirii. Taxa de studii este de 425 Euro/semestru. 
 
Mai multe detalii despre master şi înscrieri puteŃi obŃine la adresa www.utm.ro; 

www.ccfiscali.ro şi la telefon 021.324.83.26; 0729.806.154. 
 



 
PLAN DE ÎNV ĂłĂMÂNT 

 
Anul I 
Semestrul I: 
Fiscalitate directă 
Fiscalitate indirectă 
PreŃuri de transfer 
ContribuŃii la asigurări, protecŃie socială şi alte fonduri 
Politici financiare 
 
Semestrul II: 
Raportul contabilitate-fiscalitate 
Restructurarea întreprinderii şi practica fiscală 
Diagnosticul întreprinderii 
Dreptul societar şi fiscal 
Practică fiscala I 
 
Anul II 
Semestrul I: 
Drept procedural fiscal 
FinanŃe corporative în raport cu statul 
Managementul strategic 
SituaŃii de raportare financiar-contabilă şi fiscală 
Managementul financiar-fiscal 
 
Semestrul II: 
Managementul performanŃei 
Audit financiar şi control fiscal 
SituaŃii informatice fiscale la nivel micro şi macroeconomic 
Etică şi deontologie profesională 
Practică fiscala II 
 

Documente necesare pentru înscrierea la cursul de master: 
 

• Diploma de licenŃă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi o copie 
legalizată. În cazul absolvenŃilor de facultate din promoŃia 2010-2011, cărora nu li 
s-a eliberat diploma de licenŃă se va aduce o adeverinŃă de absolvire, urmând ca 
ulterior să se completeze dosarul cu diploma de licenŃă 

• Certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie, ambele în copie legalizată 
• AdeverinŃă medicală tip, din care să reiasă că este apt pentru studii universitare 
• Copie de pe buletinul de identitate sau cartea de identitate 

• 3 fotografii tip carte de identitate 
• Formular tip de înscriere 

• ChtanŃă care să ateste plata taxei de înscriere 
• Dosar plic 


