
Prezentarea programului de master 

“Fiscalitate și management financiar” 

 
Misiunea programului de master Fiscalitate și management financiar constă 

în a furniza cunoștințele, aptitudinile și atitudinile pentru crearea competențelor 
necesare formării specialiștilor în domeniul fiscalității și managementului 
financiar. Structurat în conformitate cu cerințele procesului de la Bologna, 
programul de studii de master Fiscalitate și management financiar, ca parte a 
portofoliului educațional al Facultății de Științe Economice, își propune ca 
obiectiv strategic dezvoltarea unui profil de competențe în concordanță cu nevoile 
identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor, care să ofere 
absolvenților posibilitatea de a deveni specialiști în domeniul fiscalității și al 
managementului financiar.  

 
Competențe profesionale vizate de programul de masterat Fiscalitate și 

management financiar constau în: 
C1. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a 

instrumentarului teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice fiscalităţii; 
C2. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a 

instrumentarului teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice managementului 
financiar în organizaţiile private şi publice; 

C3. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii 
referitoare la fiscalitate; 

C4. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii 
referitoare la aspecte specifice managementului financiar; 

C5. Capacitatea de a realiza lucrări cu caracter fiscal la nivelul entităţilor / 
organizațiilor private și publice; 

C6. Capacitatea de a realiza lucrări specifice managementului financiar la 
nivelul entităţilor / organizațiilor private și publice; 

C7. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii cu implicaţii fiscale specifice 
entităţilor / organizaţiilor private și publice; 

C8. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii specifice managementului financiar 
în cadrul entităților / organizațiilor private și publice; 

C9. Implementarea instrumentelor specifice managementului financiar, 
inclusiv a planurilor și bugetelor la nivelul entităților / organizațiilor private și 
publice; 

C10. Capacitatea de a lua și de a aplica decizii financiare în cadrul 
entităților/organizațiilor private și publice; 



C11. Utilizarea metodelor și tehnicilor de fundamentare econometrică a 
problemelor complexe specifice domeniului financiar; 

C12. Identificarea, analiza si soluţionarea problemelor specifice 
managementului financiar și fiscalității, pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind 
instrumente specifice; 

C13. Utilizarea resurselor informatice în gestiunea financiară şi fiscală; 
C14. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul 

gestiunii financiare şi fiscalităţii; 
C15. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul 

finanţării şi investiţional; 
C16. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul juridic;  
C17. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; 
C18. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte 

instrumente juridice internaţionale; 
C19. Interpretarea critic-constructivă a impozitelor directe la nivelul 

contribuabililor şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate; 
C20. Interpretarea critic-constructivă a impozitării internaționale la nivelul 

companiilor și persoanelor fizice nerezidente şi elaborarea de judecăţi de valoare 
argumentate; 

C21. Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice impozitelor 
directe; 

C22. Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice impozitării 
internaționale; 

C23. Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului fiscal; 
C24. Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului investiţional; 
C25. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor fiscale; 
C26. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor de 

finanţare; 
C27. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor fiscale 

internaționale; 
C28. Diversificarea şi completarea cunoştinţelor fiscale şi contabile, 

abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării 
posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă în domeniul fiscalității; 

C29. Abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea 
asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă în domeniul investiţiilor; 

C30. Diversificarea şi completarea cunoștințelor fiscale şi contabile, 
abordarea interdisciplinară a operațiunilor economice în vederea asigurării 
posibilității de a oferi servicii de consultanță în domeniul fiscalității internaționale; 



C31. Capacitatea de a identifica riscuri ale activității organizației si a le trata 
corespunzător, pentru rezultate financiare optime.  

 
Competențele transversale urmărite de programul de masterat Fiscalitate și 

management financiar constau în: 
CT1. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare 

managementului financiar și fiscalității; 
CT2. Integrarea contextuală a aspectelor fiscalității și managementului 

financiar în cadrul dinamicii actuale a economiei; 
CT3. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în 

cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 
CT4. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 

plurispecializată, inclusiv în cadrul rețelelor de cercetare științifică economică și 
aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT5. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea 
eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.  

CT6. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica 
soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice impozitelor directe; 

CT7. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica 
soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice impozitării internaționale; 

CT8. Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare 
pentru propria dezvoltare; 

CT9. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul 
consultanței fiscale; 

CT10. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, 
interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor şi programelor din domeniul 
științelor educației; 

CT11. Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate, 
în conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu cele elaborate şi 
popularizate la nivel european, pe baza cunoaşterii specificității domeniului 
educaţional european şi a interculturalităţii; 

CT12. Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă; 
CT13. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare 

managementului investiţiilor şi finanţării; 
CT14. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica 

soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice domeniului investiţiilor. 
 
 



Ocupațiile posibile (conform COR) pentru care se vizează pregătirea în 
cadrul acestui program de master sunt: 

Expert fiscal - Cod COR 241221 
Administrator de risc - Cod COR 241240 
Consultant de investitii - Cod COR 241269 


