
Facultatea Științe Economice

Denumirea programului de master Finanțe publice și fiscalitate, 120 cr

Scurtă descriere a programului

Misiunea Programului de master constă în formarea specialiștilor capabili să înțeleagă
elementele fundamentale și particularitățile domeniului financiar și fiscal cât și ale modelului de
decizie multidisciplinara și să ofere soluții relevante entităților publice din care fac parte.

Obiectivele principale ale programului de master constă în formarea abilităților operaționale
specifice managementului finanțelor publice și fiscalității, formarea specialiștilor profesionali capabili
să asigure activitatea eficientă și stabilitatea financiară a instituțiilor din domeniul finanțelor publice și
fiscalității în diferite condiții de piață.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

1. Conducători ai/conducătoare ale administrației publice centrale
2. Conducători ai/conducătoare ale administrației publice locale
3. Conducători/conducătoare din domeniul financiar
4. Administrator al/administratoare a întreprinderii de stat
5. Director al/directoare a autorităţii administrative centrale și autorităţii din subordine
6. Secretar general al/secretară generală a autorității administrative centrale și din subordine
7. Şef al/șefă a aparatului autorității publice autonome
8. Şef/șefă birou vamal
9. Șef/șefă departament
10. Consilier al/consilieră a administrației publice locale
11. Şef/șefă direcţie generală în administrația publică locală
12. Administrator al/administratoare a întreprinderii de stat
13. Manager (șef/șefă) în domeniul financiar
14. Trezorier-șef în domeniul financiar
15. Coordonator/coordonatoare de proiect
16. Manager de proiect
17. Manager financiar al proiectului
18. Şef/șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării
19. Consultant/consultantă în autorităţile publice
20. Controlor revizor/controloare revizoare în autorităţile publice şi în subdiviziunile lor teritoriale
21. Controlor/controloare de stat
22. Expert/expertă în achiziţii publice
23. Inspector/inspectoare în inspectoratele/inspecţiile de stat

Semestrul 1 (30)
1. Strategii macroeconomice fiscale şi bugetare (8)
2. Finanţe corporative (8)
3. Metodologia cercetărilor economice (7)
4. Calculele financiare şi actuariale (7)

Semestrul 2 (30)
1. Audit financiar (8) Cursuri optionale



2.Managementul finanţelor publice (8) Audit intern în sectorul public (7)
Contractele comerciale (7)

Administrarea fiscală (7)
Control financiar-fiscal (7)

Semestrul 3 (30)
1. Achiziții publice (5)
2. Planificarea fiscală (5)
3. Practica de specialitate (10)

Cursuri opționale
Asigurări şi protecţia socială (5)
Buget şi trezorărie publică (5)

Finanţe publice locale (5)
Politici şi tehnici bugetare (5)

Semestrul 4 (30)
1. Teza de master (30)


