
 

 

Propuneri de teme pentru programul de masterat FISCALITATE 
Anul universitar 2021-2022 

 

  

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE 
 

  Cadru didactic: Conf. univ. dr. CATARAMĂ DELIA 

  Contact: delia.catarama@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1. Impactul TVA asupra cash-flow-urilor intreprinderii 

2. Combaterea fraudei în domeniul TVA: soluţii legislative şi administrative 

3. TVA în tranzacțiile intracomunitare 

4. Este TVA o frână a comerțului electronic în cadrul UE? 

5. O analiza a conceptului de sediu fix in TVA. 

6. Rolul Curţii Europene de Justiţie în coordonarea fiscal în cadrul Uniunii Europene 

7. Studiu privind impozitarea grupurilor de companii 

8. Fiscalitatea fuziunilor și operațiunilor de reorganizare 

9. Evaziunea fiscală și maximizarea veniturilor statului 

10. O analiza a conceptului de sediu permanent in contextul economiei digitale 

11. Impozitarea economiei digitale 

  

Studentii pot alege orice tema din domeniul „Fiscalitate”  dupa o discutie prealabila cu 
profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba aprobarea profesorului 

    

  Cadru didactic: Prof.univ.dr. CÂMPEANU EMILIA 

  Contact: emilia.campeanu@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Viteza de reacţie a unei autorități/instituții publice la schimbări ale societății 

2 Efectele socio-economice ale atitudinii contribuabililor față de prelevările fiscale obligatorii  

3 

Ex-ante vs ex-post la nivel de măsuri guvernamentele 

(tema va fi realizată pentru un anumit domeniu; de exemplu educație, sistem de pensii, sănătate, 
etc.) 

4 Incidenta facilităților fiscale 

5 
Gândirea strategică la nivel de politici publice 

(tema va fi realizată pentru o anumită politică publică ce se menționează în titlu) 

6 Cât costă o țară ignorarea problemelor societății 

    

  Cadru didactic: Conf. univ.dr. CIOBANU RADU         

  Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Impactul fiscalităţii asupra performanțelor întreprinderii  

2 Optimizarea fiscală la nivelul societăţilor comerciale  



3 Frauda tip carusel în domeniul TVA. Metode de combatere 

4  Particularităţi ale TVA în cazul prestărilor de servicii. Reguli speciale  

5 Tramanente TVA în cazul e-commerce. Provocari pentru viitor.  

6 Tratamentul TVA pentru livrari si achizitii intracomunitare. 

  
Studenţii pot alege orice tema din domeniul Fiscalitate. Pentru acceptarea la coordonare, 
studentul trebuie să solicite aprobarea profesorului. 

    

  Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CURMEI SEMENESCU ILEANA ANDREEA    

  Contact: andreea.semenescu@fin.ase.ro 

  
Consiliere: e-mail institutional si Link consultatii: https://ase.zoom.us/j/83814933748 ; 
Consultatii: miercuri 17.30 

Nr crt Tema 

1.         Influența fiscalității asupra costului capitalului 

2.         Influența fiscalității asupra deciziei de finanțare a întreprinderilor 

3.         Influența fiscalității asupra politicii de responsabilitate socială a companiilor 

4.         Politica fiscală și decizia de acordare a dividendului 

5 
Alte teme din sfera finanțelor corporative alese în urma discuției și acordului cu cadrul didactic 
coordonator 

    

  Cadru didactic: Prof. univ. dr. DRAGOTĂ VICTOR  

  Contact: victor.dragota@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 
Cota statutară versus cota efectivă a impozitului pe profit. Factori determinanți ai cotei efective de 
impozitare: comparații în context internațional 

2 Modelarea presiunii fiscale la nivelul companiilor. Factori determinanți. Comparații internaționale 

    

  Cadru didactic: Lect. univ. dr. FILIPESCU  MARIA- OANA 

  Contact: maria.filipescu@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1. Influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice, la nivelul statelor Uniunii Europene  

2. 
Cota efectivă de impozitare a profiturilor: modalităţi de cuantificare şi factorii de influenţă ai 
acesteia 

3. Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor financiare ale întreprinderii 

4. Posibilităţi de perfecţionare în aşezarea şi perceperea impozitului pe profit 

5. Studiu comparativ privind impozitarea profiturilor  

6. Impozitarea profiturilor companiilor în context european 

7. 
Se pot alege și alte teme din domeniul  impozitării profiturilor, după o discuție prealabilă  între 
masterand și coordonator. 

  
Observație: Acceptarea în vederea îndrumării se va face pe baza unui CV și a unei scrisori de 
motivare a alegerii făcute. CV-ul și scrisoarea de motivare vor fi transmise prin e-mail la adresa: 
maria.filipescu@fin.ase.ro 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. ILIE VASILE 

  Contact: vasile.ilie@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale 

mailto:victor.dragota@fin.ase.ro


2 
Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului şi repartizarea profitului net al 
întreprinderii 

3 Fiscalitatea întreprinderii (participarea întreprinderii la formarea fondurilor statului) 

4 Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii 

5 Impozitul pe profit şi impozitul pe dividende 

  Alte teme având legătură cu fiscalitatea (propuse de candidați) 

    

  Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. LAZĂR PAULA 

  Contact: paula.lazar@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Rolul bugetelor locale în bugetul general consolidat – analiză la nivel național 

2 Evoluția impozitelor și taxelor locale – analiză la nivelul unei colectivități locale 

3 Impozitele și taxele locale – comparații la nivel european 

  

Notă: temele prezentate sunt cu titlu orientativ, studenții își pot alege ori temă de cercetare din 
aria finanțelor publice, fiscalității și a finanțelor generale. În vederea definitivării alegerii temei 
este necesară o discuție cu profesorul coordonator și prezentarea unui CV și a unei scrisori de 
motivație pentru tema avută în vedere – ambele se trimit pe adresa de mail 
paula.lazar@fin.ase.ro 

    

  Cadru didactic Conf.univ.dr. MIRICESCU EMILIAN - CONSTANTIN 

  Contact: emilian.miricescu@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de pensii 

2 Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de sănătate 

3 Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de şomaj 

4 Fiscalitatea salariilor 

5 Fiscalitatea persoanelor fizice autorizate 

6 Pensia publică vs. pensia privată 

7 Impozitarea profiturilor companiilor 

8 Impozitarea proprietăților 

  Obligatoriu: Discuție științifică între student și cadrul didactic 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. STOIAN ANDREEA-MARIA 

  Contact: andreea.stoian.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Factorii determinanți ai gradului de conformare fiscală 

2 Nivelul de impozitare și alocarea riscului în cadrul companiilor multinaționale 

    

  Cadru didactic Conf.univ.dr. ȚÂȚU LUCIAN 

  Contact: lucian.tatu@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1  Studiu comparativ privind impozitarea în diferite state 

2 Impactul fiscalității asupra performanțelor întreprinderii 

3  Factorii de influenta ai evaziunii fiscal 



4 
Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice in diferite state ale 
lumii 

5 Analiza comparative a accizelor la nivel European 

6 Prețurile de transfer 

7 Altă temă pe domeniul fiscalității propusă de student și discutată în prealabil cu cadrul didactic 

    

  Cadru didactic: LECT.UNIV.DR.ȚIBULCĂ LAURA IOANA 

  Contact: ioana.tibulca@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1. Analiza cotei efective de impozitare a profitului companiilor 

2. Analiza convergenței fiscale la nivel european 

3. Impactul concurenței fiscale asupra mediului de afaceri 

4. Impactul managementului fiscal asupra indicatorilor de performanță ai companiei 

5. Eficiența colectării veniturilor fiscale 

    

  Cadru didactic: Conf. univ. dr.  VINTILĂ NICOLETA 

  Contact: nicoleta.vintila@fin.ase.ro  

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din muncă în context european 

2 Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din activități independente în context european 

3 Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din investiții (capital) în context internațional 

4 Progresivitatea sistemelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în context internațional 

5 Facilitățile fiscale acordate antreprenorilor în context internațional 

6 Impozitarea profiturilor companiilor în context european 

7 Facilitățile fiscale privind impozitarea profiturilor companiilor în context internațional 

8 Impactul fiscalității asupra indicatorilor de performanță ai companiei 

9 Factori de influență asupra cotelor efective de impozitare a veniturilor companiilor 

10 Studiu privind prețurile de transfer 

11 Studiu privind accesibilitatea produselor supuse accizelor în context internațional 

12 Managementul fiscal al companiei 

13 Factorii de influență asupra eficienței colectării TVA 

14 Eficiența administrării fiscale în România 

  

OBSERVAŢIE: Masteranzii pot propune și alte teme; decizia finală asupra temei se va lua 
împreună cu profesorul coordonator, în urma unei discuţii prealabile în acest sens. Acceptarea în 
vederea îndrumării se face în baza unui CV şi a unei scrisori de motivare a alegerii ariei de 
cercetare și a temei. 

    

  Cadru didactic: Prof.univ.dr. VINTILĂ GEORGETA           

  Contact: georgeta.vintila@fin.ase.ro 

  Consiliere: e-mail institutional  

Nr crt Tema 

1 Analiza şi optimizarea presiunii fiscale la nivelul întreprinderii 

2 Diagnosticarea performanţelor financiare ale întreprinderii din perspectiva politicii fiscale 

3 Managementul trezoreriei întreprinderii sub  infuenţa obligaţiilor fiscale 

4 Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului  

5 Analiza efectelor fiscale ale finanţării prin leasing versus credit bancar 

mailto:nicoleta.vintila@fin.ase.ro


6 Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității 

7 
Analiza şi cuantificarea impactului economic al taxei pe valoarea adăugată în context național și 
internațional 

8 Impactul obligaţiilor sociale asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii 

9 Infuenţa politicii fiscale asupra deciziei de investiţii 

10 Analiza factorilor de influenţă asupra  riscurilor la nivelul companiilor 

11 Armonizarea impozitelor indirecte şi impactul economico-social al acestora 

12 
Analiza și cuantificarea impactului economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice în spaţiul 
intracomunitar 

13 Impactul politicii fiscale asupra deciziei de finanţare a întreprinderilor 

14 Studiu privind preţurile de transfer în cadrul societăţilor transnaţionale 

15 Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor 

16 
Optimizarea sarcinii fiscale privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor 

  
NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în scopul 
fundamentării lor   

 


