
 

  DEPARTAMENTUL DE FINANȚE 

  
Propuneri de teme pentru programul de masterat  

Fiscalitate 

  Anul universitar 2022-2023 

    

  Cadru didactic: Conf. univ. dr. CATARAMĂ DELIA-FLORINA 

  Contact: delia.catarama@fin.ase.ro 

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 MIOARA 

  Contact: emilia.campeanu@fin.ase.ro 

Nr 
crt 

Tema 

1 Analiza impactului controalelor fiscale asupra gradului de colectare 

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

3 
Analiza impactului facilităților fiscale 

De la obiective la rezulate în materie fiscală 

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

5 Fiscalitatea în contextul intensificării digitalizării 

    

  Conf. univ.dr. CIOBANU Radu           

  Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro 

Nr 
crt 

Tema 

1 Impactul fiscalităţii asupra performanțelor întreprinderii  

2 Particularităţi ale TVA în cazul prestărilor de servicii.  

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

4 Tratamentul TVA pentru livrari si achizitii intracomunitare. 

5 Impozitarea veniturilor persoanelor fizice in eonomia digitala. 



 

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 

Nr 
crt 

Tema 

1 Analiza evoluției ratelor de rentabilitate pentru companiile românești cotate 

2 Analiza primei de mărime pe piețele europene de capitaluri 

3 Analiza evoluției coeficientului de volatilitate în funcție de schimbările din mediul economic 

4 Rolul raportărilor non-financiare în alocarea capitalurilor 

5 Rolul raportărilor non-financiare în relația companiilor cu părțile interesate 

6 Responsabilitatea socială și performanța companiilor 

7 Analiza legăturii dintre creșterea economică și evoluția pieței imobiliare 

8 Analiza structurii de finanțare a companiilor din țările Europei Centrale și de Est 

9 Analiza comparativă a rentabilității și riscului obligațiunilor verzi și obligațiunilor convenționale 

10 Implicații ale politicii fiscale asupra politicilor financiare corporative strategice 

    

  Cadru didactic: Prof. univ. dr. DRAGOTĂ VICTOR  

  Contact: victor.dragota@fin.ase.ro 

Nr 
crt 

Tema 

  
În principiu, orice temă agreată de comun acord de către cadrul didactic coordonator și de către 
studentul coordonat, în domeniile: Managementul financiar al companiei; Investiții financiare și 
gestiunea portofoliului și/sau Finanțe comportamentale.  

  Lista de mai jos este orientativă. 

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 

  
Notă: în vederea fundamentării opțiunii pentru o anumită temă, este recomandată o discuție 
preliminară cu cadrul didactic, programată, preferabil, cu aproximativ 7 zile în avans, prin e-
mail transmis la adresa: victor.dragota@fin.ase.ro 

    

  Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. LAZĂR PAULA 

  Contact: paula.lazar@fin.ase.ro 

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 național 

  

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 

mailto:victor.dragota@fin.ase.ro


Nr 
crt 

Tema 

1 Contribuţii sociale versus beneficii sociale în sistemul public de pensii 

2 Contribuţii sociale versus beneficii sociale în sistemul public de sănătate 

3 Contribuţii sociale versus beneficii sociale în sistemul public de şomaj 

4 Fiscalitatea salariilor 

5 Fiscalitatea persoanelor fizice autorizate 

6 Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor 

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 

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 

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: CONF.UNIV.DR.ȚIBULCĂ IOANA LAURA  

  Contact: ioana.tibulca@fin.ase.ro 

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 

Nr 
crt 

Tema 

mailto:nicoleta.vintila@fin.ase.ro


1 Impozitarea veniturilor din muncă în context european 

2 Impozitarea veniturilor din activități independente în context european 

3 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 

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 

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 Infuenţa politicii fiscale asupra deciziei de investiţii 

9 Analiza factorilor de influenţă asupra  riscurilor la nivelul companiilor 

10 Armonizarea impozitelor indirecte şi impactul economico-social al acestora 

11 
Analiza și cuantificarea impactului economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice în spaţiul 
intracomunitar 

12 Impactul politicii fiscale asupra deciziei de finanţare a întreprinderilor 

13 Studiu privind preţurile de transfer în cadrul societăţilor transnaţionale 

14 Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor 

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

16 
NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în scopul 
fundamentării lor   

 


