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Responsabil de program:  

Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar 



3 
 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR 

Nr. 

d/o 

Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice 

Sesiuni de 

examinare 

Practica  Vacanţe  

Sem.I Sem.II Iarnă Vara   Iarnă 

 

Primă

vară  

Vară  

1 Anul I 15 15 2 2  3 1 10 

2 Anul II 10 15 2 2 5 3 1  

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

MINIMUM CURICULAR 

 

 

Semestru I 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

F01O 01 Teoria generală a 

dreptului 

180 60 120 2 2 E 6 

F01O 02 Drept constituţional 180 45 135 2 1 E 6 

F01O 03 Drept civil. Partea 

generală 

180 45 135 2 1 E 6 

F01O 04 Dreptul penal. Partea 

generală  

180 45 135 2 1 E 6 

F01O 05 Dreptul internațional 

public 

180 45 135 2 1 E 6 

Total 900 240 660 10 6 5 30 
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Semestrul II 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 02 O 06 Managementul şi 

deontologia 

juridică/Comunicarea 

juridicăprofesională 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 02 O 07 Dreptul 

financiar(partea 

generală) 

300 60 240 2 2 Ex. 10 

S 02 O 08 Dreptul fiscal(partea 

generală) 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 02 O 09 Procedura fiscală şi de 

examinare a cazurilor 

de încălcare fiscală 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 02 A 10 

 

 

S 02 A 11 

 

S 02 A 12 

 

 

S 02 A 13 

 

Dreptul 

contabil/Expertiza 

judiciar-contabilă  

Controlul 

financiar/Dreptul 

achiziţiilor publice 

Drept bugetar 

/Managementul 

finanţelor publice 

locale 

Statutul juridic al 

organelor de activitate 

financiară a 

statului/Gestiunea 

valorilor mobiliare de 

stat 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

Total 900 240 660 10 6 5 30 
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Semestrul III 

 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore 

pe săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Con

tact 

dire

ct 

Studi

u 

indivi

dual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 03 O 14 Reglementarea 

juridică a impozitelor 

şi taxelor 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 03 O 15 Dreptul 

financiar(partea 

specială) 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 03 O 16 Drept fiscal comunitar 

şi internaţionar/Drept 

financiar comunitar şi 

internaţional  

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 03 A17 

S 03 A18 

 

 

S 03 A19 

 

Drept bancar 

Datoria publică, 

garanţia de stat şi 

recreditarea de 

stat/Dreptul valutar 

Problemele teoretico-

practice în cadrul 

răspunderii pentru 

încălcarea legislaţiei 

fiscale 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

 Stagii de practică 300  300   Ex. 10 

Total 900 160 740 8 8 5 30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Nr. d/o Stagiile de practică  Sem.  
Săptămâni 

 

Ore 

 

Perioada 

 

Număr de credite 

 

1.  Practica de producţie III 5 300  10 

2.  Practica de cercetare IV 15 900  30 

       

 

 

 

Semestrul IV 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe tipuri 

de activităţi 

Form

a de 

evalu

are 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

 Teza de master 900  900    30 

 Total 3600 640 2960 28 20  120 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE 

UNITĂŢILOR DE CURS 

Unităţi de curs / Finalităţile de 

studiu 

Cod Nr. 

de 

credi

te 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Teoria generală a dreptului F01O 01 10 +  +      

Drept constituţional F01O 02 5 +  +      

Drept civil. Partea generală F01O 03 5 +  +      

Dreptul penal. Partea generală  F01O 04 5 +  +      

Dreptul internațional public F01O 05 5 +  +      

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Lucrul 

individ

ual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 01 A12 Impozitul pe venit, 

contribuțiile de 

asigurări sociale și 

medicale 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 01 A13 Impozitarea 

nerezidenţilor/Taxa pe 

valoarea adăugată 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A14 Impozitarea 

persoanelor ce 

practică activitatea de 

întreprinzător 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A15 Modulul 

psihopedagogic: 

modulul pedagogic, 

modulul psihologic, 

didactica disciplinei 

1800 900 900 2 2 Ex. 60 
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Managementul şi deontologia 

juridică/Comunicarea juridică 

profesională 

S 02 O 06 5   +  +    

Dreptul financiar(partea generală) S 02 O 07 10 + +       

Dreptul fiscal(partea generală) S 02 O 08 5 + +       

Procedura fiscală şi de examinare a 

cazurilor de încălcare fiscală 

S 02 O 09 5 + +     +  

Dreptul contabil/Expertiza judiciar-

contabilă 

S 02 A10 5 + +     +  

Controlul financiar/Dreptul 

achiziţiilor publice 

S 02 A 11 5 + +     +  

Drept bugetar /Managementul 

finanţelor publice locale 

S 02 A 12 5 + +     + + 

Statutul juridic al organelor de 

activitate financiară a 

statului/Gestiunea valorilor 

mobiliare de stat 

S 02 A 13 5 + +     +  

Reglementarea juridică a 

impozitelor şi taxelor  

S 03 O 14 5 + +  +   +  

Dreptul financiar(partea specială) S 03 O 15 5 + +       

Drept fiscal comunitar şi 

internaţionar /Drept financiar 

comunitar şi internaţionar 

S 03 O 16 5 + + +     + 

Drept bancar S 03 A 17 5 + + +     + 

Datoria publică, garanţia de stat şi 

recreditarea de stat/Dreptul valutar 

S 03 A 18 5 + +       

Problemele teoretico-practice în 

cadrul răspunderii pentru încălcarea 

legislaţiei fiscale 

S 03 A 19 5 + + +     + 

Impozitul pe venit, contribuțiile de 

asigurări sociale și medicale 

S 02 A 20 5 + +     +  

Dreptul contabil S 02 A 21 5 + +       

Impozitarea nerezidenţilor/Taxa pe 

valoarea adăugată 

S 03 A 22 5 + +   +    

Impozitarea persoanelor ce practică 

activitatea de întreprinzător 

S 03 A 23 5 + +       

Modulul psihopedagogic: modulul 

pedagogic, modulul psihologic, 

didactica disciplinei 

S 03 A 24 60 + + +      
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PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

Componente creditate Structura formativă, gradul de 

obligativitate 

Program de master de profesionalizare 

(MP) 

 

  cr 

Unităţi de curs fundamentale (cod F) Obligatoriu 30 

Unităţi de curs de spre specialitate/module  

(cod S). 

Obligatoriu şi Opţional (Opţiunile 

vor constitui pînă la 30 %) 

 

50 dintre care 20 cr. în regim de opţiune 

Stagii de practică Obligatoriu 10 

Teza  de  master  30 

Total   120 

 

FINALITĂŢILE PROGRAMULUI DE MASTERAT DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL 

1. cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul jurisprudenţei 

financiare şi fiscale, care să asigure o abordare originală în dezvoltarea sau aplicarea lor 

în contextul cercetării;  

2. aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică a 

Ministerului Finanţelor, Curţii de Conturi, Inspecţiei Financiare, Inspectoratului Fiscal, 

Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale etc.; 

3. luarea motivată a deciziilor şi hotărârilor juridice în domeniu;  

4. demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate în domeniul 

dreptului şi activităţii financiare şi fiscale; 

5. elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept financiar şi fiscal prin utilizarea noilor 

cunoştinţe;  

6. capacitatea de întocmire a actelor juridice financiare şi fiscale;  

7. acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept financiar şi fiscal şi a 

relaţiilor interpersonale; 

8. determinarea lacunelor în domeniul financiar şi fiscal şi formularea iniţiativelor în 

vederea adoptării noilor norme de drept. 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER 
Scopul programului de master Drept finaciar şi fiscal constă în dezvoltarea de 

competenţe în domeniul activităţii financiare şi fiscale, care să ofere posibilitatea formării unui 

nucleu de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor aprofunda 

domeniul dreptul financiar şi fiscal şi vor identifica priorităţile aplicării în practică a 

cunoştinţelor ştiinţifice acumulate în rezultatul studiului efectuat.  

Astfel, programul de master Drept financiar şi fiscal format în mod desfăşurat pe 

parcursul a a 4 semestre urmăreşte formarea concepţiilor teoretice doctrinare, cât şi practico-

aplicative în domeniul dreptului financiar şi fiscal printre masteranzi şi tinerii specialişti în 

domeniu.  
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Programul include patru componente principale: cursurile (120 de credite), stagiul practic 

şi teza de master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte teoretico-ştiinţifice, cât şi 

spectrul practico-aplicativ, îmbinând aspecte teoretice cu cele practice-aplicative cu privire la 

evoluţia dreptului financiar şi fiscal, cât şi a activităţii fiscale, fiind aplicate ca un concept 

integru, determinând şi rolul acestora într-o societate democratică contemporană. În programul 

de 120 credite sunt incluse următoarele cursuri: semestrul I – Teoria generală a dreptului; Drept 

constituţional; Dreptul civil(partea generală); Drept penal(partea generală);  Drept internaţional 

public; semestrul II –Managementul şi deontologia  juridică/Comunicarea juridică 

profesională;Drept financiar(partea generală); Drept fiscal(partea generală); Procedura fiscală şi 

de examinare a cazurilor de încălcare fiscală; Dreptul contabil/Expertiza judiciar-contabilă; 

Controlul financiar/Dreptul achiziţiilor publice;Drept bugetar/ Managementul finanţelor publice 

locale;semestrul III –Reglementarea juridical a impozitelor şi taxelor; Drept financiar(partea 

specială);Drept fiscalcomunitar şi internaţional;Drept financiar comunitar şi internaţional; 

Datoria publică, garanţia de stat şi recreditarea de stat/Dreptul valutar;Probleme teoretico-

practice în cadrul răspunderii pentru încălcarea legislaţiei fiscale;semestrul IV – teza de master. 

Programul în cauză va oferi cursuri opţionale Drept fiscal comparat; Dreptul contabil; 

Dreptul finaciar comparat şi modulul Impozitarea nerezidenţilor/Taxa pe valoarea adăugată, 

pentru a da posibilitate masteranzilor să aleagă subiectele de interes şi direcţii de specializare şi 

dezvoltare.  

Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în domeniul 

financiar şi fiscal, în cadrul instituţiilor menţionate ulterior cât şi în cadrul instituţiilor de drept 

naţionale, internaţionale interesate în oferirea locurilor pentru stagiile de practică în domeniu. 

Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea 

conducătorului ştiinţific, care dispune de grad ştiinţific în domeniu.  

Programul va include profesori cu grad ştiinţific cât şi practicieni de la Departamentul 

Drept Public. Profesorii vor fi încurajaţi să utilizeze metode şi tehnici interactive de predare a 

cursurilor teoretice, cât şi celor practice, îmbinând în mod reuşit concepţiile teoretice cu 

activitateapractică, aplicând pe perioada efectuării practicii cunoştinţele acumulate în auditoriu în 

cadrul instituţiilor financiare şi fiscale ale statului. 

Absolvenţii programului de master Drept financiar şi fiscal 120 credite sunt formaţi 

pentru a presta următoarele tipuri de activităţi: 

Ocupaţii tipice pentru 

masteranzi: Domeniile de 

specializare 

Categorii/grupuri de profesii 

pe domenii de activitate 

(potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în 

RM) 

Lista profesiilor conform 

specializării  

 

Drept financiar şi fiscal  

 

Conducători în domeniul 

administrativ 

Conducători în domeniul 

financiar 

Conducători în domeniul 

financiar 

Conducători în domeniul 

fiscal 

 Personal mediu din serviciul 

public 

Inspectori de stat de taxe şi 

impozite 

Inspectori pentru acordarea de 

licenţe, permise şi autorizaţii 

Inspectori de poliţie şi 

detective 

Poliţişti  

 

Specialişti în Ministerul 

Finanţelor 

Specialişti în cadrul Curţii de 

Conturi 

Specialişti în cadrul Inspecţiei 

Financiare 

Inspectori fiscali 

Inspectori de poliţiei în cadrul 

Secţiei de combatere a 

fraudelor economice 

Specialişti în cadrul 

Serviciului de colectare a 
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impozitelor şi taxelor locale 

 Alţi specialişti în domeniul 

juridic şi social 

Specialişti în domeniul juridic 

şi asimilaţi 

Alt personal în cadrul 

Ministerului Finanţelor 

Alt personalîn cadrul Curţii de 

Conturi 

Alt personal în cadrul 

Inspecţiei Financiare 

Alt personal în cadrul 

Serviciului Fiscal 

 

 


