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CALENDARUL UNIVERSITAR 

Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice 

Sesiuni de 

examinare 

Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II  Iarnă  

 

Primăv

ară  

 

Vară  

 

I 15 10 2 2 5 3 1 10 

II 15 - 2 - - - - - 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Semestrul I 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

F 01 O 01 Managementul şi 

deontologia juridică/ 

Comunicarea juridică 

profesională 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F 01 O 02 Organizarea activității 

vamale 

300 60 240 2 2 Ex. 10 

F 01 O 03 Regimurile și 

destinațiile vamale 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 01 O 04 Documentele de 

procedură în activitatea 

vamală 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 01 A 05 

 

S 01 A 06 

Drept vamal al 

Uniunii Europene 

Tehnici și proceduri 

de vămuire a 

mărfurilor 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

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 Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 02 O 07 Probleme teoretico-

practice în depistarea 

infracțiunilor vamale 

și activitatea specială 

de investigație 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 08 Controlul vamal 150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 09 Evaluarea și expertiza 

în activitatea vamală 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 A 10 

 

 

S 02 A 11 

  

Reglementarea 

tarifară și netarifară 

a operațiunilor de 

import/export 

Procedura de 

stabilire și încasare a 

drepturilor de import 

și drepturilor de 

export   

150 40 110 2 2 Ex. 5 

 Practica de producţie 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 II 5 300  10 

2.  Practica de cercetare III 15 900  30 

       

 

Semestrul III 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

Sem   

 Teza de master 900  900    30 

 Total 2700 400 2300 18 14  90 

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Form

a de 

evalu

are 

Nr. 

credit

e 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 01 A 12 Drept vamal comparat 150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 01 A 13 Stabilirea valorii 

marfii în vamă 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A 14 Determinarea ţării de 

origine a mărfii 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A 15 Modulul 

psihopedagogic: 

modulul pedagogic, 

modulul psihologic, 

didactica disciplinei 

1800 900 900 2 2 Ex. 60 
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PRERICHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ALE DOMENIULUI DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 

F01O 02 Drept constituţional 180 45 135 2 1 E 5 

F01O 03 Drept civil. Partea 

generală 

180 45 135 2 1 E 5 

F01O 04 Dreptul penal. Partea 

generală  

180 45 135 2 1 E 5 

F01O 05 Dreptul internațional 

public 

180 45 135 2 1 E 5 

Total  900 240 660 10 5 30 
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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 

cred

ite 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Managementul şi deontologia 

juridică/ Comunicarea 

juridică profesională 

F 01 O 01 5   +  +    

Organizarea activității vamale F 01 O 02 10 + + + + + + + + 

Regimurile și destinațiile 

vamale 

S 01 O 03 5 + + +  +  + + 

Documentele de procedură în 

activitatea vamală 

S 01 O 04 5 + + + +  +  + 

Drept vamal al Uniunii 

Europene 

S 01 A 05 5 + +   +  +  

Tehnici și proceduri de 

vămuire a mărfurilor 

S 01 A 06 5 + +     +  

Probleme teoretico-practice 

în depistarea infracțiunilor 

vamale și activitatea specială 

de investigație 

S 02 O 07 5 + + + +  +  + 

Controlul vamal S 02 O 08  5 + + + +  + + + 

Evaluarea și expertiza în 

activitatea vamală 

S 02 O 09 5 + +  +  +  + 

Reglementarea tarifară și 

netarifară a operațiunilor de 

import/export 

S 02 A 10 5 + +  +   + + 

 

Procedura de stabilire și 

încasare a drepturilor de 

import și drepturilor de 

export 

S 01 A 11 5 + +  + +  + + 
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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 20 

Unităţi de curs de spre specialitate/module  

(cod S). 

Obligatoriu şi Opţional (Opţiunile 

vor constitui pînă la 30 %) 

 

30 dintre care 10 cr. în regim de opţiune 

Stagii de practică Obligatoriu 10 

Teza  de  master  30 

Total   90 

 

FINALITĂŢILE PROGRAMULUI DE MASTERAT DREPT VAMAL 

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

vamale, 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, Serviciului Vamal 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 vamale; 

5. elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept vamal prin utilizarea noilor cunoştinţe;  

6. capacitatea de întocmire a actelor juridice vamale;  

7. acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept vamal şi a relaţiilor 

interpersonale; 

8. determinarea lacunelor în domeniul vamal şi formularea iniţiativelor în vederea adoptării 

noilor norme de drept. 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER 

Schimbările de ordin economic, social şi politic în societate plasează în prim plan 

necesitatea reevaluării rolului şi locului organelor statale, mai ales a celor din sfera economică şi 

socială. La rândul său, dezvoltarea continuă a relaţiilor economice duce la necesitatea schimbării 

mecanismului reglementării de stat a activităţii economice externe. Punerea în aplicare a unor 

proceduri coerente de participare a statului în reglementarea relaţiilor economice externe, 

include şi realizarea politicii vamale, fapt care implică diferite autorități publice, funcţiile cărora 

sunt destul de diferite. 
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Unul din elementele de bază în realizarea politicii vamale îl reprezintă sistemul vamal 

național care garantează interacţiunea economiei naţionale cu cea mondială, îndreptată la 

participarea statului nostru în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, ducerea unei concurenţe 

loiale dintre producătorii interni şi externi, atât pe piaţa autohtonă, cât şi cea mondială.  

La rândul său sistemului vamal, este constituit din totalitatea reglementărilor privind 

activitatea economică externă a Republicii Moldova, precum și activitatea vamală realizată de 

Serviciul Vamal, care este autoritatea responsabilă de implementarea politicii vamale a statului 

și asigurarea realizării acesteia. Totodată, totalitatea organelor vamale, instituţiilor şi 

subdiviziunilor subordonate constituie un mecanism complicat şi diversificat, care are menirea 

soluţionării multitudinii problemelor ce apar în cadrul activităţii date. Respectiv, fără o 

organizare eficientă şi stabilă a activităţii organelor vamale este de neconceput realizarea cu 

succes a activităţii economice externe a statului. Creşterea rolului şi importanţei activităţii 

vamale ca instrument al reglementării activităţii economice externe, este în strânsă legătură cu 

politica internă şi externă a statului. 

Astfel, la 27 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 

Moldova, pe de altă parte, iar la 2 iulie 2014 acesta a fost ratificat în plenul Parlamentului 

Republicii Moldova. De către Parlamentului European a fost ratificat la 13 noiembrie 2014.  

Acordul de Asociere, la rândul său, presupune 3 componente de bază: 1) Documentul 

politic; 2) Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și 3) Acordul privind 

regimul liberalizat de vize. Totodată, în baza Acordului de Liber Schimb urmează a fi instituită 

o Zonă de Liber Schimb dintre RM și UE. 

În aceste condiții, semnarea și implementarea DCFTA va transforma complet nu doar 

relațiile economice, comerciale sau investiționale, dar și întregul spațiul economic al țarii. Cu 

toate aceste, integrarea în cadrul Uniunii Europene presupune, întâi de toate, o integrare vamală, 

care se exprimă printr-un proces de elaborare şi armonizare a legislaţiei naţionale conform 

principiilor acquis-ului comunitar, inclusiv cel în domeniul vamal.  

Astăzi, uniunea vamală existentă la nivel comunitar stabileşte, pe lângă libera circulaţie a 

mărfurilor, și libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalului. Aspiraţiile Republicii 

Moldova către spaţiul comunitar presupune un proces de ajustare şi elaborare a cadrului 

normativ naţional conform principiilor acquis-ului comunitar. 

În aceste condiții studierea Dreptului vamal și al activității vamale este importantă şi 

actuală, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, iar cunoştinţele obţinute fiind necesare 

implementării în practică a strategiei naţionale de integrare europeană, în special a integrării 

vamale a Republicii Moldova în spațiul vamal unic al UE. 
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La fel, studiul efectuat asupra specializării „Drept şi activitate vamală” la nivel de 

Masterat de profesionalizare în Universitatea de Stat din Republica Moldova propune 

masteranzilor studierea disciplinelor concrete, atât din punct de vedere teoretico-conceptual, cât 

şi practico-aplicativ. Astfel, studierea domeniilor de activitate ai organelor vamale propusă de 

acest program, contribuie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi 

activităţii vamale, astfel în cât, viitorii specialişti vor poseda abilităţi specifice profesionale 

profunde în domeniul vizat, fiind competitivi în asigurarea legalității activității agenților 

economici ce efectuează operațiuni de import-export, ai autorităților publice cu competențe în 

domeniul reglementării și gestionării activității economice externe (Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, etc.), 

cât și ai organelor de drept cu competențe în prevenirea și combaterea infracțiunilor și fraudelor 

vamale și celor conexe (financiare, fiscale, etc.). 

Specialiştii vor putea acorda asistenţă juridică şi în cadrul activităţilor nemijlocit legate 

nu numai de aprecierea şi interpretarea dreptului vamal, dar şi din punct de vedere al 

aplicabilităţii practicii activităţii vamale. De asemenea, masteratul propus va asigura suplinirea 

şi asigurarea consecutivităţii în formarea cadrelor didactice şi ştiinţifice dreptului şi activităţii 

vamale în domeniu, care este atât de solicitată actualmente pe piaţa muncii, dictată de cererea 

societăţii în specialişti de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activităţii vamale. 

Misiunea programului de masterat „Drept şi activitate vamală”, 90 de credite, este de a 

forma specialişti de înaltă calificare în domeniul activităţii vamale. 

Absolvenţii programului de master Drept vamal 90 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 şi activitate vamală  - specialişti în domeniul 

planificării și organizării 

activității vamale; 

- specialiști în domeniul 

efectuării controlului vamal; 

- specialişti în domeniul 

vămuirii; 

- specialişti în domeniul 

combaterii și documentării 

infracțiunilor și contravențiilor 

vamale; 

- specialişti în domeniul 

efectuării statisticii vamale 

generale şi speciale; 

- Jurist în domeniul dreptului 

şi activităţii vamale; 

- Inspector vamal, inspector 

superior, inspector principal, 

șef de subdiviziune; 

- Specialist în domeniul 

aprecierii valorii în vamă și 

calculării plăților vamale; 

- Expert în cadrul activităţii 

vamale; 

- Reprezentant în domeniul 

vamal; 

- Angajat al brokerului vamal, 

al persoanei juridice ce 
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- specialişti în domeniul 

aplicării regimurilor vamale; 

- specialiști în domeniul 

reprezentărilor intereselor 

agenților economici 

participanți la activitatea 

economică externă. 

practică activitatea economică 

externă, al companiei de 

transport internațional; 

- Specialist în cadrul 

autorităților publice cu 

competențe în domeniul 

activității economice externe 

și frontalier; 

- Ofițer de urmărire penală, 

ofiţer special de investigaţii, 

ofițer al echipelor mobile. 

 

 

 

 

 

 


