
Program de Master Drept fiscal și vamal 90 cr 

Descrierea programului de studii 

Programul de master Drept fiscal și vamal 90 credite este un program nou de master, adaptat 

cerințelor pieței muncii, program destinat absolvenților altor facultăți decât Facultatea de Drept, program 

ce are ca scop formarea specialiștilor de înaltă calificare, cu cunoștințe avansate în domeniul dreptului 

fiscal și vamal, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu 

specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învățământ şi vor identifica priorităţile 

aplicării în practică a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate. 

Astfel, programul de master Drept fiscal și vamal urmăreşte formarea concepţiilor teoretice 

doctrinare, cât şi practico-aplicative în domeniul dreptului fiscal și vamal printre masteranzi şi tinerii 

specialişti în domeniu. 

Programul de master Drept fiscal vamal, este în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de 

formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (din 28.06.2017) fiind adaptat 

cerinţelor pieţii muncii. Astfel, Programul de master conține toate elementele proiective: plan de 

învățământ; curricula disciplinelor, calendarul academic, orarul lecțiilor. 

Obiectivul prioritar al programului de master Drept fiscal vamal (90 credite) este de a oferi cunoștințe 

de calitate și de a forma specialiști de înaltă calificare de factură nouă, capabili să se implice în contextul 

juridico-social competitiv şi dinamic, posedând abilităţi și competențe de analiză teoretică şi implicare 

practică în soluționarea diverselor probleme în domeniul justiției penale și domenii conexe. 

 

Posibilități de angajare și aptitudini 

Absolvenţii Programului de master „Drept fiscal și vamal”, 90 cr. pot activa potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: 

 Conducători în domeniul fiscal, 

 Conducători în domeniul vamal, 

 Specialişti în Serviciul Fiscal, 

 Inspectori fiscali, 

 Specialiști în Serviciul Vamal, 

 Inspectori vamali, 

 Specialiști în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor, 

 Inspectori de poliţiei în cadrul Secţiei de combatere a fraudelor economice, 

 Specialişti în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, 

 Alt personal în cadrul Seviciului Fiscal, 

 Alt personal în cadrul Serviciului Vamal, 

 Inspectori ai Poliției de Frontieră, 

 Inspectori de poliție și detectivi, polițiști. 

Necesitatea în programul de master „Drept fiscal și activitate vamală”, 90 cr. rezultă din faptul că în 

prezent Facultatea de Drept, care are programe de master în alte domenii de formare profesională, nu 

are program în domeniul activităţii fiscale și vamale, similar cum au alte universități de prestigiu de 

peste hotare printre care Universitatea din București, program ce are ca scop pregătirea cadrelor 

calificate pentru a acoperi piaţa muncii cu specialişti pentru Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul de 

colectare a impozitelor și taxelor, Serviciul Vamal, Poliției de Frontieră etc. 



Programul de studii la master oferă oportunitate masteranzilor să-şi continue studiile la ciclul III – 

doctorat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

doctoratului şi postdoctoratului din 18 februarie 2008, abrogat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 

10.12.2014 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III. 

 

Semestrul I (30) 

1. Managementul profesiilor juridice. 

Contenciosul administrativ - 6 credite 

2. Reglementarea juridică a obligațiilor 

fiscal – 6 credite 

3. Reglementarea tarifară și netarifară a 

operațiunilor de import/export - 6 credite 

 

Cursuri opționale: 

1. Actele de procedură în activitatea vamală 

– 6 credite  

2. Regimurile și destinațiile vamale - 6 

credite 

3. Dreptul contabil și expertiza judiciar 

contabilă. Controlul financiar- 6 credite 

4. Dreptul bancar- 6 credite 

 

Semestrul II 

1. Contenciosul administrativ - 5 credite 

2. Procedura fiscală şi de examinare a 

cazurilor de încălcare fiscal -5 credite 

3. Drept fiscal european şi internaţional. 

Drept vamal european și international -5 

credite 

4. Practica de specialitate – 10 credite  

Cursuri opționale: 

1. Reglementarea juridică și organizarea 

achizițiilor publice. Managementul 

integrat al frontierei - 5 credite 

2. Evaluarea și expertiza în activitatea 

vamală – 5 credite 

 

Semestrul III 

1. Teza de master – 30 de credite 

 

 

 

 

 


