CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE INSTRUIRE
UNIVERSITY CALENDAR / TRAINING PROCESSING GRAPHIC
Termene (date calendaristice exprimate în luni) și durată (număr de săptămâni)
Deadlines (calendar dates expressed in months) and duration (number of weeks)
An de studii
Year of study

Activităţi didactice

Sesiuni de examinare

Course Calendar

Examinations

Vacanţe
Holidays

Stagii de
practică

Internships
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2022-2023/
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2022-2023
Anul II
2021-2022/
Year II
2021-2022

Total nr săpt

Total
number of
weeks

Sem.I

Sem.II

Sem.I

Sem.II

05.0916.12.2022
(15săptăm
âni
/15 weeks)
04.09.2023
15.12.2023
(15săptăm
âni/15
weeks)
30
săptămîni
/ 30 weeks

23.01.202331.03.2023
(10
săptămâni/
10 weeks)

09.01.202327.01.2023
(3 săptămâni/
3 weeks)

03.04.202314.04.2023
(2 săptămâni/
2 weeks)

-

-

-

10
săptămâni /
10 weeks

3 săptămâni /
3 weeks

2 săptămâni /
2 weeks

Iarnă
Winter

Primăvară
Spring

Vară
Summer

25.04.202302.06.20223
(6 săptămâni/
6 weeks)

18.12.202208.01.2023
(2 săptămâni/
2 weeks)

Paști
17.04.202324.04.2023
(1 săptămâni/
1 week)

05.06.202331.08.2023
(11 săptămâni/
11 weeks)

-

-

-

6 săptămâni /
6 weeks

2 săptămâni /
2 weeks

1 săptămână/
1 week

Sem.I

Sem.II

11 săptămâni /
11 weeks

CONȚINUTUL PLANULUI DE INVATAMÂNT
INFORMATION ON THE STUDY PLAN
90 credite
Numărul de ore pe
tipuri de activități/
No. of hours per
week

Total ore

Total
Number of
Hours

Lucrul
indivi
dual
Independ
ent Study

Credite
ECTS
Credits

180

60

120

30

30

E

6

180

45

135

30

15

E

6

180

45

135

30

15

180

45

135

30

15

180

45

135

30

15

900

240

660

150

90

110

20

20

110

20

20

110

20

20

Contact
direct
Contact
Hours

Laboratory
work

Seminar
Seminar
Laborator

Modulul / disciplina
Module / Course / Subject

Curs
Course

Cod
Code

Form
a de
evalu
are
Assess
ment

ANUL I / 1st YEAR OF STUDY
Semestrul I / 1st semester

Managementul şi comunicarea în
profesiile juridice.
S.01.O.01
Management and communication in
legal professions.
Reglementarea juridică a obligațiilor
F.01.O.02
fiscale.
Legal regulation of tax obligations.
Reglementarea tarifară și netarifară
F.01.O.03 a operațiunilor de import/export.
Tariff and non-tariff regulation of
export-import operations.
S.02.A.04 Actele de procedură în activitatea
vamală.
Procedural documents in customs
activity
S.02.A.05 Regimurile și destinațiile vamale.
Customs regimes and customs
destinations.
Dreptul contabil și expertiza
S.01.A.06 judiciar-contabilă.
Controlul
financiar.
Accounting law, and judicial
accounting expertise. Financial
control.
S.01.A.07 Dreptul bancar.
Banking law.
Total / total number for the 1st semester

Semestrul II/2nd semester
S.02.O.08 Controlul vamal.
150
40
Customs Control.
Procedura fiscală şi de examinare a
F.01.O.09 cazurilor de încălcare fiscală.
150
40
Tax procedure and examination of
cases of tax violation.
Drept fiscal european şi
S.01.O.10
internaţional. Drept vamal european
150
40
și internațional.

E

6

E

E

5E

E
E

E

6

6

30

5

5

5

European and international tax law.
European and international customs
law.
Reglementarea juridică și
organizarea achizițiilor publice.
S.02.A.11 Managementul integrat al frontierei.
Legal regulation and organization
of public procurement. Integrated
border management.
S.02.A.12 Evaluarea și expertiza în activitatea
vamală.
Evaluation and expertise in customs
activity.
Practica de specialitate

TOTAL

Total Sem. II/ total number for the 2nd
semester
ANUL I/ total number for the 1st year of study

150

40

300

110

20

20

300

E

5

E

10

900

160

740

80

80

5E

30

1800

400

1400

230

170

10E

60

ANUL II/ SECOND YEAR
Semestrul III/ 3rd semester
Teza de master / Master thesis
900
900
TOTAL ANUL II/ Total number for the 2nd
900
year of study
TOTAL program/ TOTALLY per program
2700
400
2300

30
30
230

170

10
Ex

90

UNITĂȚI DE CURS / MODULE LA LIBERA ALEGERE/
ELECTIVE COURSSES
Denumirea unității de
curs/modulului
Course/Module Title

Cod
Code

Număr de ore pe
tipuri de
activități
Number of hours
per activities
Curs
Semin
Cours
ar
e
Semina
rs

Total ore
Total hours

Total

Forma
de
evaluare
Evaluatio
n form

Număr
ECTS
Credits
ECTS

S.01.LA.13

Impozitarea nerezidenţilor.
Taxa pe valoarea adăugată
Taxation of non-residents.
Value added tax

150

Conta
ct
direct
Direct
contac
t
40

Studiu
individua
lIndepend
ent study

110

20

20

Exam.

5

S.01.LA.14

Drept fiscal comparat
Comparative tax law

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.01.LA.15

Drept vamal comparat
Comparative customs law

150

40

110

20

20

Exam.

5

S.01.LA.16

Stabilirea valorii marfii în
vamă
Determining the customs
value of goods

150

40

110

20

20

Exam.

5

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR/
FINAL EVALUATION
Forma de evaluare finală a studiilor
Master exam
Susţinerea tezei de master
Presentation of the master thesis

Nr. d/o
1

Termene de organizare
Term
Ianuarie
January

Număr ECTS
Number of credits
30

MINIMUM-UL CURRICULAR/ PRERICHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER/

THE CURRICULUM MINIMUM/ PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAMS OF THE FIELD OF PROFESSIONAL
TRAINING

Total ore

Total
Number
of Hours

Conta
ct
direct
Conta
ct
Hours

Lucru
l
indivi
dual
Indepe
ndent
Study

Seminar
Seminar
Laborator

Modulul / disciplina
Module / Course / Subject

Curs
Course

Cod
Code

180

60

120

30

30

180

45

135

30

15

180

45

135

30

15

Laboratory work

Numărul de ore
tipuri de
activități/No. of
hours per week

For
ma
de
eval
u
are
Asse
ssme
nt

Cre
dite
ECT
S
Cre
dits

E

6

ANUL I / 1st YEAR OF STUDY
Semestrul I / 1st semester

F.01.O.01
F.01.O. 02
F.01.O.03

Teoria Generală a Dreptului
General Theory of Law
Drept Constituțional
Constitutional Law
Drept civil (Introducere și persoane)

E
E

6
6

F.01.O.04
F.01.O.05

Civil Law (Introduction and persons)
Dreptul penal. Partea generală
Criminal Law (General part)
Drept internațional public
Public international law

Total / total number for the 1st semester

180

45

135

30

15

180

45

135

30

15

900

240

660

150

90

E

6

E

6

5E

30

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/

THE MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALTIES OF THE PROGRAM WITH THOSE OF THE
COURSE UNITS
Unități de curs / Finalitățile de
studiu
Course units/ Study finalities

Managementul şi comunicarea în
profesiile juridice.
Management and communication in
legal professions.
Reglementarea juridică a obligațiilor
fiscale.
Legal regulation of tax obligations.
Reglementarea tarifară și netarifară a
operațiunilor de import/export
Tariff and non-tariff regulation of
export-import operations
Actele de procedură în activitatea
vamală
Procedural documents in customs
activity
Regimurile și destinațiile vamale.
Customs regimes and customs
destinations.
Dreptul contabil și expertiza judiciarcontabilă. Controlul financiar.
Accounting law, and judicial and
accounting expertise. Financial
control.
Dreptul bancar.
Banking law.
Controlul vamal.
Customs control.
Procedura fiscală şi de examinare a
cazurilor de încălcare fiscală.
Tax procedure and examination of
cases of tax violation.

C Nr.
o Cr.
d/ Nm.
C
of
o
cr.
d ECT
e
S
F
6

Finalităţi de studii / Competenţe specifice
Study finalities/Specific competences
C
1
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C
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C
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C8

F
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F
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S

5
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+

+

S

6

+

S

6
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F

5

S

6

+
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+
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Dreptul vamal european și
S
internațional.
European and international customs
law
Drept fiscal european şi
internaţional.
European and international tax law
Reglementarea juridică și
S
organizarea achizițiilor publice.
Managementul integrat al frontierei.
Legal regulation and organization of
public procurement.
Integrated
border management.
Evaluarea și expertiza în activitatea
S
vamală.
Evaluation and expertise in customs
activity.
Impozitarea nerezidenţilor/Taxa pe
valoarea adăugată
Taxation of non-residents / Value
added tax
Drept fiscal comparat
Comparative tax law
Drept vamal comparat
Comparative customs law
Stabilirea valorii marfii în vamă
Determining the customs value of
goods

5

+

5

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

Competențe generale:
1.
cunoaşterea aprofundată a terminologiei juridice specifice programului de studii şi teoriilor din
domeniu prin prisma unor realităţi juridice concrete;
2.
utilizarea unor metode, mecanisme şi/sau instrumente inovative în analiza, validarea şi
interpretarea datelor şi informaţiilor din domeniu juridic;
3.
soluţionarea problemelor juridice noi apărute, prin aplicarea nomelor de drept naţionale, europene
şi internaţionale;
4.
rezolvarea cu grad de responsabilitate sporit a problemelor teoretice şi practice noi prin utilizarea
integrată a aparatului conceptual şi metodologic;
5.
elaborarea de acte juridice specifice domeniului de studiu şi activităţii practice propuse spre
exercitare;
6.
utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii
standard/tipice şi/sau noi în medii profesionale diferite şi contexte mai largi asociate domeniului;
7.
aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu şi cercetare precum şi în procesul de
proiectare a activităţilor;
8.
autogestionarea procesului de formare profesională continuă prin previziunea nevoilor de
dezvoltare profesională în baza analizei reflexive a propriei activităţi.
NOTA EXPLICATIVĂ / EXPLANATORY NOTE
1. Descrierea programului de studiu / Description of the study programme
Programul de master Drept fiscal și vamal 90 credite este un program nou de master, adaptat
cerințelor pieței muncii, 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 învăţămînt şi
vor identifica priorităţile aplicării în practică a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate.
Astfel, programul de master Drept fiscal și vamal format în mod desfăşurat pe parcursul a 3
semestre urmăreşte formarea concepţiilor teoretice doctrinare, cât şi practico-aplicative în domeniul
dreptului fiscal și vamal printre masteranzi şi tinerii specialişti în domeniu.
Programul include trei componente principale: cursurile (90 de credite), stagiul practic şi teza de
master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte teoretico-ştiinţifice, cât şi spectrul practicoaplicativ, îmbinând aspecte teoretice cu cele practice-aplicative cu privire la evoluţia dreptului fiscal și
vamal, fiind aplicate ca un concept integru, determinând şi rolul acestora într-o societate democratică
contemporană. În programul de 90 credite sunt incluse următoarele cursuri: semestrul I - Managementul
şi comunicarea în profesiile juridice; Reglementarea juridică a obligațiilor fiscale;Reglementarea tarifară
și netarifară a operațiunilor de import/export; Actele de procedură în activitatea vamală; Regimurile și
destinațiile vamale; Dreptul contabil și expertiza judiciar-contabilă. Controlul financiar, Dreptul bancar,
în semestru II Contenciosul administrativ; Procedura fiscală şi de examinare a cazurilor de încălcare
fiscală; Dreptul vamal european și internațional;Drept fiscal european şi international;Reglementarea
juridică și organizarea achizițiilor publice. Managementul integrat al frontierei; Evaluarea și expertiza în
activitatea vamală, semestrul III – teza de master.
Programul mai acordă și discipline la libera alegere și anume: Impozitarea nerezidenţilor/Taxa
pe valoarea adăugată; Drept fiscal comparat, Drept vamal comparat.
Programul include profesori cu grad ştiinţific cât şi practicieni de la Departamentul Drept Public, de
la alte departamente, acoperind un spectru larg de subiecte interdepartamentale. Profesorii utilizezează
metodele şi tehnicile 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 fiscale și vamale ale statului.
Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în domeniul fiscal şi
vamal, în cadrul Serviciului Fiscal, Serviciului Vamal, Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor,
Inspecției Financiare, Ministerului Finanțelor etc. cât şi în instituţiile de drept naţionale, internaţionale
interesate în oferirea locurilor pentru stagiile de practică în domeniu.
Master program Tax and Customs Law, 90 credits, is a new master's program, adapted to the
demands of the labour market, the aim of the master program consists in the formation of skills in tax
law and customs law, and the formation of a core research, where the master students, in collaboration
with experts in the field will study the subjects according to the curriculum in the field of tax law and
customs law, and will identify priorities of the practical application of scientific knowledge accumulated
in the result of the study.
Thus, the Master's Degree Program in Tax and Customs Law, developed during the course of 3
semesters, aims to form the theoretical doctrinal conceptions, as well as the practical-applicative ones
in the field of tax and customs law among the masters and young specialists in the field.
The program includes three main components: the courses (90 credits), the practical internship
and the master's thesis. The courses will cover a wide spectrum of theoretical-scientific topics, as well
as the practical-applicative spectrum, combining theoretical and practical aspects with regard to the
evolution of tax and customs law, being applied as an integral concept, determining their role in a
contemporary democratic society. The following courses are included in the 90 credits program:
semester I - Management and communication in legal professions. Administrative litigation; Legal
regulation of tax obligations; Tariff and non-tariff regulation of export-import operations; Procedural
documents in customs activity; Customs regimes and customs destinations; Accounting law, and judicial
and accounting expertise. Financial control; Banking law; semester II - Tax procedure and examination
of cases of tax violations; European and international customs law. European and international tax

law; Legal regulation and organization of public procurement. Integrated border management;
Evaluation and expertise in customs activity.
The program also gives free choice subjects, namely: Taxation of non-residents / Value added
tax; Comparative tax law, Comparative customs law, Determining the customs value of goods.
The program includes professors with scientific degree as well as practitioners from the Public
Law Department, from other departments, covering a wide range of interdepartmental topics. The
teachers use the interactive methods and techniques of teaching the theoretical and practical courses,
successfully combining the theoretical conceptions with the practical activity, applying during the
practice the knowledge accumulated in the auditorium, within the fiscal and customs institutions of the
state.
The practical internship will provide master's students the opportunity to gain experience in the
fiscal and customs field, within the State Tax Service, the Customs Service, the Service of collection of
local taxes fees, the Financial Inspection, the Ministry of Finance, etc. as well as in the national,
international law institutions interested in offering places for internships in the field.
2.
Competențele asigurate de programul de studiu / The competences provided by the study
program.
Absolventul programului de master „Drept fiscal și vamal” (DFV) trebuie să posede următoarele
competențe profesionale specifice:
1.
Cunoașterea aprofundată și dezvoltarea teoretică și metodologică a terminologiei juridice
specifice programului de master drept fiscal și vamal și teoriilor din domeniu prin prisma
unor realități juridice concrete.
2.
Utilizarea unor metode, soluții, mecanisme și/sau instrumente inovative în analiza, validarea
şi interpretarea datelor și informațiilor din domeniul dreptului fiscal și vamal
3.
Aplicarea normelor de drept naționale, europene și internaționale în vederea soluționării
problemelor juridice noi apărute în dreptul fiscal și vamal
4.
Rezolvarea cu grad de responsabilitate sporit a problemelor teoretice și practice noi prin
utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în domeniul fiscal și vamal
5.
Elaborarea de acte juridice specifice dreptului fiscal și vamal și activității practice propuse
spre exercitare
6.
Utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea și interpretarea unor situații
standard/tipice și/sau noi în medii profesionale diferite și contexte mai largi asociate
domeniului fiscal și vamal
7.
Aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu și cercetare precum și în procesul
de proiectare a activităților la masteratul drept fiscal și vamal
8.
Autogestionarea procesului de formare profesională continua la masterul drept fiscal și
vamal, prin previziunea nevoilor de dezvoltare profesională în baza analizei reflexive a
propriei activități
The graduate of the master program „Tax and Customs Law” (TCL) must possess the following
specific professional competences:
1.
In-depth knowledge and the theoretical and methodological development of the legal
terminology specific to the master's program in tax and customs law and of the theories in
the field from the point of view of concrete legal realities.
2.
Use of innovative methods, solutions, mechanisms and / or tools in the analysis, validation
and interpretation of data and information in the field of tax and customs law.
3.
Applying national, European and international legal norms in order to solve the new legal
problems arising in tax and customs law.

4.

5.
6.

7.
8.

Solving with a high degree of responsibility the new theoretical and practical problems
through the integrated use of the conceptual and methodological apparatus, in the tax and
customs field.
Elaboration of legal acts specific to the tax and customs law and the practical activity
proposed for exercise.
Adequate use of specific language for explaining and interpreting standard / typical and / or
new situations in different professional environments and wider contexts associated with the
tax and customs field.
Application of ethical norms and values in the study and research process as well as in the
design process of the activities at the tax and customs law masters.
Self-management of the professional training process continues at the master's degree in tax
and customs law, by forecasting the professional development needs, based on the reflective
analysis of their own activity

3. Obiectivele programului de master „Drept fiscal și vamal” / The objectives of the master
program „Tax and Customs law”
Sarcina primordială a programului de master „Drept fiscal și vamal” (DFV) constă în formarea
unor specialiști de înaltă calificare în domeniul dreptului fiscal și vamal care sunt extrem de solicitați pe
piața muncii.
În acest sens, Programul de master „Drept fiscal și vamal” (DFV) are următoarele obiective
generale:
- promovarea interesului pentru studiile de masterat în general și studiile juridice în particular,
precum și interesului pentru dezvoltarea continuă a specialiștilor din domeniul juridic prin
realizarea studiilor de masterat;
- cultivarea respectului pentru valorile democratice şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţi
contemporane;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu
parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru
adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel
naţional;
- antrenarea masteranzilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi
superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii
specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin
asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei
educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a masteranzilor.
Obiectivele specifice ale acestui program de studii vizează:
- pregătirea de specialişti în domeniul dreptului fiscal și vamal, cu capacități de aplicare în
practică a cunoștințelor acumulate;
- proiectarea perspectivei profesionale pentru masteranzii care urmăresc o carieră în Serviciul
Fiscal, Serviciul Vamal, Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, juriști la
întreprinderi, avocați etc. dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în
organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii);
- formarea unui corp de inspectori fiscali și colaboratori vamali, familiarizaţi cu cerinţele şi modul
de lucru al instituţiilor moderne;

-

-

dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor Serviciului Fiscal, Serviciului
Vamal, Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale etc.;
asigurarea unui grad corespunzător de formare a masteranzilor cu privire la procesul de integrare
europeană şi a eforturilor necesare autorităților fiscale și vamale pentru atingerea standardelor
europene în domeniu;
valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

The primary task of the Master's program „Tax and Customs Law” (TCL) consists in the
training of highly qualified specialists in the field of tax and customs law are highly demanded on the
labour market.
In this regard, the Master Program „Tax and Customs Law” (TCL) has the following general
objectives:
 promoting the interest for the masters studies in general and the legal studies in particular, as
well as the interest for the continuous development of the specialists in the legal field by
conducting the masters studies;
 cultivating respect for the democratic values and institutional traditions of a contemporary
society;
 initiating and sustaining high-performance scientific research programs, through collaboration
with competitive partners, as well as participating in national and international competitions for
the award of scientific research projects;
 stimulation of interdisciplinary research, in accordance with national research priorities;
 training students in scientific research activities in order to acquire superior independent
research skills and the ability to apply research results in specific situations of the institutional
environment;
 encouraging diversity and access to multiple opportunities on the labour market of graduates, by
ensuring adequate training;
 developing partnerships with public institutions, in order to permanently adjust the educational
offer to the demands of the labour market and to improve the professional training of master's
students.
The specific objectives of this study program are:
 training of specialists in the field of tax and customs law, with capabilities for applying in
practice the knowledge obtained;
 designing the professional perspective for the masters pursuing a career in the State Tax Service,
the Customs Service, the Service for collecting local taxes and fees, lawyers for companies,
lawyers, etc. but also in other services and professions that require such training;
 the preparation of the future doctoral students who want a university or research career (in
research bodies, directions and study services in ministries and other institutions);
 formation of a body of tax inspectors and customs collaborators, familiar with the requirements
and the way of working of modern institutions;
 development of the capacity of analysis and synthesis of the officials of the State Tax Service, of
the Customs Service, of the Service of collection of local taxes fees, etc.;
 ensuring an adequate degree of training of masters regarding the process of European
integration and the efforts necessary for the fiscal and customs authorities to reach the
European standards in the field;
 capitalizing on the experience of university education in the country and abroad.

4.
Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la
tendințele internaționale din domeniu / Connection of the study program and the contents of the
curriculum to the international trends in the field
Conținutul Programului de master „Drept fiscal și vamal” (DFV) este dezvoltat în concordanță
cu tendințele naționale și internaționale din domeniu, fiind orientat, prioritar spre formarea
profesională a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul fiscal și vamal.
Suportul metodologic și conținutul informativ al Programului este dezvoltat prin analiza
prevederilor actelor și practicii internaționale, cu prezentarea posibilităților de implementare la nivel
local. În dezvoltarea cursurilor, în dependență de tematica prezentată, sunt cercetate Hotărârile CEDO,
Hotărârile CSJ, a C.A, Judecătoriilor ș.a.
The content of the Master Program „Tax and Customs Law" (TCL) is developed in accordance
with the national and international trends in the field, being oriented, priority to the professional
training of the highly qualified specialists in the fiscal and customs field.
The methodological support and the informative content of the Program is developed by
analyzing the provisions of international acts and practices, with the presentation of the local
implementation possibilities. In the development of the courses, depending on the presented topic, the
ECHR Decisions, the SCJ Decisions, of the C.C, the Courts etc. are investigated.
5.
Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social (studierea cerințelor Cadrului Național
al Calificărilor, precum și al celui european; studierea fișelor de posturi din instituțiile potențial
angajatoare, evaluarea pieței prin metoda chestionarelor etc.) / Evaluation of the expectations of
the economic and social sector (studying the requirements of the National Qualifications Framework,
as well as the European one; studying the job descriptions of the potential employers institutions,
evaluating the market through the questionnaire method, etc.)
Conținutul unităților de curs/ modulelor Programului de master „Drept fiscal și vamal” (DFV)
este consultat cu reprezentanții pieței muncii și este adaptat la necesitățile și așteptările angajatorilor.
La nivel macro, Conținutul unităților de curs/ modulelor Programului de master „Drept fiscal și
vamal” (DFV) este dezvoltat în concordanță cu cerințele Cadrului Național al Calificărilor, precum și
al celui European, asigurând astfel posibilitatea mobilității profesionale a viitorilor specialiști.
La nivel micro, în cadrul procesului de proiectare a activităților didactice dar și conținutului
informativ a cursurilor, titularii de curs studiază fișele de post din instituțiile potențial angajatoare,
identificând astfel necesitățile de formare la nivel instituțional individualizat.
The content of the course units / modules of the Master Program „Tax and Customs Law” (TCL)
is consulted with the representatives of the labour market and is adapted to the needs and expectations
of the employers.
At the macro level, the content of the course units / modules of the Master Program „Tax and
Customs Law” (TCL) is developed in accordance with the achievements of the National Qualifications
Framework, as well as of the European one, thus ensuring the possibility of professional mobility of
future specialists.
At the micro level, within the process of designing the didactic activities as well as the
informative content of the courses, the course holders study the job descriptions of the potential
employer institutions, thus identifying the training needs at the individual institutional level.
6.
Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori,
profesori, absolvenți, studenți etc.)/ Consultation of the partners in the process of elaboration of the
study program (employers, teachers, graduates, students, etc.)

Programul master „Drept fiscal și vamal” (DFV) este elaborat de către cadrele didactice titulare
din cadrul Departamentului Drept Public a Facultății de Drept, USM, specialiști în domeniile dreptului
fiscal și dreptului vamal, dar și prin valorificarea aportului reprezentanților instituțiilor publice
specializate (Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Serviciului de colectare a impozitelor și
taxelor, reprezentanților agenților economici etc.).
The Master's program „Tax and Customs Law" (TCL) is developed by the teaching staff from the
Department of Public Law of the Faculty of Law, USM, specialists in the fields of tax law and customs
law, but also by capitalizing on the input of the representatives of specialized public institutions (State
Tax Service, Customs Service, Service of collection of local taxes and fees, representatives of economic
agents, etc.).
7.
Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă / The relevance of the study
program for the labor market
Necesitatea instituirii Programului de master ”Drept fiscal și vamal” este determinată de
necesitățile practice în specialiști pentru Serviciul Fiscal, Serviciul Vamal, Serviciul de colectare a
impozitelor și taxelor locale, juriști la întreprinderi etc.. Astfel, prin Programul de master „Drept fiscal
și vamal” tindem să contribuim la formarea noilor categorii de specialiști capabili să exercite atribuțiile
de inspector fiscal, colaborator vamal, jurist în cadrul întreprinderilor și nu numai, dar și să optimizeze
procesele de lucru în așa fel încât activitatea în domeniu să devină maxim eficientă.
The necessity of establishing the Master Program „Tax and Customs Law” is determined by the
practical needs in specialists for the State Tax Service, the Customs Service, Service of collection of
local taxes and fees, lawyers for business meetings, etc. Thus, through the Master Program „Tax and
Customs Law” we tend to contribute to the formation of new categories of specialists capable of
exercising the duties of tax inspector, customs collaborator, lawyer within companies and not only, but
also to optimize the work processes in such a way that the activity in the field becomes maximum
efficient.
Ocupaţiile tipice pentru absolvenţi/ Typical occupations for graduates
Absolvenţii Programului de master „Drept fiscal și vamal” 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,
 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 Serviciului Fiscal,
 Alt personal în cadrul Serviciului Vamal,
 Inspectori de frontieră,
 Inspectori de poliție și detectivi, polițiști;
 Specialiști în domeniul juridic (consilier juridic, jurisconsult, avocați în baza licenței, judecători,
procurori, mediatori);
 Alți specialiști în domeniul juridic și social (executor judecătoresc, expert judiciar, notar public).
8.

Graduates of the Master Program „Tax and Customs Law” can activate according to the
Classification of occupations, in force in the Republic of Moldova as:

Leaders in the tax field,

Leaders in the customs field,












State Tax Service specialists,
Tax inspectors,
Customs Service specialists,
Customs inspectors,
Police inspectors in the Economic Fraud Section,
Service for collecting local taxes and fees specialists,
Other personnel within the Tax Service,
Other personnel within the Customs Service,
Police inspectors and detectives, police officers;
Specialists in the legal field (legal advisor, legal advisor, lawyers based on license, judges,
prosecutors, mediators);
Other legal and social specialists (judicial executor, judicial expert, public notary).



Posibilităţile de formare ulterioară / Further training possibilities
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.
The master's degree program offers the opportunity for the master's students to continue their
studies in cycle III - doctorate in accordance with the provisions of the Regulation on the
organization and conduct of the doctorate and postdoctoral degree, of February 18, 2008, repealed
by Government Decision no.1007 of 10.12.2014 by which the Regulation regarding the organization
of the higher doctoral studies, cycle III, was approved.

9.

