
 
 

Acest Program de Masterat reprezintă opţiunea de 
formare continuă atât pentru absolvenţii domeniului 
general de studiu – ŞTIINŢE ECONOMICE, cât şi 
pentru  absolvenții altor domenii generale de studiu. 
 

/// Obiective 
Instruirea în cadrul acestui program de masterat are 
următoarele finalităţi: 
 Formarea cadrelor calificate şi competente în 

inițierea și dezvoltarea unei afaceri pentru 
activități în comerț, în cadrul vamei, în birouri 
de expertiză, certificare etc; 

 Abilitatea de a utiliza cunoștințele teoretice 
privind activitățile de achiziționare, producere, 
transportare, stocare și dislocare a mărfurilor, 
precum și organizarea recepției cantitative și 
calitative, verificarea calității, organizarea 
comercializării și deservirii acestora; 

 Formarea deprinderilor de organizare și 
gestionare a activității comerciale în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
Promovarea ideilor și tehnologiilor comerciale 
noi, organizarea și coordonarea activității 
profesionale în echipă, posedarea capacității de 
organizator competent și eficient. 

 

/// Calificări (perspective profesionale) 

 
 Director comercial; 
 Merceolog de înaltă calificare; 
 Conducător în comerțul cu ridicata și amănuntul; 
 Șeful departamentului de mărfuri alimentare și 

nealimentare; 
 Șef expoziții și târguri; 
 Conducător de firmă de afaceri și altele. 
Absolvenţii Programului de Masterat vor dobândi 

abilităţi personale legate de cele ale unui 
manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.) 
INSTITUŢIILE PARTENERE: 
Ministerul Economiei și Comerțului; Ministerul Finanţelor; 
Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei; Băncile 
Comerciale din Republica Moldova; S.A. „Efes Vitanta Moldova 
Brewery”, S.A. “Franzeluța”, S.A. „Artima” și alte unități 
economice etc. 

 

FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 
 

Program de masterat 
COMERȚ ȘI EXPERTIZA 
MĂRFURILOR ÎN ACTIVITATEA 
VAMALĂ 
 
///Înscrierea la Programul de Masterat 

 Calendarul 
Perioada de depunere a actelor: iulie   
Concursul de admitere în ASEM la studiile 
superioare de masterat se organizează în baza 
mediei generale de concurs, determinată ca medie 
ponderată între notele medii pe anii de studii și 
nota medie de licență.  
Înscrierea se face atât cu finanţare de la buget, cât 
şi cu taxă  de studii.  
Pe parcursul studiilor, masteranzii cu medie 
academică înaltă beneficiază de bursă. 

/// Instruirea 
 Instruirea în cadrul Programului de Masterat 

„Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea 
vamală” se realizează pe parcursul a 2 ani. Fiecare 
unitate de curs validată oferă masterandului cel 
puţin 5 puncte credite. Pentru a  fi promovat în 
anul 2 de studii masterandul trebuie să acumuleze 
60 puncte credite (30 pe semestru). 

 Activităţile didactice sunt organizate pe module, 
de luni până vineri (după caz), de la 17.30 până 
la 20.20. 

 Metodele de predare aplicate sunt variate şi 
preponderent participative: lecţii teoretice, 
dezbateri publice, studii de caz, simulări, 
realizarea proiectelor, seminare.  

Responsabil de program:  
 Cernavca Mihail, conferenţiar universitar, doctor, 

şef catedră „Merceologie și Comerț” 
 
Discipline de specialitate studiate: 
Bazele expertizei mărfurilor 
Nutriţia umană şi  toxicologia 
Expertiza mărfurilor de larg consum 
Transportul de mărfuri 
Identificarea falsificărilor mărfurilor şi protecţia 
consumatorilor 
Mărfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorului 
Ambalarea , marcarea şi codificarea mărfurilor 
Comerţul cu amănuntul 
Comerţul cu ridicata 
Comerţul electronic 
Tehnici de comerţ exterior 
Tehnici vamale 
Drept vamal 

Pentru informaţie suplimentară contactaţi-ne la tel. 402-831, 402-942, 402-939 
sau pe www. ase.md 

 


