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PROGRAMA ANALITICĂ (curriculumul cursului) 

 
Denumirea 

cursului Drept fiscal 

Titularul cursului Armeanic Alexandru, conf.univ., dr. 
 

Ciclul Licenţă Codul 
cursului S.05.O.032.26 Anul III Semestrul V 

Nr. 
credite 4 Limba de 

instruire rom., rus. Forma de evaluare finală Examen 

Ore din planul de 
învăţământ 120 Ore studiu 

individual 60 Total ore pe 
semestru 60 

 

Facultatea 
Economie 
Generală şi 

Drept 

 Forma 
de 

studii 
Numărul total de ore din planul de învăţământ 

Specialitatea 381.1 Drept  
ZI Total Curs 

teoretic Seminar Activităţi de 
laborator Proiect 

Catedra Drept public  60 30 30 - - 
 

Categoria formativă a cursului (fundamentală, generală, de specialitate, socio-
umanistică, de orientare către alt domeniu) 

Socio-
umanistică 

Categoria de opţionalitate a cursului (obligatorie, opţională, liberă alegere) Obligatorie 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs Nelimitat 

 

Condiţii de 
acces 

Obligatorii Însuşirea vocabularului juridic. Cunoaşterea şi însuşirea instituţiilor juridice 
fiscale în sens material şi procedural.  

Recomandate Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate autohtone şi a prevederilor în 
vigoare ale Codului Fiscal al Republicii Moldova. 

 

Fundamentare 
Disciplina „Drept fiscal” analizează instituţia raportul juridic fiscal de autoritate, necesar pentru 
aplicarea practică a legislaţiei fiscale în vigoare, pentru viitorii jurişti întru participarea la 
controale fiscale şi reprezentanţă în instanţă pe dosare din sfera fiscală.. 

Obiectivele/ 
rezultatele 
învăţării 

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice fiscale în vigoare 
prin prisma atît al aspectelor teoretice, cît şi a celor practice. Rezultatele învăţării vor forma 
abilităţi întru cunoaşterea temeinică al instituţiilor juridice fiscale pentru prestarea calitativă de 
asistenţă juridică în practica din domeniul dat.  
În rezultat studenţii vor dobândi: 
- Competenţe de cunoaştere: să analizeze elementele de individualizare ale impozitelor şi 

taxelor; să stabilească semnele distinctive ale impozitelor şi taxelor, procedura fiscală şi de 
executare silită; să analizeze natura juridică de obligaţie fiscală.  

- Competenţe de conducere a activităţilor: să conştientizeze importanţa aplicării conforme a 
legislaţiei fiscale în timp şi spaţiu; să interpreteze conţinutul normelor legale de natură 
fiscală. 

- Competenţe de gestionare a informaţiei: să explice esenţa aplicării impozitelor şi taxelor în 
relaţiile dintre subiecţi ai raportului juridic fiscal; să determine etapele procedurii fiscale; să 



elaboreze cereri de chemare în instanţă în cazul aplicării neconforme a legislaţiei fiscale. 
- Competenţe etice: perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului 

fiscal al afacerilor şi natura raporturilor juridice ale subiecţilor de drept public; 
- Competenţe de cercetare: soluţionarea problemelor în sistemul procedural al dreptului 

fiscal, precum şi încadrarea juridic al faptelor săvîrşite de contribuabil în sfera fiscală. 
 

Conţinutul programei analitice  
 

Conţinutul 
cursului 

(material) 

Denumirea temei 

Numărul de ore 

Total 
Inclusiv: 

Prele-
geri 

Semi-
nare 

Modulul I. Dreptul fiscal şi legislaţia fiscală  4 2 2 
Modulul II. Teoria generală privind impozitele şi taxele  4 2 2 
Modulul III. Executarea obligaţiei fiscale 4 2 2 
Modulul IV. Procedura executării silite a obligaţiei fiscale 8 4 4 
Modulul V. Reglementarea juridică a impozitului pe venit 
aplicat persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat 8 4 4 
Modulul VI. Impozitul pe venit al persoanelor fizice ce nu 
practică activitatea de antreprenoriat  8 4 4 
Modulul VII. Impunerea veniturilor din circulaţia averii 2 1 1 
Modulul VIII. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte  8 4 4 
Modulul IX. Impozitul pe bunurile imobiliare  4 2 2 
Modulul X. Taxele percepute în fondul rutier 2 1 1 
Modulul XI. Regimul juridic al taxelor locale  4 2 2 
Modulul XII. Administrarea fiscală  4 2 2 
Total 60 30 30 

 

Bibliografia 
minimă 

• Codul Fiscal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 
• Armeanic A., Clima N. Capitolul 11. Particularităţile examinării litigiilor fiscale. În: 

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Chişinău: Editura Cartier juridic, 
2006 

• Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A., Palade Iu., Gujuman T., Tetelea E., Drept fiscal, 
ed. „Museum” , Chişinău 2001 

• Armeanic A., Volcinschi V., Drept fiscal, ed. „A.S.E.M.”, Chişinău 2001 
• Armeanic A., Fiscalitatea în statele contemporane, ed. „CE USM”, Chişinău 2003 
• Armeanic A., Popovici E., Codreanu A., Drept fiscal, Edit. ASEM, Chişinău, 2013; 
• Armeanic A. şi alţii. În: Constituţia Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: ARC, 

2012(Tipogr. „Europress”), p. 466-508 
• Aрмяник A., Кодряну A., Попович E., Налоговое право, Изд. „МЭА”, Chişinău 2013 
• Armeanic A., Şargu L., Ilana A., Drept fiscal. Suport didactic. Tipografia „Adrilang”, 

Chişinău 2016 
• Брызгалин А.В., Налоги и налоговое право, изд. “Аналитика Пресс”, Москва 1997 
• Gliga I., Drept financiar, ed. Humanitas, Bucureşti 1998 
• Şaguna D.D., Drept financiar şi fiscal, ed. „A.L.L.”, Bucureşti 2013 

Tehnologiile 
didactice 

Pentru însuşirea cursului respectiv, pot fi utilizate metodele de predare-învăţare-
cercetare-evaluare – expunere, interpretarea normelor juridice, analiza practicii 
judiciare, mijloacele didactice - note de curs ale titularului, analiza şi interpretarea 
normelor, cunoaşterea practicii judiciare, cunoaşterea şi aplicarea practică a 
programului la calculator „MoldLex” etc. 

Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

Formele lucrului individual: 
 Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu actele normative, 
cărţi de referinţă; 
 Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin realizarea 
referatelor/comunicărilor tematice; 
 Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea studiilor de caz şi a practicii judiciare; 



Metode de evaluare a lucrului individual: 
 Controlul curent la fiecare seminar - formele de control: discuţie orală; 
 Verificarea lucrului individual în cadrul orelor de consultaţii. 

Modalitatea 
evaluării 

finale 
Evaluarea finală (testul final) poate fi realizată oral sau în scris 

Stabilirea 
notei finale 
(ponderea 

%) 

Două teste pe parcursul semestrului 15% 
15% 

Studiul individual al studentului 10% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. Pregătire prezentări orale 5 
2. Studiul după manual, suport de curs 5 9. Pregătire examinare finală 5 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 5 11. Documentare pe teren 5 

5. Activitate specificată de pregătire 
seminare / lecţii de laborator 5 12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, etc. 5 13. Alte activităţi - 
7. Pregătire teste, lucrări de control 5 14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 60 ore 
 
Data completării: 26 august 2016                        Semnătura titularului:   ___________________ 
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