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CALENDARUL UNIVERSITAR

Anul de 
studii

Activităţi didactice 
şi de evaluare' Stagii de 

practică
Vacanţe

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
octombrie -  

ianuarie 
(16 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)
-

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

iunie -  
august 

(10 săptămâni)

II
septembrie -  

noiembrie 
(12 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)

noiembrie - 
decembrie 

(7 săptămâni)

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

-

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Cod
D enum irea unităţii de 

curs

N um ăr de ore
N um ăr de ore 

pe tipuri de 
activităţi

Form a
de

evaluare

Nr.
ECTS

Total
ore

Contact
direct

Studiu
individ

ual
C S

ANUL I de STUDII
SEM ESTRUL I

Discipline obligatorii
F.01.0.001.31 Economie internaţională 180 44 136 30 14 E 6

F.01.0.002.31 Sistemul comercial 
internaţional

120 36 v 84 24 12 E 4

S.01.0.003.31
Organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
vamale

120 32 88 20 12 E 4

F.01.0.004.31 Tranzacţii comerciale 
internaţionale

180 44 136 30 14 E 6

S. 01.0.005.31 Strategia şi politica firmei 
în context internaţional

180 44 136 30 14 E 6

F.01.0.006.31 Negocierea comercială 
internaţională

120 28 92 20 8 E 4

Total discipline sem estrul I 900 228 672 154 74 6E 30

SEM ESTRUL II
Discipline obligatorii
S.02.0.007.31 Regimurile şi destinaţiile 

vamale
150 40 110 30 10 E 5

F.02.0 .008.31 Riscuri în Afaceri 
Economice Internaţionale

150 36 114 20 16 E 5

S.02.0 .009.31 Comerţul internaţional cu 
servicii

150 40 110 30 10 E 5

Discipline optionale
S.02.A.010.31 Proiecte economice 

internaţionale 150 36 114 24 12 E 5
S.02.A.010.13 Expertiza mărfurilor în 

vamă
S. 02.A.011.23 Dreptul comerţului 

internaţional 150 36 114 24 12 E 5

S. 02.A.011.31 Mediul internaţional de 
afaceri
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S.02.A.012.31 Conjunctura pieţelor 
internaţionale 150 36 114 24 12

E 5

S.02.A.012.22 Psihologia comunicării 
manageriale

Total discipline sem estrul II 900 224 676 152 72 6E 30

Total pe anul I de studii 1800 452 1348 306 146 12E 60

ANUL II de STUDII
SE M ESTR U LU I

Discipline obligatorii
S.03.0.013.31 Reglementări vamale 

tarifare şi netarifare
150 40 110

30 10 E 5

S.03.0.014.31 Asigurarea proprietăţii 
intelectuale la frontieră

150 40 110
30 10 E 5

S.03.0.015.31 Stagiul de practică 360 - 360 - - E 12
Discipline optionale
S.03.A.016.31 Expediţii şi formalităţi 

vamale 120 36 84 24 12 E 4
S.03.A.016.12 Logistica internaţională

S.03.A.017.31 G eo stra teg ia  R ela ţiilo r 
E conom ice  E x terne  ale 
R epub lic ii M oldova

120 36 84 24 12 E 4

S.03.A.017.11 Planuri de afaceri şi studii 
de fezabilitate

Total discipline sem estrul III 900 152 748 108 44 5E 30

SEM ESTRUL IV
Discipline obligatorii
F.04.0 .018.31/21 Metodologia şi etica 

cercetării în domeniul de 
specializare

120 24 96 16 8 E 4

S.04.0 .019.31 Teza de maşter 780 - 780 E 26

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 24 876 16 8 2E 30

Total pe anul II de studii 1800 176 1624 124 52 7E 60

TOTAL GEN ERA L pe anii de studii 3600 628 2972 430 198 19E 120

STAGIILE DE PRACTICA

Stagiile de practică An de 
studii Sem. Durata 

nr. săpt./nr.ore Perioada Număr ECTS

1. Practică de master II III 7/360
Noiembrie - 
Decembrie

12

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR
Nr. crt. Form a de evaluare finală a studiilor Term ene de organizare N um ăr ECTS

1. Susţinerea tezei de maşter Sem. IV, Mai - Iunie 26
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U N ITĂ ŢILE DE CURS/M ODULELE LA LIBERĂ A LEG ERE
Nr.
crt

Denum irea 
unităţii de 

curs/m odulului

Anul Semest
rul

N um ăr de ore N um ăr de 
ore pe tipuri 
de activităti

Eval
uări

Nr.
ECTS

Total C ontact
direct

Studiu
individu

al

C S

1. Limbi modeme 
de afaceri

I I 150 32 118 20 12 E 5
I II 150 32 118 20 12 E 5
II III 150 32 118 20 12 E 5

M ODULUL PSIH O PED A G O G IC
Cod D enum irea activităţii 

didactice continuă Total ore
N um ăr de ore 

pe tipu ri de 
activităţi

Form 
a de 

evalu 
are

Nr.
EC
TS

Total
ore

Contact
direct

Studiu
individual

curs sem inar labor 
a to r / 
pract 

ice
ANUL II de STUDII

SEM ESTRUL III
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0.02 Teoria şi metodologia 

curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4

F.01.0.03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0.04 Teoria si metodologia 

instruirii 120 35 '85 15 20 - E 4

S.01.0 .05 Teoria si metodologia 
evaluării 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.O.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0 .07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

S»EMESTRUL IV
S.02.0 .08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TO TA L 1800 250 1550 124 126 900 8E 60

M IN IM U LU I CU RRICU LA R INIŢIAL, DE O RIEN TA RE CĂTRE ALT DOMENIU

N/o D enum irea disciplinei Total
ore

Inclusiv ore N um ărul de ore 
pe tipuri de 

activităţi

Form a de 
evaluare

Nr.credite 
de studiu

Contact
direct

Studiu
individual

c S
1. Teoria economică 

(Micro şi 
Macroeconomia)

300 40 260 26 14 E 10

2. Statistica 150 28 122 18 10 E 5
3. Finanţe 150 28 122 18 10 E 5
4. Contabilitate 150 28 122 18 10 E 5
5. Fiscalitate 150 28 122 18 10 E 5

Total 900 152 748 98 54 5E 30

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI COMPETENŢELOR FORMATE ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS/MODULELOR

Unitatea de curs Codul unităţii de curs Nr. Finalităţi de studiu {prezentate în Nota explicativă)
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ECTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Discipline obligatorii

F.01.0.001.31 Econom ie internaţională 6 V V V V V V V

F.01.0.002.31 Sistem ul com ercial 
internaţional

4
V V V V V V V V V V V V V

S.01.0.003.31
O rganizarea şi desfăşurarea 
activităţii vam ale

4
V V V V V V V V V V

F.01.0.004.31 T ranzacţii com erciale 
internaţionale

6
V V V V V V V V V V

S. 01.0.005.31 Strategia şi politica firmei în 
context internaţional

6
V V V V V V V V V V

F.01.0.006.31 N egocierea  com ercială 
internaţională

4
V V V V V V V V V V V

S.02.0.007.31 R egim urile şi destinaţiile 
vam ale

5
V V V V V V V V V

F.02.0.008.31 R iscuri în A faceri Econom ice 
In ternaţionale

5
V V V V V

S.02.0.009.31 C om erţul internaţional cu 
servicii

5
V V V V V V V V V V V

S.03.0.013.31 R eglem entări vam ale tarifare 
şi netarifare

5
V V V V V V V

S.03.0.014.31 A sigurarea  proprietăţii 
in telectuale la frontieră

5
V V V V V V V

F .0 4 .0 .0 1 8.31/21 M etodolog ia  şi etica 
cercetării în dom eniul de 
specializare

4

V V V V V V V V

Discipline opţionale

S.02.A.010.31 Proiecte econom ice 
in ternaţionale

5
V V V V V V V

S.02.A .010.13 E xpertiza  m ărfurilor în vam ă 5 V V V V V V V

S. 02.A .0 11.23 D reptul com erţului 
internaţional

5
V V V V V V V V V

S. 02 .A .011.31 M ediul internaţional de 
afaceri

5
V V V V V V V

S.02.A .012.31 C onjunctura pieţelor 
internaţionale

5
V V V V V V V

S.02.A .012.22 P sihologia  com unicării 
m anageriale

5
V V V V V V V

S.03.A.016.31 Expediţii şi form alităţi 
vam ale

4
V V V V V V V V V

S.03.A .016.12 L ogistica  in ternaţională 4 V V V V V

S.03.A.017.31 G eostrategia R elaţiilor 
Econom ice Externe ale 
R epublicii M oldova

4
V V V V V
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S.03.A.017.11 Planuri de afaceri şi studii de 
fezabilitate

4
V V V V V

S.03.0.015.31 Stagiul de practică/ 
Internship

12 V V V V V V V V V V V V V V

S.04.0.019.31 Teza de master/ Master 
Thesis

26 V V V V V V V V V V V V V V

Finalităţi de studiu. Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, 
dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare. La finalizarea 
studiilor studentul va fi competent:

1. Să demonstreze capacităţi analitice în domeniul Comerţului Internaţional şi să utilizeze 
integrat teoriile şi modelele specifice domeniului economiei şi afacerilor internaţionale;

2. Să cunoască procedura derulării tranzacţiilor economice internaţionale şi să posede 
aptitudini de evaluare şi minimizare a costurilor de tranzacţie;

3. Să aplice principiile de vămuire pe teritoriul Republicii Moldova şi sa asigure 
optimizarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de transport, inclusiv 
prin perfectarea corectă a documentelor în operaţiunile de import-export;

4. Să asigure desfăşurarea operaţiunilor de import-export în conformitate cu abordarea 
sistemică şi procesuală şi să efectueze calculul de eficienţă a operaţiunilor de import- 
export în cadrul întreprinderii;

5. Să calculeze drepturile de import/export, să determine valoarea în vamă a mărfurilor şi 
să aplice normele de completare a declaraţiilor privind valoarea în vamă;

6. Să aplice totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al 
mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia 
mărfurilor;

7. Să poată să aplice diverse metode de documentare şi de analiză primară a datelor 
privind soluţionarea unei anumite problematici din domeniul comerţului exterior şi 
negocierilor internaţionale;

8. Să propună soluţii pentru diverse provocări din domeniul desfăşurării operaţiunilor de 
vămuire şi plasare a mărfurilor sub diferite destinaţii vamale;

9. Să elaboreze politici şi strategii de internaţionalizare a companiilor;
10. Să utilizeze regulile de clasificare tarifară; procedura de perfectare şi depunere a cererii 

de înregistrare a Obiectelor de Proprietate Intelectuală (OPI);
11. Să poată lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice relaţiilor internaţionale;
12. Să demonstreze capacitatea de a gestiona probleme de comunicare interculturală şi de 

a munci în cadrul unei echipe;
13. Să demonstreze capacitatea de a gestiona probleme de comunicare cu factorii politici 

şi administrativi direct implicaţi în activitatea de negociere, comerţ exterior şi activitate 
vamală;

14. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a crea o diagnoză 
a problemelor întâlnite pe bază de cercetare.
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N O TA  EX PLIC A T IV Ă

1. Descrierea programului de studii
Profilul specialităţii/programului de maşter: Programul de studii/de maşter COMERŢ  

EXTERIOR ŞI ACTIVITATE VAMALĂ se înscrie în domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi 
tehnicii 04. BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT, domeniului general de studiu 041. ŞTIINŢE 

ECONOMICE, domeniului de formare profesională 0410. E C O N O M IE  şi este în corespundere 
cu Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, 
aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017.

Programul de studii de profesionalizare Comerţ Exterior şi Activitate Vamală a fost elaborat în 
corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 
învăţământul superior şi Cadrul Naţional al Calificărilor valabile la momentul elaborării (2008), şi 
adus în concordanţă cu noul Nomenclator al domeniilor de formare profesională în 2017. Programul 
de studii COMex asigură continuitatea studiilor Licenţă -  Masterat -  Doctorat şi a fost elaborat în 
vederea specializării aprofundate în domeniul COMex.

Necesitatea în formarea specialiştilor în domeniul Comerţ Exterior şi Activitate Vamală 
(COMex) reiese din tendinţele actuale ale dezvoltării economice, precum şi din priorităţile de 
guvernare ale Republicii Moldova în perioada actuală, trasate în programele de guvernare, inclusiv 
prin Strategia Naţională „Educaţia 2020”

Caracteristicile-cheie ale programului de studii/de maşter COMERŢ EXTERIOR ŞI 
ACTIVITATE VAMALĂ sunt: forma de orcanizare: învăţământul cu frecvenţă; durata studiilor: 2 
ani la învăţământul cu frecvenţă; credite de studii: 120 credite ECTS; limba de studiu: română.

La studiile de maşter la programul dat se pot înscrie: deţinătorii diplomelor de studii 
superioare.

Absolvenţii programului de studii/de maşter COM ERŢ EXTERIOR ŞI ACTIVITATE VAMALA 
se certifică p rin : Diplomă de maşter în Ştiinţe economice, titlul obţinut este de: Maşter în Ştiinţe 
economice.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii
în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Carta ASEM, 

Statutul ASEM. Strategia de dezvoltare a ASEM. Strategia de cercetare şi inovare ASEM, Strategia 
de internaţionalizare ASEM , respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să 
formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de 
perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

• Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi 
cea cotidiană;

• Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în 
activitatea profesională;

• Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Comerţ 
Exterior şi Activitate Vamală, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi 
profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe - cheie generice:
Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi
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strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de 
comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; înţelegere 
pentru culturile şi obiceiurile altor popoare, necesare pentru activitatea profesională de specialist în 
comerţ exterior şi activitate vamală.

Programul de masterat „Comerţ Exterior şi Activitate Vamală” este orientat spre: Formarea de 
abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru 
dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor în domeniul Comerţului 
Exterior şi Activitatea vamală; Dezvoltarea competenţelor de gestionare a situaţiilor de muncă 
complexe, imprevizibile şi care necesită noi abordări strategice; Dezvoltarea competenţelor de 
asumare a responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru 
revizuirea performanţei strategice a echipelor în care urmează să activeze.

Dezvoltarea acestor abilităţi şi competenţe profesionale şi de cercetare este asigurată prin 
predarea mai multor discipline specifice procesului de integrare europeană şi implementării zonei de 
liber schimb cuprinzător şi aprofundat cu UE, precum şi utilizarea unei game diversificate si creative 
de metode de predare, cercetare, învăţare şi evaluare.

3. Obiectivele programului de studii
In conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare 

profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are 
scopul de a form a economişti/conducători/specialişti competenţi în comerţ exterior şi activitate 
vamală; relaţii economice externe, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface 
cerinţele societăţii. Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un 
mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele 
principii de organizare a formării:

• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor 
persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi 
de competenţe personale, sociale şi profesionale;

• îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile 
activităţilor din domeniul administrării afacerilor;

• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor 
dexterităţi de ordin practic;

• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.
în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare 

profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are 
scopul de a fo rm a  economişti/conducători competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să 
colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii.

în procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape:
1) Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor 

normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza 
prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre 
ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai 
noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii 
pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza 
metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu; analiza şi evaluarea prealabilă a
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propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor 
constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi;

2) Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire) -  au fost stabilite rezultatele învăţării 
(competenţele), pe care trebuie să le atingă studenţii, prin alegerea dintr-o gamă largă de 
finalităţi a acelora relevante pentru studenţi şi piaţa forţei de muncă;

3) Asigurarea unui proces relevant de învăţare -  s-a luat decizia asupra modului în care 
studenţii trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalităţile de studiu. Au fost stabilite şi 
selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de 
muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea şi 
modalitatea predării cursurilor;

4) Stabilirea modului de evaluare -  s-a luat decizia asupra modului în care se va determina 
dacă şi când studenţii au atins finalităţile de studiu proiectate;

5) Redactarea, analiza, verificarea, validarea şi aprobarea planului dc studii.

4. Racordarea programului dc studii şi a conţinuturilor Planului de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu

Planul de învăţământ la programul de maşter COM ERŢ EXTERIOR ŞI ACTIVITATE VAMALA 
este racordat la recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED), elaborate 
de Comisia europeană, Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul 
European al învăţământului Superior (ESG), 2015. prin implementarea componentelor: temporală, 
formativă, de acumulare şi de evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii superioare de licenţă 
(ciclul I). de maşter (ciclul II) şi integrat, aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social

Importanţa cognitivă şi profesională al programului de studii COMex este determinată de 
dezvoltarea economiei naţionale, a relaţiilor economice externe a Republicii Moldova în corelare cu 
cerinţele pieţei muncii. Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru economia reală, comerţ 
exterior, relaţii economice internaţionale.

în contextul aspiraţiei şi necesităţii obiective de integrare a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană, apariţia acestei specializări are o motivaţie puternică. De asemenea, implementarea 
Acordului de Asociere şi deschiderea accesului pe piaţa Europeană, determină cererea în creştere de 
specialişti cu cunoştinţe profunde specializate în comerţul exterior şi activitatea vamală, adaptarea 
economiei Republicii Moldova la exigenţele europene şi prevederile Acordului de Asociere.

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul respectiv, sunt determinate de 
procesul de integrare europeană şi implementarea Acordului de Asociere care necesita racordarea 
legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar, precum şi realizarea reformelor in diverse domenii ale 
economiei naţionale. Acest program de maşter contribuie la dezvoltarea profesională şi stimularea 
capacităţii de adaptare a tinerilor la exigenţele şi evoluţia pieţei forţei de muncă, propunându-şi 
formarea resurselor umane pentru necesităţile proprii sistemului economic al Republicii Moldova, în 
consens cu sistemul economic european.
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6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii

a fost pe larg discutată în cadrul manifestărilor de ordin ştiinţific şi în cadrul consultărilor 
organizate de ASEM cu participarea angajatorilor şi absolvenţilor. In procesul elaborării programului 
au fost studiate bunele practici internaţionale de formare a specialiştilor ale universităţilor din UE: 
ASE Bucureşti. Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. Univesity Crakow, Jean Monnet Saint Etienne, 
ş.a. şi consultate actele normative în vigoare în domeniul relaţiilor economice externe, fiind 
determinate componentele fundamentale şi de specialitate, aspectele teoretice şi practice esenţiale 
necesare formării specialistului în domeniu. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. 
Avizarea pozitivă a Planului de învăţământ de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova a confirmat necesitatea 
formării specialiştilor şi consistenţa programului.

Intenţia de iniţiere a programului de maşter COM ERŢ EXTERIOR ŞI ACTIVITATE VAMALĂ  
a fost pe larg discutată în cadrul manifestărilor de ordin ştiinţific şi în cadrul consultărilor organizate 
de ASEM cu participarea angajatorilor şi absolvenţilor. In procesul elaborării programului au fost 
studiate bunele practici internaţionale de formare a specialiştilor ale universităţilor din UE, de 
exemplu ASE Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, ş.a. şi consultate actele normative în 
vigoare în domeniul comerţului exterior şi activităţii vamale, relaţiilor economice externe, fiind 
determinate componentele fundamentale şi de specialitate, aspectele teoretice şi practice esenţiale 
necesare formării specialistului în domeniu.

Avizarea pozitivă a Planului de învăţământ de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova, Biroului Vamal. Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova a confirmat 
necesitatea formării specialistului şi consistenţa programului.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă

Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în Strategia „Educaţie 
2020”, care etalează imperativitatea forţei de muncă calificată, cu studii superioare de maşter în 
domeniul Tranzacţiilor Economice şi a Diplomaţiei Economice.

Obiectivele programului de studiu corespund şi strategiei instituţionale de dezvoltare a ASEM, 
prin integrarea cu alte programe de studiu. Această particularitate permite utilizarea raţională şi 
optimizarea resurselor umane, logistice, tehnico-materiale, didactice ş.a.

Astfel, nevoia de absolvenţi în domeniul Comerţului Exterior şi Activităţii Vamale există în 
diferite structuri instituţionale şi entităţi economice, precum: Biroul Vamal, Departamentul Vamal, 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii, întreprinderi de stat şi cu capital străin, etc.

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul COM ERŢULUI EXTERIOR ŞI 
ACTIVITĂŢII VAMALE rezultă din priorităţile de guvernare a Republicii Moldova în perioada actuală 
referitoare la: creşterea competitivităţii, aprofundarea relaţiilor economice şi comerciale cu ţările 
lumii, penetrarea pe noi pieţe de desfacere regionale şi internaţionale, formarea unei viziuni 
manageriale reformatoare, orientată spre performanţă.

Absolvenţii domeniului posedă un set de competenţe sociale şi profesionale necesare pentru 
piaţa muncii la nivel naţional ţi internaţional.
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Necesitatea specialiştilor în ştiinţe economice, în special în domeniul comerţului exterior, atât 
la moment, cât şi în viitor, va ti în creştere, dat fiind necesitatea şi complexitatea acţiunilor socio- 
economice pe care Republica Moldova urmează să le întreprindă în vederea integrării în Uniunea 
Europeană.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
în conformitate cu CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

absolvenţii programului se pot angaja în calitate de economişti, de asemenea sunt potenţiali angajaţi 
ai sectorului public în calitate de: conducători si colaboratori ai departamentului relaţii internaţionale; 
conducători si colaboratori ai birourilor vamale şi posturilor vamale; conducători si colaboratori ai 
departamentului achiziţii si vânzări; consultanţi în domeniul tranzacţiilor internaţionale; consultanţi 
în domeniul vămuirii; manageri pe logistica; experţi în regimuri şi destinaţii vamale; experţi în 
tranzacţii internaţionale; specialişti în domeniul vămuirii/ brokeri vamali, reprezentanţi comerciali. 
De asemenea, absolvenţii programului sunt pregătiţi pentru a activa în calitate de experţi în cadrul 
misiunilor diplomatice şi a ocupa posturi cu funcţii de decizie atât la nivel de subdiviziuni şi de agenţi 
economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), în special în întreprinderi cu 
activitate de export orientate pe piaţa europeană etc.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare de 
masterat (nivelul 7 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de doctorat 
(nivelul 8 ISCED), asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în 
concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

program de studii

Elaborat şi validat
Departamentul Business Internaţional 
„  26 ” _______ aprilie____ 2021

Avizat
Consiliul Coordonator al Şcolii Masterale
„  27___” ______ aprilie 2021
Proces verbal Nr. 5_______Proces verbal Nr. 14


