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INTRODUCERE 

„Taxele şi impozitele sunt preţul pe care-l plătim pentru o 
societate civilizată“ 

Inscripţie pe clădirea Internal Revenue Service, 

Washington 

Cursul Metode și tehnici fiscale reprezintă una dintre 

disciplinele esenţiale și are ca scop formarea la studenţi a unui 
sistem de cunoştinţe conceptuale privind bazele ştiinţifico-teoretice 

ale sistemului naţional fiscal. Majoritatea unităților de curs de profil 
economic au la bază conținuturi specifice domeniului fiscalității.  

Disciplina este una teoretică cu aplicații practice în domeniul 
impozitării. În cadrul cursului se pune accent pe studierea 

principiilor generale ale impozitării în Republica Moldova (RM), 

statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale și al altor 
participanți la relațiile reglementate de legislația fiscală, principiile 
de determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru 

încălcarea legislației fiscale, precum și metode și tehnici de 
calculare și achitare la buget a impozitelor și taxelor generale de stat 
și a celor locale prevăzute de legislația actuală a RM. 

Obiectivul general: formarea unui sistem de cunoştinţe 
teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal. 

Obiectivele specifice: 

− studierea principiilor generale ale impozitării în RM; 

− definirea statutului juridic al contribuabililor, al organelor 

fiscale și al altor participanți la relațiile reglementate de 

legislația fiscală; 
− aplicarea principiilor și metodelor de calculare și achitare la 

buget a impozitelor și taxelor; 
− operarea legislației fiscale în vederea utilizării limbajului de 

3



specialitate din domeniul fiscalități; 
− formarea competenţelor privind instrumentarea fiscală. 

Astfel, studenţii vor obţine abilităţi de cunoaştere, înţelegere 
privind structura sistemului fiscal al RM, în general, şi a fiecărui 
impozit în particular – ca un element principal al sistemului fiscal, 

metodele de calcul şi de percepere la buget etc. 
La finalizarea disciplinei studentul trebuie să fie capabil: 

✓ să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind 
noţiunile generale ale domeniului fiscalităţii; 

✓ să cunoască componentele sistemului fiscal;  
✓ să cunoască principiile şi metodele de impunere; 
✓ să aplice legislaţia în vigoare şi să analizeze fluxurile 

informaţionale statistice în scopul determinării nivelului 
fiscalităţii; 

✓ să calculeze obligaţiile fiscale şi să le reflecte în dările de 
seamă fiscale; 

✓ sa analizeze în dinamică nivelul încasărilor fiscale pe tipuri 
de impozite; 

✓ să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei 
financiare a plătitorului; 

✓ să propună cele mai potrivite modalităţi de aplicare a 
metodelor de impunere; 

✓ să elaboreze recomandări pentru eficientizarea politicii 
fiscale în RM. 
Notele de curs sunt elaborate în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la elaborarea lucrărilor didactice și 
didactico-metodice la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Lucrarea didactică reprezintă conţinutul ştiinţifico-metodic 

al disciplinei Metode și tehnici fiscale, structurat pe prelegeri a căror 
succesiune este în concordanţă cu Curriculumul cursului. Fiecare 

temă conține un set de componente metodice necesare organizării 
lucrului individual al studenţilor. 
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