
NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Profilul specialității 
SECURITATEA VAMALĂ ȘI TRANSFRONTALIERĂ 

CONCEPȚIA FORMĂRII SPECIALISTULUI 

Scop 

Sarcina principală a programului de master, constă în formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe 

generale și specifice, atât prin activitatea ştiinţifică, cât şi prin cea practică, să-şi aducă aportul la 

formarea specialiștilor în domeniul serviciilor de securitate. 

 

 

Caracteristici 

Domeniile de studii / 

Disciplinele de bază 

       Durata instruirii masteranzilor este de 2 ani. După funcţia în formarea 

profesională iniţială prin competenţe generale şi competenţe specifice, unităţile 

de curs sunt grupate în următoarele componente: 

1. componenta fundamentală (cod F); 
2. componenta de specialitate - de (cod S); 

În primul semestru, sunt studiate disciplinele fundamentale, iar în următoarele 

3 semestre accentul este pus pe disciplinele de specialitate. După gradul de 

obligativitate şi posibilitatea de alegere, unităţile de curs se clasifică în: 

1. obligatorii; 

2. opţionale; 

3. la libera alegere. 

 

 

Accesul la programul de master 

Admiterea la program va avea loc conform standardelor naționale, prin participarea la concurs a 

perosanelor deţinătoare a diplomelor de licenţă sau al unui alt act echivalent recunoscut, care au realizat 

minimul curricular prevăzut de planul de învățămînt 

Angajabilitate și formare ulterioară 

Posibilități de 

angajare 

Programul de master propus va contribui la acoperirea necesităţilor de formare a 

specialiştilor ce activează ca funcţionari publici sau privați de conducere şi de 

execuţie ce activează în calitate de polițiști de frontieră, colaboratori ai 

serviciului vamal, brokeri vamali, specialişti în sectorul securității economice a 

întreprinderilor, experţi în domeniul securității informației, ofițeri ai serciviului 

de informații și securitate. 

Posibilităţi de 

continuare a 

studiilor 

Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul III, doctorat. 

Abordări pedagogice 

Strategii de 

predare-învățare 

Strategia învăţării directe 

Strategia gândirii critice 

Strategia lecturii active 

Strategii metacognitive 

Strategii interactive 

Prelegeri, seminare,conferinţe, prezentări de proiecte 

Stagii de practică de antrenoriat 

Consultaţii individuale şi de grup etc. 

Strategii de Evaluarea iniţială / evaluarea curentă / evaluarea sumativă: 



evaluare  Evaluarea orală / scrisă: test, referat,  proiect de intervenţie, prezentare de 
proiect individual/de grup, studiu de caz, rezumat, discurs, lucrări de 

portofoliu, raport cu privire la desfăşurarea practicii de antrenoriat. 

 Evaluarea practică: evaluarea calităților motrico-funcționale, tehnico-

tactice etc. 

 Susţinerea tezei de master. 

 

Competențe cheie dezvoltate în programul de studii 

Competențe generice: 

Dezvoltare personală 

și profesională 
 

 

Conștientizarea importanței și necesității de dezvoltare personală 

multilaterală și formarea profesională continuă prin selectarea și utilizarea 

eficientă a resurselor de ultimă oră; determinarea priorităților în formarea 

profesională, autoevaluarea procesului de învățare, diversificarea formelor și 

stilurilor de învățare, proiectarea prospectivă a unor ținte profesionale 

Interacțiune socială Competențele de comunicare interpersonală, profesională și socială 

necesare în demonstrarea capacității de a lucra în echipă și de a colaborarea cu 

specialiști din domeniul protecției, pazei și securității; competențe de 

leadership și spirit de inițiativă, empatie , pozitivism și respect față de ceilalți. 

Autonomie și 

responsabilitate 

Respectarea normelor de etică și deontologie în activitatea profesională, 

rezolvarea eficientă a problemelor în situație de criză și a conflictelor, 

adoptarea deciziilor optime în situații de risc, onestitate, corectitudine și 

punctualitate, capacitatea de a riposta ferm împotriva tentativelor de atragere 

în activități ilegale. 

Competențe specifice 

Cunoaștere, înțelegere 

și utilizare a 

limbajului specific 

     Cunoașterea și descrierea noțiunilor, teoriilor, conceptelor și principiilor 

fundamentale din domeniul securității, precum și a bazelor teoriei statului și a 

dreptului, care servesc fundament metodologic în activitatea profesională; 

cunoașterea și înțelegerea structurii și principiilor activității organelor 

securității statului și a organelor de ocrotire a normelor de drept; cunoașterea 

și înțelegerea pericolelor care atentează la securitatea cetățeanului 

Explicare și 

interpretare 

  Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate pentru explicarea și 

interpretarea conceptelor și teoriilor din domeniul securității, interpretarea și 

explicarea corectă a legislației în vigoare, interpretarea și explicarea corectă a 

nivelului de securitate a în plan național, regional și internațional, utilizarea 

cunoștințelor de bază din domeniul securității, explicarea și interpretarea 

conceptelor, teoriilor, mecanismelor și proceselor asociate domeniului 

protecție, pază și securitate. 

Aplicare, transfer și 

rezolvare de probleme 

Formarea capacităţilor de soluţionare a problemelor prin integrarea 

surselor de informaţii complexe, în contexte noi, necunoscute, de utilizare a 

experienţei într-un mediu de muncă interactiv; dezvoltarea capacităţii de a 

răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul muncii sau al 

studiului.     

Evaluarea și 

aprecierea corectă a 

calității și 

performanței 

diverselor mecanisme 

și procese din 

domeniul securității  

Analiza și aprecierea informațiilor relevante acumulate, interpretarea 

lor și efectuarea de pronosticuri; analiza legislației în vigoare în domeniul 

securității și formularea soluțiilor privind securitatea economică, gândirea 

critică și originală referitoare la soluționarea problemelor de securitate; 

planificarea activităților de asigurarea a securității frontaliere; elaborarea 

planurilor de asigurarea a protecției, pazei și securității.) 

  



Creativitate și inovare       Capacitatea de cercetare științifică în domeniul securității, de a elabora 

teze și lucrări științifice cu elemente de noutate, actualitate și aplicabilitate; 

capacitatea de a comunica cu persoane din diferite medii sociale, de a înțelege 

limbajul nonverbal, de a  comunica într-o limbă de circulație internațională 

 

Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituționale de dezvoltare 

   Obiectivele programului corespund cu strategia instituţională de dezvoltare prin creşterea ponderii 

programelor de master în ansamblul programelor de studii derulate în universitate, stimularea 

componentei de cercetare în cadrul studiilor de master. 

 

Consultarea partenerilor (angajatori, absolvenți, profesori, studenți) 

În vederea elaborării prezentului program de studii au avut loc consultări cu reprezentanţii 

Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal și 

reprezentanți ai brokerilor vamali. 

 

Coordonarea procesului de elaborare a programului conform standardelor de asigurare a calității 

     În procesul de elaborare a prezentului program de studii s-a ţinut cont de politica internă  de asigurare a 
calităţii care este parte a managementului strategic al USEFS.  

     Programul este proiectat în corespundere cu strategia instituţională şi menţionează explicit rezultatele 

aşteptate ale învăţării. 

     Programul le oferă posibilitate masteranzilor să se manifeste activ în demersul educaţional, învăţarea şi 

predarea fiind centrate pe student. 

     La realizarea programului participă cadre didactice cu o înaltă experienţă profesională.  

Metodele și criteriile de evaluare, regulile privind promovarea academică 

       Sistemul de evaluare se realizează prin: 

       subsistemul de evaluare curentă: evaluarea activităţilor practice, teste formative şi alte forme  

specifice de evaluare; 

       subsistemul de evaluare finală/sumativă: evaluarea prin examen la finele disciplinelor de studii 

incluse în program (formă orală sau scrisă) şi susţinerea tezei de master la final de program. 

 Programele analitice: 

• au la bază sistemul creditelor transferabile. 

• oferă posibilitatea unei pregătiri aprofundate, care reprezintă o oportunitate pentru masteranzi, și 

care poate fi apoi extinsă prin studii de doctorat. 

• asigură nivelul de cunoștințe interdisciplinare și aprofundate la nivel de master pentru practicarea 

profesiei, organizarea și desfășurarea procesului de antrenament. 

Finalitățile de studiu  



 

Relevanța programului 

Relevanța 

programului de 

studii  

Conţinutul Planului de învăţământ este orientat spre formare de competenţe şi este 

revizuit periodic, în funcţie de schimbările care se produc în profilul  calificării şi în 

impactul acestora asupra organizării acestui domeniu de licenţă. În acest sens, facultatea, 

potrivit Planului strategic  propriu şi al instituţiei inclusiv, a organizat  analize colegiale 

în colaborare cu studenţii, absolvenţii şi reprezentanţii angajatorilor pe probleme 

prioritare ale procesului educaţional şi, după caz, pentru stabilirea direcţiilor de 

modificare a programelor de instruire, având ca reper instituţii mari cu tradiţii 

recunoscute din România. 

 

Corelarea finalităţilor de studii a programului cu cele ale unităţilor de curs / module 

 

 

        La finalizarea studiilor, masterandul de la specializarea „Securitatea vamală și transfrontalieră” va 

deţine următoarele competenţe:                                                                 

1.cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor și teoriilor care să asigure o abordare originală în 

dezvoltarea sau aplicarea lor în contextul cercetării;                             

2.aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor performante în activitatea practică;                                           

3.demonstrarea capacităţii de luare motivată a deciziilor;                                                              

4.elaborarea soluţiilor pentru problemele actuale, prin utilizarea noilor cunoştinţe dobîndite asupra unor 

situaţii concrete în domeniul asigurării securității;                              

5.adaptarea practicilor bune de peste hotare la condiţiile mediului intern de funcţionare;                 

6. demonstrarea capacităţilor ce le permit continuarea studiilor în mod independent în domeniul; 

7.determinarea lacunelor în activitatea de securitatea economică și frontalieră, precum și formularea 

iniţiativelor în vederea adoptării noilor politici de securitate;                                  

8.consolidarea capacităţilor profesionale în funcţie de schimbările din domeniul securității pe plan 

naţional, european şi internaţional. 

Gradul de noutate al programului 

Actualitatea Misiunea cadrelor didactice angajate în formarea profesională este 

de a asigura calitatea procesului didactic, de a avea specialişti care vor fi 

competitivi pe piaţa muncii din ţară şi de peste hotarele ei. În acest sens 

elaborarea curriculum-ului academic de specialitate este centrat pe student. 

 

Originalitatea programului Modernizarea procesului de instruire a studenţilor este una din 

direcţiile principale ale activităţii întregului colectiv şi ale Decanatului 

facultăţii. În acest aspect au fost ajustate planurile de studii şi programele 

analitice, acestea fiind racordate standardelor universităţilor din România, 

Polonia, Rusia. 

 

№ Unităţi de curs Codul ESTC 

 
Competenţe rezultate din realizarea programului de master  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Epistemologia şi metodologia 

cercetării în domeniului 

securităţii                                                      

F 01 O.01 
4 + +   + + + + 

2.  Bazele teoretice ale investigării 

delictelor vamale și 

transfrontaliere   

F 01 O.02 
6 + +   + + + + 

3.  Prevenirea și combaterea 

infracțiunilor în domeniul 

S 01 O.03 6 + + + + + + + + 



 

 
 

transfrontalier   
4.  Tehnici de comunicarea în 

situațiile de criză      

F 01 O.04 5 +  +  + + + + 

5.  Tehnologii informaționale și 

securitatea 

S 01 O.05 4 +     + + + 

6.  Insituții de drept penal european    F 01 O.06 5 +     + + + 

7.  Probleme actuale privind 

reglementarea și aplicarea 

cadrului legal vamal național                   

S 02 O.07 
5 +     + + + 

8.  Politici și practici 

anticorupționale naționale și 

europene 

F 02 O.08 
5 + +    + + + 

9.  Bazele securităţii financiare ale 

statului S 02 A.09 
5 + +    + + + 

10.  Regimul juridic și tactica 

aplicării tehnicii speciale de 

investigare a delictelor vamale și 

transfrontaliere                        

S 02 A.10 
5 +  + + + +   

11.  Standarde europene și 

internaționale privind 

combaterea criminalității 

transfrontaliere 

 

S 02 A.11 
5 + + +  + + +  

12.  Aspecte teoretico-practice 

privind calificare infracțiunilor 

legate de traficul ilicit de droguri 

și persoane 

S 02 A.12 
5 + + +  + + +  

13.  Contravenții și procedura 

contravențională      
S 02 O.14 

6 +  +   + + + 

14.  Metodologia investigării 

criminalistice    
S 03 O. 15 

5 + +   + + + + 

15.  Activitatea brokerului vamal                   S 03 A. 16 
5 + +   + + + + 

16.  Secretul comercial și protecția 

datelor cu caracter personal 
S 03 A. 17 

 

5 +  + + + + +  

17.  Abordări teoretico-practive 

privind acordarea azilului și 

problema migrației în spațiu 

european                                            

S 03 A. 18 
4 +  + + + + +  

18.  Politici și strategii de securitate S 03 A. 19 
4 + + + + + + + + 

19.  Activitatea bancară și valutară 

 
S 03 A. 20 

5  + +   + + + 

20.  Paradisurile fiscale şi zonele off-

shore  
S 03 A. 21 5   +   + + + 

21.  Managementul securităţii 

frontaliere    

S 03 O. 22 5  +   + + + + 

22.  Stagiu de specialitate a 

programului de masterat 
S 02 O.13 10 + + + + + + + + 

23.  Teza de master S 04 O. 23 30 + + + + + + + + 


