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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul este destinat masteranzilor, care își realizează studiile în domeniul bioecomomiei și are drept scop 
prezentarea sistemelor fiscale ecologice și a direcțiilor de dezvoltare și reformare a acestora. Cursul îşi propune 
informarea studenţilor asupra structurii şi funcţiei instrumentelor fiscale de mediu, analiza experienței 
internaționale în domeniul implementării sistemelor fiscale ecologice și lecțiile de învățat pentru Republica 
Moldova la subiectul respectiv. În cadrul acestui curs masteranzii vor fi familiarizați cu mecanismul de 
ecologizare a sistemului fiscal, măsurile de consolidare și eficientizare a politicilor bugetare în scopul promovării 
dezvoltării durabile.    

O atenție sporită va fi acordată necesității și procedeelor de aplicare a complementarității instrumentelor 
stimulative și de constrângere ale mecanismului fiscal de mediu, obiectivele principale scontate și grupurile-țintă 
ale aplicării diverselor instrumente fiscale destinate reducerii consumului de materii prime naturale, emisiilor, 
deversărilor și deșeurilor nocive în meiul înconjurător. Prin urmare, sisteme fiscale ecologice asigură aplicarea 
principiilor-cheie ale economiei și managementului de mediu, precum beneficiarul și poluatorul plătește, 
recuperării costurilor de folosință a resurselor naturale și a prejudiciilor ecologice, responsabilității extinse a 
producătorilor de mărfuri și deșeuri potențial poluante, implementarea ciclului ecologic de viață a produselor și a 
managementului de mediu integrat. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei din domeniul fiscalității ecologice și identificarea 
conexiunilor interdisciplinare; 
- cercetarea principalelor instrumente fiscale de mediu și ariei de aplicare acestora; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul fiscalității în rezolvarea problemelor de mediu; 
- utilizarea metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare în domeniul fiscalității ecologice; 
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- cunoașterea metodologiei de calcul și aplicare taxelor pentru utilizarea resurselor naturale și a plăților pentru 
poluarea mediului 
- studierea experienţei internaționale în aplicarea și reformarea sistemelor fiscale ecologice 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare a 
problemelor din domeniul profesional; 
Competențe specifice: 
- cunoașterea și aplicarea teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale fiscalității; 
- familiarizarea cu experiența internațională în aplicare instrumentelor fiscale stimulative  
- aplicarea cunoştinţele acumulate pentru organizarea eficientă a măsurilor de protecţie a mediului; 

- optimizarea procedeelor şi tehnicilor din alte domenii pentru a fi utilizate în realizarea obiectivelor propuse; 
-  elaborarea proiectelor de cercetare în domeniu 
- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor și conceptelor  moderne cunoscute; 
- determinarea situaţiilor problematice, care apar în aplicarea diverselor instrumente fiscale de mediu 
- pronosticarea efectelor economice şi ecologice ale recomandărilor de reformare a sistemului fiscal de mediu;  
- propunerea soluțiilor de ecologizare bugetară și consolidare fiscală. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să cunoască sistemele fiscale de mediu, componentele și obiectivele de aplicare a acestora; 
- să însușească experiența internatională în domeniul aplicării și dezvoltării sistemelor fiscale ecologice 
- să cunoască metodologia de calcul a taxelor pentru utilizarea resurselor natural și plăților pentru poluarea 



mediului 
- să cunoască metodologia de evaluare și recuperare a prejudiciilor de mediu 
- să delimiteze situațiile problematice actuale în dezvoltarea sistemului fiscal de mediu; 
- să cunoască direcțiile de reformare a sistemului fiscal de mediu în RM și soluțiile principale în acest sens; 
- să înțelegă mecanismul de complementare a instrumentelor fiscale ecologice 

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Management de mediu, Schimbări climatice, Afaceri ecologice, 
Economia resurselor regenarabile, Elaborarea și administrarea proiectelor. 
Teme de bază: Noțiunea și componnetele sisitemelor fiscale de mediu; Aspecte internaționale ale dezvoltării și 
reformării sistemelor fiscale de mediu; Structura și conținutul sistemului fiscal de mediu în RM; Aspecte generale 
ale implementării taxelor pentru utilizarea resurselor naturale; Taxele pentru utilizarea resurselor funciare și 
subsolului; Taxele pentru utilizarea resurselor de apă; Taxele pentru utilizarea resurselor biologice; Aspecte 
generale ale implementării plăților pentru poluare în RM; Plățile pentru emisiii, deversări și depozitarea 
deșeurilor; Plățile pentru plasarea pe piață a mărfurilor poluante; Amenzile pentru încălcarea legislației ecologice; 
Subvențiile pentru protecția mediului. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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