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Denumirea cursului TEHNICI VAMALE 
Autorul programei 

analitice PALII NATALIA, dr.in economie, conf.univ. 

 
Ciclul (L-licenţa, M-

masterat) L Codul 
cursului S.05.O.030.31 Anul III Semestrul V 

Nr. credite 5 Limba de 
instruire 

Română/franceză/ 
engleza 

Forma de evaluare finală  
(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 60 Ore studiu 
individual 90 Total ore pe 

semestru 150 

 

Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale 

Specialitatea Economie Mondială 
şi REI 

Departament Business 
International 

 
                                                                                                                                                                                                                 
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, S-de specialitate) S 
Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul minim de studenţi care se pot înscrie la curs 15 

 

Condiţii de acces 
   Obligatorii Comerţ internaţional, Tranzacţii Internaţionale 

Recomandate Transport Internaţional 
 

Fundamentare 

Cunoaşterea problemelor şi etapelor legate de organizarea şi derularea 
operaţiunilor de import şi export şi nemijlocit procesul de vămuire a mărfurilor 
prezintă un factor important şi una dintre cele mai importante direcţii în 
pregătirea comercianţilor, managerilor, specialiştilor în domeniul vămuirii şi 
economiştilor.  
Acest curs permite studenţilor (audienţilor) să însuşească experienţa practică în 
problemele legate de pregătirea şi derularea procesului de vămuire a mărfurilor de 
către persoanele juridice şi a modului de scoatere şi introducere a bunurilor de 
către persoanele fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova; Normele de 
drept internaţional care reglementează activitatea în domeniul vămuirii; 
Procedura vamală la exportul şi importul mărfurilor; Documentele specifice 
vămuirii mărfurilor la import-export; Actele perfectate la introducerea/scoaterea 
valutei din R.Moldova; Scopul şi modul de determinare a ţării de origine a 
mărfurilor Importanţa şi metodele de determinare a valorii în vamă; Algoritmul 
de calcul al taxelor vamale, Normele privind completarea, circulaţia şi folosirea 

Aprobat la şedinţa departamentului 
„Business International”, 

proces-verbal 
nr.___ din _________ 

 

Aprobat la ședința Comisiei Metodice a 
facultății REI 
proces-verbal 

nr.___din_________ 

Aprobat la Consiliul Facultatii  
REI  

proces-verbal 
nr.__ din _______ 

Şef departament, 
___________ 

 

Președinte CM 
_______________ 

Preşedintele CF REI 
________________ 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct (C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi 

de laborator) 
Total C S L 
60 30 30 - 
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formularelor declaraţiei vamale în R.Moldova; Convenţiile internaţionale; Etc 

Obiectivele/Rezultat
ele învăţării  

Obiective principale ale disciplinei sunt:  
• a familiariza studenţii cu principiile de bază din domeniul activităţii 

vamale şi a normelor de drept internaţional care reglementează activitatea 
în domeniul vămuirii 

• să ofere studenţilor un cadru specific de înţelegere a activităţii vamale şi 
nemijlocit asupra etapelor de vămuire a mărfurilor la import şi export. 

• să construiască şi să consolideze capacitatea studenţilor de analiză a 
actelor vamale, de calculare a drepturilor de import-export, de completare 
a formularelor declaraţiei vamale. 

 
În rezultat studenţii vor dobândi:  
1.Competenţe de cunoaştere: abordarea organizării şi desfăşurării operaţiunilor de 
vămuire bazat pe procese, rolul organizării şi desfăşurării operaţiunilor de 
vămuire asupra activităţii întreprinderilor; 
2.Competenţe de conducere a activităţilor: asigurarea desfăşurării oparaţiunilor 
de import-export în conformitate cu abordarea sistemică şi procesuală; 
determinarea principalelor procese şi a interacţiunii acestora în cadrul procesului 
de import şi vămuire; analiza şi calculul eficienţei operaţiunilor de import-export 
în cadrul întreprinderii; utilizarea tehnicilor de perfecţionare a activităţilor  
întreprinderii. 
3.Competenţe de conducere a oamenilor: determinarea responsabilităţilor şi 
obiectivelor  subdiviziunilor manageriale şi comerciale ale întreprinderii; 
dezvoltarea unor relaţii de lucru eficiente; formarea echipelor de îmbunătăţire; 
4.Competenţe de gestionare a informaţiei: utilizarea corectă şi eficientă a 
legislaţiei vamale, utilizarea corectă  a documentelor în operaţiunile de import-
export; cunoaşterea cerinţelor de elaborare, modificare şi prezentare a 
documentelor; 
5.Competenţe etice: dezvoltarea unui comportament correct; 
6.Competenţe de cercetare: soluţionarea problemelor din domeniul derulării 
operaţiunilor de vamuire 

Continutul cursului  

Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 
auditoriu 

Inclusiv Ore studiu 
individual Curs Seminar 

Tema 1. Politica Vamala- 
componentă a politicii 
comerciale  
1.Rolul şi obiectivele politicii 
comerciale în schimburile 
internaţionale de mărfuri. 
2.Rolul şi funcţiile Politicii 
vamale. 
3.Instrumentele politicii vamale. 
Studiu individual: studierea 
bibliografiei minimale indicate 

4 2 2 5 

Tema 2.  Modul de introducere 
si scoatere a bunurilor de pe 
teritoriul R.Moldova de catre 
persoanele fizice 
1 Modul de scoatere a bunurilor 
de pe teritoriul vamal al 
R.Moldova de către persoanele 

4 2 2 10 
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fizice 
2.Modul de introducere a 
bunurilor de pe teritoriul vamal al 
R.Moldova de către persoanele 
fizice. 
3.Controlul vamal al persoanelor 
fizice.  
4.Controlul corporal – ca formă   
excepţională de control vamal 
Studiu individual: „completarea 
formularelor  tipizate pentru 
declararea marfurilor persoanelor 
fizice”  
Tema 3.  Procedura vamală la 
importul şi exportul mărfurilor 
de pe teritoriul vamal al R. 
Moldova    
1 Procedura vamală la importul 
mărfurilor pe teritoriul vamal al 
R.Moldova 
2. Documentele necesare pentru 
vămuire 
3. Declaraţia vamală. 

4. Procedura vamală la exportul 
mărfurilor de pe teritoriul vamal al 
R. Moldova 
Studiu individual : studierea 
actelor normative in perfectarea 
declaratiei vamale in detaliu. 

8 4 4 20 

Tema 4.  Rolul şi importanţa 
Sistemului vamal în economiile 
contemporane 
1.Componentele sistemului vamal.  
2. Obectivele sistemului vamal 
3.Sistemul vamal în Republica 
Moldova.  
4.Statistica Vamală. Gradele şi 
Angajarea în sistemul vamal. 

5.Sistemul Informaţional 
ASYCUDA WORLD 
Studiu individual: Studierea 
actelor normative privind 
activitatea birourilor si posturilor 
vamale 

8 4 4 10 

Tema 5.  Taxele vamale – 
instrumente ale politicii vamale    
1. Efectele generale ale aplicării 

taxelor vamale 
2. Funcţiile taxei vamale 
Clasificarea taxelor vamale. 
Studiu individual: Calcularea 
taxelor vamale pentru produsele 
din carne si cele lactate 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Tema 6. Nomenclatura 
combinată a mărfurilor 
1.Clasificarea marfurilor: reguli 
generale de interpretare a 
nomenclaturii combinate 
2. Originea marfurilor 
Studiu individual: studierea 
actelor normative in clasificarea 
marfurilor. 

 
4 

 
2 

 
2 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 

Tema 7. Valoarea in vamă şi 
drepturile de import export 
1.Valoarea în vamă: concept, 
elemente 
2.Metode de determinare a valorii 
în vamă. 
3.Modul de calculare a TV şi 
Accizelor pentru mărfurile care 
fac obiectul importurilor.   
Studiu individual: calcularea 
valorii in vama si a drepturilor de 
import in baza studiilor de caz 
alocate. 

8 4 4 5 

Tema 8.Regimurile şi destinaţiile 
vamale   
1. Regimuri vamale definitive: 
 Import 
 Export 

2.Regimul vamale suspensve: 
 Tranzit 
 Transformare sub regim 

vamal 
 Perfecţionare activă 
 Perfecţionare pasivă  
 Antrepozit vamal 
 Admitere temporară. 

Studiu individual: Studierea 
hotaririi de govern Nr. 1140 din  
02.11.2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
destinaţiilor vamale prevăzute de 
Codul vamal al Republicii 
Moldova  

12 6 6 10 

Tema 9.  Brokerul vamal şi 
specialistul în domeniul 
vămuirii 
1.Interacţiunea organului vamal cu 
brokerul vamal 
2.Drepturile, obligaţiile şi 
responsabilităţile brokerului vamal 
3.Drepturile şi obligaţiile 
specialistului în domeniul 
vămuirii. 

4 2 2 10 
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Studiu individual:studierea actelor 
normative și elaborarea strategiei 
de dezvoltare a unei companii de 
broker vamal. 
Tema 10  Contravenţiile  
vamale şi răspunderea  pentru  
săvîrşirea lor. 
1Tipuri de contravenţii vamale cu 
răspundere contravenţională. 
2.Tipuri de contravenţii vamale cu 
răspundere materială. 
Studiu individual: studierea artic. 
231,232 din Codul Vamal al RM. 

4 2 2 5 

TOTAL  60 30 30 90 
 

Bibliografia minimală 

1.  Gheorghe Caraiani, Cornel Cazacu „ Vămuirea mărfurilor de export- 
import” Ed. Economica 1996 

2. Legea cu privire la tariful vamal  N 1380-XIII din 20 noiembrie 
1997(Monitorul Oficial N 40-41, 7mai 1998) 

3. Legea serviciului în organele vamale Nr.1150-XIV din 20.07.2000 
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108 din 24.08.2000) 

4. Codul Vamal al Republicii Moldova  N 1149-XIV din 20 iulie 2000 
(Monitorul Oficial N160-162 din 23 decembrie 2000 

5. Legea cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de catre 
persoanele fizice  N 1569-XV din 20 decembrie 2002 (Monitorul Oficial N 
185-189 din 31 decembrie 2002 Titlul III al Codului Fiscal al Republicii 
Moldova Nr.1163-XIII din 24.04.97 ( Monitorul Oficial al R.Moldova 
nr.62 din 18.09.1997) 

6. Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului 
în domeniul vămuirii. Hotărîrea guvernului Nr. 1290 din 09.12.2005 

7. Nomenclatura combinata a mărfurilor al Republicii Moldova 
8. Acordurile comerciale 
9. Codul Vamal Comunitar. 
10. Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008  
11. Hotarărea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitateaechipelor mobile ale Serviciului Vamal nr. 108 din 30.01.2006  
12. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

transportare a produselor petroliere importate nr.476, 17.04.2002  
13. Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr. 

451-XV, 30.07.2001  
14. Legea cu privire la reglementarea de stat a activităţii comerciale externe, 

nr. 1031-XIV, 8.06.2000  
15. Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare, nr. 

820-XIV, 
16. HOTĂRÎRE Nr. 1140 din  02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii 
Moldova 

17. Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII  din  24.04.1997, titlul III si IV. 

Tehnologiile 
didactice 

Predarea cursului se face în grup, prin utilizarea metodei de expunere cu 
utilizarea tehnicii multimedia (calculatorul). Lecţiile practice presupun utilizarea 
metodelor centrate pe student și a metodei PBL (proiect în grup) a experimentului 
şi a investigaţiei, se cercetează studii de caz, se discută referate. 

http://www.customs.gov.md/files/acte/L%20E%20G%20E-valuta-rom.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/echipe.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/echipe.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/HG%20476%20Petrol.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/HG%20476%20Petrol.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Licen.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Licen.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Regl%20de%20stat.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Regl%20de%20stat.doc
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Modalitatea evaluării 
finale Examinare în scris sub formă de test 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 30% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 70% 

Tematica referatelor/ 
studiilor de caz 

1. Realizarea procedurii de declarare a mărfurilor la import in R.Moldova  
(2 echipe a cite 3 studenti) 

2. Realizarea procedurii de declarare a mărfurilor la export din R Moldova 
(2 echipe a cite 3 studenti) 

3. Realizarea procedurii de tranzit a mărfurilor pe teritoriul R.Moldova  (2 
echipe a cite 3 studenti) 

4. Realizarea procedurilor simplificate de vămuire. 
5. Completarea declaratiei vamale primare si complementare 
6. Calcularea drepturilor de import. 

Subiectele de 
examinare 

  
1. Caracteristica sistemului vamal în Republica Moldova.  
2. Directiile principale ale organizarii si conducerii activitatii vamale.  
3. Conferirea gradelor speciale. Termenul de detinere a gradelor speciale. 
4. Angajarea în domeniul vamal. Legea cu privire la serviciul în organele 

vamale. 
5. Principii generale de trecere a marfurilor si mijloacelor banesti peste  

frontiera vamala a Republicii Moldova 
6. Procedura vamală la importul mărfurilor pe teritoriul vamal al 

R.Moldova 
7. Procedura vamală la exportul mărfurilor pe teritoriul vamal al 

R.Moldova 
8. Notiunea esenta si continutul controlului vamal.  
9. Formele controlului vamal.  
10. Controlul vamal al bunurilor si mijloacelor de transport.  
11. Lista documentelor necesare pentru acordarea liberului de vama.  
12. Procedura de plasare a mărfurilor în depozitul provizoriu 
13. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal.  
14. Tipuri de contravenţii vamale cu răspundere contravenţională. 
15. Tipuri de contravenţii vamale cu răspundere materială 
16. Precedura in cazurile de contraventii vamale. 
17. Declararea mărfurilor. Declaraţia vamală primară şi  complementară. 
18. Normele privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei 

vamale în detaliu, perfectarea declaratiei vamale.  
19. Principii generale a sistemului informaţional ASYCUDA WORLD 
20. Brokerul vamal: criterii de inregistrare, obligatiuni, specialistul. 
21. Componentele Sistemului Vamal.  
22. Structura Sistemului vamal în R.Moldova 
23. Principiile generale de vămuire. Culoarele de vămuire 
24. Modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R.Moldova 

de către persoanele fizice la capitolele: bunuri personale, valute, 
bijuterii, autoturisme, valori culturale. 

25. Procedurile simplificate de vămuire: categorii, specific, avantaje 
26. Tranzitul: tipurile, termen maxim, perfectarea declaraţiei de tranzit T1. 
27. Cooperarea in domeniul vamal 
28. Prevederile codului vamal comunitar. 
29. Valoarea in vama si metodele de determinare. 
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30. Drepturile de import si export : notiune, structura si metode de calcul 
31. Taxele vamale: notiune si tipuri. 
32. Nomenclatura combinata a marfurilor: metode de aplicare. 
33. Aplicarea regimului vamal : Export  
34. Aplicarea regimului vamal :  Import 
35. Aplicarea regimului vamal:  Tranzit 
36. Aplicarea regimului vamal:  Antrepozit Vamal  
37. Aplicarea regimului vamal:  Perfecţionare activă  
38. Aplicarea regimului vamal:  Perfecţionare pasivă  
39. Aplicarea regimului vamal:  Transformarea sub control  vamal. 
40. Aplicarea regimului vamal:   Admiterea temporară  
41. Aplicarea destinaţiei vamale: Zona liberă 
42. Aplicarea destinaţiei vamale: Magazinul duty-free  
43. Aplicarea destinaţiei vamale: Reexport 
44. Aplicarea destinaţiei vamale: Distrugere 
45. Aplicarea destinaţiei vamale: Abandon în folosul statului 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Ore în auditoriu
	8

