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I. PRELIMINARII
Obiectul de reglementare juridică a dreptului vamal îl constituie relaţiile sociale din
domeniul activităţii vamale, sfera politicii vamale, cum ar fi: relaţii şi principii axate pe trecerea
mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, ce vizează statutul regimurilor vamale,
ce ţin de reglementarea tarifară şi perceperea plăţilor vamale, vămuirea şi întocmirea documentaţiei
vamale, organizarea şi efectuarea controlului vamal, legate de infracţiuni şi încălcările legislaţiei
vamale şi răspunderea pentru comiterea lor
Dreptul vamal reprezintă o ramură complexă (înglobează aspecte ale altor ramuri) de drept
formată din instituţii şi norme juridice care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc,
se modifică şi se sting în legătură cu trecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport
peste frontiera vamală a statului.
Curriculum-ul la modulul Particularităţile soluţionării cauzelor vamale are drept scop
elucidarea celor mai importante probleme ce ţin de aplicarea, ca formă a realizării dreptului, cît şi
interpretarea legislaţiei vamale, inclusiv şi a particularităţilor specifice a soluţionării cauzelor
vamale.
Obiectivele şi sarcinile cheie a modulului în cauză sînt de a asigura procesul instructivdidactic în vederea studierii cauzelor vamale, şi de a asigura viitorii judecători şi procurori cu
cunoştinţe profunde în acest domeniu, de a forma deprinderi practice în aplicarea corectă a
legislaţiei vamale, inclusiv a legislaţiei vamale prin prisma analizelor încălcărilor legislaţiei vamale
în raport cu răspunderea pentru comiterea lor la soluţionarea diverselor situaţii.
Curriculum-ul la Particularităţile soluţionării cauzelor vamale este format în baza legislaţiei
în vigoare a Republicii Moldova, a doctrinei juridice de specialitate, a practicii judiciare ce permite
viitorilor judecători şi procurori să-şi completeze şi să-şi aprofundeze cunoştinţelor teoretice cît şi
practice în acest domeniu.
Orele au un caracter aplicativ şi utilizează o paletă largă şi diversificată de proiecte şi metode
didactice, aplicaţii şi exerciţii practice, inclusiv speţe ce cuprind studiu de caz.
Tematica este formulată astfel încît să stimuleze gîndirea independentă a audienţilor, să le
creeze interesul pentru cunoaşterea problematicii juridice, să dezvolte preocupare pentru studiul
individual sistematic.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Particularitățile soluționării litigiilor vamale” audientul va obține
următoarele competențe:
• Să poată identifica conceptele de bază cu care se operează în cadrul dreptului vamal;
• Să identifice formele şi metodele de realizare a politicii vamale şi a politicii fiscalcomerciale în operaţiunile de export-import;
• Să identifice formele şi metodele de realizare a politicii vamale şi a politicii fiscalcomerciale în operaţiunile de export-import;
• Să explice funcţiile şi atribuţiile organelor vamale în coraport cu alte organe statale;
• Să poată determina fără echivoc normele dreptului vamal aplicabile pentru examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii litigioase sau nelitigioase;
• Să determine procedura de acordare a regimurilor vamale;
• Să clasifice şi să identifice fiecare tip de regim vamal:
• Să dețină cunoștințe și abilități practice de determinare a obiectului şi sarcinii probaţiunii în
litigiile vamale, precum şi în utilizarea mijloacelor de probă;
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•
•
•

Să posede abilități practice de elaborare a actelor procesuale civile din domeniul litigiilor
vamale;
Să proiecteze și să motiveze acte judecătorești de dispoziție prin prisma normelor de drept
vamal național și drept vamal comunitar și internațional;
Să aplice practica judecătorească şi practica CEDO;
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
- să cunoască noţiunea şi conţinutul activităţii vamale;
- să identifice formele şi metodele de realizare a politicii vamale şi a politicii fiscal-comerciale în
operaţiunile de export-import;
- să determine rolul sistemului vamal în economiile contemporane;
- să determine funcţiile şi atribuţiile organelor vamale;
- să identifice actele juridice în sfera activităţii vamale;
- să determine funcţiile şi atribuţiile organelor vamale;
- să înţeleagă principiile generale de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală;
- să cunoască drepturile şi obligaţiile persoanei fizice la deplasarea mărfurilor şi mijloacelor băneşti
peste frontiera vamală;
- să înţeleagă condiţiile legale privind deplasare a mărfurilor peste frontiera vamală;
- să înţeleagă condiţiile de trecere peste frontiera vamală a mijloacelor de transport;
- să cunoască noţiunea de regim vamal şi destinaţie vamală;
- să înţeleagă procedura de acordare a regimurilor vamale;
- să determine condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimuri vamale;
- să înţeleagă procedura de vămuire pentru fiecare tip de regim vamal şi destinaţie vamală;
- să cunoască măsurile de politică economică aplicată mărfurilor pentru fiecare tip de regim vamal;
- să înţeleagă drepturile de import şi export aplicate;
- să cunoască noţiunea de noţiunea de taxa vamală;
- să înţeleagă procedura aplicării taxei vamale, aspecte teoretico-practice;
- să determine funcţiile taxei vamale ca instrument de politică fiscal comercială, prin prisma
aspectelor teoretico-practice;
- să înţeleagă procedura de vămuire;
- caracterele procedurii de perfectare a actelor;
- să înţeleagă condiţiile autorizării trecerii peste frontiera vamală;
- să cunoască etapele de vămuire şi declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
- să determine rolul şi locul brokerului vamal la perfectarea actelor vamale;
- să înţeleagă drepturile şi obligaţiile declarantului în procesul de vămuire
- noţiunea şi formele controlului vamal;
- să înţeleagă scopul controlului vamal;
- etapele controlului vamal;
- să înţeleagă determine drepturile şi obligaţiile;
- să cunoască organelor vamale la efectuarea controlului vamal:
- să înţeleagă determine procedura efectuării controlului vamal;
- să determine drepturile şi obligaţiile declaranţilor;
- să înţeleagă noţiunea şi trăsăturile de practicii judecătoreşti;
- să înţeleagă aplicabilitatea practicii judecătoreşti din RM;
- particularităţile aplicabilităţii practicii CEDO în RM;
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Particularităţile
soluţionării
cauzelor vamale

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Alexandru
Cuzneţov

III

18

0

Ore
Evaluarea
practice
Colocviu
diferențiat

18

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
crt.
1.
2.

Ore
curs
0

Tema
Organizarea activităţii vamale

Ore
practice
2

0

3.

Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală.
Regimurile vamale
Aspecte teoretico-practice ale drepturilor de import şi de export

0

2

4.

Problemele practice privind procedura vămuirii

0

2

5.

Specificul controlului vamal în R.M.

0

2

6.

Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de
aplicarea legislaţiei vamale

0

7.

Analiza şi aplicarea practicii judecătoreşti din Republica Moldova şi
practica CEDO.
În total:

0
0

4

4
2
18

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Unități tematice

Strategii didactice/
Resurse logistice

Lucrul individual

Tema 1. Organizarea activităţii vamale
Ore practice
1. Noţiunea, conţinutul, structura şi obiectivele
activităţii vamale.
2. Politica vamală - parte componentă a politicii
fiscal-comerciale.
Soluționarea
Seminare
3. Sistemul organelor vamale a R.M.
spețelor.
Tablă flipchart
4. Funcţiile organizării şi conducerii activităţii
vamale.
5. Esenţa şi conţinutul procedurii organizării
activităţii vamale.
6. Atribuţiile organelor vamale.
Tema 2. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Regimurile
vamale
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Ore practice
1. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi
mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a R. M.;
2. Trecerea frontierei vamale cu mijloace de
transport;
3. Regimul juridic al bunurilor ce aparţin
persoanelor fizice;
4. Autorizarea trecerii peste frontiera vamală;
5. Noţiune şi tipurile regimurilor vamale (importul
pentru circulaţia liberă, tranzitul, perfecţionarea
activă, transformarea sub supravegherea vamală,
perfecţionarea pasivă, exportul etc.).

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart
Proiector

Examinarea
dosarelor.

Tema 3. Aspecte teoretico-practice ale drepturilor de import şi de export
1.
2.
3.
4.
5.

Ore practice
Noţiunea şi natura juridică a taxei vamale;
Funcţia taxei vamale;
Taxa pe valoare adăugată;
Procedura aplicării şi perceperii taxei pentru
proceduri vamale;
Funcţia taxei vamale ca instrument fiscal.

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart

Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 4. Problemele practice privind procedura vămuirii
1.
2.
3.
4.

Ore practice
Principii generale privind perfectarea actelor
vamale. Operaţiuni prealabile.
Autorizarea trecerii peste frontiera vamală şi
acordarea liberului de vamă.
Principii generale de perfectare a actelor vamale
sub acoperirea Carnetului TIR.
Brokerul vamal.

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart
Proiector

Soluționarea
spețelor.

Tema 5. Specificul controlului vamal în R.M.
Ore practice
1. Noţiunea esenţa si conţinutul controlului vamal.
2. Direcţiile principiile de organizare a controlului
vamal.
3. Particularităţi esenţiale ale controlului vamal
4. Formele controlului vamal.

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart

Soluționarea
spețelor.

Tema 6. Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea
legislaţiei vamale
Ore practice
Seminare
Examinarea
1. Conceptul, scopurile şi valoarea examinării
Studiu de caz
dosarelor.
cauzelor privind încălcarea legislaţiei vamale.
Tablă flipchart
2. Organele vamale şi persoanele cu funcţii de
Proiector
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răspundere, ce sînt în drept de a examina cauzele
privind încălcarea legislaţiei vamale.
3. Particularităţile soluţionării cauzelor în contencios
administrativ.
4.Căile de atac în procedura contenciosului
administrativ. Analiza practicii.
Tema 7. Analiza practicii judecătoreşti din Republica Moldova şi practica CEDO
Ore practice
1. Importanţa analizei practicii judecătoreşti şi a
practicii CEDO;
2. Analiza practica judecătoreşti în sfera vamală în
RM;
3. Analiza practicii CEDO şi aplicabilitatea ei pe
teritoriul RM.

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart
Proiector

Examinarea
dosarelor.

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
− participarea audienţilor în cadrul orelor practice;
− redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate;
− susținerea a 2 (două) testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor și competenţelor/aptitudinilor profesionale.
B. Evaluarea finală se va efectua la colocviu diferențiat la finele orelor prin soluționarea
situațiilor de caz pe baza studierii dosarelor.
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