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I. Preliminarii 

Curriculum disciplinar la unitatea de curs Controlul vamal al producției este  parte 

componentă a programului de formare profesională la componenta de specialitate în 

conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, numărul de 

înregistrare  Nr.SC-21/16 din 05 iulie 2016, specialitatea 71570 Metrologie și 

certificarea conformității, termenul de studii 4 ani, pentru calificarea Tehnician 

metrolog. 

Unitatea de curs Controlul vamal al producției  are ca obiectiv general pregătirea 

specialiștilor calificați capabili să controleze calitatea produselor  pe teritoriul vamal 

care  vin din import și export cu scopul de a nu introduce pe teritoriul țării produse 

contrafăcute/falsificate, care pun  în pericol viața și sănătatea consumatorilor, bunurile 

materiale și de a nu cauza prejudiciu material agenților economici ce comercializează 

produsele pe piețele  interne și externe.  

Importanță majoră în realizarea obiectivului constă în efectuarea operațiunilor de 

control vamal asupra produselor în conformitate cu documentele legislative în vigoare  

a Serviciului Vamal, cu ajutorul mijloacelor de control utilizate de către inspectorii 

vamali în scopul excluderii din circulație produsele falsificate și contrafăcute prin 

întocmirea actelor vamale ce permit distrugerea totală a loturilor de produse  

contrafăcute și sancționarea producătorilor. 

Pentru a dezvolta competențe specifice disciplinei este necesar ca elevul să posede 

cunoștințe și abilități acumulate în cadrul următoarelor unităţi de curs:  

 Bazele metrologiei; 

 Bazele standardizării; 

 Măsurări electrice și electronice; 

 Toleranțe și control dimensional I și II; 

 Metrologia aplicată; 

 Certificarea producției I; 

 Metrologia legală; 

 Certificarea producției II; 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională  

Specialistul calificat trebuie să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de executare a 

operațiunilor de control vamal a produselor, de aplicare a documentelor legislative și 

normative a serviciului vamal în activitatea de muncă, de realizare a expertizei  

produselor în vamă și excluderea lor din circulație a celor neconforme, de întocmire a 

pachetelor de documente normative la trecerea și introducerea produselor, 

mijloacelor de transport pe teritoriul vamal în scopul protejării consumatorilor de 

produse contrafăcute.  
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Cunoașterea și aplicarea acestor sarcini în activitatea de muncă va asigura perspective 

de dezvoltare a carierei profesionale în domeniul controlului vamal al producției și va 

impune respectarea legislației vamale la executarea operațiunilor de control, 

certificare și expertizare a produselor la frontiera vamală. 

Obiectivele cursului răspunde de introducerea legală a produselor pe teritoriul țării în 

scopul protejării consumatorilor, vânzătorilor, distribuitorilor, furnizorilor, clienților, 

agenților economici și prestatorilor de servicii de produse contrafăcute/falsificate ce 

pot pune în pericol mediul înconjurător, bunurile materiale ale consumatorilor sau să 

aducă prejudiciu material și financiar statului.  

Din acest scop specialiștii metrologi pot realiza operațiuni  de control asupra 

produselor ce intră și iese de pe teritoriul vamal în scopul protejării piețelor interne și 

externe de produse contrafăcute. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului  

 

CS1- Studierea și examinare actelor normative și legislative ale serviciului vamal; 

CS2- Caracterizarea și analiza activităților serviciului vamal al Republicii Moldova; 

CS3- Descrierea operațiunilor de control vamal al producției; 

CS4- Întocmirea actelor normative emise în urma realizării operațiunilor de control și 

certificarea producției în vamă; 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Codul 

disciplinei 

 

 

Denumirea 

disciplinei 
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Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

S.08.O.027 Controlul 

vamal al 

producției 

VIII 60 30 - 30 examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Acte normative și legislative ale serviciului vamal 

UC 1. Studierea și examinare actelor normative 

și legislative ale serviciului vamal: 

 operarea cu noţiunile specifice serviciului 

vamal; 

 descrierea sistemului vamal al Republicii 

Moldova; 

 caracterizarea cadrului legislativ al activității 

vamale a Republicii Moldova; 

 Explicarea documentelor legislative și 

normative a serviciului vamal; 

 Clasificarea taxelor vamale aplicate 

produselor; 

 Stabilirea drepturilor, obligațiunilor, funcțiile 

birourilor vamale;  

 argumentarea necesității executării 

operațiunilor vamale; 

 examinarea actelor normative și legislative a 

serviciului vamal; 

1.1 Codul vamal al Republicii Moldova: 

 Considerațiuni generale privind dreptul 

vamal: 

 Sistemul vamal al Republicii Moldova; 

 Sistemul și politica vamală; 

 Actele normative și legislative ale serviciului 

vamal; 

1.2 Legea cu privire la Taxele vamale: 

 Considerații generale, natura juridică; 

 Clasificarea taxelor vamale, cota de 
impunere, subiecții impunerii; 

1.3 Organele vamale și operațiunile vamale: 

 Birourile vamale; 

 Operațiunile vamale; 

2. Activitățile serviciului vamal al Republicii Moldova 

UC 2. Caracterizarea și analiza activităților 

serviciului vamal al Republicii Moldova: 

 caracterizarea destinaților vamale; 

 descrierea regimurilor vamale; 

 diferențierea  operațiunilor de import și 

export a mărfurilor; 

 explicarea operațiunilor de tranzit și 

antrepozit; 

 descrierea și explicare procedeului de 

trecere a mărfurilor și mijloacelor de 

transport peste frontiera vamală; 

 descrierea regimului vamal aplicat 

călătorilor și a altor persoane; 

 explicarea procedeului de introducere și 

scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de 

către persoane fizice; 

 argumentarea procedeului de plasare a 

2.1 Destinați vamale: 

 Regimuri vamale; 

 Importul și exportul mărfurilor; 

 Tranzitul și antrepozitul  vamal; 

 Perfecționarea activă a mărfurilor; 

 Transformarea sub control vamal; 

 Perfecționarea pasivă a mărfurilor; 

 Admiterea temporară a mărfurilor; 

2.2 Trecerea mărfurilor și a mijloacelor de 

transport peste frontiera vamală: 

2.3 Regimul vamal aplicabil călătorilor și altor 

persoane; 

2.4 Modul de introducere și scoatere a 

bunurilor de pe teritoriul RM de către 

persoane fizice: 

 Plasarea mărfurilor la depozitul provizoriu;  
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

mărfurilor la depozitul provizoriu; 

 Explicarea operațiunilor de leasing; 

 Operațiunile de leasing; 

 

3. Organizarea controlului vamal al produselor 

 UC 3. Descrierea operațiunilor de control 

vamal al producției: 

 descrierea operațiunilor de control vamal 
al producției; 

 argumentarea necesității realizării 

expertizei mărfurilor la efectuarea 

controlului vamal; 

UC 4. Întocmirea actelor normative emise în 

urma realizării operațiunilor de control și 

certificarea producției în vamă: 

 explicarea procedurii de declarare a valorii 

în vamă a mărfurilor; 

 întocmirea declarației privind  valoarea 

mărfurilor în vamă; 

 explicarea procedeului de determinare a 

originii mărfurilor în vamă; 

 întocmirea cererii privind determinarea 

originii mărfurilor în vamă; 

 completarea declarației  vamale; 

3.1Controlul vamal al produselor: 

 Controlul vamal și formele lui; 

 Dispoziții suplimentare privind controlul 

vamal al produselor; 

 Cercetarea (expertiza) mărfurilor la 

efectuarea controlului vamal; 

3.2 Certificarea produselor în vamă: 

 Valoarea în vamă a mărfurilor; 

 Originea mărfurilor; 

 Completarea declarației vamale cu 

privire în vamă; 

 Nomenclatorul mărfurilor  a RM; 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. crt. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Acte normative și legislative ale 

serviciului vamal 

18 8 - 10 

2. Activitățile serviciului vamal al 

Republicii Moldova 

22 12 - 10 

3. Organizarea controlului vamal al 

produselor 

20 10 - 10 

 Total 60 30 0 30 

 



8 / 12 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Lucrările practice  sunt prevăzute pentru formarea competenței active a elevilor la 

studiul individual, totodată având ca scop consolidarea cunoștințelor teoretice, expuse 

la prelegeri și studiu individual în scopul rezolvării situațiilor problemă propuse. 

1. Întocmirea declarației privind  valoarea mărfurilor în vamă;  

2. Întocmirea cererii privind determinarea originii mărfurilor în vamă; 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1.   Acte normative și legislative ale serviciului vamal  

1.1Impunerea, instrument al 
politicii vamale; Prezentare 

Susținerea 

prezentării 

Săptămâna 1 

1.2Organizarea activității vamale; 
Hartă conceptuală 

Prezentarea 

hărții 

Săptămâna 2 

1.3 Scutiri de impunere vamală; 
Prezentare 

Susținerea 

prezentării 

Săptămâna 3 

1.4Baza impozabilă, metode de 
bază, calculul obligațiunilor fiscale;  Problemă 

Prezentarea 

calculelor 

Săptămâna 4 

2.   Activitățile serviciului vamal al Republicii Moldova  

2.1 Zona liberă, reexport, 
distrugerea mărfurilor, abandonul 
în favoarea statului; 

Studiu de caz 
Explicarea 

studiului de caz 

 

Săptămâna 5 

2.2Principalele moduri de stingere 

a datoriei vamale; 

Eseu structurat 
Expunerea 

eseului 

Săptămâna 6 

2.3 Determinarea cuantumului 
taxelor vamale și a altor drepturi 
de import; 

Problemă 
Prezentare 
calculelor 

Săptămâna 7 

3.  Organizarea controlului vamal al produselor 

3.1 Auditul post-vămuire; 
Eseu structurat 

Expunerea 

eseului 
Săptămâna  8 

3.2 Culoarul albastru de vămuire; 
Schemă Prezentarea 

schemei 

Săptămâna 9 

3.3 Determinarea țării de origine a 
mărfurilor; Problemă 

Prezentare 

calculelor 

Săptămâna 10 
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IX. Sugestii metodologice 

Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevi a cunoştinţelor faptice și  

dezvoltarea abilităților în activitățile de predare-învățare în cadrul cursului Controlul 

vamal al producției se recomandă aplicarea eficientă a diverselor strategii didactice 

utilizând documentele normative și legislative în baza căruia se realizează acțiuni din 

cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova,  se raportează sarcinile de învățare a 

serviciului vamal la situațiile reale, autentice celor din mediu de realizare a atribuțiilor 

de serviciu.  

Ca și recomandare generală pentru realizarea orelor de dobândire a cunoștințelor 

teoretice și/sau faptice autorii curriculumului propun utilizarea următoarelor metode 

și tehnici tradiționale și interactive, pe unități de învățare după cum urmează:  

 Acte normative și legislative ale serviciului vamal: problematizarea, 

demonstrarea, observația, Graficul T, algoritmizarea, metoda ciorchinelui,  

Explozia stelară, metoda cubului etc. 

 Activitățile serviciului vamal al Republicii Moldova: problematizarea, 

demonstrarea, observația, modelarea, Graficul T,  algoritmizarea, metoda 

ciorchinelui, Explozia stelară, metoda cubului etc. 

 Organizarea controlului vamal al produselor: demonstrarea, observația, 

experimentul, Graficul T, algoritmizarea, metoda ciorchinelui, metoda cubului, 

compararea, problematizarea etc. 

Organizarea procesului didactic centrat pe elev având în vedere adaptarea demersului 

educațional la particularitățile personale a elevului în actul de formare profesională, se 

va realiza prin sarcini propuse pentru studiu individual ghidat de profesor: studiu de 

caz, instruire asistată de calculator, vizite de studiu, etc. 

Dirijarea procesului de formare a competențelor specifice unității de curs se va realiza 

într-un mod dinamic și flexibil, bazat pe feedback. Flexibilitatea procesului de 

învățământ va determina aspectul procesual al instruirii, incluzând varietatea 

metodelor și mijloacelor de instruire, integrarea metodelor tradiționale și a celor 

moderne, individualizarea activității elevilor. Cadrul didactic este în drept să aleagă 

calea de parcurs oferind elevilor posibilități reale de a fi responsabili de rezultatele 

învățării. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor specifice unității de curs se va 

realiza pe baza cerințelor învățământului centrat pe elev. Se vor utiliza diverse forme, 

tehnici și instrumente de evaluare care vor determina nivelul de progres al elevului. 

Pentru sporirea gradului de obiectivitate în procesul de evaluare, pentru probele 
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propuse elevilor, sunt oferite criterii privind nivelul de performanță în dezvoltarea 

competenței specifice. 

Evaluarea formativă. Importanța majoră constituie componenta formativă și 

formatoare a procesului de predare-învățare asigurând progresul în formarea 

competențelor specifice. Instrumentele utilizate în acest scop sunt: observarea 

comportamentului elevului în realizarea sarcinilor individuale și în grup, deschiderea 

spre învățare prin cooperare, conversație, completarea declaraților vamale,  

completarea documentelor normative specifice activității vamale a Republicii Moldova. 

Evaluarea sumativă. Periodic, de regulă după încheierea procesului de predare-

învățare a unei unități de învățare, se vor organiza evaluări sumative. Autorii 

curriculumului propun utilizarea testelor docimologice elaborate pe baza matricei de 

specificare. Se aplică pentru determinarea nivelului de cunoștințe faptice pentru 

fiecare elev, cu scopul de a analiza cât de aproape elevul este fața de finalitățile 

preconizate. Se realizează o analiză individuală pentru fiecare elev și se recomandă 

dezvoltarea continuă a competențelor specifice pentru a asigura un progres până la 

evaluarea finală. 

Evaluarea finală. În conformitate cu Planul de învățământ aprobat pentru specialitatea 

71570  Metrologie și certificarea conformității, termenul de studii 4 ani, unitatea de 

curs Controlul vamal al producției acordă elevului  2 credite din totalul creditelor 

corespunzătore programului de formare profesională în baza susținerii cu succes a 

examenului. Autorii curriculumului recomandă efectuarea examenului oral sau scris. 

Subiectele pentru evaluarea cunoștințelor faptice se vor îmbina eficient cu sarcini 

practice realizate anterior și prezentate sub forma de algoritmizare a etapelor cu 

explicații de rigoare. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii  

 

Cerinţe faţă de locul de instruire  

Săli de instruire dotate cu: 
Proiector 

Ecran  

Calculator  

Acte normative și legislative a Serviciului Vamal a RM. 

Sală de laborator dotată cu: 
Calculatoare-15 bucăți 
Programe necesare: 

 Microsoft Word; 

 Microsoft Excel; 

 Rețeaua internet;  
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată 

accesată resursă 

1. Codul vamal al Republicii Moldova 

publicat(01.01.2007 în Monitorul Oficial) 

http://lex.justice.md/index.php?actio

n=view&view=doc&id=319745 

2. Ina Pascala  Note de curs: ,,Controlul 

vamal” 

http://www.usem.md/uploads//files/

Note_de_curs_drept_ciclul_1/065_-

_Controlul_vamal.pdf 

3. Legea cu privire la modul de introducere şi 

scoatere a bunurilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova de către persoane fizice 

nr.1569-XV, 20.12.2002 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=11 

 

4. Hotărârea Guvernului cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului Mărfurilor al 

Republicii Moldova, nr.1525, 29.12.2007 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=11 

 

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la completarea, autentificarea, 

eliberarea şi controlul ulterior al 

certificatelor de origine preferenţială a 

mărfurilor, nr.761, 17.09.201 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=11 

 

6. Legea cu privire la tariful vamal, nr. 1380-

XIII, 20.11.97 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=11 

7. Hotărârea Guvernului cu privire la regulile 

de origine a mărfurilor, nr. 1599,13.12.2002 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=11 

8. Acte normative și legislative a serviciului 

vamal. 

http://www.customs.gov.md/ro/cont

ent/anticamera-serviciului-vamal 

9. Ordine, referitor la organizarea controlului 

vamal al produselor. 

http://customs.gov.md:888/index.ph

p?id=3669 

10. Drept vamal, controlul vamal. https://dreptmd.wordpress.com/curs

uri-universitare/drept-vamal/ 

https://dreptmd.wordpress.com/curs

uri-universitare/drept 

vamal/controlul-vamal/ 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=319745
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=319745
http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/065_-_Controlul_vamal.pdf
http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/065_-_Controlul_vamal.pdf
http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/065_-_Controlul_vamal.pdf
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1569(1).doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1569(1).doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1569(1).doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1569(1).doc
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/files/acte/codul_vamal/1525%20din%2029.12.2007.doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/codul_vamal/1525%20din%2029.12.2007.doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/codul_vamal/1525%20din%2029.12.2007.doc
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/files/acorduri/Conventii/certificate%20de%20origine.doc
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1380.doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/legi_ru/1380.doc
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/files/acte/codul_vamal/1599%20din%2013.12.2002.doc
http://customs.gov.md:888/files/acte/codul_vamal/1599%20din%2013.12.2002.doc
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://customs.gov.md:888/index.php?id=11
http://www.customs.gov.md/ro/content/anticamera-serviciului-vamal
http://www.customs.gov.md/ro/content/anticamera-serviciului-vamal
http://customs.gov.md:888/index.php?id=3669
http://customs.gov.md:888/index.php?id=3669
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept%20vamal/controlul-vamal/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept%20vamal/controlul-vamal/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept%20vamal/controlul-vamal/
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