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Inform aşi de identificare a cursului

Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra: Ştiinţe Economice
Domeniul general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 521 Inginerie şi tehnologii industriale
Denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transportul auto)

Administrarea unităţii de curs

Denumirea Codul 
unităţii de 

curs
Credite Total

Repartizarea
orelor Forma

de
evaluare

Limba
de

predarespecialităţii ECTS ore Prelegeri Lucrări
practice

Activităţi
individuale

Inginerie şi 
management (în 
transportul auto) S.06.A.53 4 • 120 30 30 60 Examen

oral română

Statutul: disciplină de specialitate la alegere

Informaţii referitoare la cadrul didactic
Titularul cursului -  Postolache Victoria, doctor în ştiinţe economice, lector universitar, a 

absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, specialitatea „Contabilitate şi audit”. E- 
mail: Vic.postolache@,vahoo.com

Orele de consultaţii: joi, 14.50 -16.20

Integrarea cursului în programul de studii: Unitatea de curs „Relaţii economice externe, 
comerţul extern şi servicii vamale” se axează pe cunoaşterea şi înţelegerea importanţei 
instituţionalizării relaţiilor economice la nivel mondial şi a impactului serviciilor vamale asupra 
dezvoltării comerţului extern. în prezent, serviciul vamal în Republica Moldova se apreciază ca 
fiind unul modem şi în concordanţă cu Directivele UE. Studierea acestui curs se bazează pe 
cunoştinţele acumulate de la unităţile de curs „Bazele teoriei economice” şi „Economia 
întreprinderii”, permiţând utilizarea categoriilor economico-financiare în viaţa cotidiană. Scopul 
unităţii de curs „Relaţii economice externe, comerţul extern şi servicii vamale” constă în 
aprofundarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale guvernate de 
organizaţiile şi instituţiile economice externe în baza tratatelor de colaborare la care Republica 
Moldova este parte.

Competenţe prealabile:
-  cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul economiei, economiei 

întreprinderii şi logisticii;
-  înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de relaţii economice externe, comerţ 

extern şi servicii vamale;
-  descrierea principiilor aplicate în procedura de vămuire a mărfurilor;
-  cunoaşterea noţiunilor fundamentale de la unităţile de curs „Bazele teoriei economice”, 

şi „Economia întreprinderii”;
-  evidenţierea rolului serviciului vamal pentru satisfacerea necesităţilor entităţilor 

economice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
-  cunoaşterea noţiunilor fundamentale ale comerţului extern şi a serviciilor vamale;
-  aplicarea prevederilor legislative în domeniul comerţului extern şi a serviciilor vamale;
-  cunoaşterea tarifului unic vamal;
-  formularea tipurilor de contracte în cadrul relaţiilor economice externe şi a comerţului 

internaţional.
Finalităţile cursului:
-  să explice, interpreteze şi integreze analiza instituţională în realitatea economică 

internaţională;
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-  să utilizeze conceptele specifice în domeniul relaţiilor economice extern, comerţ extern 
şi servicii vamale;

-  să prezinte modalitatea de realizare a transportării mărfurilor conform clauzelor 
internaţionale;

-  să utilizeze metode şi instrumente complexe de investigare a rezultatelor obţinute de 
către diferitele categorii de state ca urmare a sprijinului oferit de organizaţiile şi instituţiile 
internaţionale.

Conţinuturi
Tematica Prelegeri Lucrări

practice
Activitatea

independentă
1 2 3 4

Tema 1. Relaţiile economice externe în economia de piaţă
1.1. Premisele şi consecinţele globalizării relaţiilor economice externe.
1.2. Concepţia şi bazele relaţiilor economice externe. *
1.3. Obiectele şi subiecţii relaţiilor economice externe în condiţiile 
pieţei.
1.4. Principiile şi particularităţile mecanismului relaţiilor economice 
externe.
1.5. Mecanismul naţional de reglementare a REE şi AEE.

2 2 4

Tema 2. Locul şi rolul relaţiilor economice externe în economie
2.1. Locul şi formele schimbului internaţional de tehnologii şi 
informaţie în relaţiile economice externe.
2.2. Tehnologiile şi informaţia -  obiecte speciale ale relaţiilor 
economice externe.
2.3. Indicatorii ce caracterizează rolul factorului economic extern.
2.4. Interdependenţa economică- Securitatea economică naţională şi 
internaţională.
2.5. Rolul şi locul relaţiilor contractuale în sistemul de relaţii economice 
externe.

2 2 4

Tema 3. Relaţiile economice externe la etapa actuală
3.1. Relaţiile economice externe -  componentă a economiei mondiale.
3.2. Condiţiile de dezvoltare a REE contemporane.
3.3. Consecinţele modificărilor în economia mondială şi relaţiile 
economice externe.
3.4. Tendinţele şi principalii factori de dezvoltare a relaţiilor economice 
externe.
3.5. Aprofundarea internaţionalizării şi a relaţiilor economice externe.

2 2 4

Tema 4. Comerţul extern -  flux principal al circuitului economic
4.1. Esenţa conceptului de comerţ extern.
4.2. Comerţul extern la etapa actuală.
4.3. Particularităţi ale politicii comerciale externe în condiţiile actuale.
4.4. Evoluţia schimburilor comerciale externe.
4.5. Comerţul extern -  regionalizare sau globalizare.

2 2 4

Tema 5. Reglementarea multilaterală a comerţului extern
5.1. Acordul general pentru tarife şi comerţ - G ATT.
5.2. Acordul general pentru comerţul cu servicii -  GATS.
5.3. Organizaţia Mondială a Comerţului -  WTO.
5.4. Conferinţa Naţiunilor Unite Pentru Comerţ şi Dezvoltare -  
UNCTAD.
5.5. Fondul Monetar Internaţional - FMI.

2 2 6

Tema 6. Modalităţi de plată utilizate în comerţul extern
6.1. Mişcarea internaţională a semnelor băneşti.
6.2. Elemente esenţiale privind derularea acreditivului documentar.
6.3. Tipologia acreditivului documentar.
6.4. Modul de utilizare (plată) a acreditivului documentar.
6.5. Avantajele şi limite ale utilizării acreditivului documentar pentru 
părţi.
6.6. Scrisoarea de credit -  particularităţi ale operaţiunii de derulare.
6.7. Incasso-ul documentar -  caracteristici, particularităţi.
6.8. Utilizarea ordinului de plată.

4 4 8
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1 2 3 4
Tema 7. Cooperarea economică externă -  componentă a relaţiilor 
economice externe
7.1. Definirea cooperării şi colaborării internaţionale.
7.2. Forme de alianţe competitive.
7.3. Distribuţia sub franchise.
7.4. Forme de cooperare industrială.
7.5. Cooperarea prin societăţi mixte.

2 2 4

Tema 8. Tranzacţiile economice externe. INCOTERMS 2010
8.1. Tranzacţiile economice externe de comercializare: cumpărare- 
vânzare.
8.2. Scurt istoric al regulilor INCOTERMS.
8.3. Conţinutul regulilor INCOTERMS 2010.
8.4. Riscurile economice în relaţiile economice externe. înlăturarea şi 
diminuarea riscurilor în operaţiile economice externe.

2 2 4

Tema 9. Politica vamală în contextul european
9.1. Politica vamală -  instrument principal al politicii comerciale 
aplicate.
9.2. Proceduri şi tehnici de aplicare a politicii vamale comune.
9.3. Politica comercială tarifară şi netarifară.
9.4. Instrumente de limitare indirectă a importurilor prin mecanismul 
preţului.

2 - 4

Tema 10. Regimurile vamale. Destinaţiile vamale.
10.1. Esenţa şi conţinutul regimurilor şi destinaţiilor vamale.
10.2. Regimurile vamale definitive.
10.3. Regimurile vamale suspensive.
10.4. Destinaţiile vamale.

2 2 4

Tema 11. Drepturile de import şi export
11.1. Clasificarea drepturilor de import-export. TPV, TV, Accizele şi 
TVA
11.2. Calcularea şi plata drepturilor de import-export
11.3. Obligaţie vamală şi măsuri de garantare a acesteia.
11.4. Restituirea excedentului din drepturile de import şi drepturile de 
export.
11.5. Cotele drepturilor de import/export. Scutirile şi facilităţile vamale.

2 2 6

Tema 12. Valoarea în vamă a mărfurilor
12.1. Metodele de determinare a valorii în vamă şi modul de aplicare a 
lor.
12.2. Declararea valorii în vamă a mărcii.
12.3. Drepturile şi obligaţiile declarantului.
12.4. Modul de completare a declaraţiei privind valoarea în vamă 
(DVV).

2 2 ■4

Tema 13. Sistemul informaţional în domeniul vamal „Asycuda World”
13.1. Concepţii generale a sistemului informaţional „Asycuda World”.
13.2. Modul de perfectare a DV în SI „Asycuda World”.
13.3. Etapele procedurii informatice de declarare a mărfurilor.
13.4. Perfectarea declaraţiei vamale în detaliu în sistemul informaţional 
„Asycuda World”.

2 2 4

Tema 14. Vămuirea electronică a mărfurilor
14.1. Vămuirea electronică a mărfurilor la export.
14.2. Procedura de recepţionare, control şi validare a declaraţiei vamale 
electronice.
14.3. Vămuirea electronică a mărfurilor la import.
14.4. Procedura de recepţionare, control şi validare a declaraţiei vamale 
electronice

2 2 6

Total 30 30 60

Activităţi de lucru individual:
- studierea literaturii suplimentare la curs;
- pregătirea unui proiect de cercetare;
- caracterizarea relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova.
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Activitatea individuală este o componentă obligatorie în cadrul procesului de instruire. în 
cadrul acestei unităţi de curs, studenţilor li se va propune o temă la alegere de cercetare.

Notă
1. Proiectele de cercetare nu se prezintă prin e-mail decât la solicitarea cadrul didactic 

titular de seminar;
2. în cazul în care proiectul nu poate fi prezentat la data stabilită, studentul va anunţa, în 

prealabil, cadrul didactic titular de seminar asupra acestei situaţii, fapt care nu va atrage 
reducerea notei acordate.

Evaluare
Studenţii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în Cadrul 

discuţiilor, dezbaterilor, demonstrării abilităţilor practice în domeniul studiat -  la orele de lucrări 
practice. Totodată, studenţii, obligatoriu, vor fi supUşi la o probă de evaluare curentă şi la 
executarea însărcinărilor individuale. însărcinările individuale se pregătesc de către toţi studenţii 
pentru lecţiile care corespund tematicii respectivelor însărcinări. Aprecierea însărcinărilor 
individuale se efectuează prin verificarea sintezelor materialului studiat individual, iniţierea 
discuţiilor de grup cu studenţii pe tematica studiului individual, interogarea studenţilor, 
simularea unor situaţii practice, soluţionarea cărora necesită aplicarea legislaţiei în domeniul 
relaţiilor economice extern şi a serviciului vamal, verificarea studiilor de caz individuale ale 
studenţilor, etc. Notele obţinute pentru proba de evaluare curentă şi pentru activitatea individuală 
au statut de note ordinare. Nota reuşitei curente va reprezenta media aritmetică a notelor 
acumulate la disciplina respectivă.

Evaluarea finală se realizează sub formă de examen oral. Nota finală se calculează conform 
formulei:

N f=Nc x 0,6 + Ne x 0,4,
unde N f-  nota finală; Nc -  nota reuşitei curente; Ne -  nota de la examen.

Subiectele pentru evaluarea finală
1. Premisele şi consecinţele globalizării relaţiilor economice externe.
2. Concepţia şi bazele relaţiilor economice externe. .
3. Obiectele şi subiecţii relaţiilor economice externe în condiţiile pieţei.
4. Principiile şi particularităţile mecanismului relaţiilor economice externe.
5. Mecanismul naţional de reglementare a REE şi AEE.
6. Locul şi formele schimbului internaţional de tehnologii şi informaţie în relaţiilor economice 
externe.
7. Tehnologiile şi informaţia -  obiecte speciale ale relaţiilor economice externe.
8. Indicatorii ce caracterizează rolul factorului economic extern.
9. Interdependenţa economică. Securitatea economică naţională şi internaţională.
10. Rolul şi locul relaţiilor contractuale în sistemul de relaţii economice externe.
11. Relaţiile economice externe -  componentă a economiei mondiale.
12. Condiţiile de dezvoltare a relaţiilor economice externe contemporane.
13. Consecinţele modificărilor în economia mondială şi relaţiilor economice externe.
14. Tendinţele şi principalii factori de dezvoltare a relaţiilor economice externe.
15. Aprofundarea internaţionalizării şi a relaţiilor economice externe.
16. Esenţa conceptului de comerţ extern.
17. Comerţul internaţional la etapa actuală.
18. Particularităţi ale politicii comerciale externe în condiţiile actuale.
19. Evoluţia schimburilor comerciale internaţionale.
20. Comerţul internaţional -  regionalizare sau globalizare.
21. Tranzacţiile economice externe de comercializare: cumpărare-vânzare.
22. Scurt istoric al regulilor INCOTERMS.
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23. Conţinutul regulilor INCOTERMS 2010.
24. Riscurile economice în relaţiile economice externe.
25. Politica vamală -  instrument principal al politicii comerciale aplicate.
26. Proceduri şi tehnici de aplicare a politicii vamale comune.
27. Politica comercială tarifară şi netarifară.
28. Instrumente de limitare indirectă a importurilor prin mecanismul preţului.
29. Concepţii generale a sistemului informaţional „Asycuda World”.
30. Modul de perfectare a DV în SI „Asycuda World”.
31. Etapele procedurii informatice de declarare a mărfurilor.
32. Perfectarea declaraţiei vamale în detaliu în sistemul informaţional „Asycuda World”.
33i Vămuirea electronică a mărfurilor la export.
34. Procedura de recepţionare, control şi validare a declaraţiei vamale electronice.
35. Vămuirea electronică a mărfurilor la import.
36. Procedura de recepţionare, control şi validare a declaraţiei vamale electronice

Resurse informaţionale ale cursului 
obligatorii

1. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000. în: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2007, p. 103
2. Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997. în: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2007, ediţie specială din 01.01.2007, p. 4
3. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 08.06.2000. în: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000, nr. 119-120/838 din 21.09.2000
4. DRAGAN, G. Fundamentele comerţului internaţional. Bucureşti: Editura ASE, 2004.196 p.
5. GRIBINCEA A.; CĂRBUNE, N. ş.a. Relaţii economice internaţionale: Note de curs. 
Chişinău: CEP USM, 2013, 337 p.

recomandate
1. Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor nr. 974 din 
15.08.2016. în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2016, nr. 265-276/1057 din 19.08.2016
2. Hotărâre cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr. 501 din 14.08.2009 în: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr. 127-130/562 din 21.08.2009
2. BELU, G. M. Operaţiuni de comerţ exterior. Bucureşti: Editura ASE, 2008, 198 p.
3. BURNETE, S. Elemente de economia şi politica comerţului internaţional, Bucureşti: Editura 
ASE, 2007,205 p.
4. CARAIANI, G.; POTECEA, V. Tranzacţii internaţionale, Bucureşti: Editura Wolters Kluwer, 
2009,230 p.
5. CIOBANU, Gh. Tranzacţii economice internaţionale. Cluj Napoca: Editura Imprimeria 
Ardealul, 2009,220 p.
6. FOTA, C. Comerţ internaţional şi politici comerciale internaţionale. Craiova: Editura 
Universitaria, 2002,219 p.
7. MIRON, D. Comerţ internaţional, Bucureşti, Editura ASE, 2003,17 p.
8. ROŞCA, Petru Ion. Relaţii economice internaţionale, Ch.: ULIM, 2005,225 p.
9 Stoica, C. Politica Vamală - Implicaţii economice ale adoptării tarifului vamal comun al U.E., 
Bucureşti: Editura Prouniversitaria, 2006,200 p,
10. STOICA, C.; CARAIANI, Gh. Politica Vamală- Rolul politicii vamale în liberalizarea şi 
reglementarea comerţului internaţional, Bucureşti: Editura Prouniversitaria, 2008,195 p.
11. SUTĂ, N.; SUTÂ-SELEJAN, S. Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, 
Bucureşti: Editura Economică, 2003, 320 p.
12. POPA I, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Bucureşti: Editura Economică, 2008, 450 
P-
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