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Hotărârea nr. 226/14.12.2022 

cu privire la aprobarea  

înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
„Expert vamal” și a planului de învățământ aferent, organizat în cadrul Facultății de 

Relații Economice Internaționale, începând cu anul universitar 2022-2023 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 680/07.12.2022 cu privire la înaintarea către Senatul ASE 
a propunerii de aprobare a planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă „Expert vamal”, organizat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, 
începând cu anul universitar 2022-2023; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, ale art. 38 pct. 20 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 
 

Hotărăște 
 

 

Art. 1. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
„Expert vamal”, în limba română, cu durata de 90 ore, 9 credite pentru activități didactice și 3 credite 
pentru examenul de certificare a competențelor, în cadrul cadrul Facultății de Relații Economice 
Internaționale, începând cu anul universitar 2022-2023. 

Art. 2. Aprobarea planului de învățământ al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
continuă menționat la art.1.  

Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON   Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
  

Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 



Universitatea: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Facultatea: RELAȚII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Expert vamal 

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE ŞI AFACERI 
INTERNAŢIONALE  

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE ŞI AFACERI 
INTERNAŢIONALE  

Competențe: C1.4 Utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea studiilor/analizelor privind 
mediul de afaceri; C2.3 Asistarea pregătirii și derulării negocierilor în afacerile internaționale; C3.1 
Identificarea etapelor, formalităților și tehnicilor specifice contractării și derulării afacerilor 
internaționale în conformitate cu reglementările  specifice;  C3.2  Explicarea activităților specifice 
contractării și derulării afacerilor internaționale, a formalităților și tehnicilor aferente acestora; C7.3. 
Aplicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor și instrumentelor specifice dimensiunii financiare a 
afacerilor internaționale; CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul 
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; CT3 Identificarea oportunităților de 
formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare 

 
 

Plan de învăţământ 
valabil începând cu anul universitar: 2022-2023 

 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina 
Activităţi didactice Nr. credite 

Forma de 
evaluare 

C S L P AP   

1. Afaceri și logistică internațională  4 6 - - - 1 V 

2. Noțiuni introductive în activitatea vamală 6 6 - - - 1 V
3. Expertiza mărfurilor 4 6 - - - 1 V

4. 
Elemente de taxare, valoarea în vamă, datorie 
vamală și garanții 

18 6 - - - 3 V 

5. Regimurile vamale 10 6 - - - 1 V
6. Regimul fiscal al produselor accizabile 12 6 - - - 2 V

Total  90 ore - - - 9 credite -
Examen de certificare a competenţelor  3 credite E 

  
 
 
 
 
Rector, 
 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan,
 

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Director de program,
 

Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV
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