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Teza de abilitare evidențiază realizările activității didactice și de cercetare ale 

autorului după susținerea tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor, confirmat de 

Ministerul Educației și Cercetării prin ordinul nr.30 din data de 18.09.2008 

 În prima parte a lucrării sunt prezentate aspecte din evoluția carierei universitare a 

candidatului, principalele direcții de cercetare asumate, activitatea de cercetare științifică pe 

bază de proiecte, precum și o sinteză a activității desfășurată pentru consolidarea și 

dezvoltarea facultății. 

 Obiectivele și relevanța cercetărilor publicate după obținerea titlului de doctor 

reliefează o primă direcție de cercetare a candidatului, intitulată: Impactul vamal al politicilor 

comerciale în combaterea fraudelor. Politica vamală, ca parte a politicii comerciale comune, 

a impus crearea unui set de reglementări necesare pentru a se asigura stabilirea şi colectarea 

drepturilor în vamă, respectarea interdicţiilor şi restricţiilor şi aplicarea regulilor speciale 

privind contingentele tarifare sau valorice, a tratamentelor preferenţiale şi a altor măsuri de 

politică comercială. Obiectivele avute în vedere au urmărit identificarea și definirea unor 

tehnici de management al riscului de tip protecţionist în scopul definit al protejării economiei 

europene şi creşterii ulterioare a gradului ei de competitivitate la nivel internațional. Fără a se 

limita libera circulație a persoanelor, capitalurilor şi bunurilor între statele lumii, 

protecționismul impune totuși o serie de reglementări care împiedică libera circulație, iar 

autoritatea vamală în mod evident are obligația suplimentară de efectuare a unor verificări 

încrucișate și evaluări cu privire la originea sau locul expedierii transportului, încadrarea 

tarifară greşită a mărfurilor declarate sau operaţiuni legate conform Acordului GATT cu 

impact direct în valoarea ce stă la baza impunerilor vamale.  

Impactul regional al preferințelor fiscale tarifare la importul mărfurilor din țările 

non-UE este o altă direcție de cercetare, care evidențiază efectele economice ale originii 

mărfurilor şi pronunţatul rol protecţionist al impunerilor vamale în relaţiile comerciale 

internaţionale. Au fost identificate riscuri și avute în vedere noi tipuri de mărfuri sau noi rute 

comerciale; noi parteneri comerciali sau noi identităţi; „firme fantomă”; reputaţia agentului 



comercial solvabilitatea agentului comercial; folosirea unui operator de transport/transportator 

şi/sau a unui a unui agent de expediţii de o seriozitate îndoielnică, toate cu un impact direct în 

identificarea măsurilor de politică comerciale ale UE specifice în raport de originea 

mărfurilor. 

O serie de lucrări ştiinţifice publicate după susţinerea tezei de doctorat evidențiază cea 

mai importantă direcție de cercetare, ca o continuare a cercetării începută în perioada stagiului 

doctoral, respectiv: Rolul politicii vamale şi cooperarea transfrontalieră în combaterea crimei 

organizate și finanţării actelor de terorism. Este de notorietate faptul că, în ultimul deceniu, 

au fost depuse eforturi pentru combaterea finanţării terorismului de către statele membre ale 

UE. În acest sens, cu o periodicitate constantă și într-o anumită dinamică, au fost elaborate 

instrumente juridice necesare pentru a dezvolta, dar și a consolida capacităţile de identificare 

a surselor de finanţare, însă, așa cum rezultă din evoluția lucrurilor de pe scena publică 

internațională, ele nu sunt suficiente, eforturile fiind îndreptate, în continuare, către noi forme 

de cooperare transfrontalieră, care vizează însă prioritar și politica vamală. De esenţă este 

faptul că autorităţile vamale de frontieră trebuie să aibă la dispoziţie instrumente și proceduri 

vamale eficiente pentru a preveni şi contracara orice act de pregătire de trecere peste frontieră 

a unor mărfuri sau bunuri de natură să contribuie la obţinerea de profituri neimpozitate care 

pot finanţa acte criminale. 

În finalul tezei, dar nu în cele din urmă, sunt prezentate planuri de evoluție și de 

dezvoltare a carierei, fiind detaliate propunerea de dezvoltare didactică și activitățile privind 

implicarea candidatului în creşterea oportunităţilor de carieră pentru studenți și relația cu 

societatea.  

Principalele direcții privind activitatea de cercetare se referă la combaterea noilor 

amenințări legate de mărfurile care traversează frontierele europene. În acest sens, autorul 

identifică o direcție concretă de cercetare referitoare la evaluarea riscului de fraudă vamală în 

dosarul preţurilor de transfer la declararea valorii în vamă. 

 Mediul extern exercită permanent o presiune asupra performanțelor uniunii vamale.  

Fluxurile comerciale se află în creștere constantă în ultimul deceniu, schemele de afaceri sunt 

din ce în ce mai complexe, iar noua logistică și presiunile concurențiale ale pieţei face dificilă 

aplicarea politicii comercială comune. Pe linie de securitate internă şi chiar externă, 

autorităţile vamale, dar şi alte agenţii guvernamentale, se confruntă, la nivel european, cu 

reforme ale politicilor publice, iar presiunea exercitată de creşterea unor atribuţii complexe, 

nevoia de competenţe noi, dublate de criza economică, care a pus presiune asupra resurselor, 

fac să subziste o vulnerabilitate, atâta timp cât riscurile lanțurilor de aprovizionare 



internaționale au crescut şi ca urmare a globalizării infracționalității și a activităților teroriste. 

Întărirea controalelor la frontieră şi diminuarea fraudei vamale fac parte dintre aceste 

obiective cheie. Fiind singurul serviciu care deține o imagine completă asupra fluxurilor 

comerciale care traversează granița externă a UE, autoritățile vamale pot avea o contribuție 

majoră în domeniul respectiv.  

 La importul în teritoriul comunitar, evaluarea în vamă are în vedere principiul  

determinării valorii în vamă „ca fiind prețul de tranzacție, respectiv prețul efectiv plătit sau de 

plătit pentru mărfuri, când acestea sunt vândute pentru export cu destinația țării de import”. În 

cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată potrivit acestui principiu, Acordul 

privind aplicarea art. VII al GATT, coroborat cu reglementările în acest domeniu prevăzute de 

Codul Vamal comunitar, adoptat prin Regulamentul nr. 2913/92 (art. 28-36) și Regulamentul 

de aplicare al Codului Vamal comunitar nr. 2454/93, stabilește și alte metode de evaluare a 

mărfurilor. Noua direcție de cercetare va analiza, în primul rând, riscul de fraudă în dosarul 

preţurilor de transfer la declararea valorii în vamă, iar evaluarea impactului operațiunilor de 

import la frontiera externă de est a Uniunii Europene va reprezenta o prioritate. 


