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AGENDA
►04 octombrie 2016, sediul SELEC (Bucuresti).

Participarea la cea de-a 6-a întâlnire a Task – Forceului Environment and Nature Crime (ENCTF).
Reuniunea a avut ca scop analiza abordãrii regionale a
prevenirii si combaterii încãlcãrii legislatiei privind mediul
si s-a bucurat de participarea reprezentantilor autoritãtilor
vamale si de politie din statele membre SELEC.
► 10 octombrie 2016, Bucuresti.
Participarea la evenimentul anual organizat de
Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din
Romania (AIPROM). La reuniune au fost prezentate
aspecte privind durabilitatea economicã, sustenabilitatea
socialã si importanta dezvoltãrii durabile a mediului, în
viziunea AIPROM si s-a reconfirmat continuarea
eforturilor pentru întãrirea colaborãrii dintre toti cei
interesati în acest domeniu, autoritãti publice si sectorul
privat.
► 19 octombrie 2016, Timişoara.
Primirea
de
catre
dl.
Dorel
Fronea,
Vicepreşedinte ANAF, coordonator al activitătii
structurilor vamale împreuna cu reprezentanti
ai autoritătii vamale de la nivel central si local a
unei delegatii a autoritătii vamale sârbe
condusă de dl. Milos Tomic director general al
Administraţiei Vamale din Serbia.

OCTOMBRIE 2016

o colaborare mai strânsă în domeniile de
specialitate vizate şi a realizării de schimburi de
experienţă în domenii de interes din activitatea
vamală, exprimându-şi totodată deschiderea pentru
realizarea în viitor a unor planuri de acţiune
comune pentru combaterea traficului ilicit de
mărfuri şi în special a celui de ţigarete.

► 19 – 21 octombrie 2016, Poiana Braşov.
Participarea la cea de-a XVIII-a ediţie a Simpozionului
cu tema „Contrafacerea şi pirateria în domeniul
proprietăţii intelectuale”, organizat de ROMINVENT
SA, alãturi de reprezentanti ai Tribunalului Bucureşti, ai
Curtii de Apel Bucureşti, ai Ministerului Public, ai
Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea
Informaţională, ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, ai
Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, avocaţi,
consilieri în proprietate industrială, agenţi economici,
reprezentantul DRV Galati a sustinut o prezentare
privind “Protecţia vamală a drepturilor de proprietate
intelectuală. Modificări legislative, studiu de caz şi reguli
de bună practică”.
► 21 octombrie 2016, Bucureşti.
Primirea
de
catre
dl.
Dorel
Fronea,
Vicepreşedinte ANAF, coordonator al activitătii
structurilor vamale împreuna cu reprezentanti
ai autoritătii vamale de la nivel central, a unei
delegaţii a autoritătii vamale germane condusă
de
dl.
Norbert
Drude,
preşedintele
Zollkriminalamt.

Discuţiile s-au concentrat pe îmbunătăţirea
cooperării şi colaborării la nivel central şi local între
cele două administraţii vamale în vederea
combaterii traficului ilicit de mărfuri la frontiera
comună între România şi Serbia. Părţile au stabilit

Au fost abordate aspecte de nivel strategic, dar şi
tactic şi operaţional, principalele direcţii de acţiune
fiind dezvoltate în ceea ce priveşte combaterea
traficului ilicit cu mărfuri şi stoparea fraudelor
vamale. Părţile au stabilit o colaborare mai strânsă
în domeniile de specialitate vizate, exprimându-şi
totodată deschiderea pentru realizarea în viitor a
unor schimburi de experienţă în domenii de interes
din activitatea vamală. Astfel, în perioada
următoare, reprezentanţi de la nivel managerial al
autorităţii vamale din România, vor participa la un
schimb de experienţă cu administraţia vamală din
Germania, în vederea înfiinţării echipelor mobile a
Vămii Române după modelul german.

Laboratorul vamal central a participat la testul
interlaboratoare
organizat
de
Institutul
de
Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române.

REZULTATE OBTINUTE
► Incasari

Structurile vamale din cadrul ANAF au avut, în luna
septembrie, încasări de 155.5%, din planul stabilit,
atingând valoarea de 939.190.000 lei, ceea ce reprezintă
o contribuţie semnificativă la bugetul statului.
►Echipele de supraveghere si control vamal au
intocmit un numar de 406 procese verbale de control
în luna octombrie 2016, fiind aplicate amenzi
contravenţionale în cuantum de 1.852.709 lei. Valoarea
bunurilor confiscate fiind de 6.266.374 lei. De asemenea
au fost intocmite 25 sesizari penale.

►23-28 octombrie 2016, Gottingen, Germania

Reprezentanti ai autoritătii vamale au efectuat o
vizita de lucru, prin programul Customs 2020, la
invitatia autoritătii vamale din Germania.
Vizita avut drept subiect: constituirea si organizarea unor
unitati mobile de control vamal pe caile rutiere nationale
si instruirea personalului prevăzut pentru aceste unităti.

► 26 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

Participarea la întâlnirea Task Force Tobacco
Meeting; contrabanda cu ţigări în prezent este evaluată
ca fiind unul dintre cele mai serioase riscuri la adresa
securităţii la frontiera dintre R Moldova şi Ucraina.
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor de drept
din UA, PL, RO şi SK, precum şi reprezentanţi ai
industriei tutunului: BAT, JTI, ITL şi PMI, reprezentanţi ai
OLAF, SELEC şi HMRC din Marea Britanie.S-au purtat
Discuţii referitor la Strategia naţională şi Planul de
acţiune privind combaterea traficului ilicit cu produse din
tutun 2017-2021. Modificarea legislaţiei privind
distrugerea produselor din tutun şi confiscarea
echipamentelor ilegale pentru producţia produselor din
tutun.

► 31 octombrie 2016, la sediul Directiei generale a

vamilor
Intâlnire cu reprezentanţi ai industriei tutunului: BAT,
JTI şi PMI, s-au purtat discuţii privind combaterea
contrabandei şi trasabilitatea produselor din tutun.

► Octombrie 2016, Bucuresti

► În luna octombrie 2016 s-au derulat 111 de
controale ulterioare la sediul agenţilor economici,
precum şi 7.802 reverificări ale declaraţiilor vamale.
În urma acestor operaţiuni au fost identificate 315 de
fraude/iregularităţi, stabilindu-se suplimentar diferenţe de
drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv
accesoriile aferente în sumă totală de 7.420,4 mii lei.
Au fost identificate 4 cazuri de fraude/ iregularităţi
mai mari de 10.000 euro, privind resursele proprii
tradiţionale, stabilindu-se suplimentar diferenţe de
drepturi vamale în sumă totală de 693,3 mii lei.
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă
totală de 60 mii lei, iar valoarea mărfurilor confiscate se
ridică la sumă totală de 53 mii lei.
► În luna octombrie 2016 au fost retinute în total

257.737 articole susceptibile a încãlca un drept de
proprietate intelectualã, în valoare de aproximativ
1.706.585 EURO
► Numărul de tigarete confiscate - 795.336 bucati.
► Descoperiri efectuate cu echipamente, aparate şi

sisteme Unitatea Nucleară: 98.100 bucăti tigarete

CAZURI SEMNIFICATIVE
DOMENIUL NEDECLARAREA SUMELOR IN
NUMERAR
► 03 octombrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Călători
Urmare a controlului vamal, a fost descoperita suma de
100.000 USD care nu a fost declarata autoritatii vamale.
A fost luata masura retinerii celor 100.000 USD in
vederea confiscarii.

DOMENIUL ÎNCĂLCĂRII DREPTULUI DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

► 03 octombrie 2016 , Biroul Vamal Albita

Urmare a controlului vamal, a fost descoperita suma de
18.735 USD peste limita de 10.000 Eur care nu a fost
declarata autoritatii vamale. A fost luata masura retinerii
sumei de 18.735 USD in vederea confiscarii si
sanctionarea contraventionala cu amenda in cuantum
de 3.000 RON.

► 19 octombrie 2016 , Biroul Vamal Constanta Sud
Urmare a controlului vamal au fost descoperite si retinute
in vederea confiscarii 53.900 bucati penare susceptibile
a incalca drepturile de proprietate intelectuala ale
titularului marcilor BURBERRY. Valoarea estimativa a
bunurilor fiind de 539.000 EURO.

►26 octombrie 2016 , Biroul Vamal Otopeni Calatori Urmare a controlului vamal, a fost descoperita suma de
11.000 Eur si 6.000 USD peste limita de 10.000 Eur care
nu a fost declarata autoritatii vamale. A fost luata masura
retinerii sumei de 11.000 Eur si 6.000 USD in vederea
confiscarii si sanctionarea contraventionala cu amenda in
cuantum de 3.000 RON.
► 27 octombrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori

Urmare a controlului vamal, a fost descoperita suma de
29.300 USD peste limita de 10.000 Eur care nu a fost
declarata autoritatii vamale. A fost luata masura retinerii
sumei de 29.300 USD in vederea confiscarii si
sanctionarea contraventionala cu amenda in cuantum de
3.000 RON.

► 25 octombrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud
Urmare a controlului vamal au fost descoperite si retinute
in vederea confiscarii 13.806 buc. jucarii susceptibile a
incalca drepturile de proprietate intelectuala ale titularilor
marcilor POKEMON, HOT WHEELS, LAMBORGHINI,
MONSTER ENERGY, LITTLE PONY si BARBIE.
Valoarea estimativa a bunurilor fiind de 138.060 EURO.

► 27 octombrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori

Urmare a controlului vamal, a fost descoperita suma de
45.000 EUR peste limita de 10.000 Eur care nu a fost
declarata autoritatii vamale. A fost luata masura retinerii
sumei de 45.000 EUR in vederea confiscarii si
sanctionarea contraventionala cu amenda in cuantum
de 3.000 RON.
DOMENIUL METALE SI PIETRE PRETIOASE
► 21 octombrie 2016, Biroul Vamal de Frontiera

Sculeni
Urmare a controlului vamal, au fost descoperite 610 grame
bijuterii din argint, bijuterii nedeclarate, neprezentate si
sustrase de la controlul vamal. Autoritatea vamala a luat
masura retinerii marfii in vederea confiscarii si aplicarea
unei amenzi contraventionale in cuantum de 8.000 RON.

►26 octombrie 2016 , Biroul Vamal Constanta Sud
Urmare a controlului vamal au fost descoperite si retinute
in vederea confiscarii 9.000 perechi sosete susceptibile a
incalca drepturile de expeditie Turcia. Valoarea
estimativa a bunurilor fiind de 45.000 EURO.

DOMENIUL DROGURI, PSIHOTROPE, PSIHOACTIVE,
PRECURSORI

► 29 octombrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 30 grame
diverse produse cu continut de coca. Cazul a fost predat
organelor de politie pentru continuarea cercetarilor.

retinuta in vederea confiscarii si a fost aplicata amenda
contraventionala in cuantum de 30.000 RON.

DOMENIUL ARME, MUNITIE (INCLUSIV
PIROTEHNICE), PĂRTI ARME, PRODUSE CU DUBLA
UTILIZARE
► 26 octombrie 2016 , Biroul Vamal Timisoara

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 2 buc.
cartuse cu glont. Cazul a fost predat organelor de
cercetare penala pentru continuarea cercetarilor.

►12 octombrie 2016, Biroul Vamal Albita

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 60 fiole
testosterona si 360 comprimate strombafort produse cu
continut de substante anabolizante aflate pe Lista
interzisa 2015, care nu au fost declarate autoritatii
vamale. Autoritatea vamala a luat masura retineii marfii
si aplicarea unei amenzi contraventionale in cuantum de
33.000 RON.
► 26 octombrie 2016, Biroul Vamal Bucuresti Po ta

► 05 octombrie 2016, Biroul Vamal Siret

Urmare a controlului vamal au fost descoperita partida
de marfa care consta in 1210 buc. arme cu aer
comprimat care nu avea autorizatie de tranzit eliberat de
D.A.E.S.P. A fost luata masura retinerii marfii si predarea
cazului organelor PTF Siret pentru continuarea
cercetarilor.
► 28 octombrie 2016, Biroul Vamal Timisoara

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 2 buc
pistol cu glont si 157 cartuse cu glont care nu au fost
declarate autoritatii vamale si pentru care nu au fost
indeplinite conditiile de introducere in tara . Cazul a fost
predat organelor de cercetare penala pentru continuarea
cercetarilor.

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 4
flacoane SARMS modulatori androgeni selectivi
substanta care se regaseste pe Lista substantelor
dopante cu grad mare de risc din Legea 104/2008 cu
modificarile si completarile ulterioare. Marfa a fost
retinuta in vederea confiscarii.

FORMARE PROFESIONALĂ
► In perioada 17-21 octombrie 2016 , a fost organizat

la la sediul Directia Regionala Vamala Iasi cursul de
radioprotectie in domeniul nuclear, sustinut de 4
formatori din cadrul Directiei Regionale Vamala Iasi si la
care au participat 18 cursanti din cadrul birourilor vamale
apartinand Directiei Regionale Vamala Iasi si un cursant
din partea biroului vamal Giurgiulesti - Directiei
Regionale Vamala Galati.

REPREZENTAREA ROMÂNIEI LA
ACTIUNILE / SEDINTELE ORGANIZATE
DE COMISIA EUROPEANĂ
► 05 - 06 octombrie 2016

DOMENIUL SUBSTANTE INTERZISE (STEROIZI
ANABOLIZANTI):
►09 octombrie 2016, Biroul Vamal Oancea

Urmare a controlului vamal au fost descoperite 10 fiole
testosteron 1.000 comprimate oxaver si 1.000
comprimate stanover produes cu continut de substante
anabolizante care se regasesc pe Lista substantelor
dopante cu grad mare de risc din Legea 104/2008 cu
modificarile si completarile ulterioare. Marfa a fost

Participarea la cea de-a 20-a reuniune a grupului de
coordonare privind vama electronică. Au fost
discutate o serie de subiecte si stadiul acestora, cum ar
fi: REX, Decizii Vamale, Gestionarea uniformă a
utilizatorilor
si
semnătura
electronică,
BTI,
Supraveghere3, CCN2, Ghiseul Unic, EUCDM.
► 05 - 06 octombrie 2016

Participarea la Reuniunea Grupulului de proiect
Vama 2020. Autorizația unică pentru proceduri
simplificate (SASP) în vederea vămuirii centralizate, a
avut ca scop facilitarea schimbului de informații între
reprezentaţii stalelor membre în ceea ce privește
autorizațiile SASP emise până în prezent precum şi

clarificarea anumitor subiecte în ceea ce priveşte
emiterea autorizaţiilor pentru vămuirea centralizată, prin
aplicarea noilor reglementări.
►07 octombrie 2016
Participarea la cea de-a 62-a reuniune a Comitetului
Cod Vamal si reuniunea comună a Comitetului Cod
Vamal cu Grupul de Experti ai Comitetului pe taxe pe
accize/ taxe indirecte. A fost discutat articolul 329 alin
(8) din Regulamentul de punere în aplicare a Comisiei nr.
2447/2015 care se referă la stabilirea biroului vamal de
ie ire în care mărfurile aflate sub regim suspensiv de la
plata accizelor sunt exceptate de la utilizarea
simplificărilor privind exportul urmat de tranzit si
contractul unic de transport. In urma sedintei s-a decis ca
alin (8) al art. 329 sa fie eliminat complet.
► 10 octombrie 2016

Participarea la cea de-a 64-a reuniune a sectiunii
Legislatie Vamală Generală, din cadrul Comitetului
Codului Vamal - subiectele dezbătute au avut în vedere
problemele puse în discuţie pe ordinea de zi (elaborarea
unui proiect de act de implementare pentru dezvoltarea,
mentinerea si folosirea sistemelor electronice pentru
schimbul de informatii intre autoritatile vamale si cu
Comisia si pentru stocarea unor astfel de informatii
precum si migrarea autorizatiilor emise de statele
membre in perioada 1 mai 2016 - 2 octombrie 2017 din
sistemele nationale către Sistemul de decizii vamale).
►13 -14 octombrie 2016

Participarea la prima reuniune (faza a II-a) a Grupului
de proiect ”Orientări privind modelul de date UE” subgrupul A – organizată prin programul Customs
2020. Subgrupul are ca sarcină elaborarea proiectului
Orientărilor pentru anexa A din regulamentul delegat,
respectiv cel de punere în aplicare a Codului Vamal al
Uniunii (cerinţe comune în materie de date pentru cereri
şi decizii, respectiv formatele şi codurile cerinţelor
comune în materie de date pentru cereri şi decizii);
► 18-19 octombrie 2016

Participarea la cea de-a 7a reuniune a Grupului de
proiect privind titlul V din Codul Vamal al Uniunii –
Simplificări, organizată prin programul Customs 2020.În
cadrul Grupului de proiect se continuă discuţiile relevante
cu părţile interesate referitoare la problemele deschise
cu privire la simplificările prevăzute în titlul V din UCC.
Acesta are ca scop clarificarea procedurilor utilizate în
cadrul simplificărilor şi pregătirea liniilor directoare pentru
o abordare armonizată în toate statele membre şi
elaborarea unui "Îndrumar pentru statele membre,
operatorii economici Si Comisie" pentru simplificările
prevazute in titlul V din UCC. În prezent, în lucru în
cadrul grupului, se află versiunea a doua a Îndrumarului.
► 18-19 octombrie 2016

Participarea la întâlnirea Statelor Membre privind
măsuri de combaterea comerţului ilicit cu produse

din tutun şi la întâlnirea anuală cu reprezentanții
industriei tutunului (ITL, JTI, BAT);
Informare despre cooperarea dintre OLAF (B.2) și
Serviciul Vamal Federal al Federației Ruse în lupta
împotriva contrabandei cu produse din tutun.
Prezentări ale reprezentanţilor industriei tutunului:
Imperial Tobacco Limited (ITL), Japanese Tobaco
International SA (JTI) şi British American Tobacco (BAT),
privind activitatea desfăşurată în baza acordurilor
semnate cu Uniunea Europeană.
► 21 octombrie 2016

Participarea la cea de-a 63-a reuniune a Comitetului
Cod Vamal unde s-au discutat propuneri de modificare
a Regulamentului de punere în aplicare a Comisiei nr.
2447/2015.
► 24 octombrie 2016

Participarea la cea de a treia sesiune a Secţiunii
Regimuri Speciale, altele decât Tranzitul, din cadrul
Grupului de Experti Vamali - subiectele dezbătute au
avut în vedere problemele puse în discuţie pe ordinea de
zi (distrugerea trebuie autorizata fie pentru regimul de
perfectionare activa fie pentru destinatie finala,
reprezentarea in vama pentru autorizarea regimurilor
speciale este permisa doar prin reprezentare directa,
dificultati in aplicarea regimului de admitere temporara,
datorita conditiei generale prevazuta de noua legisatie ca
titularul autorizatiei si titularul procedurii sa fie stabiliti in
afara teritoriului vamal al Uniunii; s-a decis modificarea
actului de delegare - Regulamentul 2446/2015)
► 24-25 octombrie 2016

Participarea la prima reuniune a grupului de proiect
”Orientări privind modelul de date UE” subiectele
dezbătute au avut în vedere regimurile de punere in
liberă circulatie codificate cu codurile 40, 42, 43, 44, 45,
46, 48.
► 25 octombrie 2016

Participarea la instruirea cu privire la utilizarea
componentei CRMS-RIF 02 a Sistemului Vamal de
Management al Riscurilor (denumit CRMS). CRMSRIF este un sistem securizat care permite autorităţilor
vamale din statele membre şi Comisiei să facă schimb
de informaţii privind riscurile pe care le pot prezenta
mărfurile importate, exportate şi aflate în tranzit.
► 25 octombrie 2016

Participarea la a treia reuniune a Secţiunii Datorie
Vamală şi Garanţii din cadrul Grupului de Experţi pe
Codul Vamal al Uniunii (CEG/DEB/3), un eveniment
organizat de Comisia Europeană prin DG TAXUD principalele elemente de dezbatere în cadrul acestei
reuniuni s-au axat asupra proiectului Orientărilor privind
datoria vamală.

►octombrie 2016

Participarea Laboratorului vamal central la testul
interlaboratoare pentru analiza produselor alcoolice
organizat de Reţeaua Europeană a Laboratoarelor
Vamale din cadrul DG Taxud.
►octombrie 2016

Participarea Laboratorului vamal central la testul
interlaboratoare pentru analiza zaharurilor şi produselor
zaharoase organizat de Reţeaua Europeană a
Laboratoarelor Vamale din cadrul DG Taxud.

NOUTATI LEGISLATIVE
► Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2759 din 23
septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în
zonele libere (M.O. nr. 778 din 4 oct. 2016)
► Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2901/10.10.2016
pentru aprobarea instructiunilor de completare a
documentului administrativ în format electronic (e-DA)
utilizand aplicatia EMCS-RO Miscari de control al
miscarilor cu produse accizabilein regim suspensiv de
accize, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
861/28.10.2016.

VAMA ÎN PRESĂ
►http://www.amosnews.ro/56000-euro-si-35300-retinutivederea-confiscarii-de-inspectorii-vamali-dincadrul-bvf-otopeni-2016
►http://www.capital.ro/inspectorii-vamali-au-retinut56000-euro-si-35400-dolari-la-oto.html
►http://www.agerpres.ro/economie/2016/10/28/inspector
ii-vamali-au-retinut-56-000-euro-si-35-400-dolari-laotopeni-12-35-22
►http://www.universulargesean.ro/inspectorii-vamali-dinaeroportul-henri-coanda-au-confiscat-56-000-euro-si-35300-dolari/
►http://www.curierulnational.ro/Actualitate/20161029/Marfuri+de+aproximativ+152+880+lei+confiscate+d
e+inspectorii+vamali+din+Constanta
►http://mesagerdeconstanta.ro/2016/10/28/marfurivaloare-de-aproximativ-152-880-lei-confiscate-deinspectorii-vamali/
►http://www.amosnews.ro/marfuri-valoare-deaproximativ-152-880-lei-confiscate-de-inspectorii-vamali2016-10-28
►http://www.adevarul.infoziare.ro/stire/10631959/Actuali
tate+Marfuri+de+aproximativ+152+880+lei+confiscate+d
e+inspectorii+vamali+din+Constanta
►http://mesagerdeconstanta.ro/2016/10/24/aproximativ54000-bucati-penare-contrafacute-valoare-deaproximativ-162-000-euro-retinute-de-inspectorii-vamali/
►http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/21/comuni
cat-de-presa-agentia-nationala-de-administrare-fiscala12-07-46

