MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
BU LETIN INFORMA TIV
NOIEMBRIE 2016

cooperare între Agenţia Naţională de Administrare

AGENDA

Fiscală din România şi Serviciul Vamal de pe lângă
► 31 octombrie – 2 noiembrie, Bucuresti

Domnul

Kunio

MIKURIYA,

secretarul

general

al

Organizaţiei Mondiale a Vămilor, s-a aflat in perioda 31
octombrie – 2 noiembrie 2016 în vizită la Bucureşti.
În cadrul acestei perioade, dl. Kunio MIKURIYA, s-a
întâlnit, la sediul Ministerului de Finanţe Publice, cu dna.
Anca DRAGU, ministrul finanţelor publice (M.F.P), dl.
Dragoş DOROŞ, preşedintele ANAF şi dl. Dorel
FRONEA, vicepreşedinte ANAF coordonator al activitatii

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind
intensificarea colaborării în domeniul prevenirii şi
combaterii fraudelor vamale”. Protocolul a fost semnat
de vicepreşedintele ANAF - coordonator al activitatii
structurilor vamale, Dorel FRONEA, ca reprezentant al
vămii române, şi de directorul general al Serviciului
Vamal, Vitalie VRABIE, ca reprezentant al vămii
moldovene.

structurilor vamale .
În cadrul discutiilor care au avut loc, au fost prezentate
aspecte privind extinderea cooperării transfrontaliere si
au fost abordate aspecte legate de măsurile adoptate
pentru creşterea calităţii serviciului
combaterea

fraudelor

vamale

public vamal,
şi

reducerea

vulnerabilităţii la corupţie.

Ceremonia de semnare a avut loc la cea de-a IX-a
sesiune a Comisiei interguvernamentale moldo-române
de colaborare economică.
Părţile vor depune,în continuare, eforturi comune pentru
prevenirea şi combaterea fraudelor vamale, concomitent
cu fluidizarea traficului de mărfuri şi călători prin
►2–4 noiembrie, Chişinău

Reprezentanţi ai Direcţiei Generale a Vămilor şi cei ai
Serviciului Vamal al Republicii Moldova au semnat în
perioada 2–4 noiembrie, la Chişinău, un Protocol de
colaborare pentru prelungirea valabilită ii “Planului de

punctele comune de trecere a frontierei, precum şi
pentru

securizarea

frontierei

externe

a

Uniunii

Europene.
Totodată, cele două autorităţi au convenit asupra
analizării în continuare a celor 3 proiecte-pilot de la
frontiera dintre Republica Moldova şi România, privind
recunoaşterea operatorilor economici autorizaţi (AEO),
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controlul comun şi schimbul de informaţii vamale

întrebări referitoare la implementare sau tranziţie; Modificări

prealabile.

ale actului de delegare; Stadiul actual al documentelor de
orientare.

►2-4 noiembrie 2016
- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

la

►10 noiembrie 2016

reprezentant al

Directiei Generale a

la sesiunea de instruire privind aplicatia

REX.

- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

la

reprezentant al

Directiei Generale a

reuniunea Grupulului pe probleme de

economie tarifara.
► 2-5 noiembrie 2016
►14 noiembrie 2016

- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

la

reprezentant al

Directiei Generale a

intalnirea subcomitetului OMV privind

managementul informatiilor - single window -

- Bruxelles-Belgia Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

Vamilor la cea de-a 11-a reuniune a grupului de proiect pe
probleme de business. Au fost discutate o serie de subiecte
şi stadiul acestora, cum ar fi: AES/NCTS - pachetul BPM -

► 8-9 noiembrie 2016

modele de procese de business nivel L4 şi specificaţii

- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

reprezentant al

Directiei Generale a

la intalnirea subcomitetului OMV privind

managementul

informatiilor

-

single

window

-

funcţionale; Strategia de tranziţie pentru AES; Strategia de
tranziţie pentru NCTS; O nouă abordare pentru structura
mesajelor rezultatul controlului.

reuniunea grupului de lucru pentru elaborarea ghidului
►14 noiembrie 2016

privind originea nepreferentiala.

- Bruxelles-Belgia ► 9 noiembrie 2016

Participarea unui

- Bruxelles-Belgia -

Vamilor la reuniunea Grupului de experţi ai Codului

Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

reprezentant al

Directiei Generale a

vamal – secţiunea TARIC, Bruxelles, -

Obiectivul

Vamilor la reuniunea Grupulului de proiect Vama 2020 -

reuniunii a fost gestionarea bazei de date TARIC la

autorizaţia unică pentru proceduri simplificate (SASP) în

nivelul Comisiei şi a statelor membre, actualizarea

vederea vămuirii centralizate, a avut ca scop facilitarea
schimbului de informaţii

între reprezentaţii statelor

acesteia în concordanţă cu legislaţia unională aplicabilă
.

membre în ceea ce priveşte autorizaţiile SASP emise
până în prezent, precum şi clarificarea anumitor
subiecte în ceea ce priveşte emiterea autorizaţiilor
pentru vămuirea centralizată, prin aplicarea noilor

►14-15 noiembrie 2016
- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

reglementări.

la

reprezentant al

Directiei Generale a

reuniunea Grupului de de proiect pe

clasificare tarifara produse chimice.
►10 noiembrie 2016
►14-15 noiembrie 2016

- Bruxelles-Belgia Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

Vamilor la cea de-a 10-a reuniune a secţiunii Legislaţie
Vamală Generală din cadrul Grupului de Experţi Vamali
reunită cu Grupul de contact al mediului de afaceri, la
care s-a discutat stadiul în care se află legislaţia vamală a
Uniunii după data de 1 mai, problemele întâmpinate,

- Bruxelles-Belgia Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

Vamilor la cea de-a a 16-a Reuniune a Comitetului
Administrativ

al

Convenţiei

privind

Admiterea

Temporară, încheiată la Istanbul în 1990 (Convenţia de
la Istanbul) şi a 13-a Reuniune a Părţilor Contractante
ale Convenţiei Vamale privind Carnetul ATA pentru
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Admiterea Temporară a Mărfurilor (Convenţia ATA) care
s-au desfăşurat la sediul Organizaţiei Mondiale a
Vămilor.
►15 noiembrie 2016
- Bruxelles-Belgia Directiei Generale a

►22-23 noiembrie

Vamilor la reuniunea Grupului de experţi ai Codului

- Bruxelles-Belgia

vamal – secţiunea Măsuri Tarifare - Obiectivul reuniunii

Participarea unui

Participarea unui

a

fost

reprezentant al

gestionarea

aplicaţiilor

QUOTA2

şi

Vamilor

reprezentant al

Directiei Generale a

la instruirea privind gestionarea serviciilor

SURVEILLANCE2 la nivelul Comisiei şi a statelor

EMCS, principalele elemente prezentate au cuprins

membre, actualizarea şi

serviciile

dezvoltarea acestora în

si

uneltele

suport

oferite

de

concordandă cu legislaţia unională aplicabilă

Europeana in domeniul produselor accizabile.

► 16 noiembrie 2016

►22-26

- Bruxelles-Belgia Participarea unui
Vamilor

la

Comisia

noiembrie

- Bruxelles-Belgia

reprezentant al

Directiei Generale a

Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

a -10-a reuniune a Grupului de proiect

Vamilor la Workshop-ul privind implementarea in UE a

privind alcoolul complet şi parţial denaturat, organizat de

Acordului de facilitare a comertului, Clermon-Ferrand

DG Taxud în cadrul proiectului Fiscalis. Obiectivele

(FR) .

Grupului de proiect constau în elaborarea formulelor de
denaturare pentru alcoolul etilic care să fie utilizate de
toate statele membre ale Uniunuii

Europene

şi

dezvoltarea metodelor de analiză pentru substanţele din
componenţa acestor euro-formule de denaturare.

► 23 – 24 noiembrie 2016
– Vilnius, Lituania –
Participarea unui

reprezentant al

Directiei Generale a

Vamilor la cea de-a 2-a reuniune (faza a II-a) a Grupului
de proiect

”Orientări privind modelul de date UE” -

subgrupul A – organizată prin programul Customs 2020.
► 19 Noiembrie,

Subgrupul

localitatea Gostinari, jud. Giurgiu,

are

ca

sarcină

elaborarea

proiectului

Orientărilor pentru anexa A din regulamentul delegat,
respectiv cel de punere în aplicare a Codului Vamal al

Angajaţi din cadrul Direcţiei Generale a
Vămilor si din cadrul Direcţiei Regionale
Vamale Bucureşti au fost „Plantatori de fapte

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).

bune”, participând alături de alti 300 de
voluntari la plantarea a 3300 de puieti de
plop pe 6 hectare
desfăşurate

la

nivel

national

în cadrul campaniei
Plantăm!

Ingrijim!

Impădurim !

►24-25 noiembrie
Desfăşurarea evaluarii de supraveghere RENAR pentru
Laboratorul vamal central. Au fost evaluate sistemul de
management al calităţii şi domeniul tehnic al acreditării.

►24-25 noiembrie
- Bruxelles-BelgiaParticiparea unui
Vamilor

reprezentant al

Directiei Generale a

la cea de-a 21-a reuniune a grupului de

coordonare vama electronică reunită cu grupul de
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contact al operatorilor economici. Principalele subiecte

desfasurat-o timp de 44 de ani in sistemul vamal,

dezbătute: stadiul dezvoltării proiectelor privind AES,

constituind un exemplu pentru cei alaturi de care a

NCTS, decizii vamale, UUM&DS, Ghi eul unic, ICS2,

muncit.

REX, ITO, Surv3, CS/RD2, UCC INF.

► 28 noiembrie 2016
– Bruxelles - Belgia Participarea unui

REZULTATE OBTINUTE

reprezentant al

Directiei Generale a

Vamilor la cea de-a 65-a reuniune a Comitetului Cod
Vamal- secţiunea Legislaţie Vamală Generală reunită cu
cea de-a 22-a reuniune a grupului de coordonare privind
vama electronică - principalul element de dezbatere în
cadrul acestei reuniuni l-a reprezintat elaborarea
documentului draft a Regulamentului de punere în
aplicare privind modalităţile tehnice pentru dezvoltarea,
întreţinerea şi utilizarea sistemelor electronice (început

►În luna noiembrie 2016 s-au derulat 153 de controale
ulterioare la sediul agenţilor economici, precum şi
10.800 reverificări ale declaraţiilor vamale. În urma
acestor

operaţiuni

au

fost

identificate

287

de

fraude/iregularităţi, stabilindu-se suplimentar diferenţe
de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv
accesoriile aferente în sumă totală de 8.046,5 mii lei.

în perspectiva noului sistem „Decizii Vamale” din UCC).
►Totodată,

au

fost

identificate

4

cazuri

de

fraude/iregularităţi mai mari de 10.000 euro, privind

► 28 noiembrie 2016

resursele proprii tradiţionale, stabilindu-se suplimentar

– Bruxelles - Belgia Participarea unui reprezentant al Directiei Generale a Vamilor
la a 5-a reuniune a Grupului de experti vamali -

diferenţe de drepturi vamale în sumă totală de 1.502,2
mii lei RPT.

Nomenclatura tarifara si statistica - Sectiunea Head of
Tariff

►Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă

► 28 noiembrie 2016

se ridică la sumă totală de 16,2 mii lei.

totală de 47,5 mii lei, iar valoarea mărfurilor confiscate

Participarea reprezentantilor Directiei Generale a Vamilor
la întâlnirea cu reprezentanţi ai industriei tutunului: BAT,

►În luna noiembrie 2016

JTI şi PMI, la sediul DGV. S-au purtat discuţii privind

395.257 articole susceptibile a încãlcaca un drept de

Strategia nationala 2017-2020, pentru prevenirea si

proprietate intelectualã, în valoare de aproximativ

combaterea traficului ilicit cu tigarete şi produse din

1.152.170 EURO.

au fost retinute în total

tutun şi asupra planului acesteia.
►numărul de țigarete confiscate: 686.620 bucati

►Cu

prilejul

pensionarii,

Directia Generala a Vamilor si
colectivul acesteia il felicita pe
domnul Octavia Flesariu (şef
serviciu

în

cadrul

ANAF

-

Direcţia generala de strategie şi
relaţii

internaţionale)

pentru

activitatea remarcabila pe care a
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► Descoperiri efectuate prin echipamente control vamal

nedistructiv 11 descoperiri: 62.640

igarete;

70 l

Motorină
► Echipele de supraveghere si control vamal au intocmit

un numar de 435 procese verbale de control în luna
noiembrie 2016, fiind aplicate amenzi contravenţionale
în cuantum de 1.821.734 lei.

Totodata,

valoarea

bunurilor

confiscate

fiind

de

8.173.062 lei. De asemenea au fost intocmite 27
sesizari penale.

CAZURI SEMNIFICATIVE
►Biroul Echipe Canine si Serviciul Supraveghere
Vamală, Direcţia Supraveghere şi Control Vamal,
Direcţia Generală a Vămilor a organizat în perioada 16-

DOMENIUL DROGURI, SUBSTANTE PSIHOTROPE,
PSIHOACTIVE, PRECURSORI

18 noiembrie 2016, o acţiune de control pe raza DRV
Galati – PTF Ostrov , DRV Cluj – PTF Bors, PTF Petea
şi DRV Ploiesti – PTF Giurgiu. Obiectivele acţiunii au

►25 noiembrie 2016, Biroul Vamal Albita

fost: Prevenirea şi combaterea contrabandei cu produse

- au fost descoperite 3 grame heroina disimulate in

accizabile în vederea protejării intereselor economice

locasul pentru baterie al unui telefon mobil. Cazul

naţionale şi comunitare si Combaterea traficului ilicit de

a

droguri si produse cu regim special. Au fost intocmite

fost

predat

organelor

de

politie

pentru

continuarea cercetarilor.

patru P.V.C.S.C. si doua sesizari penale. Cuantumul
amenzilor aplicate a fost de

60 000 lei, au fost

confiscate: 2 150 pachete ţigarete (43 000 fire); 24 litri

DOMENIUL SUBSTANTE INTERZISE (STEROIZI
ANABOLIZANTI)

bauturi alcoolice si au fost retinute in vedere confiscarii
2836 grame bijuterii si 8400 dolari SUA falsificati.
In total valoarea bunurilor retinute si a cuantumului

►22 noiembrie 2016, Biroul vamal Bucuresti

amenzilor fiind de 97 737,57 LEI

posta
-au fost descoperite 60 comprimate DHEA produs
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 retinuta in
vederea confiscarii

DOMENIUL METALE SI PIETRE PRETIOASE

►15 Noiembrie 2016, Biroul Vamal de Frontiera
Otopeni Calatori
-au fost descoperite 616 grame diverse bijuterii si
monede de aur care nu au fost declarate autoritatii
vamale. Autoritatea vamala a luat masura retinerii marfii
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in

vederea

confiscarii

si

aplicarea

unei

amenzi

contraventionale in cuantum de 3000 RON.

·

►14 Noiembrie 2016, Biroul Vamal de Frontiera

►28 Noiembrie 2016, Biroul Vamal Constanta
Sud

Otopeni Calatori
-au fost descoperite 3693,26 grame diverse bijuterii din

- au fost descoperite 57.834 buc. rezerve aparat

aur, care nu au fost declarate autoritatii vamale.

ras susceptibile a incalca drepturile de proprietate

Autoritatea vamala a luat masura retinerii marfii in

intelectuala

vederea

GILLETTE.Valoarea estimativa a bunurilor fiind de

confiscarii

si

aplicarea

unei

amenzi

contraventionale in cuantum de 3000 RON.

ale

titularului

marcii

28.917 EURO.

DOMENIUL ÎNCĂLCĂRII DREPTULUI DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FORMARE PROFESIONALĂ
►14 Noiembrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud,
-au fost descoperite 29.708 buc. jucarii susceptibile a
incalca

drepturile

de

proprietate

intelectuala

ale

►2-3 noiembrie, Piatra Neamţ

titularilor marcilor LEGO, STAR WARS si SUPER

Lectori din cadrul Directiei generale a vamilor au

HEROES. Valoarea estimativa a bunurilor fiind de

participat

297.080 EURO.

organizate pentru Direcţia Regională Vamală Iaşi

la

cursurile

de

pregătire

profesională

privind noutăţile legislative referitoare la controlul vamal
ulterior,codul vamal al Uniunii si regulamentele

►17 Noiembrie 2016, Biroul Vamal Constanta
Sud

sale.
►15-16 noiembrie,Timisoara

- au fost descoperite12.181 buc. cosmetice si

Lectori din cadrul Directiei generale a vamilor au

lame

participat

pentru

calcaie

susceptibile

a

incalca

la

cursurile

de

pregătire

profesională

drepturile de proprietate intelectuala ale titularilor

organizate pentru Direcţia Regională Vamală Timişoara,

marcilor OUTDOOR GIRL si DOVE. Valoarea

privind noutăţile legislative referitoare la controlul vamal

estimativa a bunurilor fiind de 363.985 EURO.
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ulterior, Codul vamal al Uniunii si regulamentele

sale.
►21-25 noiembrie, BVF Siret
Cu avizul prealabil al CNCAN, s-a desfăşurat cursul cu
tema „Radioprotecţie în domeniul nuclear” pentru
obţinerea permisului de exercitare de nivel 1, domeniul
ARN, specialităţile TN (X şi gamma). La cursul susţinut
de formatori din cadrul DRV Iaşi au participat 14
cursanţi.

►23-25 noiembrie, Bucuresti.

Lectori din cadrul Directiei
generale

a

vamilor

au

oragnizat si sustinut, cursul
cu tema: utilizarea aplicatiei
RPT, la care au participat cursanti din cadrul Direcţiilor
regionale vamale Timişoara,Galati,Cluj şi Iasi.

VAMA IN PRESA
►http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/11/07/comuni

cat-de-presa-dgv-20-09-18
►http://radiochisinau.md/cooperarea-vamala-

moldoromana-simplificarea-procedurilor-vamale-sicombaterea-traficului-illicit-de-marfuri---40517.html
►http://puterea.info/?p=21706http://www.agerpres.ro/ots

/2016/11/03/secretarul-general-al-organizatiei-mondialea-vamilor-in-vizita-la-a-n-a-f-directia-generala-a-vamilor14-28-55
►http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-11-

03/Secretarul+general+al+Organizatiei+Mondiale+a+Va
milor+in+vizita+la+A.N.A.F+%E2%80%93+Directia+Gen
erala+a+Vamilor
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