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AGENDA
► 6-7 decembrie 2016 - Bruxelles, BelgiaParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la atelierul de lucru privind evaluarea
organoleptică şi etichetarea uleiului de măsline,
organizat de Reţeaua Laboratoarelor Vamale
Europene - DG TAXUD, în cadrul programului Customs
2020.

►7 decembrie 2016 - Bruxelles, BelgiaParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la sesiunea de instruire pentru aplicaţia REX –
Sistemul de exportatori înregistraţi în contextul
Sistemului Generalizat de Preferinţe.

►7 decembrie 2016- Bruxelles, BelgiaParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la reuniunea grupului de proiect privind
capitolele de produse alimentare ale SA/NC, eveniment
organizat de DG TAXUD.

►12 - 13 decembrie 2016- Bruxelles BelgiaParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la cea de-a 11-a reuniune a grupului de experţi
vamali – secţiunea legislaţie generală reunită cu grupul
de contact al operatorilor de date şi cea de-a 66-a
reuniune a Comitetului Cod Vamal reunită cu grupul de
contact al operatorilor. În cadrul celor două reuniuni au
fost discutate modificările regulamentelor delegat şi de
punere în aplicare la UCC. De asemenea, au fost
supuse discuţiei statelor membre versiunea revizuită a
îndrumarului privind simplificările din Titlul V din UCC şi
documentul de control, anexă a îndrumarului, elaborat
cu scopul de a uniformiza modul de control în statele
membre.

►13 - 14 decembrie 2016 - Riga - Letonia Participarea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la cea de-a doua reuniune a grupului de
proiect ”Orientări privind modelul de date UE”, la care
au fost discutate o serie de documente privind
combinatii de coduri de regim vamal, in contextul noii
legislatii.

►15 decembrie 2016- Bruxelles BelgiaParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la reuniunea privind discutarea rezultatelor
testului interlaboratoare pentru analiza zaharurilor şi
produselor zaharoase, organizată de Reţeaua
Laboratoarelor Vamale Europene - DG TAXUD, în
cadrul programului Customs 2020.

DECEMBRIE 2016

ilicit cu produse din tutun la frontiera vamala - punct
vamal Porubne (Cernauti), Ucraina. S-au purtat discutii
privind analiza situatiei in domeniul traficului ilicit cu
produse din tutun, masuri pentru combaterea traficului
ilegal cu produse din tutun pe frontiera vamala:
Cooperarea la frontiera intre agentiile vamale ale
tarilor invecinate, organizarea si implementarea
serviciilor canine din Ucraina, procedura de utilizare a
echipelor canine in cadrul Serviciului Fiscal de Stat al
Ucrainei.

► 16 decembrie 2016 - Bruxelles-Belgia Participarea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la reuniunea subgrupului de experţi privind
trasabilitatea şi elementele de siguranţă, pentru
produsele din tutun (trasabilitatea definită ca fiind
"capacitatea de a urmări un produs sau o componentă
prin intermediul etapelor specifice lanţului de
aprovizionare şi de a urmări istoricul, utilizarea sau
localizarea acelui produs sau componente"). S-au
purtat dezbateri privind implementarea sistemului de
trasabilitate si elementele de siguranţă ca urmare a art.
15 si art. 16, prevăzute de Directiva 2014/40/EU.

►22 decembrie, Biroul Vamal Sculeni
În ziua de 22 decembrie 2016, a avut loc o întalnire de
lucru între conducătorii administrațiilor vamale din
România și Republica Moldova. În cadrul intalnirii a fost
evidenţiată necesitatea coodonării eforturilor in vederea
accelerării formalităţilor de vămuire de către birourile
vamale amplasate la frontiera dintre România şi
Republica Moldova vizând traficul de mărfuri şi calători,
îndeosebi în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul
Nou când traficul este foarte intens. Vicepreşedintele
ANAF, coordonator al activităţii structurilor vamale din
Romania, dl. Dorel Fronea, a reliefat că partea română
va aloca un număr suplimentar de lucrători vamali
pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, fiind totodată
utilzate în mod intens tehnologia informaţiei şi
mijloacele de control specifice în vederea fluidizării
traficului la frontieră concomitent cu securizarea
frontieri vamale a Uniunii Europene. În acest context,
şefii birourilor vamale de frontieră vor efectua în
permanenţă un schimb punctual de informaţii şi se vor
întâlni ori de cate ori este nevoie pentru identificarea
unor soluţii reciproc acceptabile în vederea fluidzării
traficului şi a securizării frontierei vamale a Uniunii
Europene. La întâlnirea de la Sculeni a participat şi
domnul Fredolin Lecari, şeful Poliţiei de Frontieră din
Republica Moldova.

► 15-16 decembrie 2016 -CernautiParticiparea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la seminarul pe tema: Combaterea traficului
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►19-21decembrie

2016-

Bruxelles

Belgia-

Participarea unui reprezentant al Directiei Generale a
Vamilor la cea de-a 174-a reuniune a Comitetului
pentru Codul Vamal, Secţiunea Nomenclatură tarifară
şi statistică (Sectoare Textile, Mecanice/Diverse),
eveniment organizat de CE, DG TAXUD.

REZULTATE OBTINUTE
►Echipele de supraveghere si control vamal au
intocmit un numar de 315 procese verbale de control în
luna decembrie 2016, fiind aplicate amenzi
contravenţionale în cuantum de 1.529.700 lei.
Totodata, valoarea bunurilor confiscate a fost de
5.050.504 lei in luna decembrie 2016.
De asemenea au fost intocmite 20 sesizari penale.
► În luna decembrie 2016 s-au derulat 129 de
controale ulterioare la sediul agenţilor economici,
precum şi 7.084 reverificări ale declaraţiilor vamale. În
urma acestor operaţiuni au fost identificate 262 de
fraude/iregularităţi, stabilindu-se suplimentar diferenţe
de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv
accesoriile aferente în sumă totală de 3.686,7 mii lei.
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă
totală de 34 mii lei, iar valoarea mărfurilor confiscate se
ridică la suma totală de 25.8 mii lei.

►Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi
numerar, cu excepţia confiscărilor de ţigarete5.050.504 lei.
►numărul de țigarete confiscate: 269.260 bucati.

►În perioada 08 – 16 decembrie 2016, Biroul Echipe
Canine din cadrul Direcţiei Supraveghere şi Control
Vamal - Direcţia Generală a Vămilor a organizat o
acţiune de control pe raza Direcţiilor Regionale
Vamale: Cluj (în PTF Borş şi PTF Petea), Craiova (în
PTF Calafat), Ploieşti (în PTF Giurgiu) și Timişoara (în
PTF Nădlac), având ca obiectiv principal întărirea
controlului vamal la frontiera internă prin acţiuni ale
echipelor canine si echipelor din cadrul serviciilor de
supraveghere vamală în vederea prevenirii şi
combaterii traficului ilicit cu produse din tutun, alcool si
produse petroliere.
Au fost intocmite un nr. de 5 P.V.C.S.C. si 3 sesizari
penale. Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 60 000
lei, au fost confiscate: 3029 pachete ţigarete (60 580
fire); si au fost retinute in vedere confiscarii : 25,2 litri
bauturi alcoolice,
29 costume sport(tricou-şort)
inscripţionate Adidas
In total valoarea bunurilor retinute si a cuantumului
amenzilor a fost de 108 571,323 lei .

►Descoperiri efectuate prin echipamente control vamal

nedistructiv: 13 descoperiri constand in 31.940

bucati tigarete si substanțe anabolizante (17.475
tablete, 11 fiole).
►Totalul taxelor încasate (taxe vamale, accize, TVA):
1,120,834,034 lei.

CAZURI SEMNIFICATIVE
DOMENIUL DROGURI, SUBSTANTE PSIHOTROPE,
PSIHOACTIVE, PRECURSORI

► 09 decembrie 2016, Biroul Vamal Sculeni
- a fost descoperita cantitatea de 5 grame canabis.
Cazul a fost predat organelor PTF Sculeni pentru
continuarea cercetarilor.

► 12 decembrie 2016, Biroul Vamal Bucuresti
Posta
- au fost descoperite 1063 grame canabis. Cazul a fost
predat organelor de cercetare penala in vederea
continuarii investigatiilor.
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CHLORDEHYDROMETHYLTESTOSTERONE.
Autoritatea vamala a luat masura retinerii marfii si a
fost aplicata amenda contraventionala in cuantum de
de 33000 RON.
►04 decembrie 2016, Biroul Vamal Albita
- au fost descoperite cantitatile de: 2975 comprimate
STANOVER, 11 FIOLE a 10 ML TESTOSTERONA
INJECTABILA
si
5000
comprimate
METHANDIENONE. Autoritatea vamala a luat masura
retineii
marfii
si
a
fost
aplicata
amenda
contraventionala in cuantum de 33000 RON.
►04 decembrie 2016, Biroul Vamal Albita
-au fost descoperite 60 fiole PHARMATROPIN
(SUBSTANTA ACTIVA SOMATROPINA. Autoritatea
vamala a luat masura retinerii marfii si a fost aplicata
amenda contraventionala in cuantum de 33000 RON.

DOMENIUL CASH NEDECLARAT

►31 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni
Calatori
- au fost descoperite 240 grame ceai frunze coca. Cazul
a fost predat organelor de politie pentru continuarea
cercetarilor.

DOMENIUL SUBSTANTE INTERZISE
(STEROIZI ANABOLIZANTI)
► 14 decembrie 2016, Biroul Vamal Covasna
- au fost descoperite 20 comprimate modafinil, produs
cu continut de substante anabolizante aflate pe Lista
Interzisa din Legea 104/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare. A fost luata masura retinerii
marfii in vederea confiscarii si a sanctionarii
contraventionale
a
destinatarului
coletului
cu
avertisment.

►15 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori
- a fost descoperita suma de 40600 USD peste limita
de 10000 Eur care nu a fost declarata autoritatii
vamale. A fost luata masura retinerii sumei de 40600
USD in vederea confiscarii si a fost aplicata amenda
contraventionala in cuantum de 3000 RON.
►15 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori
- a fost descoperita suma de 30600 USD peste limita
de 10000 Eur care nu a fost declarata autoritatii
vamale. A fost luata masura retinerii sumei de 30600
USD in vederea confiscarii si a fost aplicata amenda
contraventionala in cuantum de 3000 RON.
►29 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni Calatori
- a fost descoperita suma de 10400 USD care nu a
fost declarata autoritatii vamale. A fost luata masura
retinerii celor 10400 USD in vederea confiscarii.
► 13 decembrie 2016, Biroul Vamal Iasi Aeroport
- a fost descoperita in bagajul personal suma de 800
Eur peste limita de 10000 Eur care nu a fost declarata
autoritatii vamale. A fost luata masura retinerii sumei de
800 Eur in vederea confiscarii si a fost aplicata
amenda contraventionala in cuantum de 3000 RON.

DOMENIUL SUPRAVEGHEREA VAMALA A
PIETEI

► 04 decembrie 2016, Biroul Vamal Albita
- au fost descoperite cantitatile de 3500 comprimate
NAPOSIM
si
6000
comprimate

►9 decembrie 2016, Biroul Vamal de Frontiera
Timisoara Aeroport
- in urma controalelor efectuate si dupa notificarea
ANCOM, pentru un numar de 5 bucati cititoare de card
provenind din China nu s-a permis punerea in libera
circulatie.
►19 decembrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud
-in urma controalelor efectuate si dupa notificarea
ANPC, pentru un numar de 195 bucati gratar electric
pentru gatit provenind din China nu s-a permis punerea
in libera circulatie.
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DOMENIUL METALE SI PIETRE PRETIOASE

destinate unei societati comerciale din Constanta,
valoarea estimativa a bunurilor fiind de 78.000 EURO

`
►15 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni
Calatori
-au fost descoperite in bagajul personal 308 grame
bijuterii din aur, bijuterii nedeclarate, neprezentate si
sustrase de la controlul vamal. Bijuteriile au fost
retinute in vederea confiscarii si a fost aplicata amenda
contraventionala in cuantum de 3.000 RON

►16 decembrie 2016, Biroul Vamal Otopeni
Calatori
-au fost descoperite in bagajul personal 138 grame
bijuterii din aur, bijuterii nedeclarate, neprezentate si
sustrase de la controlul vamal. Bijuteriile au fost
retinute in vederea confiscarii si a fost aplicata amenda
contraventionala in cuantum de 3.000 RON.

DOMENIUL INCALCARII DREPTULUI DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
►05 decembrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud
- au fost descoperite 300.000 buc. jucarii susceptibile
a incalca drepturile de proprietate intelectuala ale
titularului marcii BIG. Marfurile aveau ca tara de
origine China si erau destinate unei societati
comerciale din Ramnicu Valcea, valoarea estimativa a
bunurilor a fost de 150.000 EURO.

►27 decembrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud
-au fost descoperite 5.664 buc. cosmetice susceptibile
a incalca drepturile de proprietate intelectuala ale
titularilor marcilor ARMANI, PACO RABBANE si
VICTORIA`S SECRET. Marfurile aveau ca tara de
expeditie China si erau destinate unei societati
comerciale din Bucuresti, valoarea estimativa a
bunurilor a fost de 169.920 EURO.

FORMARE PROFESIONALĂ
►14-16 decembrie, Bucuresti.
Lectori din cadrul Directiei Generale a Vamilor au
orgnizat si susținut cursul cu tema: utilizarea aplicatiei
RPT (resurse proprii traditionale).

►08 decembrie 2016, Biroul Vamal Constanta Sud
- au fost descoperite 7.800 buc. jucarii susceptibile a
incalca drepturile de proprietate intelectuala ale
titularilor marcilor SPIDERMAN si STAR WARS.
Marfurile aveau ca tara de expeditie China si erau
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