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În perioada 22 – 29 mai 2009, Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), instituţie
subordonată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a desfăşurat 1.761
acţiuni de control şi supraveghere, dintre care 400 au fost misiuni efectuate de echipele
mobile iar 34 au fost inspecţii fiscale pe produse accizabile şi acţiuni de supraveghere
produse accizabile, finalizate de Direcţiile Regionale Accize şi Operaţiuni Vamale
(D.R.A.O.V.).
Acţiunile de control au vizat domenii precum operaţiunile vamale, mărfuri periculoase
pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor, mărfuri susceptibile a încălca un drept de
proprietate intelectuală, produse accizabile şi produsele cu regim special.
Referitor la operaţiunile vamale, A.N.V. a desfăşurat un număr de peste 985 acţiuni. Sau constatat un număr de 127 fraude şi iregularităţi în valoare de 920.889 lei, pentru
care s-au aplicat sancţiuni în valoare de 29.085 lei.
Inspectorii vamali au finalizat 5 acţiuni pentru depistarea mărfurilor susceptibile de a
încălca un drept de proprietate intelectuală. Au fost confiscate 28.676 buc. îmbrăcăminte
şi încălţăminte pentru care s-au aplicat sancţiuni în sumă de 6.000 lei şi 200 buc.
telefoane.
În această perioadă, A.N.V. a efectuat, de asemenea, 5 controale pentru depistarea
mărfurilor periculoase pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor. În urma unui control
efectuat în colaborare cu OJPC/OPCMB au fost identificate 1.505 buc. aparate de lipit
material plastic, pompe de testare manuale pentru centrale termice. S-a întocmit procesul
verbal de constatare prin care s-a acordat liber de vamă cu condiţia respectării cerinţelor
din notificare.
Inspectorii vamali, în colaborare cu OJPC, au identificat 2.015 buc. filtre de motorină,
ambreiaje, faruri şi proiectoare auto, pentru care întocmit procesul verbal de constatare
prin care s-a admis importul, dar mărfurile au fost oprite de la comercializare până la
prezentarea documentelor care să ateste conformitatea lor.
Într-un control finalizat împreună cu OJPC au fost depistate 12.960 buc. jucării, pentru
care s-a avizat punerea în liberă circulaţie a produselor, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor
din notificare.
Totodată, au mai fost descoperite 51.820 conserve de macrou, care au fost oprite de la
comercializare, marfa neputând fi introdusă pe piaţă din cauza prblemelor privind
temperatura de refrigerare.
În domeniul produselor accizabile, au fost finalizate un număr de 34 inspecţii fiscale, în
urma cărora s-au calculat accize datorate în valoare de 2.095.800 lei şi majorări dobânzi
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şi penalităţi în valoare de 790.202 lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de
61.250 lei.
Referitor la supravegherea produselor accizabile, D.R.A.O.V. a efectuat următoarele
acţiuni:
Nr.
crt.
1.
2.

Tip control
legat de derularea mişcărilor
în regim fiscal suspensiv
legat de producerea şi
depozitarea produselor
accizabile în regim
suspensiv

Nr.
acţiuni

Nr.Măsuri/
Sancţiuni

Sume
constatate

Sume
încasate

265

-

-

-

67

-

22.670 lei

24.103 lei

În perioada 22 - 29 mai 2009, echipele mobile din cadrul D.R.A.O.V au efectuat
următoarele operaţiuni:

Perioada
22 - 29.05.2009

Nr.
Nr.
Constatări
Misiuni
(PVC)
400

135

Valoare
amenzi
aplicate
(lei)

Total valoare
bunuri reţinute
în vederea
confiscării (lei)

498.200

282.391
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