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Ţara noastră ar putea � exportatoare de 

tutun, întrucât îndeplinește toate condiţi-

ile necesare pentru producerea celor cinci 

tipuri de tutun, ne-a spus, în cadrul unui 

interviu, fostul ministru al Agriculturii Va-

leriu Tabără. Potrivit domniei sale, industria 

autohtonă de pro�l a fost distrusă, în ultimii 

20 de ani, de diverse interese, în prezent 

procesatorii din domeniu preferând să im-

porte tutunul necesar fabricării ţigaretelor 

și altor produse pentru care este utilizată 

această plantă ca materie primă.  

Interviu cu Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR
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NOVEL RESEARCH:

Contrabanda -
mai micã,
în ianuarie,

cu douã puncte
procentuale

CAZURI
l Contrabandã cu

deltaplanul în Munþii

Maramureºului

În data de 13 noiembrie 2011,
la nivelul IJPF Maramureº a fost
declanºatã o acþiune specificã pe
linia combaterii contrabandei cu
þigãri de provenienþã ucrainea-
nã.

Pe Vârfu Rotundu din munþii
Igniºului, la o altitudine de peste
1.200 metri, poliþiºtii de frontierã
au observat douã persoane de sex

masculin care
nu îºi justifi-
cau prezenþa
în zonã.

Lucrãtorii
au reþinut una
dintre persoa-
ne - Andrei
T., în vârstã
de 21 ani. Ce-

lãlalt bãrbat a fugit în pãdure,
profitând de întuneric ºi terenul
muntos împãdurit.

La scurt timp, a mai fost reþi-
nutã o persoanã - Andreea T.,
de 21 ani, care se deplasa cãtre
suspecþi cu un autoturism de te-
ren.

Pe timpul acþiunii, a fost ob-
servat un aparat de zbor, care la
aproximativ 400 m de locul
unde au fost reþinute cele douã
persoane a lansat 10 colete înve-
lite în folie de culoare neagrã,
dupã care s-a îndreptat spre
Ucraina.

La cercetarea terenului, în zona
respectivã au mai fost descoperite
încã 30 de colete ambalate în folie
de culoare neagrã, identice cu cele
lansate de deltaplan.

Persoanele în cauzã ºi coletele
au fost conduse la sediul sectoru-
lui pentru cercetãri. În urma in-
ventarierii celor 40 de colete, s-a
constatat cã ele conþin aproxima-
tiv 20.000 de pachete cu þigãri de
provenienþã ucraineanã, în valoa-
re de aproximativ 174.000 lei.

Autoritãþile au întocmit dosar
penal pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de contrabandã.

l Þigãri trecute cu caii

peste frontierã

În data de 16 noiembrie
2011, în jurul orei 4.00, poli-
þiºtii de frontierã din cadrul
Sectorului PF Valea Viºeului,
judeþul Maramureº, au observat
un grup de persoane ºi mai mulþi
cai care se îndreptau dinspre li-
nia de frontierã cãtre interiorul
þãrii, pe o cãrare de munte. Eve-
nimentul a avut loc la o distanþã
de 2 km de la frontiera de stat,
în muntele Serban, la o altitudi-
ne de peste 1.700 m. Persoane-
le transportau cu ajutorul a 17
cai, 148 de colete ambalate în
folie de culoare neagrã ce con-
þineau þigãri de contrabandã.
Acestea au fost încãrcate de pe
teritoriul ucrainean, dintr-un
camion, dupã care suspecþii au
trecut i legal f ront iera din
Ucraina în România, prin zona
alpinã.

Lucrãtorii noºtri au procedat la
imobilizarea suspecþilor. Pentru

r e þ i n e r e a a
cinci dintre ei,
poliþ iºt i i de
frontierã au
fost nevoiþi sã
fo loseascã ,
potrivit legii,
armamentul
d i n d o t a r e ,
tragând un foc

de avertisment în plan vertical.
În urma inventarierii colete-

lor, s-a constatat cã acestea
conþin aproximativ 73.710 de
pachete de þigãri de prove-
nienþã ucraineanã, în valoare
de aproximativ 640.000 lei,
care au fost ridicate în vederea
confiscãrii. Persoanele reþinu-
te au fost conduse la sediul
Sectorului Poliþiei de Frontie-
rã Valea Viºeului pentru con-
tinuarea cercetãrilor. A fost
întocmit dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunilor de
cont rabandã , in t ra rea sau
ieºirea în/din þarã prin trecere
ilegalã a frontierei de stat ºi
iniþierea sau constituirea ori
aderarea la un grup infracþio-
nal organizat.

GABRIEL BERCA:

Existã o relaxare în derularea
acþiunilor pentru combaterea
contrabandei cu tutun

Desfãºurarea acþiunilor de
combatere a contrabandei
cu tutun a intrat într-o oare-

care “relaxare”, considerã Gabriel
Berca, ministrul administraþiei ºi in-
ternelor, care a precizat: “Am atras
atenþia cã nu consider cã lucrurile
sunt încheiate ºi am anunþat cã sunt
necesare hotãrâre ºi fermitate în
continuare. Am informaþii cã existã
o anumitã relaxare ºi cred cã relaxa-
rea nu-ºi mai are locul, având în ve-
dere cã în 2012 vrem sã ne batem cu
evaziunea fiscalã”.

Comentariile oficialului vin în
contextul în care, la finalul anului
trecut, contrabanda cu tutun a luat
proporþii, dupã ce, pe parcursul
anului, mergea pe un trend descen-
dent.

Ministrul de resort a cerut poli-
þiºtilor de frontierã hotãrâre ºi in-
tegritate: “Le-am cerut în conti-

nuare hotãrâre ºi, în primul rând,
integritate. Nu putem avea per-
formanþã dacã nu avem integrita-
te în rândul poliþiºtilor de fron-
tierã”.

Oficialul MAI a anunþat cã 2012
va fi anul de luptã împotriva eva-
ziunii fiscale: “Poliþiºtii de fron-
tierã au colaborat foarte bine cu
celelalte structuri ale statului ºi re-
zultatele s-au vãzut în lupta împo-
triva corupþiei. Anul 2012 trebuie
sã fie anul de luptã împotriva eva-
ziunii fiscale. Este un an în care
stabilitatea economicã trebuie sã
se pãstreze. Nu voi evita sã iau mã-
suri rapide dacã vor exista cazuri
de corupþie”.

Potrivit informaþiilor Poliþiei
de Frontierã, traficul ilegal cu þi-
gãri a luat o amploare deosebitã în
ultimii ani, la frontierele Româ-
niei, traficanþii mizând pe „profi-

tul” impresionant pe care îl pot
obþine din comercializarea „la ne-
gru” atât pe pieþele de desfacere
din þara noastrã, cât mai ales pe
cele din Occident.

636.125 pachete de þigãri ºi

33,22 kg tutun neprelucrat -

descoperite de autoritãþi în 2012

Pânã la sfârºitul lunii ianuarie
2012, au fost descoperite 12,72 mi-
lioane þigãri/636.125 pachete ºi
33,22 kg de tutun neprelucrat, canti-
tãþi ce urmau sã fie comercializate
încãlcând legea, dupã cum ne-au
spus reprezentanþii MAI.

Potrivit acestora, antrepriza cri-
minalã în domeniu s-a constituit pe
douã paliere: contrabandã ºi contra-
facere, însã au existat grupuri care
ºi-au dezvoltat propria antreprizã,
pânã la comercializare. Astfel, au
fost semnalate cazuri în care þigãrile
au fost preluate de la micii cãrãuºi ºi
depozitate în autoturisme proprieta-
te personalã sau de tip taxi în zona
pieþelor agroalimentare de cãtre co-
lectori, urmând sã fie vândute co-
mercianþilor (societãþi comerciale)
pentru ca acestea sã intre în final pe
piaþa legalã. De asemenea, s-a con-
statat o solidarizare între contraban-
diºtii români ºi cei din þãrile vecine
(Ucraina, Republica Moldova), unii
dintre aceºtia având dublã cetãþenie
(în special românã-moldoveanã).

Din punct de vedere cantitativ,
cele mai multe infracþiuni au fost
sãvârºite la unitãþile de frontierã te-
restre, apoi la cele portuare ºi în cele
din urmã la cele aeroportuare. Tot
din punctul de vedere al distribuþiei
faptelor de contrabandã, cele mai
multe au fost înregistrate la unitãþile
vamale din punctele de frontierã ºi
mai puþin la cele interioare. În pre-
zent, cele mai mari cantitãþi au fost
capturate în mijloacele de transport
ºi pe frontiera verde (în special la
frontiera cu Ucraina ºi Republica
Moldova). n

P
iaþa neagrã a þigaretelor a
scãzut cu douã puncte pro-
centuale, în luna ianuarie
anul curent faþã de noiem-

brie anul trecut, de la 15% la 13%,
potrivit ultimelor date ale companiei
“Novel Research”.

În urmã cu doi ani, în ianuarie
2010, contrabanda atingea un ma-
xim istoric de 36,2%, ca o consecin-
þã a creºterilor masive ale accizei la
þigarete. Ulterior, comerþul ilegal cu
þigarete a intrat pe un trend descen-
dent, cu excepþia lunilor iulie ºi no-
iembrie din 2011.

Zonele din estul þãrii înregistreazã
o tendinþã de scãdere a comerþului ili-
cit (cu o scãdere semnificativã în Sud-
Est), pe fondul scãderii traficului de
þigarete cu timbru moldovenesc.

Vestul este singura regiune ce
înregistreazã o creºtere semnificati-
vã a comerþului ilicit, pe fondul
creºterii traficului de produse cu
timbru sârbesc.

Nivelul contrabandei cu tutun
înregistrat la graniþa cu Serbia
aproape s-a dublat, potrivit datelor
“Novel” din ianuarie, crescând de la
12,9%, în noiembrie, la 24,1% - în
prima lunã din 2012. ªi comerþul ili-
cit de la frontiera cu Ucraina a cres-
cut, la 29,1% din totalul pieþei ne-
gre, de la 27,1% - nivelul din no-
iembrie 2011.

Producãtorii de þigarete din þara

noastrã considerã cã o mãsurã nece-
sarã îmbunãtãþirii cadrului legislativ
referitor la contrabandã/evaziune ar
fi atribuirea unor competenþe clare
poliþiei locale ºi jandarmeriei, pen-
tru sancþionarea vânzãrilor ilegale în
pieþe, târguri sau pe stradã.

O altã situaþie care trebuie clari-
ficatã este cea legatã de cunoaºtere
ºi intenþie, sunt de pãrere jucãtorii
d i n p i a þ ã ,
care aratã cã,
în prezen t ,
dacã persoa-
na care trans-
portã ilegal
þigaretele de-
clarã cã nu
cunoaºte pro-
v e n i e n þ a
mãrfii, nu i se
în tocmeº t e
dosar penal ºi
nu se confiscã vehiculul, pentru cã
se considerã cã nu a existat intenþia
de contrabandã.

În 2011, cele trei mari companii din
domeniu au contribuit la bugetul ge-
neral consolidat cu circa 2,75 miliarde
euro, reprezentând accize ºi TVA.

Gilda Lazãr, JTI:

Piaþa neagrã a scãzut semni-
ficativ pentru cã autoritãþile
au acþionat în mod concer-

tat. Dupã semnalul puternic dat de
Consiliul Suprem de Apãrare a Þã-
rii, prin care combaterea comerþului
ilicit cu þigarete a devenit o priorita-
te, legislaþia s-a modificat, a fost
emis un ordin comun al Miniºtrilor
de Interne ºi de Finanþe, s-a consti-
tuit un grup de lucru ºi s-a elaborat
un plan strategic de combatere a co-
merþului ilicit cu þigarete. De preci-

zat ºi faptul cã, datoritã eforturilor
autoritãþilor din Republica Moldo-
va, ponderea contrabandei cu þigare-
te cu timbru moldovenesc a scãzut.
Din pãcate, asistãm în momentul de
faþã la un fenomen de majorare a
contrabandei cu þigarete provenite
din Serbia. Pentru ca piaþa neagrã sã
scadã ºi pe viitor, legislaþia trebuie
sã fie îmbunãtãþitã în continuare, iar
Calendarul de majorare a accizelor
publicat în Codul Fiscal sã fie res-
pectat”.

Adrian Popa, BAT:

Reducerea pieþei negre de-
terminã implicit creºterea
sumelor colectate la buge-
tul statului, prin taxele ºi

impozitele plãtite de companiile
din industria tutunului. Pentru
exemplificare, potrivit Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor, în ianuarie

2012, com-
p a r a t i v c u
i a n u a r i e
2011, înca-
sãrile din ac-
ciza la þiga-
rete au fost
cu 42% mai
m a r i . U n
singur punct
procentual
recuperat de
piaþa legalã

din contrabandã reprezintã încasãri
suplimentare la bugetul de stat de
circa 30 milioane de euro, iar dacã
s-ar reduce la zero comerþul ilicit
cu þigarete, aproximativ 400 milio-
ane de euro ar intra suplimentar în
bugetul statului. Pe viitor, este ne-
voie ca instituþiile competente sã
nu lase garda jos, mai ales cã reþe-
lele de contrabandiºti dovedesc
flexibilitate în acþiuni. Astfel, în
ultima vreme se observã un reviri-
ment îngrijorãtor al contrafaceri-

lor. Totodatã, autoritãþile au sem-
nalat o situaþie nouã: introducerea
ilegalã de þigarete - aºa numitele
”illicit whites”, mãrci neconsacra-
te - pe teritoriul comunitar prin
p o r t u r i l e g r e c e º t i , a c e s t e a
ajungând sã tranziteze România
spre þãrile din vest”.

Andrei Vasilescu,

Philip Morris:

Este îmbucurãtor faptul cã
începem anul cu o scãdere a
contrabandei la tutun. Pro-

ducãtorii de þigarete apreciazã sem-
narea Planului Strategic Naþional
de combatere a comerþului ilicit cu
þigarete în perioada 2012-2014 ºi
susþin în continuare o abordare in-
tegratã. Companiile din industria
tutunului vor continua sã punã la
dispoziþia autoritãþilor expertiza
dobânditã pe alte pieþe ºi vor cola-
bora cu instituþiile competente, în
vederea combaterii contrabandei.
Pe viitor, este nevoie de îmbunãtã-
þirea cadrului legislativ unitar care
sã reglementeze contrabanda ºi
evaziunea fiscalã deopotrivã. Apli-
carea criteriului cantitativ pentru
calificarea infracþiunii de evaziune
fiscalã/contrabandã, atât pe terito-
riul vamal naþional, cât ºi în pun-
ctele de trecere a frontierei, ar fi de
naturã sã simplifice procedurile”. n

CAPTURI ÎN 2011

Autoritatea vamalã
a confiscat 70 de
milioane de þigarete

A
utoritatea vamalã a confiscat,
anul trecut, o cantitate de þiga-
rete de peste 70 de milioane de

bucãþi, din care aproximativ 27 de mi-
lioane au fost confiscate ca urmare a
controlului vamal efectuat în birourile
vamale, circa 20 de milioane - ca urma-
re a controlului vamal în zonele adiacen-
te frontierei exterioare ºi în jur de 22 mi-
lioane, în urma controalelor efectuate în
trafic, ne-au spus reprezentanþii Autori-
tãþii Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF).
Potrivit acestora, în urma controalelor
efectuate în birourile vamale, aproxima-
tiv 6,9 milioane de þigarete au fost con-
fiscate la frontiera cu Serbia, în jur de
5,99 milioane de bucãþi - la frontiera cu
Republica Moldova ºi circa 4,345 mi-
lioane, la frontiera cu Ucraina. În Portul
Constanþa au fost confiscate aproxima-
tiv 10,5 milioane de þigarete.

Autoritatea va-
malã a aplicat
OUG nr.
54/2010 pri-
vind unele mã-
suri pentru com-
baterea eva-
ziunii fiscale,
referitoare la
magazinele
duty-free, pre-
cum ºi cele
referitoare la
transportul ºi
deþinerea ile-
galã a þigare-
telor prin efi-
cientizarea
controalelor la
frontierã ºi în-
tãrirea con-

troalelor pe cãile rutiere, ne-au spus re-
prezentanþii ANAF.
Structurile vamale au avut în vedere
formarea ºi utilizarea echipelor cani-
ne antitabac, urmând ca în acest an
sã fie întãritã colaborarea interinsti-
tuþionalã cu organele poliþiei de fron-
tierã, inspectoratele judeþene de po-
liþie, DIICOT ºi cu brigada mobilã de
jandarmi. Un rol deosebit va fi acor-
dat utilizãrii echipelor mobile ºi cani-
ne pentru supravegherea ºi controlul
de specialitate în zonele de frontierã
ºi în principalele noduri de trafic ru-
tier.
În vederea prevenirii ºi combaterii frau-
dei transfrontaliere, îmbunãtãþirii si
perfecþionãrii tehnicilor,metodelor ºi
abilitãþilor de control, ANAF va
îmbunãtãþi colaborarea cu administraþii-
le fiscale ºi organismele europene, po-
trivit obiectivelor pe care Autoritatea ºi
le-a propus pentru perioada
2012-2014: “În acest scop, vor fi ex-
tinse sursele de informaþii, concomi-
tent cu îmbunãtãþirea calitãþii acesto-
ra, urmãrindu-se schimbul de informaþii
atât pe plan naþional, cât ºi cu statele
membre ale Uniunii Europene”.n

Poliþia de Frontierã
a confiscat 9,26 milioane
pachete de þigãri

P
oliþiºtii de frontierã au reþinut, anul
trecut, în vederea confiscãrii - inde-
pendent sau în cooperare cu alte in-

stituþii- un numãr de circa 9,26 milioane
de pachete de þigãri, în valoare de apro-
ximativ 50,5 milioane lei. Mai mult de ju-
mãtate dintre acestea, respectiv 5,7 mi-
lioane de pachete, în valoare de aproxi-
mativ 33,6 milioane lei, au fãcut obiectul
contrabandei cu þigãri, dupã cum ne-au
spus reprezentanþii Inspectoratului Ge-
neral al Poliþiei de Frontierã (IGPF).
Totodatã, au fost depistate 48 de grupuri
organizate în vederea sãvârºirii infracþiu-
nii de contrabandã cu þigãri, în care au
fost identificate 435 de persoane.
Capturile de anul trecut au fost similare
cu cele din 2010, când structurile Poli-
þiei de Frontierã au reþinut în jur de 9,12
milioane de pachete de þigãri, în valoare
aproximativã de 42,8 milioane de lei
(5,42 milioane de pachete, în valoare de
circa 30,47
milioane lei,
erau þigãri de
contrabandã).
În majoritatea
cazurilor, þigã-
rile au fost de-
pistate atât în
punctele de
trecere a fron-
tierei, ascunse
în mijloace de
transport, cât
ºi în zona de
competenþã,
pe comunica-
þiile din apro-
pierea frontie-
rei. Þigãrile
erau achiziþio-
nate fãrã docu-
mente legale, cu intenþia de a fi comercia-
lizate pe pieþele din interiorul þãrii.
Mijloacele ºi metodele folosite de grupãri-
le specializate în transportul ºi comerciali-
zarea þigaretelor de contrabandã sunt di-
versificate, particularizate ºi adaptate
permanent, atât în funcþie de mãsurile
adoptate de autoritãþi, cât ºi de condiþiile
concrete de derulare a operaþiunilor.
Persoanele implicate proveneau pre-
ponderent din România, Republica Mol-
dova ºi Ucraina, acestea fiind sancþio-
nate contravenþional sau fiind cercetate
penal, conform prevederilor legale.
Cele mai traficate mãrci de þigãri au fost
L&M, “Plugarul”, “Doina”, “Jin Ling”, “Ron-
son”, “Marble”, “MonteCarlo”, ”Marlboro”.
Potrivit informaþiilor IGPF, la introduce-
rea frauduloasã a þigãrilor de contra-
bandã sunt folosite toate tipurile de
mijloace de transport, 90% dintre aces-
tea fiind autoturisme.
În zona montanã, la frontiera cu Ucrai-
na, a fost scoasã în evidenþã folosirea
cãruþelor ºi a cailor pentru transporta-
rea þigãrilor de contrabandã peste
frontiera verde ºi a bãrcilor la frontiera
albastrã, în principal cu Serbia ºi Repu-
blica Moldova. n

Gabriel Berca: “Am atras atenþia cã nu consider cã lucrurile
sunt încheiate ºi am anunþat cã sunt necesare hotãrâre ºi
fermitate în continuare. Am informaþii cã existã o anumitã
relaxare ºi cred cã relaxarea nu-ºi mai are locul, având în
vedere cã în 2012 vrem sã ne batem cu evaziunea fiscalã”.
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l Contrabandiºti de

þigãri reþinuþi cu focuri

de armã

În data de 17 septembrie 2011,
poliþiºtii de frontierã suceveni au
desfãºurat o acþiune pe linia
combaterii traficului cu þigãri în
zona de competenþã a SPF Siret,
ocazie cu care au observat în
a p r o p i e r e a
frontierei un
grup de per-
soane care se
deplasa din-
spre Ucraina
spre România.

Persoanele
în cauzã au
fos t somate
verbal de poliþiºtii de frontierã,
însã au ignorat avertismentul ºi
au încercat sã fugã. Lucrãtorii
noºtri au fost nevoiþi sã foloseas-
cã armamentul din dotare, fiind
trase patru focuri de armã în
plan vertical, reuºindu-se,
astfel, reþinerea a doi cetãþeni
români.

În zona în care au fost reþinuþi
cei doi, a fost descoperit un mi-
crobuz marca “Iveco”, încãrcat
cu 200 de baxuri ce conþineau
aproximativ 100.000 pachete de
þigãri de diferite mãrci de prove-
nienþã ucraineanã ºi din Repu-
blica Moldova. Persoanelor în
cauzã li s-au întocmit acte pre-
m e r g ã t o a r e s u b a s p e c t u l
sãvârºirii infracþiunilor de con-
trabandã în formã agravantã ºi
trecere ilegalã a frontierei de
stat.

Þigãrile, în valoare de aproxi-
mativ 900.000 lei, au fost ridica-
te în vederea confiscãrii, iar mi-
crobuzul a fost indisponibilizat
la sediul SPF Siret.

l Capturã de þigãri

în Punctul de Trecere

a Frontierei Bechet

În data de 12 iulie, la ora
19.30 s-a prezentat pentru a in-
tra în România prin Punctul de
Trecere a Frontierei Bechet, ju-
deþul Dol j ,
un cetãþean
p o l o n e z ,
L . W . K , î n
vârstã de 43
a n i , c o n-
d u c â n d u n
autocamion
înmatriculat
în Polonia.
Cu ocazia controlului de frontie-
rã, ºoferul a prezentat documen-
tele de însoþire a mãrfii, din care
a rezultat faptul cã transportã,
din Atena-Grecia cãtre Letonia,
8.918 cutii cu cafea boabe,
având o greutate de aproximativ
17.000 Kg, ambalatã în cutii
metalice.

Având suspiciuni în ceea ce
priveºte conþinutul cutiilor
metalice, poliþiºtii de frontie-
rã împreunã cu inspectorii va-
mali din cadrul DRAOV Cra-
iova au procedat la efectuarea
unui control amãnunþit asu-
pra autocamionului. Astfel,
s-a constatat cã în interiorul
cutiilor metalice se gãseau,
ascunse printre boabe de po-
rumb, pachete de þigãri ne-
t imbrate marca “Business
Royals”. Cantitatea estimatã
depãºeºte 150.000 de pache-
te de þigarete de contraban-
dã.

Þigaretele descoperite au
fost reþinute în vederea confis-
cãrii de cãtre Autoritatea Va-
malã, în con-
formitate cu
prevede r i l e
legale, iar po-
l i þ i º t i i d e
frontierã au
întocmit cetã-
þeanului în ca-
uzã acte pre-
me r g ã t o a r e
pentru sãvârºirea infracþiunilor
de contrabandã în formã califi-
catã ºi prezentarea cãtre Autori-
tatea Vamalã a unor acte nerea-
le, deþinerea de produse acci-
zabile supuse marcãrii fãrã a
f i ma r c a t e p e s t e l i mi t a a
10.000 de þigarete, conform co-
dului fiscal. n
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Nu putem vorbi de
diminuarea contrabandei

Interviu cu senatorul PSD Valer Marian,
vicepreºedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupþiei ºi petiþii

Reporter: Voi începe prin a vã
întreba în ce stadiu se aflã procesul
pe care Sorin Blejnar vi l-a intentat
anul trecut?

Valer Marian: Vineri, 24 fe-
bruarie 2012, am avut, la Judecãto-
ria Cluj-Napoca, prima înfãþiºare în
procesul de daune morale pe care
preºedintele ANAF Sorin Blejnar
mi l-a intentat cu un an în urmã, res-
pectiv în data de 1 martie 2011,
când a înregistrat o acþiune în acest
sens la Judecãtoria Satu Mare. Prin
acþiunea introdusã, ºeful Fiscului
din România mi-a solicitat daune
morale de 1 leu ºi m-a obligat sã-mi
cer scuze în douã cotidiane ºi la
douã televiziuni naþionale, cu moti-
vaþia cã i-aº fi prejudiciat imaginea
publicã prin anumite declaraþii poli-
tice, îndeosebi prin declaraþia intitu-
latã “Apel cãtre procurorii DNA:
Nu-l lãsaþi în pace pe Sorin!”, în
care am fãcut referire la implicarea
sa în contrabanda cu carburanþi ºi cu
þigãri. La cererea reclamantului
Blejnar, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a strãmutat procesul de la
Judecãtoria Satu Mare la Judecãto-
ria Cluj-Napoca, unde constituie
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r .
2233/298/2011. ªeful Fiscului nu
s-a prezentat, însã, la primul termen,
nici personal, nici prin avocaþi, in-
vocând cã nu a fost citat la domici-
liul ales, care este sediul profesional
al societãþii de avocaturã
Manolache ºi Asociaþii,
la care este asociatã ºi
soþia sa, Andreea Floren-
tina Blejnar, ci a fost ci-
tat la domiciliul sãu le-
gal, pe care l-a menþio-
nat, de altfel, în cererea
de chemare în judecatã.
Din cauza acestui viciu
de procedurã, procesul a
fost amânat pentru data de 18 mai
2012. Sorin Blejnar nu s-a prezentat
nici la Judecãtoria Satu Mare, la ter-
menul fixat în data de 8 iunie 2011,
solicitând strãmutarea cauzei. Mã
aºteptam sã vinã vineri, dupã ce, în
data de 11 noiembrie 2011, a decla-
rat unui post naþional de televiziune
cã principalii sãi defãimãtori, fosta
ºefã a Vãmii Ploieºti Diana Severin,
ºeful Sindicatului Poliþiºtilor Pro
Lex Vasile Lincu ºi senatorul PSD
de Satu Mare Valer Marian, nu au
curajul sã se prezinte la procesele
intentate acestora. M-am prezentat
în faþa Instanþei de la Cluj cu douã
genþi pline cu probe scrise, respectiv
cu documente oficiale, articole de
presã ºi sesizãri ale oamenilor mun-
cii din vãmi, instituþii fiscale, servi-
cii speciale ºi chiar din satul sãu na-
tal, Troaº, din comuna Sãvârºin, ju-
deþul Arad. Totodatã, am pregãtit o
listã cu martori pentru încuviinþarea
audierii de cãtre instanþã, precum ºi
un interogatoriu amplu, cu circa 200
de întrebãri privind trecutul ºi pre-
zentul ºefului Fiscului din România.
Sper ca reclamantul Blejnar sã se
prezinte la termenul urmãtor, iar
dacã are probleme cu banii de drum,
mã oblig sã-i achit cheltuielile de
deplasare, inclusiv pe calea aerului.
Dacã tot a venit vorba de bani, eram
pregãtit sã-i achit ºi despãgubirile

de 1 leu, oscilând doar, dacã sã-i dau
banii în palmã sau pe frunte, pentru
a-l testa dacã, în calitate de colector
ºef al banilor poporului român, ºtie
cum aratã cea mai micã bancnotã
româneascã. Dacã ºeful Fiscului
m-a provocat în acest proces, þin sã
precizez cã voi aborda acest dife-
rend sub deviza ”No surrender”,
adicã fãrã milã, fãrã îndurare, fãrã
iertare, fãrã predare, fãrã capitulare.

Reporter: Trecând de la particu-
lar la general, dupã acþiunile autori-
tãþilor de combatere a contrabandei
cu tutun de anul trecut, cum a evo-
luat aceastã piaþã ilegalã?

Valer Marian: Dupã descinderi-
le ºi arestãrile efectuate în unele
vãmi în primul trimestru al anului
trecut, s-a constatat o diminuare, dar
nu substanþialã, a contrabandei cu
þigãri din Ucraina în judeþele din
Nord-Vestul României care au fron-
tierã cu aceastã þarã (Satu Mare ºi
Maramureº). Spre comparaþie, con-
form bilanþurilor Inspectoratului Ju-
deþean Satu Mare al Poliþiei de
Frontierã (IJPF), în primul semestru
al anului 2010 poliþiºtii de frontierã
au confiscat 210.260 pachete de þi-
gãri, în valoare de 895.108 lei, iar în
primul semestru al lui 2011 au con-
fiscat 170.111 pachete de þigãri, în
valoare de 725.000 lei. În mod sus-
pect, IJPF Satu Mare nu a fãcut cu-
noscut ºi bilanþul pe al doilea semes-

tru al anului 2011. Di-
minuarea relativã a con-
trabandei ºi o acalmie
temporarã, de câteva
luni, la frontiera cu
Ucraina, s-au datorat ºi
schimbãrii puterii de la
Kiev, actuala guvernare
de centru stânga de-
clanºând o campanie de
epurare în rândul grãni-

cerilor ºi vameºilor din statul vecin
care au fost cunoscuþi ca fideli ºi
sponsori ai fostei guvernãri portoca-
lii. În cadrul acestei campanii, a fost
mãtrãºit din funcþie inclusiv cele-
brul general Motroºilov, comandan-
tul regimentului de grãniceri de la
Vinogradov, care era implicat în co-
ordonarea ºi protejarea unor reþele
de contrabandiºti ucraineni.

Dacã avem însã în vedere, ca ba-
rometru, prezenþa þigãrilor ucraine-
ne în pieþele de alimente din oraºe,
în magazinele de cartier ºi în bufete-
le sãteºti, nu utem vorbi de o dimi-
nuare a fenomenului contrabandei,
þigãrile cu timbru ucrainean putând
fi gãsite în toate pieþele din judeþul
Satu Mare. Barometrul local al con-
trabandei cu þigãri îl constituie Piaþa
Someº, din municipiul Satu Mare,
unde þigãrile ucrainene sunt oferite
la tot pasul ºi ceas de ceas, majorita-
tea sãtmãrenilor neputând sã-ºi facã
cumpãrãturile fãrã sã fie deranjaþi
de contrabandiºti, în mare majorita-
te romi.

Reporter: ªi-au diversificat con-
trabandiºtii metodele de acþiune?

Valer Marian: În timp ce s-a
constat o diminuare a contrabandei
cu þigãri în vãmi, respectiv în Vama
Halmeu din judeþul Satu Mare, a
crescut exponenþial contrabanda pe
aºa-zisa fâºie verde de pe frontiera

româno-ucraineanã (cu microbu-
ze, autoturisme, cãruþe, cai, mãga-
ri sau cu spatele). Contrabandiºtii
sãtmãreni folosesc ºi metode ne-
convenþionale pentru a scãpa de
rigorile legii. Aceºtia merg cu cã-
ruþele trase de cai bine dresaþi
pânã în zona de frontierã, le încar-
cã cu þigãri de contrabandã pe care
le acoperã cu fân, porumb etc., în
funcþie de anotimp, iar apoi trimit
caii singuri cãtre domiciliu.

Astfel, contrabandiºtii nu riscã ni-
mic în cazul în care poliþiºtii de
frontierã intercepteazã cãruþa ºi caii,
ei fiind deja de mult acasã. Dacã nu
se în tâmplã n imic deoseb i t ,
încet-încet ajung ºi caii acasã,
trãgând dupã ei cãruþa burduºitã cu
þigãri de contrabandã.

Reporter: Puteþi sã ne daþi câteva
exemple de cazuri de contrabandã?

Valer Marian: În 18 septembrie
2011, pe un teren accidentat, într-o
pãdure din zona localitãþii Bixad,
poliþiºtii de frontierã au gãsit 15
baxuri, adicã 7.500 de pachete de þi-
gãri “Jin Ling”, în valoare de apro-
ximativ 31.500 lei, dar contraban-
diºtii care transportau marfa s-au fã-
cut nevãzuþi.

În octombrie 2011, în maºina unei
femei din Batarci, poliþiºtii de fron-
tierã au gãsit 5.000 de pachete de þi-
gãri “Jin Ling”. Peste câteva zile, po-
liþiºtii de frontierã au observat, pe di-
recþia localitãþii Dabolþ, mai multe
persoane care au trecut frontiera din
Ucraina în România, transportând
colete voluminoase. Au acþionat
imediat pentru reþinerea grupului,
somând persoanele respective, însã
acestea nu s-au supus somaþiilor, dar
au abandonat coletele. În cele 15 co-
lete abandonate în apropierea fron-
tierei, poliþiºtii au gãsit 7.500 de pa-
chete de þigãri marca “Jin Ling”, cu
timbru fiscal ucrainean, provenite
din magazine de tip “duty free”, va-
loarea lor fiind de 32.250 lei.

În noiembrie 2011, în maºina unui
cetãþean din Satu Mare, poliþiºtii de
frontierã au gãsit cinci colete în care
se aflau 2.500 de pachete de þigãri
marca “Jin Ling”, în valoare totalã de
10.775 lei, pe care erau aplicate tim-
bre de duty free Ucraina.

În 16 decembrie, lucrãtori din ca-
drul IJPF Satu Mare au confiscat, în
apropierea oraºului Ne-
greºti - Oaº, aproximativ
15.000 de pachete cu þigãri
de provenienþã ucraineanã,
în valoare de 64.500 lei, pe
care mai multe persoane au
încercat sã le introducã ile-
gal în þarã. Pe lângã aceste
capturi, contrabandiºtii au reuºit, cu
siguranþã, sã introducã ºi alte cantitã-
þi de þigãri în þarã, fãrã sã fie prinºi de
autoritãþi.

Reporter: A fost finalizat vreu-
nul dintre dosarele în care apar
nume ale lucrãtorilor vamali?

Valer Marian: La începutul lunii
decembrie 2011, Tribunalul Satu
Mare s-a pronunþat în dosarul „Mita
d e l a V a m a H a l m e u ” , c o n-
damnându-i pe cei cinci inculpaþi la
pedepse cu închisoare în peniten-
ciar, însumând 24 de ani. Fosta ºefã
a Biroului Vamal Halmeu, Nicoleta

Dobrescu, a fost condamnatã la pa-
tru ani ºi ºase luni închisoare pentru
dare de mitã, reþinându-se în sarcina
sa cã a oferit prin intermediari suma
de 130.000 de euro pentru a fi numi-
tã interimar în aceastã funcþie de cã-
tre preºedintele Autoritãþii Naþiona-
le Vamale. Putem spune cã atât
DNA, cât ºi justiþia au acþionat rapid
ºi ferm în ceea ce priveºte fosta
vameºã ºefã ºi intermediarii mitei de
la Halmeu, dar aºteptãm sã manifes-
te aceeaºi fermitate ºi faþã de fostul
ºef al Autoritãþii Naþionale Vamale,
Radu Mãrginean, ºi faþã de plasato-
rul mitei la nivel politic înalt, Eugen
Petrescu, membru ºi sponsor impor-
tant al PDL la Bucureºti, referitor la
care DNA a dispus disjungerea ur-
mãririi penale, în martie 2011, ºi nu
s-a mai auzit nimic des-
pre evoluþia anchetei.
Sper cã aceºtia nu vor
beneficia de imunitate
penalã datoritã relaþii-
lor lor apropiate cel pu-
þin cu al doilea om în
stat, preºedintele Sena-
tului Vasile Blaga, cu-
noscut fiind cã Radu
Mãrginean a fost subal-
ternul ºi succesorul lui Blaga la ºefia
Direcþiei Regionale Vamale Ora-
dea. Sper sã nu conteze ºi sã nu aibã
acoperire nici unele discuþii purtate
cu diverºi subalterni regionali ºi ju-
deþeni de cãtre actualul ºef al Auto-
ritãþii Naþionale Vamale, Viorel Co-
mãniþã (ce deþine ºi funcþia de vice-
preºedinte ANAF ºi este cunoscut
drept mâna dreaptã a preºedintelui
Sorin Blejnar încã din perioada
când a fost directorul Direcþiei Juri-
dice ºi a Direcþiei Supraveghere
Accize din ANAF), care se laudã cu
relaþiile sale apropiate cu procurorul
general al României, Laura Codruþa

Kovesi, afirmând cã este coleg de
generaþie juridicã cu aceasta ºi cã au
coabitat profesional la Sibiu (Comã-
niþã ca avocat, Kovesi ca procuror).

Reporter: Cunoaºteþi cazuri de
contrabandã în care ar fi fost impli-
caþi angajaþi ai statului ºi care nu au
fost puºi sub urmãrire?

Valer Marian: Cazuri notorii de
contrabandã cu þigãri în care nu a
fost declanºatã urmãrirea penalã
sunt cele în care au fost implicaþi
ºeful Inspectoratului Judeþean Satu
Mare al Poliþiei de Frontierã, comi-
sarul ºef Vasile Maxim, ºi locþiitorul

acestuia, Tiberiu Gim Giurea, des-
pre care presa localã face dezvãluiri
de 4-5 ani ºi referitor la care am fã-
cut ºi eu declaraþii politice ºi inter-
pelãri în cei trei ani de când sunt
parlamentar. Aceºtia au fost numiþi
în funcþii de actuala putere portoca-
lie în 2005 ºi au rãmas neclintiþi sub
toate guvernãrile, în timp ce, aºa
cum am precizat anterior, în Ucrai-
na, o þarã non-UE, omologii lor au
fost schimbaþi când s-a produs alter-
nanþa de putere. Am descoperit cã
misterul impunitãþii ºefilor poliþiºti-
lor sãtmãreni de frontierã rezidã în
protecþia asiguratã de politicieni sau
de servicii secrete, comisarul ºef
Maxim fiind protejat de prefectul
judeþului Satu Mare Radu Giurcã,
iar comisarul ºef Giurea este ofiþer
acoperit al unui serviciu secret. Din
pãcate, ºi am spus-o ºi cu alte ocazii,
de contrabanda cu þigãri n-au fost
strãini nici ºefii inspectoratelor de
poliþie ºi ai serviciilor de informaþii
ºi protecþie internã (SIPI) din jude-
þele Satu Mare ºi Maramureº. Cel
mai elocvent caz de neurmãrire pe-
nalã este pânã recent ministrul
Administraþiei ºi Internelor Con-
stantin Traian Igaº, care a fost im-
plicat în activitãþi de contrabandã cu
þigãri, potrivit unor foºti sau actuali
poliþiºti, ofiþeri de informaþii sau ce-
tãþeni din judeþul Arad. De altfel, în
toamna anului 2010, dupã ce a ajuns
ministru de interne, prima grijã a lui
Igaº a fost sã-l avanseze la gradul de
chestor, cu concursul preºedintelui
Traian Bãsescu, pe ºeful Inspectora-
tului Judeþean Arad al Poliþiei de
Frontierã, comisarul ºef Ioan Ioan
Handra, având intenþia sã-l promo-
veze ulterior ºef al Inspectoratului
Naþional al Poliþiei de Frontierã. Nu
ºi-a îndeplinit ultimul obiectiv pen-
tru cã, printr-o declaraþie politicã ºi
printr-o interpelare parlamentarã,
am dezvãlui cã, în 2002, acest Han-
dra a fost dat afarã din funcþia de ºef
al Sectorului Poliþiei de Frontierã
Nãdlac, pentru cã autoritãþile ma-
ghiare au comunicat cã a fost depi-
stat ca fiind implicat în contrabanda
cu þigãri. Deºi nu a reuºit sã-l plase-
ze pe chestorul Handra în fruntea
poliþiºtilor români de frontierã,
ministrul Igaº a reuºit sã-ºi punã oa-
meni de încredere în fruntea inspec-
toratelor teritoriale ale poliþiei de

f r o n t i e r ã d i n
Timiºoara (Cristinel
ªaptebani), Oradea
(Gheorghe Iancu) ºi
Sighetu Marmaþiei
(Liviu Bute), obþinând,
astfel, controlul pe
sud-vestul ºi nord-ves-
tul României, respec-
t i v d i n j u d e þ u l
Caraº-Severin pânã în

judeþul Suceava.
Reporter: Aþi amintit de mai

multe ori de þigãrile “Jin Ling”.
Aceste þigãri sunt cel mai des intro-
duse în þarã în mod ilegal?

Valer Marian: În toamna anului
trecut au început sã aparã primele
capturi mai importante ale poliþiºtilor
de frontierã sãtmãreni la frontiera cu
Ucraina. În majoritatea cazurilor,
contrabandiºtii au încercat sã intro-
ducã în România þigãri marca “Jin
Ling”, care nu au o piaþã de desface-
re legalã în Europa. Acest brand nu
ºi-a fãcut niciodatã reclamã ºi aceste
þigãri nu pot fi gãsite în magazine,

fiind vândute numai în mod
ilegal ºi fiind traficate de cã-
tre grupãri care sperã sã oþi-
nã câºtiguri imense prin
vânzarea unor þigãri fãrã li-
cenþã, fãrã accize ºi taxe, pe
piaþa neagrã din Europa.
Potrivit unei cercetãri reali-

zate de Reporterii Centrului Român
pentru Jurnalism de Investigaþie, þi-
gãrile “Jin Ling” sunt produse în
mod legal în fabrici ruseºti ºi ucrai-
nene, dar sunt destinate pieþei ilegale
europene. Oficiali ai Biroului
Anti-Fraudã al Uniunii Europene
(OLAF) au format un Task Force de-
dicat problemei ”Jin Ling”. Potrivit
acestora, traficul cu “Jin Ling” a de-
venit o problemã majorã în UE, ca-
uzând pierderi importante pentru bu-
getele naþionale, dar ºi pentru buge-
tul UE.

Reporter: Mulþumesc! n

Nu putem vorbi de o diminuare a fenomenului contrabandei, þigãrile cu tim-

bru ucrainean putând fi gãsite în toate pieþele din judeþul Satu Mare, ne-a

spus, într-un interviu, senatorul PSD Valer Marian, vicepreºedintele Comi-

siei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupþiei ºi Petiþii. Domnia

sa considerã cã diminuarea relativã a contrabandei ºi o acalmie temporarã,

de câteva luni, la frontiera cu Ucraina, s-au datorat ºi schimbãrii puterii de la

Kiev. Valer Marian ne-a dat câteva exemple de cazuri de contrabandã cu þi-

gãri în care au fost implicaþi ºi angajaþi ai statului.

Sorin Blejnar nu s-a
prezentat la prima
înfãþiºare în procesul
cu Valer Marian.

ªeful Fiscului din România mi-a solicitat daune
morale de 1 leu ºi m-a obligat sã-mi cer scuze în
douã cotidiane ºi la douã televiziuni naþionale, cu

motivaþia cã i-aº fi prejudiciat imaginea publicã prin
anumite declaraþii politice", ne-a declarat Valer Marian.

"Cel mai elocvent caz de neurmãrire
penalã este fostul ministru al
Administraþiei ºi Internelor
Constantin Traian Igaº".

"Diminuarea
relativã a
contrabandei
s-a datorat ºi
schimbãrii
puterii de la
Kiev".

"În mod
suspect, IJPF
Satu Mare nu a
fãcut cunoscut
bilanþul pe al
doilea semestru
al anului 2011".
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FÃRÃ SÃ AJUNGÃ LA NIVELUL DIN 2008,

JTI ºi-a crescut
volumul vânzãrilor, anul trecut

A
nul trecut a fost unul cu o
instabilitate mai redusã
pentru Japan Tobacco
International (JTI), lucru

care a fost observat, de altfel, la nive-
lul întregii industrii a tutunului. Vo-
lumul vânzãrilor JTI a crescut, în
2011, comparativ cu 2010, fãrã a
ajunge, însã, la nivelul lui 2008, ne-a
declarat Gilda Lazãr, director corpo-
rate affairs în cadrul JTI. Domnia sa
ne-a spus cã anul trecut, datoritã scã-
derii pieþei negre ºi revirimentului
pieþei legale, volumul vânzãrilor JTI
a fost cu circa 13% mai mare, com-
parativ cu anul precedent. Pe plan
global, JTI a avut vânzãri nete de
10,2 miliarde dolari, în anul fiscal
încheiat în decembrie 2010, potrivit
reprezentantului companiei, care
ne-a declarat: “Am continuat sã in-
vestim în oameni, în branduri, în
programele de responsabilitate so-
cialã (CSR), în fabrica de pe Platfor-
ma Pipera, ceea ce facem de altfel an
de an, încã de la intrarea pe piaþa lo-
calã. JTI, care are o cotã de aproape un
sfert din piaþa þigaretelor din Româ-
nia, desfãºoarã programe de CSR
din aprilie 1998, în mod continuu ºi
susþinut. Caracterul acestui efort este
unul de permanenþã, neavând un
profil sezonier. Începând cu anul
2000, printre altele, JTI organizeazã
anual «Întâlnirile JTI», un eveni-
ment care a devenit un reper al exce-
lenþei pentru publicul iubitor de cul-
turã din România”.

JTI România investeºte
în fabrica din Pipera

JTI România are în curs de derula-
re un program de investiþii în fabrica
de pe Platforma Pipera. Investiþiile pe
care ºi le-a propus compania presu-
pun modernizarea fabricii ºi crearea
de locuri de muncã. În prezent, socie-
tatea are circa 1.000 de angajaþi.

JTI este compania internaþionalã
de tutun deþinutã de “Japan Tobac-
co”, al treilea jucãtor ca mãrime al
industriei, cu un procent de 11% din
piaþa globalã. Grupul a fost format în
1999, când “Japan Tobacco” Inc. a
achiziþionat filialele internaþionale
ale companiei multinaþionale ameri-
cane R.J Reynolds.

În 2007, compania “Gallaher” a
fost preluatã de “Japan Tobacco”
pentru 9,4 miliarde lire sterline. La
momentul respectiv, aceasta a repre-
zentat cea mai mare achiziþie strãinã
efectuatã de o companie japonezã.

JTI este prima companie interna-
þionalã de tutun care a investit în
România încã din 1993, sub fostul
nume de “RJ Reynolds”.

Pe piaþa localã, JTI România deþi-
ne un portofoliu variat: “Sobranie”,
în categoria Prestige; “Camel”,
“Glamour”, “Sobranie KS” ºi “So-
branie SS”, pe segmentul Premium;
“Winston”, în categoria Mid; “Win-
chester”, „More”, „Monte Carlo”,
pe segmentele Base ºi Value.

În 2011, compania a lansat o serie
de produse, cum ar fi “Winston
100’s”, ”Sobranie Super Slims” sau
“Camel Black & White”.

În prezent, peste jumãtate din
producþia fabricii din Bucureºti este
destinatã exportului, faþã de peste un s-
fert anul trecut, circa 20% în 2009 ºi
aproximativ 5% în anii anteriori.

Potrivit Gildei Lazãr, JTI a dema-
rat afacerile în România importând
„Camel”, din Germania. Începand cu
2009, fabrica JTI de pe Platforma Pi-
pera exportã „Camel” în Germania.
Toate þigaretele „Camel” fãrã filtru
comercializate în statele Uniunii Eu-
ropene sunt produse la Bucureºti. JTI
mai exportã multe alte branduri, în
numeroase þãri, din America de Sud
pânã în Asia ºi Australia.

Compania este prezentã în 120 de
þãri ºi are circa 25.000 de angajaþi.

În cazul JTI, existã o unitate cen-
tralã care achiziþioneazã materiile
prime ºi materialele pentru toate fa-
bricile grupului, la nivel global, de la
marii dealeri de tutun (companiile de
“leaf”) sau de la bursele de mãrfuri.

Gilda Lazãr: În timp
ce inventivitatea
contrabandiºtilor este
inepuizabilã, bugetul
statului pentru combaterea
contrabandei s-a  redus
substanþial

Contrabanda reprezintã unul din-
tre principalii factori care influenþea-
zã industria tutunului. În toamna
anului trecut, contrabanda cu tutun a
înregistrat o creºtere de peste 3 punc-
te procentuale, în douã luni, care ar
putea fi cauzatã de sezonalitate, de
aºteptãrile legate de sfârºitul de
an, precum ºi de îngrijorarea popula-
þiei referitoare la adâncirea crizei
economice, coroboratã cu sporirea
cheltuielilor în perioada de iarnã,
este de pãrere reprezentantul
JTI: “Ar mai trebui adãugat cã, în
timp ce inventivitatea contraban-
diºtilor eate inepuizabilã - acum se
transportã þigaretele ilegal ºi cu del-
taplanul sau pe sub apã - bugetele
alocate de instituþiile competente ale
statului pentru combaterea contra-
bandei, precum ºi numãrul lucrãtori-
lor vamali ºi ai Poliþiei de Frontierã,
s-au redus substanþial”.

Evoluþia contrabandei depinde
într-o foarte mare mãsurã de politici-
le fiscale, este de pãrere Gilda Lazãr,
care ne-a explicat: “Dacã vorbim de
fiscalitate, în momentul de faþã exis-
tã în Codul Fiscal un calendar pânã
în 2018, care prevede creºteri anuale
ale accizelor, predictibile ºi suporta-
bile, la fiecare 1 iulie. Prin acest ca-
lendar este transpusã Directiva
64/2011 cu privire la taxarea tutunu-
lui, care acordã noilor state membre
UE o perioadã de graþie de patru ani
pentru alinierea la noul nivel al acci-
zelor (90 euro pe mia de þigarete).
Sperãm cã acest calendar, publicat în
Codul Fiscal, sã fie respectat ºi în
anii care urmeazã, iar eforturile Mi-
nisterului Finanþelor în privinþa sta-
bilitãþii fiscale sau eforturile autori-
tãþilor de combatere a contrabandei
sã nu fie zãdãrnicite de iniþiative pa-
ralele, cum a fost cea de creºtere a
aºa numitei «taxe pe viciu», promo-
vatã în proiectul de lege a sãnãtãþii
de la sfârºitul anului trecut (retras,
între timp). S-a vazut deja cã o politi-
cã fiscala necorelatã cu puterea de
cumpãrare a populaþiei are efecte
contrare scopului iniþial de a aduce
venituri suplimentare la buget.

Legislaþia în domeniu mai
poate fi îmbunãtãþitã

Eforturile autoritãþilor pentru
combaterea pieþei negre trebuie sã
continue, lucru din ce în ce mai difi-
cil, dacã luãm în calcul disponibili-
zãrile de personal din cadrul institu-
þiilor competente în reducerea co-
merþului ilicit. Iar 2012 nu promite
sã fie un an mai bun pentru sectorul
bugetar. Industria încearcã sã com-
penseze aceastã stare de fapt prin
încheierea unor protocoale de cola-
borare cu autoritãþile, ne-a spus Gil-
da Lazãr. Domnia sa ne-a menþionat

cã, printr-un astfel de protocol, JTI a
donat, începând de anul trecut, Au-
toritãþii Naþionale a Vãmilor, 30 de
câini destinaþi depistãrii þigaretelor
de contrabandã: “Donaþia include ºi
maºinile necesare transportului pa-
trupedelor, hrana ºi þigaretele folosi-
te în cadrul antrenamentelor. Vom
continua sã colaborãm cu autoritãþi-
le, punând la dispoziþia instituþiilor
statului expertiza dobânditã pe alte
pieþe. Apreciem foarte mult semna-
rea Planului Strategic Naþional de
combatere a comerþului ilicit cu þiga-
rete în perioada 2012-2014 ºi susþi-
nem o abordare integratã”.

ªi în ceea ce priveºte legislaþia,
deºi aceasta a fost îmbunãtãþitã, existã
încã loc pentru modificãri referitoare
la simplificarea ei, precum ºi la apli-
carea unitarã ºi eficientã, considerã
reprezentantul JTI: “Credem cã apli-
carea criteriului cantitativ pentru cali-
ficarea infracþiunii de evaziune fisca-
lã/contrabandã, atât pe teritoriul va-
mal naþional, cât ºi în punctele de tre-
cere a frontierei ar fi de naturã sã sim-
plifice procedurile. În prezent, pe te-
ritoriul României este infracþiune de-
þinerea, transportul sau comercializa-
rea fãrã drept a unei cantitãþi de
10.000 de þigarete, iar în punctele de
trecere a frontierei este infracþiune in-
troducerea/scoaterea ilegalã din þarã a
þigaretelor în valoare de peste 20.000
de lei. De asemenea, dacã persoana
care transportã ilegal þigaretele decla-
rã cã nu cunoaºte provenienþa mãrfii,
nu isefacedosarpenalºinuseconfiscã
vehiculul, pentru cã se considera cã
nu a existat intenþia de contrabandã.
Se impune, totodatã, clarificarea si-
tuaþiei existente la frontiera internã,
cu Ungaria ºi Bulgaria, unde nu mai
existã puncte de control vamal. În ul-
tima vreme s-a constatat introducerea
ilegalã de þigarete (aºa numitele «illi-
cit whites», mãrci neconsacrate) pe
teritoriul comunitar prin porturile
greceºti, acestea ajungând sã tranzite-

ze România spre þãrile din Vest”.
Alte mãsuri necesare ar fi, în opinia

domniei sale, atribuirea unor com-
petenþe clare poliþiei locale, pentru
sancþionarea vânzãrilor ilegale în pie-
þe, confiscarea mijlocului de transport
folosit pentru contrabandã, chiar dacã
nu a fost modificat din punct de vede-
re tehnic pentru stocarea produselor
aduse în þarã ilegal etc.

Þigaretele cu tendinþã
redusã de aprindere -
mai scumpe

Singurul element din componen-
þa þigaretelor cu tendinþã redusã de
aprindere, obligatorii din luna no-
iembrie 2011 pe piaþa noastrã, care
a fost modificat pentru a corespun-
de noilor standarde, este foiþa de
hârtie, potrivit reprezentantului JTI.
Gilda Lazãr ne-a explicat cã hârtia
specialã este prevãzutã cu pânã la
patru benzi circulare, din substanþe
naturale, care au rolul sã încetineas-
cã procesul de ardere atunci când
þigareta nu este fumatã activ. Din
perspectiva consumatorilor, produ-
sul nu prezintã niciun fel de modifi-
care, în ceea ce priveºte gustul, aro-
ma sau consistenþa tutunului, ne-a
mai spus domnia sa: „În consecinþã,
din moment ce aceste caracteristici
ale þigaretei nu se modificã, nu existã
elemente care sã influenþeze volu-
mul vânzãrilor legale. Au fost, însã,
perturbãri legate de modul în care a
fost adoptatã aceastã mãsurã pe plan
local, de faptul cã nu a existat o pe-
rioadã de epuizare a stocurilor exis-
tente pe piaþa, iar ANPC a solicitat
retragerea produselor neconforme
încã din 17 noiembrie, deºi trans-
punerea standardelor în legislaþia
româneascã s-a fãcut abia în data de
nouã decembrie. Prin urmare, pro-
ducãtorii s-au vãzut nevoiþi sã solici-
te restituirea accizelor pentru produ-
sele retrase. Singura îngrijorare care
persistã este legatã de contrabanda
din þãrile vecine, nemembre UE,
care nu sunt obligate sã adopte noile
standarde”.

Implementarea noilor standarde a
presupus eforturi logistice ºi costuri
suplimentare de producþie, care s-au

reflectat ºi în preþuri, potrivit doam-
nei Lazãr: ”Vorbim despre toþi pro-
ducãtorii de produse din tutun ºi des-
pre toate cele 27 de state membre UE,
care s-au aprovizionat la început de la
un singur furnizor de hârtie, o compa-
nie americanã, iar aceastã hârtie este
mai scumpã decât foiþa folositã ante-
rior. Preþul þigaretei depinde, însã, ºi
de alþi factori importanþi, cum ar fi in-
flaþia, cursul de schimb, atât cel folo-
sit pentru plata accizei, cât ºi cel la
care se achiziþioneazã, din import,
materiile prime etc. S-a încetãþenit
impresia cã preþurile se modificã
strict în corelaþie cu acciza ºi cursul
de schimb la care se plãteºte aceasta
sau cã o consecinþã a reglementãrilor
care vizeazã piaþa tutunului. Chiar
dacã vorbim despre produse extrem
de fiscalizate, în care ponderea taxe-
lor este determinantã (82,5% din pre-
þul unui pachet de þigarete înseamnã
taxe) ºi despre o industrie foarte strict
reglementatã, nu trebuie sã uitãm cã,
într-o economie de piaþã, preþurile
sunt elemente de concurenþã ºi se for-
meazã liber, pe baza elementelor de
cost, a puterii de cumpãrare a consu-
matorilor þintã ºi în conformitate cu
strategia fiecãrei companii”.

Posibila introducere pe
piaþa noastrã a “pachetelor
generice” îngrijoreazã
jucãtorii din domeniu

JTI este extrem de preocupatã de
introducerea, în diverse state (de
exemplu Australia), a aºa-numitelor
“pachete generice” sau “ambalaje
neutre” pentru produsele din tutun.
“Ambalajul neutru" presupune, po-
trivit Gildei Lazãr, un aspect stan-
dardizat pentru toate pachetele de þi-
garete de pe piaþã, în alb ºi negru, sau
într-o culoare incertã, pãstrându-se
doar denumirea mãrcii, cu un anumit
standard de caractere, culoare ºi di-
mensiune.

“Obiectivele de politicã publicã
ce ar putea sta la baza autorizãrii am-
balajelor neutre nu sunt clare. Argu-
mentele variazã de la prevenirea fu-
matului juvenil pânã la protejarea
avertismentelor privind sãnãtatea de
a fi compromise/discreditate sau
prevenirea situaþiei în care ambalaje-
le ar sugera cã un anumit produs este
mai puþin dãunãtor decât altul. Cu
toate acestea, nu existã dovezi, em-
pirice sau ºtiinþifice, care sã demons-
treze în mod clar ºi credibil existenþa
conexiunilor raþionale ºi eficiente
între ambalajul neutru ºi atingerea
vreunuia dintre obiective”, ne-a spus
reprezentantul JTI .

Potrivit domniei sale, compania
a investit substanþial în drepturile
de proprietate intelectualã, în mãrci-
le sale ºi în produse. „Prin interme-
diul ambalajului sunt transmise ga-
ranþiile privind originea, calitatea,
consecvenþa ºi investiþia. Aceastã in-
vestiþie se reflectã în reputaþia sub-
stanþialã a mãrcilor JTI. O bancã de
investiþii care a comentat cu privire
la consultãrile publice din Marea
Britanie afirmã: «Ambalajul neutru
expropriazã companiile de activele
lor de valoare, de mãrcile lor».

JTI considerã cã obiectivele de
politicã publicã ar putea fi realizate
mai uºor astfel: fumatul în rândul ti-
nerilor ar trebui abordat prin inter-
mediul unor programe complexe de
prevenire a fumatului; preocupãrile
cu privire la inducerea în eroare a
consumatorilor prin intermediul
mãrcii ºi design-ului pachetului ar
trebui sã fie formulate prin oferirea
de mai multe informaþii ºi nu invers,
prin restrângerea informaþiei; o mai
bunã implementare a legislaþiei ac-
tuale cu privire la cerinþele de amba-
laj ale produselor din tutun; acþiuni
viitoare în combaterea comerþului
ilicit cu produse din tutun”.

În prezent, în Uniunea Europeanã
nu existã un proiect legislativ care sã
impunã statelor membre adoptarea
pachetelor generice. Consultãrile
publice lansate pe marginea even-
tualei modificãri a directivei tutunu-
lui, care au inclus ºi aceastã temã, au
dovedit cã majoritatea covârºitoare a
repondenþilor se pronunþã împotriva
unei astfel de iniþiative. Oficialii eu-
ropeni au urmãrit cu atenþie situaþia
din Australia, unde legislativul a
aprobat introducerea pachetelor ge-
nerice, ºi sunt în curs de a pregãti un
studiu de impact privind opþiunile de
politici în aceastã privinþã. n

JTI a demarat afacerile în România importând
«Camel», din Germania. Începând cu 2009,
fabrica JTI de pe Platforma Pipera exportã

«Camel» în Germania", a declarat Gilda Lazãr.

METODE
Contrabandiºtii utilizeazã me-

tode tot mai variate pentru intro-
ducerea în þarã în mod ilegal a
produselor din tutun, potrivit
IGPF.

Metodele concrete folosite de
traficanþi pentru trecerea peste
frontierã a þigãrilor sunt
urmãtoarele:

- metoda “capac”, care constã
în disimularea pachetelor de þiga-
rete printre alte categorii de mãr-
furi - îndeosebi cu baza de impo-
zitare micã - tranzitate în mod le-
gal prin punctele de trecere a
frontierei;

- metoda “cablului”, utilizatã
în zona frontierei riverane, care
presupune trecerea baxurilor cu
þigarete pe un cablu fixat pe cele
douã maluri ale cursului de apã;

- metoda “curbei”, când este
aleasã o zonã în care cursul de apã
ce desparte România de þara veci-
nã face un cot ºi se dã drumul
unui bax închis ermetic, care, da-
toritã curentului, ajunge pe malul
opus;

- “antifonarea” autoturismelor
cu þigarete,
constând în
a s c u n d e r e a
pachetelor în
diverse pãrþi
componente
ale acestora
(cauciucuri,
l on j e roane ,

portiere etc.) ori utilizarea pereþi-
lor dubli;

- disimularea þigaretelor în
îmbrãcãminte sau lipite pe corp, în
ambalajele altor produse alimen-
tare sau în genþi cu fund dublu;

- camuflarea þigaretelor în trans-
porturi potenþial periculoase (car-
buranþi) sau cu proprietãþi fizi-
co-chimice deosebite, ce nu per-
mit o verificare eficientã cu echi-
pamente tip RAPISCAN ori cu
sonda opticã;

- tranzitarea zonei muntoase de
frontierã cu atelaje trase de cai,
profitând de relieful muntos greu
accesibil, aspect care face dificilã
verificarea traseelor;

- folosirea unor aparate de zbor
- motodeltaplan/planor - care sunt
modificate pentru transportul ba-
xurilor de þigãri peste frontierã.

- folosirea de ºoferi ºi mijloa-
ce de t ranspor t p rove-
nind/înmatriculate în state ale
UE, pentru a nu atrage atenþia
autoritãþilor de control de la
graniþa cu Republica Moldova,
Ucraina ºi Serbia. n

MODALITÃÞI
Principalele modalitãþi de ac-

þiune la care recurg traficanþii de
þigarete, dupã cum ne-au spus re-
prezentanþii Inspectoratului Ge-
neral al Poliþiei de Frontierã, sunt
urmãtoarele:

- traversarea graniþei prin locu-
rile greu accesibile din zona de
frontierã - prin zona alpinã, zone
împãdurite etc;

- tranzitarea repetatã a frontie-
rei în decursul aceleiaºi zile ºi re-
venirea pe teritoriul românesc în
posesia unor cantitãþi de þigarete
în limita admisã de lege;

- disimularea þigãrilor în auto-
turisme vechi, modificate sau cu
incinte ascunse, pentru limitarea
pierderilor în cazul confiscãrii;

- folosirea serviciilor unor fir-
me de tran-
sport interna-
þional de marfã
(pentru intro-
ducerea ºi
transportul þi-
gãrilor de con-
trabandã pe te-
ritoriul Româ-

niei). Contrabandiºtii apeleazã la
transportatori care efectueazã re-
gulat curse externe atât pe spaþiul
ex-sovietic (de provenienþã al
produselor), cât ºi în statele occi-
dentale (pieþele principale de des-
facere a þigaretelor netimbrate),
fiind preferate îndeosebi autoca-
mioanele ce introduc în þarã legu-
me, fructe, combustibili sau ºer-
veþele de hârtie etc.;

- distribuirea mãrfii în cantitãþi
mici la cât mai multe unitãþi co-
merciale, îndeosebi în mediul ru-
ral, pentru a îngreuna depistarea
þigaretelor de contrabandã de cã-
tre reprezentanþii instituþiilor fi-
nanciar-fiscale. n

În anul care a trecut, piaþa tutunu-
lui a avut o evoluþie mai bunã
decât în 2010, când industria a re-
simþit puternic ºocul mãririlor
bruºte ºi neplanificate ale accizei
din 2009, reflectate în majorãri de
preþuri, ne-au spus reprezentanþii
din industria de profil. Potrivit
acestora, în ianuarie 2010, când
contrabanda cu þigarete ajunsese
la peste 36%, vânzãrile legale au scãzut dra-
matic, iar profitabilitatea jucãtorilor din indus-
trie a fost supusã unor presiuni foarte mari,
pierderile la bugetul de stat fiind, implicit, sub-
stanþiale: „Din ianuarie 2010, contrabanda a
intrat pe un trend descendent, cu excepþia luni-
lor iulie ºi noiembrie 2011, când a cunoscut
creºteri de circa trei puncte procentuale. Dimi-

nuarea comerþului ilicit cu þigarete in 2011 faþã
de 2010 s-a datorat eforturilor concertate ale
autoritãþilor, schimbãrilor legislative, precum ºi
colaborãrii strânse dintre instituþiile statului ºi
industria tutunului”.
Scãderea pieþei negre înseamnã pentru produ-
cãtorii de þigarete revigorarea vânzãrilor lega-
le, noi oportunitãþi de dezvoltare ºi crearea de

locuri de muncã, opineazã surse-
le citate: „În acelasi timp, redu-
cerea contrabandei determinã
creºterea sumelor colectate la
bugetul statului, prin taxele ºi im-
pozitele plãtite de companiile din
industria tutunului. Pentru exem-
plificare, potrivit Autoritãþii Na-
þionale a Vãmilor, în ianuarie
2012 faþã de ianuarie 2011,

încasãrile din acciza la þigarete au fost cu 42%
mai mari”.
Valoarea pieþei legale a þigaretelor, incluzând
TVA, este estimatã, pentru 2011, la circa 3,35
miliarde euro. Faptul cã 2011 a fost un an mai
bun pentru industria tutunului este vizibil ºi în
valoarea taxelor plãtite de producãtori, care s-a
ridicat la circa 2,75 miliarde euro.
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“Philip Morris”
investeºte

1 milion de euro
în modernizarea

fabricii din Otopeni
“Philip Morris” România inves-

teºte, în acest an, 1 milion de euro în
modernizarea fabricii pe care o are
în Otopeni, investiþia constând în in-
stalarea unei noi unitãþi de rãcire,
eficientã din punct de vedere ener-
getic, ne-a spus Andrei Vasilescu,
director corporate affairs Philip
Morris pentru România ºi Bulgaria.
Reprezentantul producãtorului de
þigarete preconizeazã cã aceastã in-
vestiþie va genera o scãdere de 5% a
consumului de energie al fabricii,
începând cu 2012. Investiþia face
parte dintr-un program mai amplu,
care are ca scop reducerea impactu-
lui asupra mediului, prin reducerea
consumului de resurse naturale, a
emisiilor de gaze cu efect de serã ºi
a cantitãþii de deºeuri generate.

În noiembrie 1997, “Philip Mor-
ris International” Inc. (PMI) a decis

sã investeascã într-o capacitate nouã
de producþie în România. Locaþia
aleasã a fost Otopeni, unde a con-
struit o fabricã de ultimã generaþie,
echipatã pentru a produce mãrcile
internaþionale ale Philip Morris la
cele mai ridicate standarde de cali-
tate. Investiþia iniþialã în fabricã a
fost de 100 milioane de dolari. De
atunci, compania a investit conti-
nuu în dezvoltarea ºi modernizarea
fabricii.

Peste 80 % din producþia de la
Otopeni este destinatã exportului în
peste 15 þãri: Italia (cea mai mare
piaþã pentru fabrica din Otopeni),
Polonia, Bulgaria, Bosnia Herze-
govina, Spania, Cehia, Slovacia
etc.

„Philip Morris” are, în þara noas-
trã, în jur de 800 de angajaþi, din
care aproximativ 500 lucreazã în fa-
brica din Otopeni.

„Philip Morris” România este o

companie afiliatã a PMI, situatã pe
primele locuri la nivel mondial, în
industria produselor din tutun, de-
þinând ºapte din cele 15 mãrci inter-
naþionale de top. Produsele PMI
sunt comercializate în aproximativ
180 de þãri. În 2010, PMI deþinea o
cotã de 16% din piaþa internaþionalã
de þigarete în afara SUA sau 27,6%,
excluzând China ºi SUA, potrivit
datelor “Philip Morris”.

Principalele mãrci comercializate
de aceastã companie pe piaþa din
România sunt “Marlboro”, „Parlia-
ment”, “Virginia Slims”, L&M,
“Philip Morris”, „Chesterfield”.

Vasilescu: Poliþia localã ar

trebui sã aibã competenþe

clare pentru sancþionarea

vânzãrilor ilegale în pieþe

“Conform datelor companiei
Novel, piaþa neagrã a þigaretelor a
înregistrat o tendinþã ascendentã,
situându-se, în luna noiembrie a
anului trecut, la 15%, comparativ
cu 11,8% în luna septembrie a ace-
luiaºi an. A fost, practic, o revenire
la nivelul din luna iulie a anului
2011, în contextul unui trend conti-
nuu descrescãtor înregistrat în
2010, respectiv în prima parte a
anului 2011. Aceastã creºtere a pie-
þei negre aratã clar cã eforturile con-
jugate pentru combaterea comerþu-
lui ilicit nu trebuie abandonate, ci
intensificate. Pentru revenirea la un
trend descendent este nevoie, în

continuare, de îmbunãtãþirea ºi sim-
plificarea cadrului legislativ care sã
reglementeze contrabanda ºi eva-
ziunea fiscalã deopotrivã, de mãsuri
administrative ºi disciplinare seve-
re. Stabilitatea ºi predictibilitatea le-
gislativã în materie de politicã fisca-
lã (respectarea calendarului de
creºtere a accizelor - introdus în Co-

dul fiscal) este esenþialã. Piaþa lega-
lã a þigaretelor nu trebuie sã fie sa-
botatã prin reglementãri insuficient
analizate”, este de pãrere Andrei
Vasilescu.

Domnia sa ne-a spus cã alte mã-
suri necesare în acest sens ar fi atri-
buirea unor competenþe clare poli-
þiei locale pentru sancþionarea
vânzãrilor ilegale în pieþe, confisca-
rea mijlocului de transport folosit
pentru contrabandã, chiar dacã aces-
ta nu a fost modificat din punct de
vedere tehnic pentru stocarea pro-
duselor aduse în þarã ilegal: „De
asemenea, trebuie continuatã efi-
cienta colaborare dintre autoritãþile
statului ºi industria tutunului prin
campanii de informare, educare ºi
conºtientizare asupra produselor
contrafãcute ºi a comerþului ilicit,
conferinþele ºi seminariile des-
fãºurate cu sprijin financiar OLAF,
programelor de training etc”.

Reducerea nivelului comerþului
ilicit determinã creºterea vânzãrilor
legale, iar când incidenþa taxelor în
tutun reprezintã 80% din preþul pro-
dusului pe raft, acest lucru înseam-
nã venituri mai mari pentru bugetul
de stat, mai opineazã Adrian Vasi-
lescu: „Subliniem cã un singur
punct procentual recuperat de piaþa
legalã din contrabandã reprezintã
încasãri suplimentare la bugetul de
stat de peste 30 milioane de euro, iar
orice venit în plus la buget reprezin-
tã întãrirea capacitãþii statului de a
face faþã dezechilibrelor macroe-
conomice”. n

Piaþa legalã
a þigaretelor
nu trebuie sã fie

sabotatã prin reglementãri
insuficient analizate”,
a declarat Andrei Vasilescu.

Peste

80%
din producþia de la

Otopeni este destinatã
exportului în peste 15 þãri:
Italia (cea mai mare piaþã
pentru fabrica din Otopeni),
Polonia, Bulgaria, Bosnia

Herzegovina, Spania,
Cehia, Slovacia etc.

Reporter: Cum vedeþi piaþa tutu-
nului, în acest moment?

Szabo Gyongyike: Ca orice ac-
tivitate economicã, ºi piaþa produ-
selor din tutun este plinã de obs-
tacole. Piaþa pe care activãm este
destul de dificilã, din cauza faptului
cã o cotã de piaþã importantã din
acest segment o reprezintã contra-
banda, fapt care influenþeazã dez-
voltarea anumitor game de produ-
se. Criza economico-financiarã din
Europa îºi pune amprenta ºi pe piaþa
din România, distribuitorii de þigãri
fiind destul de rezervaþi în a promo-
va noi game de produse. Nici legis-
laþia nu ne ajutã, întrucât este foar-
te stufoasã, interpretabilã ºi des
modificatã.

Reporter: Cu toate acestea, com-
pania pe care o reprezentaþi existã ºi
merge mai departe. Cum reuºiþi sã
treceþi prin crizã?

Szabo Gyongyike: Pentru a
depãºi criza economicã am revi-
zuit puþin cheltuielile, reducând
unde s-a putut, însã accentul l-am
pus pe comercializare, pornind
noi strategii de marketing, pentru
a mãri segmentul de piaþã pe care
activãm. Douã elemente impor-
tante care influenþeazã foarte
mult locul nostru pe piaþa de des-
facere ºi volumul vânzãrilor sunt
calitatea ºi preþul produselor noas-
tre. Calitatea ºi preþul produselor
au reprezentat obiectivele princi-
pale ale companiei noastre ºi,
astfel, am reuºit sã ne menþinem
stabil pe piaþa de desfacere, cu un
adaos scãzut la vânzare. În conti-

nuare, conducerea societãþii se
preocupã de gãsirea unor soluþii
pentru reducerea costurilor ºi lãr-
girea pieþei de desfacere a produ-
selor proprii.

Reporter: Ce tipuri de þigarete
comercializaþi?

Szabo Gyongyike: Þigaretele
importate ºi comercializate de so-

cietatea noastrã sunt þigarete de ca-
tegorie medie, atât din punctul de
vedere al preþului, cât ºi în ceea ce
priveºte calitatea.

Reporter: Care este cel mai mare
obstacol în calea desfãºurãrii activi-
tãþii companiei?

Szabo Gyongyike: Nivelul ri-
dicat al accizei este, pentru noi,

obstacolul cel mai mare în vânzãri,
pentru cã, din cauza accizei, pre-
þul þigaretelor raportat la venituri-
le românilor este mult prea mare.
De asemenea, aºa cum am menþio-
nat, contrabanda este în continuare
foarte extinsã, iar societatea noas-
trã, situându-se în apropie-
rea graniþei, este mult mai
afectatã de acest fenomen.
De aceea, pentru ca activi-
tatea producãtorilor de þiga-
rete sã se îmbunãtãþeascã,
avem nevoie ca instituþiile
statului acreditate se com-
batã contrabanda. Mai avem
o problemã. Compania noa-
strã, fiind autorizatã ca “destinatar
înregistrat”, este defavorizatã în
comparaþie cu “antrepozitarii au-
torizaþi“, prin modificarea legisla-
þiei fiscale care va intra în vigoare
de la data de întâi aprilie 2012 sub
aspectul termenului de platã al ac-
cizelor la bugetul de stat. Conform
acestor modificãri le-
gislative, “destinata-
rul înregistrat” va
avea obligativitatea
plãþii accizei în ter-
men de 24 de ore de
la momentul recepþiei
produselor, pe când
“antrepozitarul auto-
rizat“ va avea în con-
tinuare termenul de
platã pânã în data de
25 a lunii urmãtoare
faþã de momentul livrãrii produse-
lor.

Reporter: Cum vã descurcaþi cu
concurenþa?

Szabo Gyongyike: Deoarece
cota de piaþã a societãþii este redu-
sã, pentru noi concurenþa înseamnã
o luptã continuã. De multe ori nu
putem þine pasul cu producãtorii
multinaþionali, care, de fapt, dictea-
zã condiþiile de piaþã. Având în ve-

dere concurenþa mare din sectorul
produselor din tutun, ºi în perioada
urmãtoare societatea continuã sã se
preocupe de gãsirea unor soluþii de
reducere a costurilor ºi de lãrgirea
pieþei de desfacere a produselor
proprii.

Reporter: Ce consideraþi cã ar
trebui fãcut pentru combaterea tutu-
ror acestor obstacole?

Szabo Gyongyike: Pentru a
combate aceste obstacole ar trebui
implementatã o legislaþie clarã, si-
gurã, realã, transparentã ºi unicã
pentru toþi participanþii pe piaþa tu-
tunului. În ceea ce priveºte contra-

banda ºi evaziunea
fiscalã, acestea pot fi
restrânse numai prin
acþiuni severe de su-
praveghere ºi control
din partea instituþii-
lor statului. Contra-
banda afecteazã nu
numai activitatea no-
astrã, ca participanþi
legali, ci ºi veniturile
bugetului de stat ,
care încearcã prin

alte mijloace sã-ºi acopere pagu-
bele, mijloace ce se rãsfrâng tot
asupra noastrã (participanþi cu for-
me legale), ajungând sã sufoce
prin nivelul foarte mare al diverse-
lor taxe. Din cauza acestor taxe ºi
impozite ridicate suntem puºi în
situaþia sã facem restricþii finan-
ciare, în detrimentul politicilor de
marketing.

Reporter: Mulþumesc! n

Piaþa tutunului este, în conti-

nuare, un segment cu proble-

me, întrucât nivelul contraban-

dei a crescut din nou, la finalul

anului trecut. Taxele reprezin-

tã peste 80% din preþul þigare-

telor, iar legislaþia nu-i mulþumeºte pe jucãtorii din

domeniu. Szabo Gyongyike, administratorul compa-

niei “Taban Trafic”, din Arad, ne-a spus, într-un in-

terviu, ce alte probleme mai întâmpinã în activitatea

sa de importator ºi comerciant de produse din tutun

ºi cum ar putea fi rezolvate acestea, în opinia sa.

Societatea “Taban Trafic”, importator de produse din tutun, face parte

din grupul de firme “Continental Tobacco Group”, care mai este pre-

zent în urmãtoarele þãri: Ungaria, unde are ºi sediul principal, Austria,

Germania, Benelux, Italia, Portugalia, Slovacia, Spania ºi, prin interme-

diul acestora, pe celelalte continente.

Din cauza taxelor ºi
impozitelor ridicate
suntem puºi în
situaþia sã facem
restricþii financiare,
în detrimentul
politicilor de
marketing.

Pentru a combate obstacolele,
ar trebui implementatã o
legislaþie clarã, sigurã, realã,
transparentã ºi unicã pentru
toþi participanþii pe piaþa
tutunului.

Modificarea legislaþiei fiscale
defavorizeazã “Taban Trafic”

Interviu cu Szabo Gyongyike, administratorul “Taban Trafic”

FRONTIERE
Frontiera maritimã este cea

mai activã zonã în care se
face contrabandã cu tutun ºi
produse din tutun, aici fiind
reþinutã 46,9% din cantitatea
totalã de þigãri capturate de
autoritãþi.

Principalele rute folosite
pentru traficul cu þigãri sunt
China - România - þãri UE ºi
România - þãrile UE (frontiera
maritimã) ºi Ucraina, Transnis-
tria, Belarus, Federaþia Rusã ºi
Republica Moldova - România
( f ront iera de Est , Nord ºi
Sud-Vest).

La frontiera de Est, sunt pre-
dominante þigãrile de origine din
Republica Moldova (þigãri de ca-
litate inferioarã - “Plai”, “Doi-
na”, “Plugarul”, MT), introduce-
rea acestora în þarã fiind realizatã
prin punctele de frontierã, fie în
cantitãþi mari, în mijloace de
transport special amenajate, fie
în cantitãþi mici - încadrate plafo-
nului vamal - de cãtre persoane
fizice.

La frontiera de Nord, sunt pre-
dominante þigãrile de origine din
Ucraina, traficanþii - organizaþi
în adevãrate grupuri infracþiona-
le, cu segmente în strãinãtate, la
frontierã ºi în interiorul þãrii -
încercând trecerea pachetelor de
þigãri (baxuri) peste frontiera
verde, noaptea.

În judeþele din Sud-Vestul þã-
rii, sunt descoperite, în general,
þigãri de calitate medie ºi supe-
rioarã, achiziþionate din þara ve-
cinã ºi transportate peste frontie-
rã, în cantitãþi mici, de persoane
fizice.

La frontiera maritimã sunt des-
coperite, în containere, þigãri
contrafãcute sau þigãri de calitate
m e d i e s a u
super ioarã
pentru care
se prezintã
documente
f a l s i f i ca t e
sau nereale.

P o t r i v i t
surselor cita-
te, au fost identificaþi factori de
risc în vãmile din porturi, zone li-
bere, precum ºi în cele terestre ºi
de cãlãtori:

- pe frontiera verde - din cauza
profitului foarte mare obþinut de
infractori ºi a legislaþiei permisi-
ve din Ucraina faþã de traficul ili-
cit cu þigãri precum ºi a reliefului
muntos (din punct de vedere al
situaþiei operative pe cel mai ri-
dicat nivel se situeazã zona de
nord ºi cea de sud a frontierei de
stat);

- în punctele de trecere ale
frontierei terestre ºi fluviale -
transportul þigãrilor se realizeazã
prin disimularea acestora în ca-
mioane de transport marfã sau în
mijloacele de transport de persoa-
ne rutiere ºi feroviare ºi bãrci
pneumatice;

- în pieþele de desfacere - þi-
gãrile provenite din contraban-
dã se comercializeazã în pieþele
din judeþele de graniþã ºi în de-
pozite din judeþele din interio-
rul þãrii;

- în portul Constanþa - þigãrile
provin din China, Port Said ºi
Dubai, fiind disimulate în conta-
inere ºi se transmit în vederea
comercializãrii interne ºi exter-
ne. n

MÃSURILE
AUTORITÃÞILOR

În derularea acþiunilor de
combatere a contrabandei, au-
toritãþile adoptã mai multe mã-
suri:

- Intensificarea acþiunilor in-
formativ-operative ºi cercetarea
calificatã a cazurilor înregistra-
te, fãrã a se limita doar la captu-
ra propriu-zisã, în vederea depi-
stãrii întregii reþele de traficanþi;

- Continuarea acþiunilor pe linia
prevenirii ºi combaterii traficului
cu bunuri ºi în special al celui cu
þigãri, prin implicarea mai activã a
tuturor factorilor responsabili;

- Monitorizarea continuã de
cãtre factorii de conducere a
tuturor aspectelor ce au legãtu-
rã cu fenomenul contrabandei,
sub toate formele, care se ma-
nifestã în zonele de responsa-
bilitate. n
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ADRIAN POPA, BAT:

Producãtorii de þigarete au nevoie
de legislaþie transparentã ºi stabilã

P
iaþa legalã a þigaretelor a
avut o evoluþie pozitivã,
în ultimii doi ani, datoratã
în principal scãderii dra-

matice a nivelului comerþului ilicit,
ne-a spus Adrian Popa, Director
Corporate & Regulatory Affairs al
companiei producãtoare de þigare-
te “British American Tobacco”
(BAT) România.

În opinia sa, “cel mai important
factor perturbator al pieþei þigarete-
lor este nivelul taxelor ºi, în special,

al accizei, nivel disproporþionat faþã
de þãrile cu care România împarte o
frontierã de peste 2.000 km; cu efec-
tul colateral al contrabandei cu pro-
duse din tutun provenite din respec-
tivele þãri vecine, precum Ucraina,
Moldova ºi Serbia, unde preþul unui
pachet de þigarete este mult inferior
preþului din România”. Mãsurile
pentru combaterea evaziunii, luate
de autoritãþi în ultimele 12-14 luni,
s-au dovedit eficiente, potrivit dom-
nului Popa, care ne-a precizat cã ace-

stea sunt reflectate în cercetãrile de
piaþã pe care le efectueazã periodic.

Reprezentantul BAT considerã cã
predictibilitatea legislativã ºi mãsu-
rile de reglementare integrate unui
plan ºi implementate prin interme-
diul unui calendar sunt esenþiale fun-
cþionarii unui mediu de afaceri sãnã-
tos ºi stabil: “Ca oricare alt business,
industria producãtoare de þigarete
are nevoie de stabilitate ºi transpa-
renþa procesului legislativ”.

BAT deþine o cotã de 52% din pia-
þa autohtonã de tutun, conform date-
lor auditului corespunzãtor lunii ia-
nuarie 2012, ºi are peste 650 de an-
gajaþi în þara noastrã.

Portofoliul de mãrci al “British
American Tobacco” Romania conþi-
ne “Dunhill”, “Vogue”, “Kent”,
“Lucky Strike”, “Pall Mall”, “Vice-
roy” ºi “Rothmans”.

Marca “Kent Convertibles” a
atins o cotã volumicã de piaþã de
1,4%, în mai puþin de un an de la lan-
sare, ne-a spus Adrian Popa.

În prima jumãtate a anului trecut,
British American Tobacco (BAT)
România a înregistrat o creºtere a
profitului, ca urmare a reducerii con-
trabandei cu tutun, la vremea aceea,
a majorãrii preþurilor la þigarete, a
unui volum mãrit de vânzãri ºi a mi-
xului îmbunãtãþit de produse, potri-
vit raportului publicat de companie
pe site-ul sãu.

În Europa de Vest, regiune în care

BAT include ºi þara noastrã, profitul
companiei care produce þigarete a
crescut cu opt milioane de lire sterli-
ne, la 572 milioane de lire, mai ales
ca urmare a rezultatelor solide din
Germania, Elveþia ºi România. Evo-
luþia pozitivã din aceste state a fost
parþial anulatã de rezul-
tatele mai slabe din Da-
nemarca, Italia ºi Spa-
nia, obþinute în primele
ºase luni ale lui 2011.
Volumul vânzãrilor din
regiune a scãzut cu 2%,
la 65 miliarde þigarete.

Volumul vânzãrilor
celor mai importante
patru mãrci globale ale
BAT - “Dunhill”,
“Kent”, “Lucky Stri-
ke” ºi “Pall Mall” - a crescut cu o
medie de 11%. Potrivit raportului
BAT, comerþul cu þigarete “Dunhill”
a crescut cu 1%, fiind susþinut de
evoluþia pozitivã din mai multe þãri,
printre care ºi România. Piaþa autoh-
tonã a contribuit ºi la avansul mãrci-
lor “Kent” ºi “Pall Mall”, cu 16% ºi,
respectiv, 14%.

La nivel de grup, profitul BAT a
urcat, în primul semestru al lui 2011
faþã de aceeaºi periooadã a anului
precedent, cu 20 %, de la 1,66 mi-
liarde lire sterline la douã miliarde
lire sterline. Cifra de afaceri a cre-
scut de la 21,2 miliarde lire sterline
la 22,28 miliarde lire sterline.

BAT deruleazã afaceri în peste
180 de þãri, la nivel mondial. n

Cel mai important factor perturbator al pieþei

þigaretelor este nivelul taxelor ºi, în special, al

accizei", ne-a spus Adrian Popa.

MÃSURI
LEGISLATIVE

În privinþa prevenirii ºi comba-
terii evaziunii fiscale, în urma
ºedinþei CSAT din 28.06.2010 a
fost adoptatã Hotãrârea nr.
69/2010 privind prevenirea ºi
combaterea evaziunii fiscale, sta-
bilindu-se constituirea la nivel
strategic a unui grup de lucru in-
terinstituþional, format din secre-
tari de stat ai instituþiilor din ad-
ministraþia de stat (Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, Mi-
nisterul Finanþelor Publice, Mini-
sterul Justiþiei) ºi structurile Mini-
sterului Public ºi ale Serviciului
Român de Informaþii. În sarcina
acestor structuri au fost stabilite
responsabilitãþi concrete, con-
form celor nouã domenii priorita-
re de intervenþie asimilate obiec-
tivelor prevãzute în hotãrâre: pre-
venirea ºi combaterea evaziunii
fiscale în domeniul producerii ºi
comercializãrii produselor ener-
getice, alcoolului ºi bãuturilor al-
coolice, tutun, mãrfurilor agroali-
mentare (care includ fructe ºi le-
gume), domeniul construcþiilor ºi
materialelor de construcþii, tran-
sporturilor, turismului, materialu-
lui lemnos, forþei de muncã ”la ne-
gru” ºi ”la gri”.

Analiza activitãþilor derulate în
formatele de cooperare constituite
în baza Hotãrârii CSAT nr.
69/2010 a evidenþiat faptul cã fe-
nomenul evaziunii fiscale a conti-
nuat, ºi în 2011, sã se manifeste în
toate domeniile economiei de pia-
þã, cu o pondere semnificativã în
sfera produselor accizabile, re-
spectiv domeniul produselor din
tutun, domeniul produselor agroa-
limentare ºi cel al produselor din
alcool. Astfel, unul dintre obiecti-
vele esenþiale ale acþiunilor a fost
combaterea evaziunii fiscale în ca-
zul produselor accizabile, încasãri-
le din accize crescând cu 10%, în
anul 2011 faþã de anul anterior (cu
1.593,5 milioane lei - peste 370,5
milioane euro), în condiþiile în
care consumul final efectiv al po-

pulaþiei s-a
menþinut con-
stant. În anul
2011, încasãri-
le datorate
îmbunãtãþirii
acþiunilor de
combatere a
evaziunii fi-
scale vizând
produsele ac-

cizabile au contribuit la creºterea
veniturilor bugetare cu peste 1 mi-
liard de lei.

În urma ºedinþei CSAT din 22
martie 2011, a fost adoptatã Ho-
tãrârea nr. 38/2011 privind cu-
noaºterea, prevenirea ºi combate-
rea fenomenului infracþional la
nivelul porturilor maritime, stabi-
lindu-se constituirea la nivel stra-
tegic a unui nou grup de lucru in-
terinstituþional, similar cu cel
înfiinþat în anul precedent. Cele
nouã domenii prioritare de inter-
venþie asimilate obiectivelor pre-
vãzute în hotãrâre sunt preveni-
rea ºi combaterea infracþiunilor
din sfera criminalitãþii organiza-
te, a traficului ºi comerþului ilegal
cu produse intracomunitare, cu
mãrfuri agroalimentare, produse
energetice, prevenirea ºi comba-
terea traficului ºi comerþului ile-
gal cu alcool ºi bãuturi alcoolice
ºi cel cu produse din tutun, preve-
nirea ºi combaterea traficului ºi
comerþului ilegal cu materiale de
construcþii ºi material lemnos,
protejarea drepturilor de proprie-
tate intelectualã, prevenirea ºi
combaterea utilizãrii forþei de
muncã “la negru” ºi “la gri”.

Mai mult, în vederea micºorãrii
evaziunii fiscale în aceste domenii
de activitate, la începutul anului
curent, au fost prezentate Guver-
nului României unele propuneri
de mãsuri pentru diminuarea fe-
nomenului de evaziune ºi fraudã
fiscalã ºi creºterea gradului de co-
lectare a taxelor ºi impozitelor la
bugetul general consolidat al sta-
tului. În acest sens, propunerile
s-au concretizat într-un Plan co-
mun de mãsuri pentru eficientiza-
rea activitãþilor de prevenire ºi
combatere a evaziunii fiscale, care
stabileºte mãsuri concrete în plan
operaþional ºi legislativ în sarcina
instituþiilor de aplicare a legii im-
plicate în lupta împotriva eva-
ziunii fiscale. n

BAT a încheiat, în 2010, un acord de cooperare cu Comisia
Europeanã ºi cu statele membre ale Uniunii Europene pen-
tru combaterea comerþului ilicit cu tutun. În baza acestuia,
BAT va coopera cu Comisia Europeanã ºi cu autoritãþile de
aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene.
Acordul urmãreºte colaborarea într-o serie de domenii ºi
prevede finanþarea, de cãtre compania producãtoare de
tutun, cu 200 milioane de dolari (134 milioane de euro),
pentru a sprijini aceastã iniþiativã în urmãtorii 20 de ani.

“BAT îºi doreºte sã sprijine guvernele statelor membre UE
în lupta împotriva contrabandei la nivel internaþional, deo-
arece atât interesele legitime ale industriei, cât ºi cele ale
guvernelor sunt, în prezent, serios afectate de comerþul ili-
cit”, ne-a precizat, anul trecut, Adrian Popa, director Cor-
porate & Regulatory Affairs, menþionând cã pierderile to-
tale suferite de UE ºi statele membre, ca urmare a comer-
þului ilicit cu þigarete, se ridicã la ordinul miliardelor de
euro în fiecare an.

Începând din acest an, BAT România
are un nou director general, în per-
soana doamnei Gemma Webb, care a
preluat ºtafeta de la David Water-
field, director general pentru Europa
de Sud-Est pentru ultimii trei ani.
Gemma Webb s-a alãturat echipei
BAT în urmã cu 11 ani, ocupând pozi-
þia de Trade Marketing & Distribution

Manager pe Europa
de Vest. Ulterior, a
fost director general
pentru Marea Brita-
nie&Irlanda. “For-
mularea unei viziuni
clare, setarea unor
reguli corecte de re-
laþionare, dar ºi un
proces decizional
transparent sunt
esenþiale conducerii
cu succes a unei
afaceri. Pe lângã
aceste atribute,
este nevoie ºi de pu-
þinã intuiþie, pentru

cã sunt multe situaþii în care micile
detaliile se dovedesc a fi decisive”,
este de pãrere noul director general al
BAT în þara noastrã.
Domnia sa opineazã cã “British
American Tobacco” Romania are o
poziþie bine consolidatã pe piaþã ºi
subliniazã cã nu este momentul unei
relaxãri: “Ne îndreptãm obiectivele
de business spre o consolidare a po-
ziþiei noastre, un management mai
bun al resurselor, ca de altfel ºi spre
motivarea minunatei echipe locale.
Principalul atu al companiei noastre
este capacitatea de a construi pe
specificul local ºi intenþionez sã
construiesc cât mai mult pe acest
avantaj”.

Culturile de tutun au fost distruse de interese obscure
(urmare din pagina 1)

Valeriu Tabãrã: De aceea, ne
intereseazã ca fermierii români sã
producã tutun. În doi-trei ani, am pu-
tea sã nu mai fimimportatori de tutun.
Reporter: Ce mãsuri ar trebui luate în
acest sens, în opi-
nia dumneavoas-
trã?

Valeriu Tabã-

rã: Consider cã ar
trebui abordate
toate amãnuntele
legate de legisla-
þia comunitarã ºi
de facilitãþile care
pot fi create pen-
tru piaþa tutunu-
lui.

Reporter: Ce suprafaþã de tutun se
cultivã în þara noastrã?

Valeriu Tabãrã: O suprafaþã foar-
te micã. Dupã 1990 aveam
36.000-37.000 de hectare cultivate de
tutun, iar acum avem peste 1000 de
hectare.

Reporter: Ce facem cu acest tu-
tun, aºa puþin cum e?

Valeriu Tabãrã: În mare parte îl
exportãm. Avem un contract cu o
companie din Ungaria.

Reporter: În ce zone se cultivã tu-

tun la noi?
Valeriu Tabãrã: Cultivãm tutun

în nord-vestul þãrii ºi în sud - în Giur-
giu ºi Dolj. De asemenea, avem zone
favorabile în Podiºul Moldovei, în
zona Drãgãºanilor, în Burlei - Tran-

silvania, plus în
zonele de luncã.
Tutunul oriental
ºi cel semioriental
poate fi cultivat
foarte bine în Do-
brogea, în Podiºul
Moldovei, în
Podiºul Getic ºi în
judeþul Giurgiu.

Reporter: Care
suntcelecinci tipuri
de tutun despre

care spuneaþi cã ar putea foarte bine sã
creascã ºi la noi?

Valeriu Tabãrã: Este vorba des-
pre tutunul oriental, semioriental, vir-
ginia, burlei ºi cel de mare consum,
pentru þigãrile comune ºi pentru cele
aromatizate.

Reporter: Bãnuiesc cã înainte de
1990 exportamo cantitate mare de tu-
tun...

Valeriu Tabãrã: România a fost o
mare exportatoare de tutun ºi de pro-
duse preparate ºi semipreparate din

tutun. Evident cã cel mai mult expor-
tam în Rusia, în Uniunea Sovieticã.

Reporter: Cum am putea sã ne
promovãm aceastã industrie?

Valeriu Tabãrã: Nu sunt foarte
multe mijloace de promovare a acestei
industrii, pentru cã trebuie sã ne supra-
punem peste legislaþia europeanã. Ar
trebui sã gãsim o cale prin care sã blo-
cãm importurile, dar este foarte greu
de luptat cu marile companii din do-
meniu. Acestea au contribuit la decã-
derea industriei autohtone a tutunului.
Fãrã o concurenþã neloialã, în prezent
am putea cultiva 10.000-15.000 de
hectare de tutun. Industria tutunului ar
trebui sã funcþioneze fãrãblocaje.Cul-
turile de tutun au fost distruse de inte-
rese obscure. A fost o convergenþã de
factori care au dorit ca acest domeniu
sã se prãbuºeascã, au urmãrit ca Regia
Autonomã a Tutunului, o companie
profitabilã, care, în 2007, asigura peste
70% din consum, sã disparã. Acum,
nici nu cred cã mai existã sortimente
româneºti de þigãri. Aveam “Carpaþi”,
“Snagov”, “Mãrãºeºti”, “Aviator”etc.

Reporter: Cu toate acestea, putem
spera ca acest sector sã-ºi revinã?

Valeriu Tabãrã: Odatã cu reorga-
nizarea lui, sectorul se poate dezvol-
ta. De altfel, în ultimul timp, acest

domeniu a avut rezultate mai bune,
datoritã subvenþiilor speciale. Doar
cã, fiind vorba despre o plantã cu
probleme, asupra cãreia existã anu-
mite viziuni, ºi având în vedere cã

existã multe alte prioritãþi, uneori ºi
ministrului îi mai scapã dezvoltarea
sectorului în care se dezvoltã aceastã
plantã.

Reporter: Mulþumesc! n

Anul precut, a fost întocmit un pro-
iect pentru organizarea unui Comitet
Interministerial în vederea coordonã-
rii activitãþilor din sectorul tutunului,
produselor procesate din tutun ºi a
activitãþilor conexe acestora. În nota
de fundamentare a proiectului era
prevãzutã crearea unui sistem inte-
grat de acþiuni pentru o piaþã comuni-
tarã funcþionalã cu produse din tutun
ºi combatere a comerþului ilegal, ca
impact al înfiinþãrii Comitetului Inter-
ministerial din industria tutunului asu-
pra mediului de afaceri.

Situaþia importurilor ºi exporturilor de tutun ºi produse din tutun,
în perioada ian.-nov. 2011

Produsul

IMPORT
Cantitãþi

IMPORT IMPORT
Valori

EXPORT
Cantitãþi

EXPORT EXPORT
Valori

UM
specificã

UM
specifice

Tone (mii EUR)
UM

specifice
Tone (mii EUR)

Tutunuri uscate cu aer cald
(light air cured) - 71.620 353.033 - 1.800 12.814

Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun
cured) - 3043.443 16581.512 - 13.860 46.154

Altele - 16.703 31.799 - 30.135 36.191

Tutunuri uscate cu aer cald
(light air cured) - 7472.860 35541.403 - 22.020 105.838

Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun
cured) - 344.129 1373.278 - 1.990 6.980

Tutunuri uscate cu fum (flue cured) - 10968.339 56415.436 - 109.059 506.129

Altele - 1836.873 9456.387 - 73.976 73.510

Tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite" - 1832.554 4223.645 - 0.360 0.944

Tutunuri pentru mestecat ºi tutunuri pentru
prizat - 0.001 0.024 - - -

Altele - 2526.718 14277.848 - 65.898 203.885

Deºeuri de tutun - 5175.523 4686.885 - 1102.691 191.935

Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate)
ºi trabucuri buc. 11451 17.690 1368.828 14 0.079 8.198

Care conþin cuiºoare buc. 1304 1.793 19.556 - - -

Altele buc. 4384003 4349.554 48849.633 30260376 26549.807 420407.114

Altele - 1.039 121.139 - - -

În ambalaje directe cu un conþinut net de
maximum 500 g - 252.750 2043.121 - 0.003 0.330

Altele - 1033.361 5020.082 - 643.954 3876.367

Sursa: INS

MADR: Cultivãm tutun pe mai puþin
de 1900 hectare

Suprafeþele din þara noastrã cultivate cu tutun sunt reduse, totalizând
mai puþin de 1.900 de hectare, dupã cum ne-au spus reprezentanþii Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Aceºtia ne-au menþionat cã,
în ultimii ani, a fost înregistratã o creºtere a acestor suprafeþe, de la
1.100 de hectare în anul 2007, la 1.900 de hectare în 2011.
Anul trecut, a fost cultivat tutun în 19 judeþe, zonele unde existã cele
mai mari suprafeþe cultivate cu aceastã plantã fiind Ialomiþa, Teleorman
ºi Mureº, potrivit surselor citate.
Reprezentanþii MADR ne-au precizat: “Cultivatorii de tutun sunt produ-
cãtorii agricoli care încheie contracte de culturã cu unitãþile prim procesa-
toare de tutun autorizate de MADR ºi sunt înregistraþi la Direcþiile pentru
agriculturã judeþene”.
Anul trecut, în evidenþele APIA au fost înregistraþi 818 cultivatori de tutun.
Producþia medie de tutun a înregistrat valori cuprinse între 1.025 kg/ha, în
2007 ºi 1.280 kg/ha, în 2011.
Tutunul recoltat de producãtorii agricoli este livrat unitãþilor de prim pro-
cesare autorizate, pe bazã de contract ºi declaraþii de livrare.
În perioada ianuarie-noiembrie 2011, þara noastrã a importat aproape
29.000 de tone de tutun (tutun brut, neprelucrat ºi deºeuri din tutun), în
valoare totalã de circa 124,5 milioane de euro. În aceeaºi perioadã, am
exportat 1.355,5 tone de tutun (aceleaºi categorii menþionate), în valoare
de 978.000 de euro, dupã cum ne-au spus reprezentanþii MADR, care
au citat Autoritatea Naþionalã a Vãmilor.
Începând cu anul 2010, producþia de tutun este susþinutã de stat prin
schema de platã unicã pe suprafaþã, plata naþionalã directã complemen-
tarã, reducerea accizei la motorinã, subvenþia primelor de asigurare ºi
subvenþionarea dobânzii la creditele de producþie, conform datelor
MADR.
În prezent, subvenþia pentru un hectar cultivat cu tutun este de 1.200 de euro,
la care se adaugã 92,6 euro pe hectar din SAPS (schema de platã unicã pe su-
prafaþã) ºi 32,3 euro/ha euro - contribuþia bugetului pentru motorinã. n

Sã nu vã asiguraþi þigãrile
contra incendiului!…

Un avocat american a cumpãrat o cutie de þigãri deosebit de scumpe pe
care le-a asigurat (printre altele) ºi contra incendiului.

Dupã ce le-a fumat, a solicitat despãgubirea ºi a chemat în judecatã
compania de asigurãri.

Fãrã sã ignore neseriozitatea solicitãrii, ju-
decãtorul a reþinut cã asigurarea nu a definit
noþiunea de “foc acceptabil”, aºa cã a obligat
societatea de asigurãri sã-l despãgubeascã pe
avocat, cu 15.000 de dolari.

Dupã ce i-a plãtit cecul, compania de asigu-
rãri a cerut ca avocatul sã fie arestat pentru 24
de cazuri de incendiere intenþionatã, folosind,
drept probã, declaratiile lui din procesul ante-
rior.

Avocatul a fost condamnat pentru incen-
dierea intenþionatã a bunurilor sale asigurate

ºi a fost condamnat la 24 de luni de închisoare ºi o amendã de 24.000 de
dolari.

Pentru fiecare þigarã, luna de închisoare ºi mia de dolari.
Bãnuim cã avocatul s-a lasat de fumat. n
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