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DIRECTIVA
FORURILE EUROPENE AU REVIZUIT DIRECTIVA PE TUTUN

Metode de trecere
ilegalã a þigaretelor
peste frontierã
Traficanþii de tutun ºi produse
din tutun utilizeazã diverse metode pentru trecerea peste frontierã
a þigaretelor, potrivit reprezentanþilor Poliþiei de Frontierã.
Printre acestea se numãrã:
Ø metoda “capac”, care constã în
disimularea pachetelor de þigarete
printre alte categorii de mãrfuri - îndeosebi
cu baza de impozitare micã tranzitate în
mod legal prin
punctele de
trecere a frontierei;
Ø 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;
Ø “antifonarea” autoturismelor cu þigarete, constând în ascunderea pachetelor în diverse pãrþi
componente ale acestora (cauciucuri, lonjeroane, portiere etc.) ori
utilizarea pereþilor dubli;
Ø disimularea þigaretelor în
îmbrãcãminte sau lipirea acestora pe corp, în ambalajele altor
produse alimentare sau în genþi
cu fund dublu;
Ø camuflarea þigaretelor în
transporturi potenþial periculoase (carburanþi) sau cu proprietãþi fizico-chimice deosebite, ce
nu permit o verificare eficientã cu
echipamente tip RAPISCAN ori
cu sondã opticã;
Ø tranzitarea zonei muntoase de
frontierã cu
atelaje trase
de cai, profitând de relieful muntos
greu accesibil,
aspect care
face dificilã verificarea traseelor;
Ø folosirea de ºoferi ºi mijloace
de transport provenind/ înmatriculate în state ale UE, pentru a
nu atrage atenþia organelor de control de la graniþa cu Republica
Moldova, Ucraina ºi Serbia;
Ø folosirea unor aparate de
zbor - motodeltaplan/planor - care
sunt modificate pentru transportul
baxurilor de þigarete peste frontierã.
Din cazuistica înregistratã la
nivelul IGPF, au fost constatate
mai multe modalitãþi de acþiune la
care recurg traficanþii de þigarete.
Cele mai utilizate sunt traversarea fâºiei verzi de demarcaþie prin
locurile în care aceasta prezintã
condiþii de relief greu accesibile
mijloacelor auto din dotarea poliþiei de frontierã; tranzitarea repetatã a frontierei în decursul aceleiaºi zile ºi revenirea pe teritoriul
românesc în posesia unor cantitãþi
de þigarete în limita admisã de
lege; disimularea þigaretelor în autoturisme vechi,
modificate sau
cu incinte
ascunse, pentru limitarea
pierderilor în cazul confiscãrii;
folosirea serviciilor unor firme de
transport internaþional de marfã;
apelarea la transportatori care
efectueazã regulat curse externe
atât pe spaþiul ex-sovietic (de
provenienþã al produselor), cât ºi
în statele occidentale (pieþele
principale de desfacere a þigaretelor netimbrate), fiind preferate
îndeosebi autocamioanele ce introduc în þarã legume, fructe, combustibili etc.; distribuirea mãrfii în
cantitãþi mici la cât mai multe unitãþi comerciale, îndeosebi în
mediul rural, pentru îngreunarea
depistãrii þigaretelor de contrabandã de cãtre reprezentanþii instituþiilor financiar-fiscale.

CAZURI
Fabricã de þigarete
care a prejudiciat statul
cu 3 milioane euro
Printre cazurile reprezentative
semnalate de IGPF, de menþionat
este cel în care cooperarea internaþionalã a dus la destructurarea
unei reþele de traficanþi.
(continuare în pagina 3)

Industria: “Noua legislaþie va avea
Autoritãþile europene au aprobat,
recent, proiectul de revizuire a Directivei pe tutun, care interzice þigaretele cu arome, cele mentolate
urmând sã mai rãmânã pe piaþã
pânã în 2020.
Noul act legislativ conþine norme
mai stricte referitoare la modul în
care produsele din tutun sunt fabricate ºi prezentate în UE ºi introduce norme pentru anumite produse
derivate din tutun.
Textul prevede, printre altele, standardizarea ambalajelor, precum ºi
creºterea dimensiunii mesajelor de
avertizare de pe pachetele de þigarete la 65% din suprafaþa acestora,
urmând ca marca sã aparã doar în
partea de jos a pachetului.
Industria tutunului, de la cultivatori
ºi pânã la vânzãtori, s-a opus încã
de la început modificãrilor propuse
în acest proiect.

JTI: “Standardizarea
pachetelor va uºura munca
infractorilor”
Consecinþele adoptãrii noii legislaþii în domeniul tutunului vor fi cât se
poate de dramatice pentru bugetele
statelor membre, fãrã ca obiectivele
de sãnãtate declarate sã fie atinse,
este de pãrere Gilda Lazãr, Director
Corporate Affairs & Communications al Japan Tobacco Internaþional
(JTI) România, Moldova ºi Bulgaria, care subliniazã: “Aºa cum s-a
demonstrat în trecut, de fiecare datã
când o categorie de produse a fost interzisã, acele produse au fost traficate ilegal, evitându-se plata taxelor. În
acelaºi timp, ambalajul reprezintã
ultima frontierã în calea contrafacerii, drept urmare standardizarea pachetelor va uºura munca infractorilor”.
Gilda Lazãr opineazã cã adoptarea noii Directive va determina pierderi la bugetele statelor membre UE.
Potrivit reprezentantului JTI, pe
parcursul lunilor premergãtoare votului, statele membre ºi comitetele
importante ale Parlamentului au ridicat obiecþii, în mai multe rânduri,
însã acestea nu au fost luate în seamã: ”Presiunile politice exercitate de
grupurile de interese anti-tutun au
cântãrit mai greu decât necesitatea
unor propuneri echilibrate, corecte ºi
bazate pe dovezi. Deciziile pãrtinitoare, luate în grabã, sunt contraproductive ºi nu au ca rezultat o legislaþie eficientã. Asistãm la încã un precedent periculos, prin care sunt
îngrãdite drepturile comerciale ale
unei industrii legale în numele unui
bine public iluzoriu”.

PMI: “Directiva, o
abordare în notã extremã a
reglementãrii produselor
din tutun”
Directiva privind produsele din tutun adoptatã de Parlamentul European reprezintã o abordare în notã extremã a reglementãrii acestor produse, considerã Sorana Mantho, Director Corporate Affairs la Philip Morris
România ºi Bulgaria, care apreciazã
cã noua directivã încearcã sã-ºi atingã
obiectivele îndepãrtându-se de la
principii europene clare, precum cel
al proporþionalitãþii.
Domnia sa ne-a spus: “Putem afirma cã mãsurile incluse în Directivã
vor genera scãderea competitivitãþii
în Uniunea Europeanã. Impactul va
fi amplificat de creºterea pieþei ilegale a tutunului pentru care noua Directivã este o oportunitate. Aceasta
va reprezenta o loviturã nedreaptã
pentru mii de angajaþi din industria
legalã ºi pentru guvernele statelor
membre, care sunt nevoite sã se confrunte cu problema acoperirii gãurilor bugetare”.
Drago Azinovic, Preºedintele regiunii UE din cadrul Philip Morris
(PMI), susþine cã noua Directiva privind produsele din tutun “reprezintã
o îndepãrtare îngrijorãtoare de standardele UE de bazã privind proporþionalitatea, o adoptare de politici pe
bazã de dovezi, care va eroda, mai
departe, drepturile de proprietate intelectualã ºi va submina Carta Uniunii Europene, unde aceste drepturi
sunt protejate”.

BAT: “Suntem pregãtiþi sã
aplicãm prevederile noii
Directive conform
calendarului PE”
British American Tobacco (BAT)
România este pregãtitã sã aplice prevederile noii Directive europene privind produsele din tutun, urmând sã
se alinieze la legislaþia europeanã

conform calendarului aprobat de
Parlamentul European în luna februarie, dupã cum ne-a spus Adrian
Popa, Corporate Regulatory Affairs
Director British American Tobacco
România.
Domnia sa ne-a precizat cã principala provocare pentru industrie este
contrabanda.
"Observãm cu îngrijorare revenirea pe un trend acendent a pieþei negre, ajunsã la 15,7% din totalul pieþei
de þigarete în luna ianuarie a acestui
an. Avem în faþã un record pentru ultimii doi ani, cauzat în special de
contrabanda cu þigãri contrafãcute.
Aceastã evoluþie necesitã o reacþie
fermã din partea autoritãþilor ºi a
producãtorilor legali, pentru a evita
situaþia din 2010, când produsele de
contrabandã reprezentau 36% din
totalul pieþei", potrivit domnului
Adrian Popa.

Producãtorii europeni de
þigarete: “Noile
reglementãri vor determina
creºterea profiturilor
organizaþiilor criminale”
Michiel Reerink, Preºedintele
Confederation of European Community Cigarette Manufacturers
(CECCM) susþine cã, pe parcursul
procesului legislativ, producãtorii europeni de þigarete au arãtat cã nu comercializeazã produsele minorilor.
Domnia sa a subliniat: ”Am reiterat
faptul cã sprijinim dreptul Comisiei
Europene de a reglementa produsele
din tutun, în mãsura în care se ating
obiectivele legitime de sãnãtate. Din
pãcate, multe dintre mãsurile Directivei sunt disproporþionate ºi este improbabil sã-ºi atingã scopurile declarate. În schimb, vor avea ca rezultat
creºterea profitului organizaþiilor criminale, care vând produse mult mai
ieftine, nereglementate legal”.
Pe parcursul ultimilor doi ani,
CECCM ºi societãþile membre au
contribuit în mod deschis la dezbaterile privind Directiva tutunului. Reprezentanþii CECCM ºi-au exprimat
temerile cu privire la eficienþa mãsurilor care vor avea impact asupra
întregului sector al industriei tutunului, dar ºi asupra miilor de întreprinderi mici ºi mijlocii partenere.

Jumãtate din suprafaþa
pãrþilor laterale ale
pachetelor de þigarete va fi
acoperitã cu avertismente
referitoare la sãnãtate
Viitoarele pachete de þigarete vor
fi acoperite în mod obligatoriu cu
avertismente referitoare la sãnãtate
sub formã de text ºi imagini pe 65%
din partea lor anterioarã ºi posterioarã. De asemenea, 50% din suprafaþa
pãrþilor laterale ale pachetelor va fi
acoperitã cu avertismente referitoare
la sãnãtate, fiind înlocuite actualele
indicaþii privind conþinuturile de gudron, nicotinã ºi monoxid de carbon,
anunþã Comisia Europeanã (CE).
Pentru a asigura vizibilitatea avertismentelor referitoare la sãnãtate, va
fi obligatoriu ca pachetele de þigarete
sã aibã o formã "cuboidã", iar fiecare
pachet va conþine un minim de 20 de
þigarete.
Pe pachete nu va fi permisã prezenþa caracteristicilor sau a elementelor promoþionale sau înºelãtoare.
Acestea includ, de exemplu, referiri
la beneficii pentru stilul de viaþã, la
gust sau la arome ori la absenþa lor

(de exemplu, „fãrã aditivi”), oferte
speciale sau sugestii cã un anumit
produs este mai puþin dãunãtor decât
altul, potrivit noilor reglementãri europene.
Norme similare vor fi aplicate ºi
pachetelor conþinând tutun de rulat,
care, de asemenea, vor trebui sã aibã
pe 65% din suprafaþa lor avertismente combinate referitoare la sãnãtate,
pe partea anterioarã ºi posterioarã,
precum ºi avertismentele suplimentare sub formã de text. Ambalajele
conþinând tutun de rulat pot avea o
formã "cuboidã", cilindricã sau de
pungã, iar fiecare pachet va conþine
cel puþin 30 de grame de tutun.

Directiva menþine interdicþia tutunului pentru uz oral, care nu este
mestecat. Suedia beneficiazã de o derogare în conformitate cu tratatul de
aderare a Suediei, cu condiþia ca produsul sã nu fie vândut în afara þãrii.

Producãtorii de þigarete
electronice vor fi obligaþi sã
informeze statele membre
înainte de a introduce pe
piaþã produse noi

avea un rol în renunþarea la fumat
sau în reducerea acestuia, efectele
acestora pe termen lung asupra sãnãtãþii publice nu sunt cunoscute încã,
apreciazã reprezentanþii CE.
Obligaþiile de raportare sunt necesare ºi în cazul þigaretelor electronice,
astfel încât autoritãþile publice sã poatã monitoriza ºi sã afle mai multe despre aceste produse. Unele decizii referitoare la þigaretele electronice vor
fi lãsate la latitudinea statelor membre (de exemplu, reglementarea aromelor, a publicitãþii în afara graniþelor
proprii ºi a limitelor de vârstã).
Noile norme nu vor fi aplicate þigaretelor electronice medicinale
(astfel cum se prevede în Directiva
2001/83/CE) sau dispozitivelor medicale (Directiva 93/42/CEE), ci vor
viza toate þigaretele electronice destinate consumatorilor introduse pe
piaþã UE.

Consumatorii de þigarete electronice vor beneficia de pe urma cerinþelor mai stricte privind siguranþa ºi
calitatea produselor, subliniazã reprezentanþii CE, menþionând cã niTrabucurile, þigãrile de foi
cotina va fi clasificatã drept substanºi tutunul pentru uz oral þã toxicã, dar ºi cã va exista un nivel
exceptate de la interdicþia
maxim pentru concentraþia de nicode utilizare a aromelor
tinã în cazul þigaretelor electronice ºi
volume maxime pentru cartuºe, reÎn componenþa þigaretelor ºi în tu- zervoare ºi recipiente cu lichide care
CE: “Revizuirea va
tunul de rulat nu trebuie utilizate aro- conþin nicotinã.
me în cantitãþi care sã confere proProducãtorii de þigarete electroni- determina reducerea cu 2%
dusului o aromã distinctã („caracte- ce vor fi obligaþi sã informeze statele a consumului de tutun, în
risticã”) alta decât cea a tutunului, membre înainte de a introduce pe decurs de cinci ani”
aratã noua legislaþie. Mentolul este piaþã produse noi, sã raporteze anual
considerat o aromã caracteristicã ºi statelor membre cu privire la voluDirectiva include mãsuri ferme
va fi eliminat treptat din comerþul cu mele de vânzãri ale produselor, la ti- împotriva comerþului ilicit cu produproduse din tutun pe parcursul unei purile de utilizatori, precum ºi la pre- se din tutun, pentru a asigura faptul
perioade de patru ani.
ferinþele ºi la tendinþele acestora ºi sã cã numai produsele care respectã noAlte produse din tutun, cum ar fi respecte norme specifice privind pu- ile reglementãri sunt vândute în UE.
trabucurile, þigãrile de foi ºi produ- blicitatea.
În acest sens, actul legislativ “insele care nu se fumeazã, sunt excepNotificarea privind introducerea pe troduce un sistem de urmãrire ºi tratate de la interdicþia de utilizare a piaþã a produselor noi va include infor- sare la nivelul UE pentru lanþul legal
aromelor caracteristice. Aceastã ex- maþii cu privire la producãtor, la ingre- de aprovizionare, precum ºi caracteceptare va fi eliminatã în cazul în dientele utilizate ºi la emisii, la dozã ºi ristici de securitate vizibile ºi invizicare circumstanþele se vor modifica la aportul de nicotinã, la produs ºi la bile (de exemplu, holograme), care
substanþial (în ceea ce priveºte volu- procesul de producþie, precum ºi o de- ar trebui sã faciliteze aplicarea mãmul vânzãrilor sau prevalenþa utili- claraþie în care sã
surilor de respeczãrii în rândul tinerilor). Tutunul se specifice cã
tare a legislaþiei
Comerþul ilicit cu
pentru uz oral (tutunul snus) este ex- producãtorul îºi
ºi sã ajute autoriceptat, de asemenea, de la aceastã in- asumã întreaga þigarete a înregistrat,
tãþile ºi consuterdicþie, precum ºi de la alte regle- responsabilitate în luna ianuarie 2014, matorii sã detecmentãri referitoare la ingrediente.
teze produsele
pentru calitatea ºi
cel
mai
ridicat
nivel
Aditivii necesari pentru fabricarea siguranþa produilicite”.
produselor din tutun, inclusiv zahãrul sului în condiþii de din ultimii doi ani
Reprezentanpierdut în timpul procesului de prelu- utilizare normalã.
þii
CE estimeazã
ºi jumãtate,
crare, vor putea fi utilizaþi în conticã mãsurile preÞigaretele
nuare. Directiva nu face diferenþe electronice vor fi
vãzute în noua
între soiuri de tutun, cum ar fi tutunul în continuare diDirectivã vor
Virginia, Burley sau Oriental.
sponibile pentru
. contribui la reaRaportarea obligatorie cu privire utilizare. Cu toate
ducerea în legala ingrediente este prevãzutã pentru acestea, noile
litate a comerþutoate produsele din tutun, într-un norme vor fi puse în aplicare astfel lui ilicit cu tutun ºi la recuperarea
format electronic standardizat.
încât siguranþa ºi calitatea produsu- de cãtre statele membre a unor veLa fel ca în precedenta directivã, lui sã poatã fi asigurate. Þigaretele nituri neîncasate. Urmãrirea ºi traraportarea va fi obligatorie pentru electronice pot fi dispensabile (adicã sarea produselor din tutun vor fi
emisiile de gudron, nicotinã ºi mo- de unicã folosinþã), reutilizabile prin introduse treptat, þigaretele ºi tunoxid de carbon în cazul þigaretelor, reîncãrcare (cu un cartuº de unicã fo- tunul de rulat fiind primele produprecum ºi pentru alte emisii în cazul losinþã) sau reutilizabile prin reum- se pentru care conformarea va fi
în care aceste informaþii sunt dispo- plere (prin intermediul unui reci- obligatorie, urmate de toate celenibile. De asemenea, statele membre pient de reumplere).
lalte produse din tutun.
pot solicita producãtorilor sã efectuPotrivit Comisiei Europene, noua
Aceste produse reprezintã o cateeze studii suplimentare privind efec- gorie relativ nouã, iar cota lor de pia- Directivã urmãreºte sã îmbunãtãþeastele aditivilor asupra sãnãtãþii.
þã este în creºtere. Deºi ele ar putea cã funcþionarea pieþei interne a UE
pentru produsele din tutun, “asigurând
ANALIZA REGIONALÃ A CONTRABANDEI:
un nivel înalt de sãnãtate publicã”.
Oficialii CE precizeazã: “În priRegiunea SUD-EST înregistreazã o creºtere semnificativã de la 12,9% la
mul rând, au apãrut noi dovezi
22,2%, în celelalte regiuni nivelul comerþului ilicit s-a menþinut la valorile din
noiembrie;
ºtiinþifice privind, de exemplu,
Regiunile NORD-VEST (24,5%) ºi NORD-EST (24,2%) au fost, în luna ianuaaromele destinate utilizãrii în
rie, cele mai afectate de comerþul ilicit, urmate de regiunile SUD-EST (22,2%)
produsele din tutun ºi eficienþa
ºi VEST (21,2%).
avertismentelor referitoare la sãnãtate. În al doilea rând, pe piaþã au
apãrut produse noi, cum ar fi þigaretele electronice ºi produsele din
tutun puternic aromate.
În al treilea rând, au existat evoluþii
la nivel internaþional, în ultimul deceniu, la care statele membre ale UE au
rãspuns prin reglementãri diferite.
(…) Unul dintre cele mai importante
motive pentru ca normele privind produsele din tutun sã devinã mai stricte
este impactul negativ al consumului
de tutun asupra sãnãtãþii populaþiei.

15,7%

(continuare în pagina 3)
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DIRECTIVA

efecte dramatice în domeniu”
(urmare din pagina 2)
Utilizarea tutunului provoacã
aproximativ 700.000 de decese
evitabile în UE, în fiecare an. Cei
mai mulþi fumãtori încep sã fumeze din tinereþe - 70% înainte de
vârsta de 18 ani ºi 94% înainte de
vârsta de 25 de ani. Noua directivã
urmãreºte ca produsele din tutun
ºi consumul de tutun în UE sã fie
mai puþin atractive, în special pentru tineri”.
Oficialii europeni se aºteaptã cã
revizuirea sã determine o reducere
cu 2% a consumului de tutun, în decurs de cinci ani, ceea ce înseamnã
aproximativ 2,4 milioane de fumãtori mai puþin, în UE.
“Se estimeazã cã diminuarea consumului de tutun determinatã de noile mãsuri se va transpune în economii anuale ale cheltuielilor cu
asistenþa medicalã în valoare de 506
milioane euro”, aratã comisarii europeni.

Vânzãrile transfrontaliere
la distanþã nu vor fi
interzise la nivelul UE
Vânzãrile transfrontaliere la
distanþã nu vor fi interzise la nivelul UE, dar fiecare stat membru
poate decide sã interzicã astfel de
tranzacþie. În acest caz, comercianþii cu amãnuntul nu pot vinde
consumatorilor din statul membru

respectiv.
Dacã statele membre decid sã
nu interzicã aceste vânzãri, comercianþii cu amãnuntul trebuie
sã îºi notifice activitatea înainte
de prima vânzare în statul membru în care sunt stabiliþi ºi în statele membre în care îºi vând produsele din tutun. De asemenea, ei
trebuie sã instituie un sistem de
verificare a vârstei, pentru a se
asigura faptul cã produsele din tutun nu sunt vândute copiilor ºi
adolescenþilor.

care comercializarea lor va fi treptat
opritã.
Nu toate þãrile au fost de acord cu
proiectul de revizuire a Directivei
pe tutun. Cinci comisii europene
din ºase au votat împotriva interzicerii þigaretelor slim ºi mentol, precum ºi împotriva ambalajului generic ºi a interzicerii ingredientelor
ºi afiºãrii produsului la punctul de
vânzare.
Nici autoritãþile noastre nu au
aprobat propunerile fãcute la nivelul CE pentru modificarea legislaþiei din domeniu, potrivit documenNoua Directivã ar trebui sã tului care exprimã poziþia de þarã
intre în vigoare în mai 2014 faþã de acest proiect. Alãturi de
România, s-au exprimat public
Noua Directivã ar trebui sã intre în împotriva prevederilor proiectului
vigoare în mai
de Directivã ºi Po2014, statele
lonia, Ungaria,
membre urmând
Grecia, Bulgaria,
sã aibã la dispoziCehia, Slovacia,
þie o perioadã de
de milioane de euro pe Spania, Italia.
doi ani pentru
Comisia Euroan, sumele neîncasate
transpunerea ei în
peanã a primit 14
generate de nivelul de
legislaþia naþionaavize negative mocontrabandã de 15,7%. tivate pe principiul
lã. Cu toate
acestea, Directiva
subsidiaritãþii
prevede o perioadã de tranziþie pen- (principiu potrivit cãruia problemetru toate categoriile de produse, pen- le apãrute la un moment dat, într-un
tru a oferi timp fabricanþilor ºi sistem, sunt soluþionate la cel mai
vânzãtorilor cu amãnuntul sã îºi apropiat nivel decizional al acestovândã stocurile existente. Astfel, ra), privind propunerea de revizuire
pentru toate produsele cu o cotã de a Directivei pe tutun, din partea
piaþã de peste 3% în UE, cum este unui numãr de opt state membre,
cazul þigaretelor mentolate, este fiecãrui parlament naþional fiindu-i
prevãzutã o perioadã de patru ani în atribuite douã voturi. n

Fabricã de þigarete
care a prejudiciat
statul cu 3 milioane
euro
(urmare din pagina 2)
În cursul lunii august 2013, în
baza acþiunilor desfãºurate de poliþiºtii de frontierã ieºeni sub coordonarea procurorilor DIICOT,
a fost descoperitã o linie de producþie de þigarete, cu 382.099 pachete (mãrci
diferite) în
valoare totalã
de 3.405.622
lei; 12.354 kg
tutun fin-tãiat/mãrunþit;
1.941.000
bucãþi timbre; 563.200 blanchete
hârtie; 192 role folie pentru
ambalat pachete; 158 role foiþã
þigarete; 25 role foiþã aluminiu.
Þigaretele erau comercializate
pe întreg teritoriul þãrii, prejudiciul cauzat statului român fiind de
aproximativ 3 milioane de euro.
În cauzã, s-a dispus mãsura
arestãrii preventive pentru 12 persoane, pe o perioadã de 29 de zile.
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Fabricã ilegalã
de þigarete în Voluntari

Preþurile reduse ale produselor de
contrabandã impulsioneazã comerþul ilegal
C

omerþul ilicit cu þigarete a crescut la
15,7%, în luna ianuarie a acestui an, înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani ºi jumãtate, potrivit studiului
de specialitate realizat de
Novel Research.
Acesta aratã cã regiunea
de Sud-Est a þãrii înregistreazã o creºtere semnificativã de la 12,9% la
22,2%, în celelalte regiuni
nivelul comerþului ilicit
menþinându-se la valorile
din noiembrie. Astfel, în
zona de Nord-Vest, nivelul
contrabandei s-a ridicat la
24,5%, iar în Nord-Est piaþa neagrã a fost de 24,2%,
cele douã regiuni fiind, în
ianuarie, cele mai afectate
de comerþul ilicit, dupã care
nia sã.
se regãsesc zonele de Sud-Est
Gilda Lazãr ne-a specificat: “În
(22,2%) ºi Vest (21,2%).
ultimii doi ani, am beneficiat de o oaProdusele “Cheap Whites” (n.r. þi- recare stabilitate fiscalã, în ciuda ingãri ieftine) deþin cea mai mare pon- stabilitãþii politice. Contrabanda s-a
dere din piaþa neagrã, respectiv 40%, menþinut la un nivel relativ constant,
înregistrând o tendinþã de stagnare.
de circa 13%, tocmai datoritã politiCreºteri semnificative înregistrea- cii fiscale mai coerente ºi eforturilor
zã produsele cu timbru de Serbia (4,4 autoritãþilor de combatere a pieþei
puncte procentuanegre. Ca urmare,
le, pânã la 6,5%) ºi Un punct procentual de în ceea ce ne priprodusele Duty
veºte, am fãcut
comerþ
ilicit
pe
piaþa
de
Free (4,7 pp, furinvestiþii ºi am
þigarete genereazã
nizând 8,9% din
creat noi locuri de
pierderi la buget
comerþul ilicit).
muncã”.
Scãderi imporde aproximativ
Anul în curs a
tante au fost reînceput cu o schimmarcate la produbare neaºteptatã, în
sele cu timbru de
sensul cã autoritãþiMoldova (-6,3 pp,
le au modificat artide milioane de euro.
pânã la 17% din
ficial cursul de
comerþul ilicit),
schimb la care se
acelaºi fenomen producându-se ºi cu plãteºte acciza, prin OUG 102/2013
produsele timbrate în Ucraina, unde de modificare a Codului Fiscal, intrascãderea a fost de -6,4, pp, pânã la tã în vigoare în ianuarie 2014, spune
15,8%.
Gilda Lazãr. Potrivit domniei sale,
Potrivit Novel Research, preþul de noua formulã de calcul a dus la majovânzare cu amãnuntul pe piaþa legalã rarea cursului de schimb cu aproxia crescut cu 0,5 lei/pachet, în timp ce mativ 5%, pânã la 4,73 lei/euro.
preþul mediu pe piaþa ilicitã a crescut Acestei creºteri de 5% i s-a adãugat
cu 0,2 lei, ajungând la 8,9 lei.
factorul de multiplicare, generat de
Creºterea decalajului dintre preþu- componenta procentualã a accizei la
rile produselor comercializate legal ºi tutun (acciza ad-valorem) ºi de TVA.
cele ale þigaretelor vândute în mod “În acelaºi timp, creºterea accizelor
ilegal impulsioneazã din nou contra- ºi, implicit, a preþurilor carburanþilor,
banda, potrivit Gildei Lazãr, Director se reflectã în costurile materiilor priCorporate Affairs & Communica- me, producþiei ºi transportului. În
tions al Japan Tobacco Internaþional plus, trebuie þinut cont de faptul cã, în
(JTI) România, Moldova ºi Bulgaria. aprilie, este prevãzutã creºterea anua“Sperãm cã fenomenul de creºtere lã a accizei la þigarete, de la 81,78
a pieþei negre pânã la aproape 16% euro/mia de þigarete la 84,37
sã reprezinte doar un trend temporar euro/mia de þigarete, dat fiind cã,
ºi comerþul ilicit cu þigarete sã intre începând din 2013, calendarul anual a
din nou pe scãdere, imediat ce fost devansat din iulie în aprilie. MaANAF încheie procesul de reorgani- jorarea preþurilor, cauzatã de toate
zare demarat acum câteva luni, re- aceste elemente, este de naturã sã deluând în forþã activitãþile de comba- termine creºterea contrabandei. Faptere a fenomenului”, ne-a spus dom- tul cã piaþa neagrã este influenþatã de
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politica fiscalã este deja demonstrat.
Dupã cum ne amintim cu toþii, în
ianuarie 2010, ca urmare a creºterilor bruºte ºi neplanificate ale accizei
(circa 50% în mai puþin de un an), la
care s-a adãugat influenþa cursului
de schimb, contrabanda a ajuns cel
mai important jucãtor în industria
tutunului, cu o cotã de piaþã de peste
36%”, potrivit reprezentantului JTI.
Comerþul ilicit cu produse din tutun
pãgubeºte bugetul statelor membre ale
Uniunii Europene cu peste zece miliarde euro anual, potrivit OLAF. Studiile KPMG estimeazã comerþul ilicit
cu þigarete la peste 11% din piaþa totalã
la nivel european, ceea ce înseamnã o
creºtere substanþialã (circa 30%) în ultimii ºase ani.
Potrivit Gildei Lazãr, industria tutunului este unul dintre cei mai importanþi contribuabili la bugetul de
stat, nu doar în România, dar ºi în Polonia, Spania, Cehia, Bulgaria, Germania, Italia, þãri care au arãtat în nenumãrate rânduri pe parcursul procesului legislativ de adoptare a noii Di-

CAZURI

rective a tutunului, cã noul cadru de
reglementare propus de Comisia Europeanã va aduce pierderi de locuri
de muncã ºi de sume importante la
bugetele statelor membre.
Adrian Popa, Director Corporate
& Regulatory Affairs în cadrul BAT
România, reitereazã cã un punct procentual de contrabandã reprezintã
pierderi la bugetul de stat de circa 35
de milioane de euro, subliniind cã, în
ianuarie, piaþa neagrã a tutunului a
crescut cu circa 1,5 puncte procentuale, faþã de finele anului trecut.
Adrian Popa a declarat: “Tendinþele înregistrate pe piaþa neagrã în luna
ianuarie demonstreazã capacitatea de
adaptare a reþelelor infracþionale ºi
sunt de naturã sã ne sporeascã îngrijorãrile cu privire la evoluþia contrabandei în lunile care urmeazã. În timp
ce ponderea produselor provenite din
Moldova ºi Ucraina, pe piaþa neagrã
din România, a scãzut semnificativ,
ponderea produselor provenite din
Serbia s-a triplat. În mod cert, instabilitatea fiscalã ºi reorganizarea ANAF,

Schimbãri structurale în comerþul ilicit
(conform timbrului aplicat pe pachet):
Produsele “CHEAP WHITES” (þigãri ieftine) deþin cea mai mare
pondere din piaþã, 40%, înregistrând o tendinþã de stagnare;
Creºteri semnificative înregistreazã produsele cu timbru de
Serbia (+4,4 pp, pânã la 6,5 %)
ºi produsele DUTY FREE (+4,7
pp), furnizând 8,9% din comerþul ilicit.
Scãderi semnificative s-au produs la produsele cu timbru de
Moldova (-6,3 pp, pânã la
17,0% din comerþul ilicit), acelaºi fenomen producându-se ºi
cu produsele cu timbru de Ucraina, o scãdere semnificativã de
6,4 pp pânã la 15,8%.

instituþie responsabilã cu
combaterea comerþului ilicit
cu þigarete, sunt principalele
cauze care au dus la intrarea
contrabandei pe trend
ascendent la început de an”.
În ultimii doi ani, nivelul
contrabandei s-a menþinut
la circa 13%, fapt datorat
respectãrii calendarului de
creºtere a accizelor, precum
ºi eforturilor concertate ale
autoritãþilor, susþinute ºi de
producãtorii de þigarete, a
spus, la rândul sãu, Sorana
Mantho, Director Corporate Affairs Philip Morris
România ºi Bulgaria.
Domnia sa a menþionat:
“Piaþa produselor din tutun este extrem de sensibilã ºi reacþioneazã la
schimbãri neprevãzute, þigaretele reprezentând
unul dintre cele mai taxate produse
din România (circa 80% din preþ
înseamnã taxe ºi accize). Este
îngrijorãtor cã asistãm acum la o
creºtere bruscã a contrabandei cu
produse din tutun. În primele nouã
luni ale anului trecut, semnalele au
fost încurajatoare, dat fiind cã nivelul estimat al pieþei ilicite de þigarete coborâse pânã la pragul de
11,8%. Comerþul ilicit a reînceput
sã câºtige teren o datã cu anunþarea
noilor modificãri ale Codului Fiscal,
devansarea calendarului de accize
ºi modificarea modului de calcul a
accizei.
Este evidentã legãtura directã între
fenomenul de comerþ ilicit ºi modificãrile legislative efectuate în privinþa
modului de calcul al accizei, care
duce, în cele din urmã, la creºteri accelerate de preþ pentru þigaretele legal
comercializate ºi creeazã oportunitãþi
suplimentare pentru piaþa ilicitã.
Conform datelor Novel Research,
una din patru þigarete consumate în
regiunea de Nord-Vest a þãrii provine
din comerþul ilicit, la nivel naþional
peste zece milioane de þigarete ilicite
fiind consumate zilnic”.
Potrivit Soranei Mantho, intensificarea semnificativã a acestui fenomen produce efecte devastatoare pentru economie, afectând þintele estimate de colectare a taxelor ºi
accizei, aºa cum au fost calculate în
pregãtirea exerciþiului bugetar
pentru anul 2014. Un punct procentual de comerþ ilicit pe piaþa de
þigarete genereazã neîncasãri de
aproximativ 35 de milioane de
euro, iar nivelul de contrabandã de
15,7%, înregistrat în luna ianuarie
2014, genereazã sume neîncasate
estimate de aproximativ 470 de milioane de euro pe an, ne-a spus
domnia sa. n

Inspectorii vamali au descoperit, în localitatea Voluntari din judeþul Ilfov, o fabricã ilegalã de þigarete ºi 276 kg tutun prelucrat ce
urma sã fie folosit pentru fabricarea þigaretelor.
Aparatele
ºi dispozitivele folosite
la prelucrarea
tutunului ºi
fabricarea ilicitã a þigaretelor (prese, tocãtoare, malaxoare, dispozitive pentru vidat ºi lipit
pungi), împreunã cu cele 276 kg
tutun valoreazã aproximativ
30.000 euro, ne-au spus reprezentanþii ANAF. Autoritatea
vamalã a reþinut, în vederea confiscãrii, bunurile respective, iar
persoanele implicate sunt cercetate de cãtre organele de poliþie
sub aspectul sãvârºirii de fapte de
naturã penalã.

Camion ce transporta
þigarete din Lituania
Unul din cazurile prezentate de
ANAF a avut loc la data de 27
septembrie 2013, când a fost reþinut un camion ce transporta þigarete din Lituania, pentru o firmã
din Republica Moldova, cu sediul în Serbia. În urma controlului efectuat de inspectorii vamali
ºi poliþiºti din cadrul Poliþiei de
Frontierã au fost descoperite
1.100 de baxuri de þigarete
(550.000 pachete) marca “Airlife”,
fiind însoþite de documente false.
Cazul a fost predat organelor de
cercetare penalã.

100.000 de pachete
cu þigarete - ascunse
în buºteni
Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Sectorului PF Rãdãuþi - ITPF Sighetu Marmaþiei, împreunã cu lucrãtori din cadrul Biroului Vamal
Dorneºti au
descoperit
aproximativ
100.000 de
pachete cu þigarete, de provenienþã ucraineanã, în valoare de peste 800.000 de lei,
ascunse în interiorul unor
buºteni, aflaþi într-un tren de marfã, care a intrat în þarã din Ucraina
prin P.T.F. Vicºani.

Cetãþeni ucraineni reþinuþi cu focuri
de armã
În cadrul unei ample acþiuni de
combatere a contrabandei cu tutun, desfãºurate la sfârºitul lunii
august 2013, poliþiºtii de frontierã din cadrul SPF Negreºti Oaº ITPF Sighetu Marmaþiei au reþinut ºase cetãþeni ucraineni ºi au
confiscat aproximativ 138.000 de
pachete cu þigarete, în valoare de
peste 270.000 de euro.
(continuare în pagina 4)
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Cetãþeni ucraineni reþinuþi cu focuri
de armã
(urmare din pagina 3)
Pentru reþinerea celor implicaþi,
care nu s-au supus somaþiilor legale prin voce, poliþiºtii de frontierã au fost nevoiþi sã foloseascã
armamentul din dotare, fiind trase ºapte focuri de armã în plan
vertical, cu respectarea prevederilor legale.

ªase traficanþi,
printre care ºi capul
reþelei - arestaþi
Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã
Sighetu Marmaþiei au destructurat o
grupare infracþionalã axatã pe
contrabandã cu
þigarete de provenienþã ucraineanã, formatã din
cetãþeni din Ucraina ºi România.
În cadrul acþiunilor, au fost
confiscate 327 de baxuri cu þigarete din Ucraina, în valoare de
peste 300.000 de euro, ºase cetãþeni, patru români ºi doi ucraineni,
printre care ºi capul reþelei, fiind
arestaþi preventiv pe o perioadã
de 29 de zile.

2.000 pachete
de þigãri transportate
în spate
Doi maramureºeni au fost reþinuþi în munþi, în data de 8 martie,
în Sighetu Marmatiei, la o altitudine de 1.600 de metri, în timp ce
transportau în spate, din Ucraina
în România, 1.980 de pachete de
þigãri.
Toate pachetele au fost confiscate, iar cei doi tineri de 22 ºi,
respectiv, 23
de ani sunt cercetaþi pentru
complicitate la
contrabandã ºi
trecere ilegalã
a frontierei de
stat.
Întreaga cantitate de þigãri avea o
valoare de aproximativ 17.800 lei.
În prezent, se efectueazã cercetãri în vederea identificãrii tuturor persoanelor implicate ºi documentãrii întregii activitãþi infracþionale, urmând sã fie luate mãsurile legale ce se impun.

Þigãri de contrabandã
de 75.000 de euro,
din Ucraina ºi Rusia
Peste 34.000 de pachete cu þigãri
de contrabandã, din Ucraina ºi Rusia, în valoare de 75.000 de euro,
au fost depistate de poliþiºtii de
frontierã la graniþa de la Rãdãuþi.
Doi români ºi doi ucraineni au
încercat sã transporte þigãrile ºi,
ulterior, sã le comercializeze pe
piaþa neagrã de desfacere din þara
noastrã.
Marfa era distribuitã în ºapte
colete ascunse într-un microbuz
abandonat la
600 de metri
de frontierã.
În timpul
cer cet ãr i l o r
s-a constatat
cã autoturismul folosit în
activitatea infracþionalã avea numãr fals de înmatriculare, acesta
fiind indisponibilizat la sediul
poliþiei de frontierã.

7,5 milioane þigarete
- confiscate în
Constanþa ºi Bucureºti
La începutul lunii martie, în
cadrul unor acþiuni complexe
pentru destructurarea unui grup
infracþional organizat, specializat
în traficul ilegal cu produse accizabile, politiºtii de frontierã din
cadrul Gãrzii de Coastã ºi Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului
Curþii de Apel Constanþa, au
efectuat 16 percheziþii domiciliare pe raza judeþului Constanþa ºi
în municipiul Bucureºti.
(continuare în pagina 5)

Suprapunerea graniþelor UE peste
frontierele României - principalul
risc de contrabandã

P

rincipala ameninþare în
ceea ce priveºte contrabanda cu produse din tutun o reprezintã faptul cã o
mare parte a graniþei Uniunii Europene (mai mult de 2000 km) se
suprapune peste frontierele þãrii
noastre, potrivit reprezentanþilor
Agenþiei Naþionale pentru Administrare Fiscalã (ANAF).
“Acest fapt obligã autoritãþile care
luptã împotriva contrabandei ºi a traficului ilicit cu produse din tutun sã
ia mãsuri speciale pentru asigurarea
unui nivel ridicat al controlului”,
subliniazã sursele citate.
În funcþie de provenienþa þigaretelor de contrabandã, 33,3% sunt þigarete tip „Cheap Whites”, 24,5% - þigarete cu timbru de Ucraina, 22,9% þigarete cu timbru de Moldova, 9,3%
- þigarete cu timbru de Serbia, 4% þigarete tip Duty Free ºi 7% - þigarete înregistrat un numãr de 2.689 de
necunoscute sau din alte þãri terþe sau capturi, cu o medie de 7,36 de astfel
state membre.
de operaþiuni pe zi.
Þigaretele ieftine (aºa-numitele
“Cheap Whites”) sunt fabricate în ANAF: “Contrabandiºtii
mod legal într-o þarã ºi apoi traficate,
folosesc paºapoarte
ne-au spus reprezentanþii ANAF,
menþionând cã o marcã prolificã de diplomatice pentru a fi
“Cheap Whites” este Jin Ling. Aceste absolviþi de orice control
þigãri de contrabandã sunt produse vamal”
de Baltic Tobacco Factory (BTF) în
În ceea ce priveºte metodele utilienclava rusã Kaliningrad, între Lizate de contrabandiºti pentru eludatuania ºi Polonia.
“Diferenþele semnificative de preþ rea controlului la frontierã, sunt de
fac contrabanda profitabilã”, potrivit menþionat: “antifonarea" autoturismelor cu þigarete,
surselor citate, care
constând în ascundeconchid: “În timp ce
Circa
rea pachetelor in diun pachet de þigãri preverse pãrþi compomium costã aproximanente ale acestora
tiv 3,1 euro în
(cauciucuri, lonjeroaRomânia, acesta ar punivelul
mediu
al
ne, portiere etc.), ori
tea costa doar 1,05
euro în Moldova. Un comerþului ilicit folosirea pereþilor dupachet de «Cheap
cu tutun în UE, bli, utilizatã atât penintroducerea, cât
Whites» poate fi achicare genereazã tru
ºi pentru scoaterea þiziþionat cu doar 20 de
pierderi la
garetelor cãtre þãrile
cenþi într-una dintre
þãrile vecine. Marjele bugetul european membre UE; disimuþigaretelor în
de profit substanþiale
de 12,5 miliarde larea
îmbrãcãminte sau lirivalizeazã cu cele
de dolari.
pite pe corp, în ambaprovenite din traficul
lajele altor produse
de stupefiante, dar
alimentare sau în genþi cu fund dusancþiunile sunt mult mai lejere”.
Anul trecut, Direcþia Generalã a blu; camuflarea þigaretelor în tranVãmilor, parte a ANAF, a capturat sporturi potenþial periculoase (caraproape 31,5 milioane þigarete, fiind buranþi) sau cu proprietãþi fizi-

11%

de timp determinate, scanarea 100%
a tuturor mijloacelor de transport
pentru a descuraja introducerea frauduloasã, prin punctele de trecere a
frontierei, a produselor din tutun, ºi,
totodatã, iniþierea unor operaþiuni
comune cu statele vecine terþe - Moldova, Ucraina ºi Serbia”.

Direcþia Generalã a Vãmilor:
“Instituirea unor noi
elemente de securitate
pentru pachetele de þigarete
nu se justificã”

co-chimice deosebite, ce nu permit o
verificare eficientã cu echipamentele din dotare; folosirea de ºoferi ºi
mijloace de transport provenind/înmatriculate în state UE, pentru a nu atrage atenþia organelor de
control de la graniþa cu Republica
Moldova, Ucraina ºi Serbia; utilizarea acoperirii diplomatice (paºaportul diplomatic), care permite tranzitarea frontierei de stat în absenþa oricãrui control vamal, dupã cum ne-au
spus reprezentanþii ANAF.

Direcþia Generalã a
Vãmilor urmãreºte
intensificarea controalelor
amãnunþite la frontierã, în
pieþe ºi târguri
Direcþia Generalã a Vãmilor
(DGV) a întreprins, anul trecut, mai
multe mãsuri în vederea stopãrii
contrabandei cu produse din tutun.
Potrivit surselor citate, în perioada
4-31 martie 2013, a fost pus în aplicare la nivel naþional Planul de acþiune pentru combaterea traficului ilicit
cu þigarete „Antitabac 2013”, la care
au participat echipe mobile ºi canine
ale autoritãþii vamale împreunã cu
lucrãtori de la birourile vamale de
frontierã. De asemenea, DGV a participat la operaþiuni vamale comune
cu instituþii internaþionale, precum ºi

cu Ucraina ºi Moldova.
DGV a organizat cea de-a XVlll
“Conferinþã anualã a grupului de lucru þigarete”, la care au fost prezente
toate statele membre ºi toate organismele internaþionale ce luptã
împotriva contrabandei cu produse
din tutun. DGVa participat activ în cadrul grupurilor de lucru privind implementarea strategiilor UE-R Moldova ºi
UE-Ucraina ºi în cadrul Grupului de
lucru privind schimbul electronic de
informaþii între statele membre UE cu
statele din Sud-Estul Europei.
“Având în vedere faptul cã, în
continuare, fenomenul contrabandei
cu produse din tutun rãmâne una
dintre principalele cauze ale evaziunii fiscale din România, Direcþia Generalã a Vãmilor îºi propune iniþierea unor mãsuri de supraveghere ºi
control vamal în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscalã/fraudã vamalã, prin organizarea de acþiuni cu
participarea echipelor canine”,
ne-au mai spus sursele citate.
Instituþia de control îºi propune ºi intensificarea controalelelor fizice amãnunþite, la frontierã, asupra mijloacelor
de transport ºi, respectiv, asupra mãrfurilor utilizate de regulã ca mod de disimulare, precum ºi instituirea de controale în pieþe, târguri ºi locuri unde contrabandiºtii îºi vând produsele.
Reprezentanþii ANAF ne-au precizat: “Se va realiza, pentru perioade

Direcþia Generalã a Vãmilor considerã cã nu se justificã instituirea
unor noi elemente de securitate pentru pachetele de þigarete, care sã favorizeze un anumit furnizor de astfel
de soluþii. Afirmaþia reprezentanþilor
instituþiei vine în contextul în care,
recent, Parlamentul European a
aprobat modificarea Directivei pe
tutun, care schimbã, printre altele, ºi
modul de prezentare ºi securizare a
pachetelor de þigarete.
Sursele citate apreciazã: “În condiþiile în care mãsurile nu vor fi implementate în toate statele ºi în mod
deosebit în cele vecine României
care nu fac parte din Uniunea Europeanã, interdicþia de producþie a
unor sortimente de þigarete va constitui un factor favorizant pentru
dezvoltarea contrabandei, susþinutã
de consumatorii obiºnuiþi cu acele
sortimente de þigarete”.
Acestea apreciazã cã mãsurile
aprobate ar trebui implementate gradual, avându-se în vedere poziþia geograficã a statelor membre ºi vecinãtãþile cu state care nu vor implementa noile prevederi.
Standardizarea formei, a designului ºi a mecanismelor de deschidere a
ambalajelor poate constitui o limitare excesivã, care va favoriza traficul
ilicit cu produse din tutun, acestea
urmând sã fie mai uºor de falsificat,
conchid reprezentanþii Direcþiei Naþionale a Vãmilor.
În 2013, accizele încasate din vânzarea ºi importul produselor din tutun au
totalizat aproximativ 7,8 miliarde lei.
EMILIA OLESCU

ANUL TRECUT

Peste 8 milioane de pachete cu þigarete
- reþinute de poliþiºtii de frontierã

T

raficul cu þigarete de contrabandã ºi alte bunuri accizabile de larg consum reprezintã
una dintre principalele manifestãri
ale infracþionalitãþii la graniþele
României, fenomen care are ramificaþii la nivelul întregii þãri, ne-au
spus reprezentanþii Inspectoratului
General al Poliþiei de Frontierã
(IGPF).
Aceºtia menþioneazã cã traficanþii
mizeazã pe „profitul” impresionant
pe care îl pot obþine din comercializarea „la negru” pe pieþele de desfacere din þara noastrã ºi pe cele din
Occident, având în vedere diferenþele de preþ dintre produsele din tutun
comercializate pe piaþa legalã ºi cele
vândute ilegal.
În 2013, poliþiºtii de frontierã au
reþinut în vederea confiscãrii peste
8,34 milioane de pachete cu þigarete,
cu o valoare aproximativã de 89,6
milioane lei, din care circa 4,83 milioane de pachete, în valoare de 44,8
milioane lei, au fãcut obiectul contrabandei cu þigarete.
Reprezentanþii IGPF ne-au precizat cã au fost depistate 37 de grupuri
organizate în vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri, în
care au fost identificate 282 de persoane.
În primele douã luni ale acestui
an, au fost confiscate de poliþiºtii de
frontierã 1 milion de pachete de þigãri.
Cele mai active frontiere, din
punct de vedere al încercãrilor de introducere a þigaretelor în þara noastrã, sunt cele de Nord, Est ºi

Sud-Vest.
La frontiera de Est sunt predominante þigaretele de origine din Republica Moldova (de calitate inferioarã
- Plai, Doina, Plugarul, MT), introducerea acestora în þarã fiind realizatã prin punctele de frontierã, fie în
cantitãþi mari, în mijloace de transport special amenajate, fie în cantitãþi mici - încadrate plafonului vamal
- de cãtre persoane fizice.
“La frontiera de Nord sunt predominante þigaretele de origine din
Ucraina, traficanþii - organizaþi în
adevãrate grupuri infracþionale, cu
segmente în strãinãtate, la frontierã
ºi în interiorul þãrii - încercând trecerea pachetelor de þigãri (baxuri)
peste frontiera verde, noaptea”,
ne-au spus reprezentanþii IGPF.
În judeþele din Sud-Vestul þãrii
sunt descoperite, în general, þigarete
de calitate medie ºi superioarã, transportate în cantitãþi mici, de persoane
fizice.
Cele mai active zone în care au
fost înregistrate cazuri de contrabandã cu produse din tutun sunt cele de
la frontiera maritimã, frontiera cu
Ucraina, frontiera cu Republica
Moldova ºi frontiera cu Serbia.
Sursele citate ne-au declarat:
“Din cazuistica înregistratã, s-a
constatat cã traficanþii proveneau,
preponderent, din România, Ucraina ºi Republica Moldova, dar ºi din
alte state precum Turcia, Rusia,
Bulgaria, Serbia, Grecia, Ungaria
etc. Cele mai traficate mãrci de þigarete au fost, anul trecut, LM, Plugarul, Doina, Jin Ling, Ronson, Mar-

ble, Monte Carlo, Marlboro.

Poliþia de Frontierã
acþioneazã în sistem
integrat pentru combaterea
contrabandei
Pentru obþinerea unor rezultate în
combaterea contrabandei cu þigarete
ºi a evaziunii fiscale, precum ºi pentru anihilarea reþelelor de traficanþi,
se lucreazã în sistem integrat,
printr-o colaborare intensã între
structurile de ordine ºi siguranþã publicã ºi cele cu atribuþii în domeniul fiscal, ne-au spus reprezentanþii IGPF, precizând:
“În baza Planului Naþional de
acþiune pentru prevenirea ºi
combaterea evaziunii fiscale,
Poliþia de Frontierã Românã
acþioneazã în sistem integrat
alãturi de Poliþia Românã, beneficiind de suportul de specialitate al ofiþerilor DIPI,
precum ºi cu alte instituþii ale
statului cu atribuþii în domeniul fiscal, pentru combaterea
contrabandei, contrafacerii ºi
comerþului ilegal cu produse
de tutun”.
În punctele de trecere a frontierei
ºi în zona de frontierã au fost dispuse
mai multe mãsuri, printre care se numãrã: intensificarea acþiunilor informativ-operative ºi asigurarea unei
supravegheri sporite a frontierei de
stat, prin aplicarea mãsurilor legale
pentru prevenirea ºi combaterea infracþionalitãþii transfrontaliere;

cercetarea calificatã a cazurilor înregistrate, fãrã a se limita doar la captura propriu-zisã, în vederea depistãrii 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 legãturã cu
fenomenul contrabandei, sub toate
formele, care se manifestã în zonele
de responsabilitate.
“Având în vedere cã, în general,

þigaretele de contrabandã provin din
þãrile vecine, intensificarea relaþiilor
de colaborare cu autoritãþile de frontierã vecine, precum ºi cu instituþiile
similare din alte state, pot duce la obþinerea unor rezultate mai bune în
combaterea acestui fenomen, scopul
fiind unul comun, asigurarea securitãþii ºi siguranþei cetãþeanului la nivelul spaþiului comunitar”, conside-

rã sursele citate.
În anul 2011, structurile specializate ale Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, sub coordonarea procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie, au desfãºurat o acþiune de amploare pentru securizarea frontierelor,
în zona Punctelor de Trecere a Frontierei Siret, Albiþa, Stamora Moraviþa
ºi Naidas, acþiune care a avut sprijinul
conducerii Poliþiei de Frontierã ºi
care a fãcut parte din planul de mãsuri
dispus la nivelul MAI pentru eficientizarea acþiunilor de prevenire ºi combatere a faptelor de corupþie în rândul
personalului.
Ca urmare a acestor acþiuni,
precum ºi pentru alte fapte
ilegale, 158 de poliþiºti de
frontierã au fost cercetaþi penal. În prezent, aceºtia sunt
suspendaþi din funcþie sau
puºi la dispoziþia unitãþii, au
atribuþii administrative ºi nu
desfãºoarã acþiuni operative
sau de control la frontierã. În
funcþie de deciziile instanþelor, vor fi dispuse mãsurile
legale faþã de aceºtia.
Reprezentanþii Poliþiei de
Frontierã ne-au spus cã au
fost înregistrate cazuri instrumentate
de IGPF în colaborare cu Direcþia
Informaþii ºi Protecþie Internã, în
care poliþiºti de frontierã au refuzat
sume considerabile de bani
(ajungând pânã la 20.000-50.000
euro) oferite de cãtre traficanþii de þigarete, reuºindu-se, astfel, destructurarea unor importante reþele de
contrabandã cu tutun. n
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BAT România,
al doilea contribuabil la bugetul de stat
l British American Tobacco a investit 185 milioane euro în fabrica de la Ploieºti

P

rezenþa British American
Tobacco în þara noastrã a
cunoscut noi dimensiuni,
anul trecut. Astfel, producãtorul de þigarete a ajuns la investiþii totale de 185 de milioane de
euro în fabrica sa de la Ploieºti.
Producþia în unitatea prahoveanã a fost demaratã în anul
1997 ºi furnizeazã þigarete atât
pentru piaþa localã, cât ºi pentru
export.
Capacitatea de producþie a fabricii, extinsã în 2013 printr-o investiþie
de 25 de milioane de euro, a ajutat
BAT România sã se menþinã printre
cei mai importanþi jucãtori ai economiei autohtone, potrivit lui Adrian
Popa, Corporate Regulatory Affairs
Director British American Tobacco
România. Domnia sa ne-a precizat
cã BAT România a contribuit, anul
trecut, la bugetul de stat cu aproximativ 6,85 miliarde lei, cu peste 1,25
miliarde lei mai mult în comparaþie
cu 2012.
“Aportul include accize, TVA,
impozit pe profit, contribuþii sociale ºi de sãnãtate pentru angajaþi
sau taxe locale ºi plaseazã compania pe primul loc în topul contribuabililor la bugetul de stat din categoria companiilor care aparþin
sectorului FMCG (bunuri de larg
consum cu rulaj rapid) ºi pe locul
al doilea în întreg sectorul privat,
dupã OMV Petrom”, apreciazã
domnul Adrian Popa.
BAT România a încheiat anul
2013 cu un total de 1.641 de angajaþi distribuiþi în cele trei entitãþi
cu care este prezentã compania pe
piaþa noastrã: BAT Romania Trading, BAT Investment ºi BASSE
(British American Shared Services
Europe).

Printre brandurile
internaþionale de
þigarete comercializate
de British American
Tobacco România se
numãrã Kent,
Rothmans, Pall Mall,
Dunhill, Lucky Strike,
Viceroy ºi Vogue, cea
mai vândutã marcã
fiind Kent.
Adrian Popa:
“Contrabanda, principala
provocare pentru
industrie”
Anul 2014 revine cu aceeaºi provocare pentru industria de tutun din
România: piaþa neagrã, ajunsã în
luna ianuarie la cel mai înalt nivel al
ultimilor doi ani ºi jumãtate, respectiv 15,7% din totalul pieþei de þigarete, remarcã Adrian Popa, subliniind
cã Moldova, Ucraina, Serbia ºi duty
free-urile ramân principalele surse
pentru þigaretele de contrabandã, “de
multe ori contrafãcute în condiþii necunoscute”.
Astfel, reprezentantul BAT
România ne-a precizat cã acest record este cauzat în special de contrabanda cu þigarete contrafãcute. În
opinia domniei sale, aceastã evoluþie necesitã o reacþie fermã din partea autoritãþilor ºi a producãtorilor
legali, pentru a evita situaþia din
2010, când contrabanda cu tutun ºi
produse din tutun se ridica la 36%
din totalul pieþei.
O altã provocare pentru marii jucãtori de pe piaþa localã de tutun este

indexarea cursului de schimb.
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) stabilea valoarea accizelor
prin transformarea sumelor în echivalentul euro, pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi lucrãtoare a lunii octombrie a anului
precedent. Anul acesta, cursul
EURO/RON a fost puþin mai mic
decât cel folosit în 2013, respectiv de
4,4485 lei/euro, în comparaþie cu
4,5223 lei/euro. MFPa decis, în aceastã
situaþie, sã indexeze cursul de
schimb cu media anualã a indicelui
preþurilor de consum calculatã în
septembrie, ajungându-se la un curs
de 4,738 lei/euro.
Potrivit industriei, aceste situaþii
pot produce distorsiuni periculoase
pe piaþã ºi în mecanismele intra comunitare.
Aºadar, adoptarea calendarului de
creºtere a accizelor pe þigarete a generat o nouã dezbatere între stat ºi
sectorul privat. La numai un an de la
adoptarea unui nou calendar de
creºtere a accizelor pe þigarete - 1 ianuarie 2011 -, MFP a operat prima
modificare, devansând creºterea accizelor de la 1 iulie la 1 aprilie. S-au
comprimat, astfel, într-un interval de

(urmare din pagina 4)
În urma acestor percheziþii,
au fost ridicate, în vederea confiscãrii, aproximativ 7,5 milioane de þigarete, precum ºi
alte produse
de contrabandã. În cauzã, sunt cercetate 15 persoane, fiind
audiate la nivelul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Constanþa.

Þigãri transportate
ilegal cu ajutorul unor
câini ciobãneºti

trei luni, douã creºteri de preþ: una la
1 ianuarie, care acoperea modificarea cursului de schimb EUR/RON ºi
creºterea accizei la nivelul stabilit de
calendar. Autoritãþile au motivat decizia fãcând referire la presiunea
exercitatã de FMI de a mãri sumele
colectate la buget.
Ultimele modificãri pot avea un
impact negativ asupra consumatorului, explicã Adrian Popa,
adãugând: “Asemenea mãsuri pot
afecta ceea ce noi numim «consumer stretch» (n.r. consumer stretch

= consumul zilnic mediu X preþul
mediu pe produs X 30 de zile / venitul lunar). Mai exact, fiecare consumator are zone din bugetul sãu unde
nu poate reacþiona la modificãri
abrupte de preþ decât alegând produse mai ieftine ºi, de multe ori, de
contrabandã. România este þara din
Uniunea Europeanã cu cel mai mare
consumer stretch ºi, prin urmare,
þara cu un potenþial foarte mare pentru piaþa neagrã, un fenomen care
dãuneazã atât sectorului de stat, cât
ºi celui privat”. n

JTI România
exportã trei sferturi din producþie
l Gilda Lazãr: “Perspectivele pieþei tutunului sunt de naturã
sã ne îngrijoreze”
JTI, certificatã Top Employers în România ºi în Europa
Japan Tobacco Internaþional a primit certificarea Institutului Top Employers în România ºi Europa, în 2014. Top
Employers Institute atestã standardele ridicate aplicate
de JTI în ceea ce priveºte cursurile de pregãtire profesionalã, dezvoltarea carierei ºi cultura organizaþionalã, categorii care au obþinut cele mai bune punctaje: 91,7%,
81,1%, respectiv 79,5%.
Potrivit lui Jörg Schappei, Human Resources Senior

Gilda Lazãr

P

erspectivele pieþei tutunului sunt de naturã sã îngrijoreze, susþine Gilda Lazãr, Director Corporate
Affairs & Communications al Japan Tobacco Internaþional (JTI)
România, Moldova ºi Bulgaria,
care subliniazã: "Cu toate cã este
preconizatã pentru 2014 o creºtere
economicã de circa 3%, acest lucru
nu se va reflecta semnificativ în
creºterea puterii de cumpãrare, iar
majorarea taxelor, fãrã a fi contrabalansatã de un program de investiþii ºi dezvoltare, duce aproape
întotdeauna la evaziune". Domnia
sa considerã cã Agenþia Naþionalã
pentru Administrare Fiscalã ar fi
avut, mai degrabã, nevoie de resurse ºi personal, nu doar de o nouã
structurã.
JTI România exportã circa trei
sferturi din producþia realizatã în fabrica din Pipera, în peste 50 de þãri.
Compania ºi-a crescut anual ponderea producþiei destinate exportului,
începând din 2009.
Anul trecut, compania a împlinit
20 de ani de când ºi-a început activitatea în þara noastrã. În luna aprilie,
societatea urmeazã sã se mute

într-un nou sediu.
Investiþia JTI România din anul
2012 în majorarea capacitãþilor de
producþie a presupus crearea de 125
de noi locuri de muncã. În acelaºi an,
compania a angajat peste 50 de oameni în vânzãri. În prezent, circa
1.000 de persoane lucreazã pentru
JTI România, în Bucureºti ºi în cele
peste 30 de birouri din þarã.
“Capacitãþile de producþie au fost
JTI se implicã ºi în lumea culturalã, potrivit doamnei Gilda Lazãr,
care ne-a spus cã societatea
susþine cele mai importante instituþii culturale: Muzeul Luvru din
Paris, Muzeul Prado din Madrid,
Royal Academy of Arts din Londra, Teatrul Scala din Milano,
Muzeul Hermitage din St Petersburg, Teatrul Bolshoi ºi Teatrul Mariinsky din Moscova.
Domnia sa ne-a precizat: “ªi în
2014 vom continua sã fim parte
din viaþa comunitãþii. Întâlnirile
JTI, la a 15-a ediþie, îi vor avea ca
invitaþi pe artiºtii Maria Pages ºi
Sidi Larbi Cherkaoui, recunoscuþi
ca pionieri ai dansului contemporan. ªi anul acesta vom fi parteneri ai Festivalului Internaþional
de Teatru de la Sibiu ºi ai Festivalului de Film Comedy Cluj”.

mãrite, utilajele au fost modernizate.
Procesul de modernizare a fabricii
este, însã, permanent. Am continuat
sã investim în oamenii noºtri, în mãrci,
în afacerea din România. Am continuat sã creºtem cota de piaþã ºi sã
mãrim ponderea exporturilor”, ne-a
spus Gilda Lazãr.
JTI comercializeazã la noi mãrci
de þigarete renumite pe plan internaþional, ca Winston, Camel sau Glamour. Portofoliul pe plan local include ºi Sobranie, în categoria prestige,
precum ºi More, Monte Carlo ºi
Winchester, pe segmentul Base.
Compania este membrã a Grupului Japan Tobacco (JT), unul dintre
cei mai mari producãtori mondiali de
produse din tutun. JTI are sediul central la Geneva, Elveþia, 27.000 de angajaþi ºi operaþiuni în 120 de þãri.
În anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2013, veniturile de bazã ale
JTI, la nivel global, au fost de 12,3
miliarde dolari.
În perioada 2003-2012, cantitatea de dioxid de carbon ºi alte emisii
a fost redusã în fabricile Japan Tobacco Internaþional, la nivel global,
cu 29%. De asemenea, cantitatea de
deºeuri rezultatã în urma procesului
de producþie a fost diminuatã, în
aceeaºi perioadã, cu 46%.

Gilda Lazãr: “Evoluþia
producãtorilor de þigarete
depinde de cadrul legislativ,
politica fiscalã ºi eforturile
depuse pentru combaterea
contrabandei”
Evoluþia producãtorilor de þigarete
depinde în foarte mare mãsurã de cadrul legislativ, politica fiscalã ºi de
eforturile depuse de autoritãþi pentru
combaterea comerþului ilicit cu astfel

CAZURI
7,5 milioane
þigarete - confiscate
în Constanþa
ºi Bucureºti

Vice President JTI, numãrul birourilor JTI certificate
de Top Employers s-a dublat faþã de anul trecut: “În ultimii ani, am investit resurse semnificative pentru a
asigura consistenþa ºi transparenþa practicilor HR.
Angajaþii noºtri se aflã în centrul acestei abordãri, care
este susþinutã de o platformã online, devenitã un instrument eficient pentru managementul echipelor ºi al
carierei”.

de produse, considerã Gilda Lazãr. precizat: “Am continuat parteneriaDomnia sa menþioneazã cã acesta tele demarate cu autoritãþile de aplieste efectul faptului cã produsele din care a legii. JTI a fost prima compatutun sunt puternic taxate, circa 80% nie de tutun din România care a
din preþul unui pachet de þigarete semnat, în 2005, un Protocol de colaborare în scopul combaterii coînsemnând taxe plãtite la stat.
Industria tutunului este al doilea merþului ilicit cu þigarete, cu ANAF.
mare contribuabil la bugetul de stat Ulterior, colectarea accizelor a fost
al României, dupã companiile din transferatã de la ANAF în responsasectorul petrolier. Accizele ºi taxe- bilitatea ANV. Aºadar, am semnat,
le plãtite anul trecut de companiile în 2008, un Protocol de colaborare
din sectorul tutunului, în sumã de ºi cu aceastã instituþie. Pentru cã, în
peste 2,7 miliarde euro, reprezintã noua organizare, Vama nu mai are
circa 13% din veniturile bugetare personalitate juridicã, suntem pe
cale de a încheia un nou
ºi aproximativ 2% din
Protocol cu ANAF”.
PIB, potrivit domniei
Principiul de bazã al Prosale.
de ani tocolului îl reprezintã
În vederea reducerii
sprijinul mutual în lupta
pieþei negre este necesa- de când JTI
împotriva contrabandei
rã, pe lângã reglementa- ºi-a început
cu þigarete. Anul trecut,
rea unitarã, pe criteriu activitatea în
JTI a demarat colaboracantitativ, a infracþiuni- România.
rea formalã cu Poliþia de
lor de evaziune fiscalã ºi
Frontierã. Tot împreunã
contrabandã cu þigarete,
precum ºi clarificarea situaþiei la cu Poliþia de Frontierã, compania a
punctele de trecere a frontierei in- derulat, în 2013, o campanie antiterne, cu Ungaria ºi Bulgaria, opi- c o n t r a b a n d ã î n r e g i u n e a d e
neazã reprezentantul JTI. De ase- Sud-vest ºi Vest, cu rezultate vizimenea, trebuie stabilite atribuþii bile.
Fluxul produselor provenite din
specifice pentru poliþia localã ºi jandarmerie, întrucât comerþul ilicit cu Serbia a scãzut accelerat în perioada
þigarete se desfãºoarã în zona de de desfãºurare a campaniei, de la
competenþã a acestora (pieþe, oboa- circa 24% în 2012, la aproximativ
6% în ianuarie 2014. La finele anure, staþii de metrou etc.).
Marii producãtori de tutun au lui trecut, JTI a lansat o campanie
semnat acorduri de cooperare cu Co- anticontrabandã ºi în regiunea
misia Europeanã pentru combaterea Nord-Vest. Campania s-a încheiat
comerþului ilicit cu produse din tutun în luna februarie. “Suntem convinºi
ºi susþin instituirea, din sumele alo- cã, prin aceste campanii la nivel recate României ca urmare a acestor gional, pe care vom continua sã le
acorduri, a unui fond de premiere derulãm ºi pe viitor, vom reuºi sã
pentru cei care s-au remarcat prin re- educãm publicul din zonele de grazultate deosebite în lupta împotriva niþã cu privire la efectele negative
ale contrabandei cu þigarete asupra
contrabandei cu þigarete.
În ceea ce priveºte contribuþia JTI economiei, societãþii ºi a fiecãruia
la mãsurile de combatere a contra- dintre noi”, ne-a mai precizat reprebandei cu tutun, doamna Lazãr ne-a zentantul JTI. n
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La finalul lunii februarie,
poliþiºtii de frontierã au descoperit ºi confiscat, în Maramureº, peste 15.000 de pachete cu
þigãri de provenienþã ucraineanã.
În desfãºurarea acþiunii de
contrabandã, unul dintre bãrbaþi
folosea cinci câini, rasa ciobãnesc german, pentru asigurarea
zonei ºi pentru a semnala apariþia
politiºtilor de
frontierã care
executau misiuni pe respectiva porþiune.
Bãrbaþii în
cauzã au trecut prin apa râului Tisa, transportând cãtre un imobil aflat în
apropierea frontierei de stat colete voluminoase. În urma inventarierii þigãrilor a rezultat
cantitatea de 6.500 de pachete cu
þigãri din Ucraina, în valoare de
58.500 de lei.

Þigãri trecute Prutul
cu funia
Peste 50.000 de þigãri au fost
trecute peste Prut, din Republica
Moldova în România, cu ajutorul
unei funii.
Astfel, patru cetãþeni români
au introdus în þarã douã colete ce
conþineau 53.340 de þigãri marca
Ritm Clasic, în valoare de
24.243 lei. Acestea au fost reþinute în vederea confiscãrii, în
cauzã fiind întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã.

Pastã de tomate,
compot ºi vin cu...
þigãri de Moldova
La finalul lunii ianuarie, poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaþi, împreunã cu lucrãtorii vamali, au descoperit peste 5.000 de þigãri ascunse în borcane cu pastã
de tomate, compot ºi în sticle cu
vin pe care un cetãþean din Republica Moldova intenþiona sã le introducã ilegal în România.
Numãrul þigãrilor care ar
fi urmat sã fie
vândute ilegal
se ridicã la
5.340, mãrcile
acestora fiind
diferite, iar
timbrul fiind de Moldova.
Conform prevederilor legale, a
fost luatã mãsura reþinerii þigãrilor, în valoare totalã de 861de lei,
în vederea confiscãrii, iar barbatul implicat a fost sancþionat contravenþional cu amendã în valoare de 5.000 de lei.

10,5 milioane þigarete
de contrabandã
din Malta,
în Portul Constanþa
În Portul Constanþa Sud Agigea, au fost indisponibilizate, la
începutul anului în curs, 10,5 milioane de þigarete (525.000 pachete), încãrcate într-un container ºi destinate pieþei negre de
desfacere. Produsele fuseserã
încãrcate în Malta ºi aveau ca
destinaþie Ucraina.
(continuare în pagina 6)
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CAZURI
10,5 milioane þigarete
de contrabandã
din Malta, în Portul
Constanþa
(urmare din pagina 5)

Potrivit Poliþiei de Frontierã,
documentele mãrfii erau falsificate, iar firma destinatarã din
Marea Britanie este fantomã. Þigaretele erau
marca Ashima
ºi aveau o
valoare de
a p r o x i ma t i v
5,25 milioane
de lei.
Un caz similar a fost înregistrat în decembrie 2013, când a
avut loc o capturã de acelaºi
calibru, tot în Portul Constanþa. Þigaretele, mãrcile Ashima
ºi Marble, destinate de asemenea pieþei negre de desfacere,
fuseserã încãrcate din Malta ºi
mergeau cãtre Ucraina, ºi în
acest caz firma destinatarã din
Marea Britanie fiind una fantomã.

Scafandrul ºi caii
contrabandiºti
Trei bãrbaþi, un cetãþean ucrainean ºi doi români, au încercat
sã introducã ilegal în þarã, în primele zile ale lunii ianuarie, þigarete utilizând animale de tracþiune. Pentru a transporta mai uºor
marfa prin apa râului Tisa, cetãþeanul ucrainean era echipat
într-un costum de neopren (scafandru), lucru uzual printre contrabandiºti.
Captura a avut loc la frontiera Sighetu Marmaþiei, din judeþul Maramureº, bãrb a þ i i a b a ndonând coletele ºi fugind
cãtre teritoriul statului
vecin, în
momentul în care au fost somaþi
de autoritãþi.
În urmã acþiunii, ucraineanul,
în vârstã de 22 de ani, a fost
prins. Întreaga cantitate de aproape 2.000 de þigarete, în valoare
de 18.000 de lei, a fost ridicatã în
vederea confiscãrii.
O acþiune similarã a fost
identificatã în zona localitãþii
Rona de Sus, unde mai multe
persoane au fost vãzute transportând colete voluminoase cu
ajutorul unui cal. ªi în acest
caz, cei în cauzã au abandonat
coletele ºi au fugit, în pãdurea
din apropiere, în momentul în
care au fost somaþi de cãtre
poliºtiºtii de frontierã. La faþa
locului au fost descoperite un
numãr de 22 de colete cu þigarete (10.941 pachete, în valoare
de peste 98.000 de lei). În
imediata apropiere, pe un drum
forestier, a fost descoperit un
autoturism marca Peugeot, cu
numere de înmatriculare spaniole, iar la puþin timp ºi-a fãcut
apariþia ºi un cetãþean român de
20 de ani din Maramureº, pentru a prelua maºina, fiind reþinut de autoritãþi. Proprietarul
calului are 19 ani ºi este domiciliat pe raza judeþului Maramureº.

Microbuz încãrcat
cu 800 kg de tutun
vrac din Bulgaria
Un microbuz condus de un
cetãþean bulgar, încãrcat cu 800
de kg de tutun vrac neprelucrat,
a fost identificat la vama din
Giurgiu, de autoritãþi. Poliþiºtii
de frontierã
au constatat
cã tutunul
provine de la
o firmã bulgãreascã ºi cã
firma româneascã pentru
care cetãþeanul bulgar a declarat cã este destinat tutunul nu
existã. Persoana în cauzã a mai
declarat cã a fost contactatã telefonic de un cetãþean român
ale cãrui date de identitate nu le
cunoaºte, sã îi livreze cele 800
de kg de tutun vrac.
(continuare în pagina 8)

Philip Morris România
vrea sã-ºi modernizeze capacitãþile
de prelucrare a tutunului

C

ompania Philip Morris
România intenþioneazã
ca, în 2014, sã investeascã
în modernizarea capacitãþilor de prelucrare a tutunului,
dupã cum ne-a spus Sorana Mantho,
Director Corporate Affairs la Philip
Morris România ºi Bulgaria.
Potrivit domniei sale, o altã investiþie importantã va consta în asigurarea modernizãrii unitãþii de paletizare automatã, care va contribui la
creºterea capacitãþii de procesare ºi
la diversificarea modurilor de paletizare.
“Planul de investiþii al fabricii
pentru anul 2014 este unul ambiþios”, ne-a declarat Sorana Mantho,
precizând: “În momentul de faþã,
fabrica noastrã, situatã în zona Otopeni,
exportã aproximativ 80% din producþie, cea mai mare parte în alte
state UE (peste zece pieþe), cel mai
important dintre acestea fiind Italia”.
Philip Morris România ºi Philip
Morris Trading au, împreunã, aproximativ 900 de angajaþi, în proporþie
de 99% români.
În prezent, portofoliul de produse
al companiei Philip Morris în þara
noastrã constã în aproximativ 40 de
branduri ºi extensii de branduri de
succes - familia Marlboro, L&M,
Parliament, Philip Morris, Chesterfield, Virginia S., Assos.
“În 2013, fabrica Philip Morris din
România a aniversat 15 ani de la producerea primei þigarete, unitatea de
producþie din Otopeni clasându-se în
top 5 fabrici PMI (din 42) în ceea ce

Philip Morris îºi
comercializeazã
produsele în peste

180

tate cu preferinþele consumatorilor
adulþi: 100’s Round Corner Box ºi
100’s Sliding Roof Pack (format
care a fost produs în premierã mondialã în România)”, ne-a mai spus reprezentantul Philip Morris, subliniind cã, anul acesta, eforturile producãtorului de þigarete se vor concentra “pe menþinerea nivelului de
performanþã al fabricii PM România
ºi pe continuarea drumului cãtre cinci
milioane de ore lucrate fãrã accidente de muncã”.
Philip Morris îºi comercializeazã
produsele în peste 180 de þãri din
întreaga lume.

de þãri din întreaga lume.

Sorana Mantho: “Piaþa
legalã a scãzut cu circa 3%,
în fiecare din ultimii ani”

priveºte siguranþa la locul de muncã,
calitatea produselor ºi eficienþa. Una
dintre realizãrile importante din 2013
a fost introducerea a douã noi formate în portofoliul fabricii, în conformi-

Piaþa legalã a þigaretelor a scãzut
cu aproximativ 3% în fiecare an, în
ultima perioadã, fiind afectatã de
declinul din consum, precum ºi de
creºterea comerþului ilegal cu aceste
produse, estimeazã Sorana Mantho.

Consumul de þigarete de la noi se
aflã la nivelul consumului mediu
din statele CE ºi este cel mai scãzut între statele din Estul Europei,
însã avem printre cele mai mari
ponderi de comerþ ilicit cu þigarete
la nivelul UE, dupã cum ne-a spus
domnia sa.
Reprezentantul PM România
ºi-a declarat interesul pe termen
lung acordat de firma combaterii
acestei activitãþi în þara noastrã, dar
ºi responsabilitatea pe care ºi-a
asumat-o din punct de vedere social.
Sorana Mantho ne-a spus: “Interesul nostru este de a sprijini activ
autoritãþile responsabile în diminuarea fenomenului de comerþ ilicit, care înregistreazã creºteri alarmante în ultima perioadã, ºi de a
colabora constructiv pentru implementarea unui cadru legislativ care
sã contribuie la o cât mai bunã
desfãºurare a afacerilor legale din
acest sector.
Creºterea recentã a comerþului ili-

cit sugereazã cã sunt încã multe de distrugerea unui numãr de peste 12
fãcut pentru a îmbunãtãþi cadrul milioane de þigarete confiscate de
fiscal ºi legislativ, prin asigurarea ºi autoritãþile competente în decursul
alocarea resurselor necesare susþi- anului 2013 ºi îºi exprimã în continerii ºi implementãrii acestuia. Che- nuare deschiderea în sprijinirea auia succesului în acest demers o re- toritãþilor locale în combaterea feprezintã cooperarea localã ºi inter- nomenului de comerþ ilicit cu þigarenaþionalã între factorii de interes: te”.
La jumãtatea acestui an, un stuguvern, autoritãþile vamale, poliþia
de frontierã ºi producãtori. Aceºtia diu privind evoluþia comerþului ilidin urmã au sprijinit în mod con- cit cu þigarete în anul 2013 va fi pus
stant autoritãþile ºi continuã
eforturile începute, aducând “În momentul de faþã, fabrica
propuneri de îmbunãtãþire a noastrã, situatã în zona Otopeni,
legislaþiei, participând în exportã aproximativ 80% din
mod transparent la acþiunile
producþie, cea mai importantã
pe care autoritãþile le întreprind, monitorizând con- dintre pieþe fiind Italia”.
stant fenomenul contrabandei, prin disponibilitatea de a oferi la dispoziþia autoritãþilor de cãtre
expertiza localã ºi globalã, prin pro- o companie independentã, a anungrame concrete. Aceste programe þat Sorana Mantho. Cercetarea va
vor putea fi eficiente, aºa cum au prezenta impactul ºi volumele
fost ºi în trecut, dacã existã dialog ºi þ i g a r e t e l o r i l i c i t e i n t r a t e î n
disponibilitate în continuare din România, dar ºi impactul acestui
fenomen din þara noastrã la nivel
partea Guvernului”.
Potrivit reprezentantului Philip european.
“Acest aspect poate reprezenta o
Morris, un exemplu de cooperare de
succes în reducerea comerþului ilicit problemã pentru România în concu þigarete îl constituie Italia, care a textul aderãrii la spaþiul Schengen
reuºit prin eforturi concertate ale au- sau în contextul noilor discuþii pritoritãþilor ºi producãtorilor sã redu- vind tratatul de liber schimb între
cã incidenþa comerþului ilicit de la Europa ºi Statele Unite ale Ameriun procent mai mic faþã de România, cii”, considerã reprezentantul Philip
de 11,8% - incidenþa la începutul lui Morris.
Printre altele, compania îºi pro2012 - la numai 5,3% - nivelul înregistrat la finele anului 2013. Aceastã pune sã-ºi implice ºi partenerii - coreducere semnificativã a fost posibi- mercianþii en-detail - în combaterea
lã prin acþiuni concrete iniþiate de acestui fenomen.
“Pentru perioada urmãtoare, ne
autoritãþi, dar ºi prin educarea consumatorilor privind provenienþa dorim asigurarea unei reglementãri
produselor ilicite, implicaþiile eco- echilibrate ºi pragmatice pentru
nomice ºi sociale, ºi prezentarea industria de profil, în contextul leefectelor produse de comerþul ilicit gislaþiei din România ºi al proceasupra fiecãrui membru al societãþii, sului de revizuire a Directivei Eudupã cum ne-a spus doamna Man- ropene privind produsele din tutun. Ne vom exprima activ poziþia
tho.
Domnia sa ne-a mai declarat: ºi opinia cu privire la potenþialul
“PM participã, în România, alãturi impact pe care noile reglementãri
de BAT ºi JTI, la realizarea studiu- l-ar putea avea asupra industriei,
lui naþional Novel, care evidenþiazã cu scopul de a le oferi în continuaincidenþa comerþului ilicit cu þigare- re fumãtorilor adulþi din România
te în România ºi pune la dispoziþia produse de înaltã calitate ºi de a
autoritãþilor competente aceste in- aduce inovaþii în cadrul portofoformaþii. Compania Philip Morris a liului de mãrci”, ne-a spus Sorana
conlucrat activ cu autoritãþile, prin Mantho. n

LAURA SOARE, BRANDS INTERNATIONAL:

“Piaþa trabucurilor
ºi þigãrilor de foi
s-a menþinut în linie dreaptã”
S

egmentul trabucurilor ºi al
þigãrilor de foi s-a menþinut
în linie dreaptã, în ultimul
an, în ciuda situaþiei financiare din
þara noastrã, dupã cum ne-a spus
Laura Soare, brand manager în cadrul companiei Brands International.
Potrivit domniei sale, “produsele
premium au succes pe piaþa din
România, indiferent de momentul
financiar prin care trecem”. Cu toate
acestea, majoritatea celorlaltor þãri
europene sunt mai dezvoltate pe
acest segment, având deja tradiþie în
domeniu.
Laura Soare ne-a spus cã ºi comerþul ilicit cu trabucuri a luat am-

p l o a r e , p e p i a þ a a u t o h t o n ã avut un an complex, potrivit Laurei
existând importatori neautorizaþi Soare, care ne-a spus: “Din dorinþa
de cãtre producãtorii de trabucuri de a ne îmbunãtãþi serviciile ºi de a
cubaneze.
“Piaþa neagrã În acest an, compania va lansa un brand
existã chiar ºi pen- nou de trabucuri ºi unele produse de
tru tutun de rulat
tutun pentru rulat ºi pipã, care se vor
sau þigãri de foi.
Sfatul nostru pen- regãsi atât în magazinele El Unico ºi La
tru fumãtori este Casa del Habano, dar ºi în cele partenere.
sã se asigure cã îºi
procurã tutunul din magazine spe- ne eficientiza activitatea, în interiocializate, din magazine care lucrea- rul companiei au avut loc destul de
zã cu importatorii autorizaþi de cãtre multe schimbãri la nivel organizaproducãtori ca Habanos, Arturo Fu- þional. Cu toate acestea, cifra de
ente, La Aurora etc. Doar aºa pot fi afaceri nu a avut de suferit. 2013
siguri cã au achiziþionat un trabuc de ne-a adus încã un brand premium,
calitate. În privinþa preþului, mai iar anul acesta ne-am propus sã mai
bine reducem cantitatea luna- a d u c e m t r e i mã r c i d e l u x î n
rã, decât sã ne prejudiciem sã- România. El Unico, lanþul nostru
nãtatea cu tutun ieftin ºi nesi- de magazine, care include ºi La
gur”, este de pãrere doamna Casa del Habano din incinta hoteSoare. Domnia sa estimeazã o lului Hilton, a avut un an bun. De
creºtere uºoarã a pieþei de pro- altfel, am început sã primim tot mai
multe propuneri de francizare. Dat
fil, în 2014.
R e f e r i t o r l a fiind cã suntem de câþiva ani buni
Brands Internatio- în acest business, analizãm cu mare
n a l , c o m p a n i a a atenþie fiecare solicitant ºi îi acorPortofoliul de produse pe care Brands International
le comercializeazã pe piaþa noastrã:
S.T. Dupont - instrumente de scris, accesorii pentru trabucuri ºi genþi din piele produse în Franþa
Nespresso - cafea elveþianã
Habanos - cunoscutele havane
Arturo Fuente - trabucuri dominicane
La Aurora - trabucuri dominicane
Mac Baren - tutun pentru pipã ºi pentru rulat
Chacom - pipe din Franþa
Accesorii premium din Italia ºi alte þãri

dãm tot sprijinul nostru pentru a fi
siguri cã ia hotãrârea potrivitã în
ceea ce priveºte deschiderea unui
nou magazin”.
Brands International ºi El Unico activeazã doar pe teritoriul þãrii noastre.
Cifra de afaceri realizatã anul trecut de Brands International se ridicã
la aproximativ 4 milioane de euro,
aceastã sumã reprezentând totalul
vânzãrilor, societatea fiind importatorul mai multor branduri de renume
mondial.
Pentru anul în curs, Brands International ºi-a propus o creºtere
uºoarã a cifrei de afaceri.
Anul trecut, compania a investit
în cursuri de pregãtire, dar ºi în activitãþi de marketing pentru produsele importate. Valoarea totalã a investiþiilor s-a ridicat la aproximativ
200.000 de euro, în acest an societatea propunându-ºi sã cheltuiascã
aproximativ aceeaºi sumã de bani
pentru investiþii. Având un numãr
de 40 de angajaþi, Brands Interna-

tional a adus, anul trecut, pe piaþa
noastrã, un brand nou de trabucuri
din Republica Dominicanã - La
Aurora - ºi a încheiat contractul cu
un brand recunoscut pentru tutunul
de pipã ºi pentru rulat - Mac Baren,
din Danemarca.
În acest an, compania va lansa un
brand nou de trabucuri ºi unele produse de tutun pentru rulat ºi pipã,
care se vor regãsi atât în magazinele
El Unico ºi La Casa del Habano, dar
ºi în cele partenere.
Laura Soare ne-a declarat: “În
fiecare an, lansãm noi produse ºi
ediþii limitate ale casei S.T. Dupont.
Anul acesta vom avea colecþiile
Armors of tomorrow, Prestige and
Tricolor din gama Paris Saint
Germain ºi alte surprize din partea
prestigioasei case franceze”.
În prezent, produsele cubaneze
sunt cele mai solicitate pe piaþã autohtonã, în speþã Cohiba, Hoyo de
Monterey, Cuaba ºi Montecristo,
dar au început sã câºtige teren ºi
cele dominicane. n
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MATERIE PRIMA
CORNELIA LEÞICAI, ASOCIAÞIA ORGANIZAÞIA PROFESIONALÃ PE FILIERA TUTUN:

CAZURI
Microbuz încãrcat
cu 800 kg de tutun
vrac din Bulgaria
(urmare din pagina 6)
Tutunul, în valoare de 3.300
lei, a fost ridicat în vederea continuãrii cercetãrilor, iar persoanei respective i-a fost
întocmit dosar
penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de deþinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcãrii.

Þigarete ucrainene,
descoperite în
anexele unei locuinþe
Poliþiºtii de frontierã din cadrul
ITPF Sighetu Marmaþiei au
desfãºurat, în ianuarie, mai multe
acþiuni pe linia combaterii contrabandei cu þigarete în zona de competenþã, în urma cãrora au descoperit ºi confiscat 29.772 de pachete cu astfel de produse, în valoare
de peste 293.000 de lei, trei persoane fiind cercetate pentru
sãvârºirea infracþiunii de contrabandã.
Una dintre capturi a fost realizatã
pe raza localitãþii Straja, din judeþul
Suceava, unde a fost identificat un
microbuz marca Renault
care nu-ºi justifica prezenþa
în zona.
În momentul în care poliþiºtii de frontierã s-au îndreptat
spre microbuzul în cauzã, ºoferul
autovehiculului, un român în
vârstã de 33 de ani, a fugit de la
faþa locului. Microbuzul era
încãrcat cu 12.280 de pachete cu
þigarete de diferite mãrci, în valoare de aproximativ 123.000 lei.
Toatã marfa a fost ridicatã în
vederea confiscãrii, autoturismul
în cauzã, în valoare de 16.000 de
lei, fiind indisponibilizat la sediul
Poliþiei de Frontierã, iar cetãþeanul a fost cercetat pentru
sãvârºirea infracþiunii de complicitate la contrabandã.
Un alt caz înregistrat în cadrul
acþiunii a avut loc în zona Brodina, unde, în cadrul a douã anexe
ale unei locuinþe de pe raza localitãþii Straja, au fost identificate 15
colete cu þigarete de provenienþã
ucraineanã (14.072 pachete, în valoare de peste 140.000 lei). n

Producþia de þigarete
a scãzut, anul trecut,
faþã de 2012

P

roducþia de þigarete din þara
noastrã a înregistrat scãderi,
anul trecut, faþã de 2012, atât
din punct de vedere al volumului,
cât ºi în ceea ce priveºte valoarea
acesteia, dupã cum ne-au informat reprezentanþii Institutului Naþional de Statisticã (INS).
Anul trecut, au fost produse
aproape 47.000 de tone de þigarete conþinând tutun sau amestecuri
de tutun ºi înlocuitori de tutun, în
valoare de peste 1,9 miliarde lei,
potrivit datelor transmise de INS.
În 2012, au fost fabricate
51.778 de tone de þigarete, în valoare de peste 3,4 miliarde lei.
În 2013, producþia cu cea mai
mare valoare, de peste 200 de milioane de lei pe lunã, a fost realizatã
în iulie ºi august. Volumul cel mai
ridicat de þigarete (4.625 de tone) a
fost realizat în luna noiembrie.
În ceea ce priveºte comerþul
extern, anul trecut, au fost înregistrate importuri de þigarete, þigãri de foi, tutunuri orientale,
uscate, de pipã ºi alte tipuri de tutun ºi produse din tutun în valoare
de circa 251 de milioane de euro,
exporturile din domeniu ridicându-se la peste 514 milioane
euro. n

“Cultivarea tutunului a fost reluatã,
în anumite judeþe ale þãrii”
l “Lipsa posibilitãþii ca agricultorii care cultivã tutun la noi sã fie instruiþi de specialiºti calificaþi pe acest sector este unul
dintre punctele nevralgice ale domeniului”
n unele judeþe ale þãrii noastre, cultivarea tutunului a fost
reluatã, dupã mai bine de 20
de ani, potrivit Corneliei Leþicai, preºedintele Asociaþiei
Organizaþia Profesionalã pe Filiera
Tutun.
Domnia sa ne-a spus cã zonele de
top unde se cultivã tutun sunt judeþele Alba ºi Mureº, dar cã existã regiuni în Sud-Estul þãrii unde a început sã se cultive cu succes aceastã
plantã: „Menþionez judeþe precum
Vaslui ºi Galaþi, unde cultivarea tutunului a fost reluatã în anul 2011.
Aceastã activitate agricolã nu mai
fusese practicatã în zona Moldovei
de dinainte de 1989”.
Doamna Leþicai subliniazã cã
România nu se poate raporta la þãrile
mari cultivatoare de tutun din Europa,
fiind mult în urma lor, dar menþioneazã cã acest lucru nu este neapãrat unul
negativ: „Este de preferat un proces de
creºtere mai lent, dar sigur”.
Cornelia Leþicai ne-a declarat:
„Când vine vorba despre cantitãþile
recoltate, trebuie sã avem în vedere
faptul cã, pentru mai bine de 80%
dintre cultivatori, aceastã experienþã
este relativ nouã. Mai avem încã
multe de învãþat, iar faptul cã pânã
acum fiecare s-a orientat dupã puþinele informaþii pe care le-a putut
obþine de pe internet sau de la cultivatori mai vechi ºi-a pus în mod clar
amprenta. De altfel, lipsa posibilitãþii ca agricultorii care cultivã tutun la
noi sã fie instruiþi de specialiºti calificaþi pe acest sector este unul dintre
punctele nevralgice ale domeniului.
Tehnologia actualã, care reduce consistent volumul de muncã, este destul
de scumpã ºi nu foarte la îndemâna
oricui. Asta împinge majoritatea cultivatorilor sã apeleze la improvizaþii
ºi metode alternative, care nu dau
întotdeauna rezultatele aºteptate. În
acest domeniu, este de ajuns un pas

Î
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Recent, Petru Bota, fostul preºedinte al Asociaþiei
Organizaþia Profesionalã pe Filiera Tutun, ne-a
spus, în cadrul unui interviu, cã cea mai mare problemã a cultivatorilor de tutun din þara noastrã este
lipsa firmelor de procesare, acestea reorientându-se dupã privatizarea Societãþii Naþionale
a Tutunului Românesc.
Potrivit domniei sale, în România se cultivã cinci tipuri de tutun - Oriental, semi-Oriental, Virginia,
Burley ºi tipul de mare consum.
“Interzicerea ingredientelor va conduce la dispariþia unui amestec care este preferat, la noi, de 90%
dintre fumãtori. La nivelul României, interzicerea
mentolului ºi þigaretelor de tip slim va conduce la
pierderea a 19.000 de locuri de muncã, iar efectele
vor fi devastatoare în întreaga piaþã de profil”, ne-a
spus domnul Bota, comentând pe marginea noii legislaþii în domeniu, care, în opinia sa, va distruge
cultivarea tutunului de tip Burley, practicatã, la noi,
în proporþie de peste 60%.
Petru Bota ne-a explicat cã, pe toatã filiera de tutun, existã trei segmente: primul este alcãtuit din
producãtorii de tutun, care nu au voie sã facã procesare ºi producþie, ci doar sã cultive ºi sã comercializeze cãtre intermediari, ce se aflã între cultiva-

greºit pentru a risca sã pierzi toatã investiþia”.
Greutãþile cu care se confruntã
cultivatorii de tutun sunt mult mai
numeroase decât cele pe care le au
cultivatorii de cereale, susþine domnia sa, afirmând cã volumul foarte
mare de muncã manualã necesarã

tori ºi producãtorii de þigarete. Aceºti intermediari
se numesc prim-procesatori (al doilea segment al
pieþei) ºi pregãtesc tutunul pentru producþie. Ultimul segment este reprezentat de companiile care
produc þigaretele ºi care nu au voie sã proceseze ºi
nici sã cultive tutun.
Din 2010, sectorul cultivãrii tutunului s-a prãbuºit,
ca urmare a faptului cã subvenþiile au scãzut substanþial, potrivit domniei sale: „A fost o lipsã de comunicare între autoritãþile statului ºi cultivatori.
S-a schimbat sistemul de subvenþionare de la subvenþia pe kg la subvenþia pe suprafaþã”.
În România, existã aproximativ 800 de fermieri
înregistraþi la APIA pentru accesarea subvenþiei pe
tutun. Fiecare dintre aceºtia are în spate circa 5-10
familii pentru realizarea producþiei, dupã cum ne-a
spus Petru Bota.
Investiþia pentru cultivarea unui hectar de tutun se
ridicã la circa 2.000 de euro, profitul mediu, care
depinde foarte mult de anul agricol, de condiþiile
meteo ºi de producþie, fiind cuprins între 400 ºi
700 de euro la hectar.
Toatã producþia de tutun Burley realizatã în þara
noastrã este exportatã, iar tutunul Virginia se comercializeazã la noi, ne-a precizat Petru Bota.

se regãseºte în costuri de producþie
foarte ridicate.
„Subvenþiile nu sunt suficiente
pentru a acoperi aceste costuri”, potrivit Corneliei Leþicai, care apreciazã: „Ajutorul de stat pentru un hectar
de tutun, începând cu anul 2010 când acordarea acestuia a fost decu-

platã de producþie -, dincolo de faptul
cã a fost redus drastic, a bãtut pasul pe
loc, în ultimii patru ani. Totodatã, se
pare cã acest domeniu nu a fost destul
de interesant pentru a stimula atragerea de fonduri europene”.
Preþul de achiziþie al tutunului
brut din România, stabilit de cãtre

societãþile prim-procesatoare, este
cel mai slab la nivel european, deoarece nu existã o concurenþã realã
între aceste societãþi, mai considerã
reprezentantul cultivatorilor. „În þara
noastrã sunt doar trei astfel de societãþi, care, practic, condiþioneazã ºi
numãrul cultivatorilor. Pentru anul
acesta, situaþia s-a înrãutãþit considerabil, întrucât una dintre cele douã
firme maghiare de prim-procesare
ºi-a încetat activitatea în þara noastrã,
cea de-a doua nu doreºte o colaborare cu producãtori noi, iar singurul
prim procesator autohton nu va mai
încheia contract cu cultivatorii care
au avut producþii slabe anul trecut.
Astfel, ne aflãm într-un moment teribil pentru cultura de tutun din
România”, ne-a mai spus domnia sa.
Referitor la o eventualã reconversie, Cornelia Leþicai considerã cã
aceasta este „un vis frumos”:
„Având în vedere suprafeþele reduse
care se cultivã cu tutun, nu cred cã
s-ar pune nici mãcar problema unei
forme de sprijin pentru ca cei care
astãzi încã se zbat sã facã aceastã ramurã a agriculturii sã intre într-o fazã
ascendentã. Situaþia nu este deloc
roz nici în afara þãrii. Cultivatorii europeni trebuie sã lupte, prin intermediul organismelor care-i reprezintã,
cu viziunea obtuzã a Parlamentului
ºi Comisiei Europene care, prin politica pe care o poartã, nu fac altceva
decât sã îngreuneze desfãºurarea
acestei activitãþi în Europa ºi sã
înlesneascã introducerea pe piaþa
europeanã a tutunului provenit din
þãri precum Brazilia, India, China ºi
þãrile africane”.
Comerþul ilicit cu þigarete va continuã sã creascã, în opinia doamnei
Leþicai, care este de pãrere cã, în momentul acesta, existã numeroºi
factori ce vor facilita dezvoltarea
acestui fenomen, cel puþin pe termen
scurt. n

1.100 hectare - suprafaþa
cultivatã cu tutun, în 2013

A

nul trecut, în þara noastrã
a fost cultivatã o suprafaþã de 1.100 de hectare
de tutun, potrivit datelor
APIA, care aratã cã, pe piaþa de profil, au activat 672 de cultivatori de
tutun.
Reprezentanþii Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR)
estimeazã cã, în 2014, suprafaþa cultivatã cu tutun va fi menþinutã la nivelul
mediei din ultimii ani.
Principalele judeþe în care a fost
cultivat tutun, în anul 2013, sunt Alba,
Argeº, Arad, Bihor, Cluj, Dâmboviþa,
Dolj, Galaþi, Ialomiþa, Iaºi, Mureº, Olt,
Satu-Mare, Teleorman.
Producþia medie de tutun s-a ridicat,
anul trecut, la 1.494 kg/ha, potrivit informaþiilor transmise de MADR.
Cultivatorii de tutun au primit, în
2013, ajutoare de stat care au constat
în subvenþionarea preþului motorinei, cantitatea maximã anualã fiind
de 140 litri/ha, precum ºi subvenþionarea primei de asigurare, prin care
statul suportã între 50% ºi 70% din

prima de asigurare, în funcþie de riscu- naþionalã directã complementarã va fi
înlocuitã de plata naþionalã tranzitorile asigurate.
Pe lângã aceste ajutoare, agricul- rie, în conformitate cu Regulamentul
torii au mai beneficiat de schemele (UE) nr.1310/2013.
De asemenea, MADR are în vedede plãþi directe pe suprafaþã. Acestea
sunt reprezentate de schema de pla- re continuarea politicilor de susþinere
tã unicã pe suprafaþã, finanþatã din a fermierilor, vizate de noua Politicã
bugetul comunitar, în cuantum de Agricolã Comunã (PAC) 2014-2020.
În România, se cultivã cu prepon139,17 euro/ha ºi de schema de plãþi
derenþã tipul de
naþionale directe
tutun Burley.
complementare,
Producþia medie
Cultivarea unui
care reprezintã
de tutun s-a ridicat,
alt tip de tutun (ticofinanþare puanul trecut, la
pul Virginia) este
blicã de la bugeposibilã din punct
tul de stat, prin
de vedere pedoMADR, în cuankg/ha,
climatic, dar necetum de 1.300
potrivit informaþiilor
sitã investiþii în
euro/ha.
transmise de MADR.
instalaþii de uscaÎn acest an,
re, spun reprezenMADR susþine
producãtorii agricoli cultivatori de tu- tanþii MADR, subliniind cã ministetun prin forme de sprijin finanþate din rul de resort susþine orice mãsurã
bugetul naþional, dar ºi prin sprijinul menitã sã ducã la o scãdere a imporacordat conform reglementãrilor co- turilor de tutun ºi care sã înlocuiascã
munitare. Astfel, autoritãþile continuã vânzãrile de produse de contrabandã
sã acorde ajutoare de stat ºi scheme ºi contrafãcute cu o piaþã internã
de plãþi directe, cu menþiunea cã plata funcþionalã.

1.494

Cele mai mari culturi de tutun se
regãsesc în Podiºul Transilvaniei pe Mureºul superior -, în zona Carei

- Satu Mare, în Podiºul Moldovei de la Suceava pânã la Iaºi -, dar ºi în
zona Munteniei ºi Olteniei. n

Comerþul internaþional cu tutun ºi produse din tutun, în 2013
Tipuri de produse

IMPORT Cantitãþi
UM
specificã
UM specifice

IMPORT
tone

IMPORT
EXPORT Cantitãþi
Valori (mii EUR)
UM specifice

EXPORT
Tone

EXPORT
Valori (mii EUR)

Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun cured)

-

2.590,011

16.305,382

-

41.720

207.002

Tutunuri uscate cu aer cald (light air cured)

-

7.440,509

38.929,122

-

26.780

118.185

Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun cured)

-

1.852,140

-

Tutunuri uscate cu fum rece (dark air cured)

-

32.400

172.486

-

-

-

Tutunuri uscate cu fum (flue cured)

-

10.335,243

54.937,296

-

677.000

2.249,108

Altele

-

2.118,479

12.364,543

-

31.658

206.762

Deºeuri de tutun

402.452

-

-

-

3.217,405

2.344,577

-

1.098,630

87.420

Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate) ºi trabucuri

1000 p/st

24533

26,609

2.336,255

17

0,230

31.912

Care conþin cuiºoare

1000 p/st

2584

3,553

54.908

-

-

-

Altele

1000 p/st

7471748

7.362,555

83.033,808

35400093

32.829,922

505.938,295

Tutun pentru pipã cu apã

-

0,040

0,332

-

În ambalaje directe cu un conþinut net de maximum 500?g

-

4.317,169

4.977,076

-

0,003

0,469

Altele

-

935.579

5.314,452

-

697.319

4.182,306

Tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"

-

2.381,637

5.633,532

-

259.350

324.479

Tutunuri pentru mestecat ºi tutunuri pentru prizat

-

0,822

40.050

-

0,700

32.386

Altele

-

4.328,793

27.323,280

-

123.967

668.306

-

-

SURSA: INS

