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„De ce Bloomberg-da, iar Soros-ba?”
Interviu cu Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova ºi Bulgaria

Reporter: În scurt timp, pe piaþã se
vor afla exclusiv produse adaptate no-
ilor prevederi din domeniul tutunului.
Aþi reuºit sã finalizaþi procesul de
adaptare a producþiei la noile cerinþe?

Gilda Lazãr: Încep prin a spune
din nou cã suntem o industrie lega-
lã, ale cãrei produse prezintã riscuri
asociate sãnãtãþii. Suntem o industrie
legalã ºi respectãm legea, indiferent
de costuri. Incertitudinea legislativã
din ultimul an a dus la creºterea
costurilor de administrare în privin-
þa aprovizionãrii cu materiale ºi a
managementului stocurilor. În ca-
zul de faþã însã, impactul s-a reflec-
tat ºi se va reflecta în continuare ºi
asupra fluctuaþiei încasãrilor la bu-
getul de stat. Deºi toatã lumea ºtie
cã tutunul este al doilea mare contri-
buabil la buget, Guvernul anterior a
lãsat întregul sector la mâna acti-
viºtilor antitutun ºi a unui expert cât
se poate de pãrtinitor din Ministerul
Sãnãtãþii, care au urmat o agendã
paralelã, întârziind transpunerea
prin confuzia intenþionat creatã
între fumatul în spaþiile publice pe
de o parte ºi comercializarea ºi pro-
ducþia þigaretelor pe de altã parte,
prin acuzaþii nefondate la adresa
membrilor comitetului interministe-
rial pe tutun, prin atacuri agresive la
persoanã ºi lansarea de informaþii
false în presã ºi pe reþelele sociale.
Reamintesc cã Directiva tutunului
trebuia transpusã pânã la 20 mai
2016, dar legea 201/2016 a intrat în
vigoare abia în decembrie. Pentru
modificarea ambalajelor ºi a liniilor
de producþie, ni s-a acordat doar o
lunã, deºi am arãtat, dând ca exem-
plu etichetarea laptelui, cã, la fel ca
orice altã industrie legalã, avem ne-
voie de aproape o jumãtate de an.
Ca sã aveþi un termen de compara-
þie, la interzicerea fumatului în spa-
þiile publice închise, doar pentru
scoaterea scrumierelor pe terase,
s-au acordat 45 de zile! Aº adãuga
cã, în timp ce producãtorii legali
s-au dat peste cap sã respecte preve-
derile legislative, contrabanda
depãºea în 2016 media anualã a ulti-
milor ºase ani, atingând aproape
17%. Reprezentanþii ONG-urilor an-
titutun susþin, însã, cã piaþa neagrã
este o falsã problemã. Mã îndoiesc
serios cã pierderile anualizate la bu-
get, de peste 650 milioane euro,
bani care finanþeazã crima organi-
zatã, reprezintã o falsã problemã
pentru Ministerul Finanþelor sau
ANAF.

"Dupã 20 mai, micii
comercianþi vor avea cel mai
mult de suferit"

Reporter: Ce investiþii a presupus
implementarea noilor prevederi?

Gilda Lazãr: Am fãcut toate
eforturile pentru a implementa pre-
vederile legii, cu toate costurile de
milioane de euro generate de modi-
ficarea pe repede înainte a produc-
þiei ºi de managementul costisitor
ºi complex al stocurilor. Aºa cum
am arãtat într-o demonstraþie prac-
ticã în fabricã, înainte de tipãrirea
blanchetelor trebuie pregãtite
desenele tehnice ºi ºtanþele cu aver-
tismentele de sãnãtate ºi adaptate
designul ºi grafica pentru fiecare

sortiment. Aceastã pregãtire este
fãcutã de doar douã companii glo-
bale care deservesc toþi producãto-
rii de tutun din Europa. Odatã
încheiatã pregãtirea graficii ºi a
ºtanþelor, se comandã cilindrii ºi
cartonul. În lume, existã numai trei
furnizori de cilindri pentru roto-
gravurã. Numãrul furnizorilor glo-
bali de ambalaje este limitat, ceea
ce a fãcut ºi mai dificilã situaþia,
pentru cã toate companiile din sta-
tele membre UE au lansat comenzi
într-o perioadã scurtã, pe princi-
piul „primul venit, primul servit”.

Reporter: Care sunt, exact, pro-
dusele pe care industria trebuie sã le
scoatã de pe piaþã ºi care sunt produ-
sele ce trebuie înlocuite, începând
din 20 mai? Ce pierderi estimaþi, ca
urmare a distrugerii þigaretelor care
nu au fost vândute?

GildaLazãr:PotrivitDirectivei tu-
tunului, legea de transpunere trebuia
adoptatã pânã la 20 mai 2016, urmând
ca produsele actuale sã disparã de pe
piaþã în mod natural într-un an de zile,
pânã la 20 mai 2017. Întârzierea
transpunerii a accelerat în mod nefi-
resc tot acest proces, motiv pentru
care, în loc de un an, comercianþii au
avut la dispoziþie numai ºase luni. Po-
trivit dispoziþiilor tranzitorii ale legii,
toate produsele fabricate sau puse în
liberã circulaþie ºi etichetate potrivit

legislaþiei anterioare nu vor mai putea
fi vândute începând cu 20 mai 2017.
Cei care vor avea de suferit cele mai
mari pierderi ºi chiar amenzi vor fi, în
acest caz, vânzãtorii cu amãnuntul, in-
clusiv micii comercianþi, care au achi-
ziþionat produsele în mod legal. Deºi
nu existã vreo obligaþie în acest sens,
probabil cã produsele vor fi retrase ºi
distruse, însã nu pe cheltuiala celor
care au generat întârzierea. Evident,
pentru aceste produse fabricate ºi puse
pe piaþã în condiþiile legii, se va cere
returnarea taxelor plãtite la buget la
momentul eliberãrii lor în consum. Va
fi un nou exerciþiu logistic costisitor ºi
inutil, din care va pierde ºi statul, ºi co-
merciantul, ºi producãtorul. În ceea ce
ne priveºte, de la intrarea în vigoare a
legii, managementul stocurilor se face
astfel încât sã micºorãm pe cât posibil
acest impact.

"Respingerea OUG 54/2010 ar
impulsiona contrabanda"

Reporter: Dupã intrarea în vigoare
a legii care transpune Directiva tutu-
nului, consideraþi cã existã stabilitate
pe piaþa þigaretelor?

Gilda Lazãr: Din pãcate, legea de
transpunere, la fel ca Directiva, de
altfel, este ca un ºvaiþer, adicã plinã de
goluri. Urmeazã o mulþime de acte se-
cundare la nivel european ºi de Ordine
ºi Hotãrâri de guvern la nivel local. Ca
sã vã faceþi o idee: în textul legii sunt
menþionate nu mai puþin de 33 de
Ordine ale Ministrului Sãnãtãþii, in-
clusiv norme de aplicare a legii, iar
unele dintre aceste Ordine ar fi trebuit

sã fie adoptate în 45 sau 60 de zile,
dupã caz, de la intrarea în vigoare a le-
gii, adicã la sfârºit de ianuarie - început
de februarie. Prin urmare, surprizele
ulterioare nu sunt deloc excluse. În
plus, presa a semnalat de curând o
iniþiativã care ar putea da peste cap
întreaga piaþã legalã a þigaretelor ºi im-
plicit veniturile provenite din accize.
Potrivit punctului de vedere trimis la

Camera Deputaþilor, care este for deci-
zional, Guvernul susþine respingerea
OUG nr. 54/2010, aflatã în vigoare.
Respingerea acesteia ar însemna reve-
nirea la regimul foarte relaxat de re-
glemementare a magazinelor
Duty-Free, de dinainte de 2010, situa-
þie care ar pune în pericol siguranþa ve-
niturilor bugetare. Aºa cum e specifi-
cat ºi în expunerea de motive a ordo-
nanþei, aproximativ 40% din comerþul
ilegal cu þigarete se derula, la momen-
tul adoptãrii acesteia, prin magazinele
de tip Duty Free. Actualul punct de
vedere al Guvernului nu este însoþit ºi
de o motivaþie. ªi chiar dacã multe
dintre prevederile OUG 54/2010 au
fost preluate în alte acte normative ul-
terioare sau au devenit caduce, preve-
derile referitoare la regimul Duty Free
ºi, parþial, la atribuþiile DIICOT în
combaterea infracþiunii de contra-
bandã, au fost introduse prin ºi figu-
reazã doar în aceastã ordonanþã. Ne
îngrijoreazã, de asemenea, mulþimea
iniþiativelor fiscale ºi de creºteri sala-
riale ale noului Guvern. Propunerea
de creºtere a accizei cu 1% anul acesta
era de aºteptat, dat fiind cã nu a fost
inflaþie, dar sperãm cã nu vom fi din
nou „pedepsiþii de serviciu” ºi cã nu
ne vom trezi cu alte creºteri de accize
peste noapte, pentru a compensa in-
suficienþa veniturilor bugetare. Expe-
rienþa de pânã acum a arãtat cã orice
creºtere bruscã ºi neaºteptatã de taxe
duce la escaladarea pieþei negre, iar
anul 2009, la sfârºitul cãruia contra-
banda a ajuns la 36% din piaþã, poate
fi un adevãrat studiu de caz. Conside-
rãm cã soluþia poate fi gãsitã doar prin

dialog constructiv ºi presupune pre-
dicitibilitate ºi o viziune pe termen
lung, calendarele anterioare ºi, mai
ales, respectarea acestora, fiind mãr-
turii în acest sens.

Reporter: Pentru cã aþi vorbit
despre piaþa neagrã, cum comentaþi
nivelul la care se aflã comerþul ilicit
cu þigarete ºi evoluþia acestuia?

Gilda Lazãr: În martie, piaþa nea-
grã a coborât la 15,2%, cu 1 punct
procentual mai puþin faþã de nivelul
din ianuarie 2017. Este îmbucurãtor
cã, pentru a doua oarã consecutiv,
studiul Novel Research relevã
tendinþa de scãdere a comerþului ile-
gal.

Cu toate acestea, dacã se respinge
OUG 54/2010, scãderea ar putea fi
urmatã de o creºtere abruptã, fãrã
precedent. Mai ales în condiþiile în
care cele cincisprezece scanere ale
Vãmii nu funcþioneazã din diverse
motive, iar echipele mobile, reînfiin-
þate de curând, nu sunt suficiente.
Câinii special instruiþi pentru depista-
rea þigaretelor ilegale rãmân în conti-
nuare cel mai eficient mijloc de luptã
împotriva contrabandei. Investiþia în
formarea echipelor canine este cu
mult depãºitã de valoarea capturilor.
Câinii nu pot fi corupþi, iar prezenþa
lor în punctele vamale are impact ºi
contribuie la prevenþie. JTI a spriji-
nit financiar ºi material, începând
din 2010, formarea a circa 40 de
echipaje canine. Primii 12 câini ar
urma sã se pensioneze în anul în
curs. Din pãcate, proiectul înlocuirii
lor este întârziat, iar cãþeii selectaþi
pentru program îmbãtrânesc. În
acest context, nu e clar nici ce se va
întâmpla cu derularea acordurilor de
formare, de cãtre Vama românã, a
echipelor canine pentru Serbia ºi
Moldova.

“Muncim ºi plãtim taxe
într-un mediu ostil, dominat
de activism ipocrit”

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru acest an, în ceea ce priveºte piaþa
tutunului, þinând cont de noile modi-
ficãri legislative?

Gilda Lazãr: Toate studiile de
piaþã aratã cã, în ultimii ani, vânzãrile
de produse din tutun înregistreazã un
trend uºor de scãdere, care nu este

însã determinat de mãsurile restricti-
ve de tipul mãririi avertismentelor de
sãnãtate sau de interzicerea unor cate-
gorii de produse. Suprafaþa mãritã a
avertismentelor de sãnãtate pânã la
65% nu va reduce în mod obligatoriu
incidenþa fumatului. În schimb, va fa-
cilita contrafacerea ambalajelor, pen-
tru cã elementele de identificare a
mãrcii nu vor mai fi la fel de vizibile.
Mai mult, produsele care nu sunt
destinate comercializãrii legale în
România vor fi în continuare disponi-
bile pe piaþa neagrã, provenind din þã-
rile vecine, care nu sunt membre ale
Uniunii Europene. Am citit recent un
studiu potrivit cãruia încheierea Con-
venþiei Cadru pentru Controlul Tutu-
nului, promovatã de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) ºi intratã
în vigoare în 2005, a contribuit la re-
ducerea ratei fumatului cu 2,5% la ni-
vel global, în zece ani. Ei bine, scãde-
rea incidenþei fumatului cu 2,5% în
zece ani este echivalentã cu reducerea
consumului în mod natural, indife-
rent de recomandãrile Convenþiei Ca-
dru. Dar fondurile uriaºe alocate
campaniilor antifumat ºi politicii de
promovare a propunerilor extreme,
ca instrument de propagandã ºi PR,
fãrã a aduce vreun beneficiu sãnãtãþii
publice, trebuie justificate cumva. E
cinic, dar când oamenii mor de can-
cer, de tuberculozã sau de foame,
prioritatea numãrul unu a OMS e
combaterea fumatului ºi demonizarea
industriei tutunului. Aºadar, dupã
cum se vede cu ochiul liberpentrucine
vrea sãpriveascã lucrurile lucid, fãrã a
fi intimidat de statistici scoase din
burtã, muncim ºi plãtim taxe într-un
mediu ostil, dominat de activism ipo-
crit. Nimãnui nu i se pare oneroasã
numirea ca ambasador OMS a lui Mi-
chael Bloomberg, care îºi optimizea-
zã veniturile fiscale (adicã plãteºte
mai puþine taxe guvernului SUA)
prin fundaþia care îi poartã numele ºi
care finanþeazã ONG-uri ºi programe
antitutun în þãrile din lumea a treia sau
în þãrile mai sãrace, inclusiv Romania
ºi Moldova. Având în vedere ultimele
evoluþii politice în aceastã parte a lu-
mii, unii se întreabã, mai în glumã,
mai în serios, „de ce Bloom-
berg-da, iar Soros-ba”?

Reporter: Mulþumesc! n

Cu toate cã în momentul de faþã

producþia ºi comercializarea þiga-

retelor este reglementatã de legea

201/2016, care transpune Directi-

va europeanã a tutunului, Gilda

Lazãr, Director Corporate Affairs

& Communications JTI, considerã

cã nici pe viitor nu se poate vorbi

de certitudini ºi predictibilitate.

Oficialul JTI ne-a vorbit despre

pierderi cauzate de retragerea pro-

duselor neconforme cu noile cerin-

þe, posibile modificãri ale legii prin

simple hotãrâri de guvern ºi iniþia-

tive care pot duce la creºterea fãrã

precedent a pieþei negre.

Produsele JTI reprezintã peste un sfert din piaþa localã
JTI deþine, în România, douã en-

titãþi - producþie ºi comercializare.
În 2015, JTI a plãtit circa 800 de mi-
lioane de euro la buget, repre-
zentând accize, TVA, contribuþii ºi
alte taxe. Compania se aflã pe locul
al doilea în sectorul tutunului, cu o
cotã de piaþã de peste 26%. Produ-
cãtorul de þigarete se regãseºte în to-
pul marilor exportatori, livrând cir-
ca 70% din producþie în peste 50 de
þãri din întreaga lume.

În acest an, JTI România a fost re-
certificatã pentru a patra oarã conse-
cutiv “Angajator de Top”, de cãtre
Institutul Top Employers. Compa-
nia, care are circa 1.000 de angajaþi
în România, a fost evaluatã pe baza

mai multor criterii, cum ar fi: strate-
gia talentelor, planificarea forþei de
muncã, programul de integrare a noi-
lor angajaþi, cursurile de pregãtire
profesionalã, managementul per-
formanþei, dezvoltarea abilitãþilor de
leadership, dezvoltarea carierei,
compensaþiile ºi beneficiile, precum
ºi cultura organizaþionalã.

În þara noastrã, JTI ºi-a început
activitatea în 1993, fiind prima mul-
tinaþionalã din acest domeniu care a
investit local. Fabrica a fost inaugu-
ratã în anul 1994.

În 2012, JTI a efectuat o investiþie
suplimentarã în capacitãþile de pro-
ducþie, care a determinat crearea a
peste 125 de noi locuri de muncã.

Tot în 2012, forþa de vânzãri a crescut
cu peste 50 de oameni. În 2014, JTI
România a inaugurat noul sediu din
Bucureºti, o clãdire de 5.000 de me-
tri pãtraþi, distribuiþi pe patru nive-
luri.

În ultimii doi ani, asemeni celor-
lalþi jucãtori din piaþa de profil,
compania a investit câteva milioane
de euro pentru adaptarea la cerinþele
noii legislaþii care transpune Direc-
tiva tutunului. Dupã cum a declarat
Gilda Lazãr, ºi în anul în curs, dar ºi
în anii care vor urma, JTI va conti-
nua sã investeascã în mãrci, în pro-
gramele de responsabilitate socialã
ºi în pregãtirea profesionalã a anga-
jaþilor. n

Gilda Lazãr: „Câinii nu pot fi corupþi, iar prezenþa lor

în punctele vamale are impact ºi contribuie la prevenþie.

Din pãcate, proiectul înlocuirii câinilor care urmeazã sã

se pensioneze e întârziat”.

O nouã
campanie
regionalã
împotriva
comerþului
ilegal cu
þigarete

în parteneriat cu Poliþia de
Frontierã, Poliþia Românã
ºi Euromonitor Business

Consulting Services, JTI a
sprijinit recent o nouã campa-
nie regionalã anticontrabandã,
care se deruleazã în perioada
martie - mai în judeþele de
frontierã din nord-est, nord,
vest, sud-vest ºi în Bucureºti.
Mesajul campaniei - "Contra-
banda, o modã care te prinde.
De la 2 la 7 ani!" - diseminat
prin presã, panotaj stradal,
spot TV, porneºte de la dublul

sens al expresiei "te prinde",
subliniind cã, în ciuda accepta-
bilitãþii unui fenomen "la
modã", considerat a nu repre-
zenta un pericol social major,
contrabanda este o infracþiune
care þine de criminalitatea or-
ganizatã. La fel ca în anii tre-
cuþi, campania pune din nou
accent pe grupul de personaje
ce formeazã reþeaua infracþio-
nalã, care poate implica trafic
de þigarete, arme, droguri, per-

soane sau prostituþie.
"Cu toate cã nu este sancþio-

natã prin lege, aprovizionarea
de pe piaþa neagrã finanþeazã
reþelele de crimã organizatã for-
mate din Traficant/ªef de reþea,
Cãrãuº, Vânzãtor. Fãrã Cum-
pãrãtor însã, ultima verigã a
reþelei, acest lanþ nu ar putea
exista", a declarat Gilda Lazãr.
În acelaºi timp, materialele de
comunicare urmãresc sã subli-
nieze eforturile autoritãþilor
pentru reducerea comerþului
ilegal. "Printre cele mai eficien-
te în combaterea contrabandei
sunt echipele canine, iar labra-
dorul negru, care apare în spot
ºi pe afiº ca simbol al autoritãþii,
aparþine Vãmii ºi are dublã spe-
cializare - detecþie de droguri ºi
tutun", a mai precizat reprezen-
tantul JTI.

"Contrabanda, o modã care
te prinde. De la 2 la 7 ani!" este
cea de-a ºasea campanie regio-
nalã în parteneriat cu autoritãþile
române. Potrivit sursei citate,
campaniile precedente au deter-
minat scãderi semnificative ale
comerþului ilegal cu þigarete în
regiunile ºi în perioadele în care
s-au derulat.

Cele mai importante infor-
maþii ºi materiale de comunica-
re ale campaniilor anticon-
trabandã susþinute de JTI sunt
postate pe www.faracontraban-
da.ro. n

Gilda Lazãr: "Cu toate

cã nu este sancþionatã

prin lege, aprovizionarea

de pe piaþa neagrã

finanþeazã reþelele de

crimã organizatã formate

din Traficant/ªef de

reþea, Cãrãuº, Vânzãtor.

Fãrã Cumpãrãtor însã,

ultima verigã a reþelei,

acest lanþ nu ar putea

exista".
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DIN CAUZA TRANSPUNERII TARDIVE A DIRECTIVEI EUROPENE

"Costurile de implementare a noii
legi - de 3 ori mai mari decât cele estimate"

Interviu cu Gemma Webb, General Manager BAT România

Reporter: În 20 mai, industria tu-
tunului urmeazã sã se alinieze noilor
reglementãri din domeniu. Pânã la
aceastã datã, produsele BAT vor fi
conforme cu prevederile noii legi?

Gemma Webb: Legea de transpu-
nere a Directivei Europene a Tutunu-
lui a fost adoptatã pe 10 noiembrie
2016, cu numai 6 luni înainte de 20
mai 2017, termenul limitã pentru re-
tragerea de pe piaþã a produselor ne-
conforme cu Directiva. Cu eforturi ºi
costuri semnificative am putut adapta
procesuldeproducþie înaºa fel încât sã
nu existe întreruperi ale producþiei,
care ar fi adus beneficii reþelelor de
contrabandã. Începând cu 10 Decem-
brie 2016, toate pachetele de þigarete
fabricate de British American Tobacco
sunt în concordanþã cu noile regle-
mentãri europene privind produsele
din tutun.

Potrivit Legii 15/2016, începând
cu 20 mai 2017, vor dispãrea de pe
piaþa legalã þigaretele cu alte arome
decât mentol. Acesta va continua sã
fie prezent pe piaþã pânã în mai 2020.

Reporter: Ce sume a investit Brisith
American Tobacco România ca sã-ºi
alinieze produsele noii legislaþii?

Gemma Webb: British Ameri-
can Tobacco investeºte constant în
oamenii ºi în afacerile din România.
Din pãcate, din cauza transpunerii
tardive a Directivei Europene,
costurile de implementare au fost de
3 ori mai mari decât cele estimate
iniþial.

Investiþiile pe care schimbarea le-
gislaþiei le-a presupus au vizat adap-
tarea liniei de producþie, ambalaje
noi, dar ºi eforturi suplimentare ale
echipei BATpentru a ne asigura cã în
20 mai 2017 niciunul dintre pachete-
le care nu respectã cerinþele noii le-
gislaþii nu se va mai regãsi pe piaþã.
Trebuie spus cã noile pachete au
avertismente de sãnãtate mai mari,
ocupând 65% din suprafaþa pe care
sunt aplicate. Forma pachetelor
rãmâne identicã, facilitând fumãtori-
lor recunoaºterea cu uºurinþã a
þigãrilor lor preferate, indiferent cã
acesta sunt de dimensiuni normale,
slim, demi-slim sau super-slim.

Reporter: Ce pierderi estimaþi cã
va avea compania, la 20 mai, ca ur-
mare a distrugerii þigaretelor care nu
au fost vândute?

Gemma Webb: British American
Tobacco a facut eforturi pentru a-ºi
adapta cât mai rapid producþia la noua
legislaþie. Totuºi, întârzierea adoptãrii
legii de transpunere a scurtat perioada
pânã la care mai pot fi comercializate
produsele fabricate în baza vechii legi.
În loc de un an, producãtorii de tutun
au avut la dispoziþie doar ºase luni
pentru a se asigura cã pe piaþã vor mai
rãmâne doar pachete conforme cu le-
gea de transpunere a Directivei. Toc-
mai de aceea, echipa BAT face eforturi

logistice considerabile pentru a preve-
ni o serie de pierderi, atât pentru com-
panie, cât ºi pentru stat, care va fi ne-
voit sã restituie accizele deja plãtite de
cãtre producãtor. O evaluare completã
se va impune, însã, dupã 20 mai 2017,
când legea îºi va produce toate efecte-
le, iar producãtorii de þigarete vor fi
nevoiþi sã retragã de pe piaþã toate pa-
chetele neconforme care nu au fost co-
mercializate. Este foarte dificil de esti-
mat în avans cantitatea stocurilor rã-
mase pentru toþi producãtorii de pe
piaþã.

Reporter: Ce consecinþe a avut
asupra pieþei întârzierea transpunerii
Directivei Tutunului ºi care sunt pãr-
þile bune ale noilor reglementãri?

Gemma Webb: Încã de la înce-
putul anului 2016, am demarat dialo-
gul cu autoritãþile pentru adoptarea
noilor reglementãri europene ºi am
susþinut ca prioritarã transpunerea
clarã ºi rapidã a Directivei Europene

a Tutunului. Întârzierea a perturbat
piaþa legalã cu produse din tutun ºi a
condus la o creºtere a contrabandei
cu þigarete în a doua jumãtate a anu-
lui, astfel cã, anul trecut traficul ilicit
a atins un nivel record pentru ultimii
cinci ani. Din pãcate, nici în prezent
legislaþia nu este completã, având în
vedere cã în cuprinsul Legii de
transpunere a Directivei sunt prevã-
zute o serie de Ordine ale Ministrului
Sãnãtãþii, care ar trebui sã preia anu-
mite prevederi ale actelor de imple-
mentare ale Directivei. Aceste Ordi-
ne nu au fost emise nici pânã acum,
deºi termenele sunt demult depãºite.

Referitor la ceea ce aduce bun
noua lege, este vorba despre confor-
marea României la prevederile UE.

BAT respectã toate deciziile de ali-
niere la normele europene.

Reporter: Tot anul trecut a fost
aprobatã ºi Legea antifumat. Care au
fost efectele adoptãrii acestei legi?

Gemma Webb: British American
Tobacco nu induce niciodatã în eroare
privind riscurile fumatului. De aceea,
am decis sã rãmânem în afara discuþii-
lor generate de Legea antifumat. Vom
cãuta întotdeauna, împreunã cu autori-
tãþile competente, sã gãsim cele mai
potrivitemãsuri atâtpentruconsumato-
rii noºtri, cât ºi pentru protejarea nefu-
mãtorilor. În ceea ce priveºte efectele
asupracompaniei ºi industriei, estepre-
matur sã ne pronunþãm, întruât este ne-
voie de un ciclu de cel puþin un an pen-
tru a avea date comparative concluden-
te. Aºa cum am semnalat ºi la demara-
rea discuþiilor pe tema adoptãrii Direc-
tivei Europene pe Tutun, prioritatea
British American Tobacco este dialo-
gul constant ºi strânsa colaborare cu
autoritãþile, astfel încât legislaþia sã nu
punã în pericol buna funcþionare a pie-
þei legale ºi sã încurajeze, astfel, contra-
banda.

În acest context, British American
Tobavco reitereazã susþinerea faþã de
mãsurile destinate protejãrii nefu-
mãtorilor de efectele fumatului pasiv
în spaþiile publice închise.

Reporter: Având în vedere tot
acest tablou, investiþi în dezvoltarea
unei fabrici de produse alternative?

Gemma Webb: În urmãtorii ani ne
propunem ca British American To-

bacco România sã transforme aceastã
þarã într-un lidermondial alproduselor
de nouã generaþie. Produsul nostru,
iFuse, conþine cu 95% mai puþine sub-
stanþe dãunãtoare decât o þigarã nor-
malã, având potenþialul de a fi semni-
ficativ mai puþin riscant pentru sãnãta-
te.Amlansat iFuseînRomânia în2015,
caunhibrid rezultatdin interacþiuneaa
douã lumi - cea a þigãrilor tradiþionale
ºi cea a produselor electronice.

Din primãvara lui 2017 vom muta
producþia de Neopods, capsulele glo
Ifuse, la fabricadinPloieºti, satisfãcând,
astfel, cererea în creºtere pentru aceste
produse de ultimã generaþie. Aºadar,
România nu doar primeºte inovaþii, ci
începe sã le ºi producã.

Credem cã România este ºi ar trebui

sã fie un lider al inovaþiei, alãturi de alte
þãri în care am lansat produse de nouã
generaþie: Marea Britanie, unde am
lansat Vype, Italia, unde am introdus
Vype Pebble, ºi Japonia, unde am lan-
sat, recent, glo. În ultimii 5 ani, British
American Tobacco a alocat peste 1 mi-
liard de euro pentru cercetarea ºi dez-
voltareaproduselordenouãgeneraþie.

România este una dintre cele 12 þãri
în care British American Tobacco a
lansat produse de nouã generaþie,
alãturi de Marea Britanie, Franþa,
Germania, Italia ºi Japonia. La nivel
global, exceptând Statele Unite, Bri-
tish American Tobacco (BAT) a de-
venit cel mai mare producãtor pe
segmentul de piaþã al produselor
pentru vapat. Pânã la finalul lui
2017, compania planificã sã lanseze
astfel de produse pe alte 8 pieþe.

Reporter: Care va fi investiþia
aferentã relocãrii fabricii de produse
alternative la noi?

Gemma Webb: Pentru aceastã
investiþie, precum ºi pentru extinde-
rea capacitãþilor de producþie a fabri-
cii, British American Tobacco va in-
vesti, în acest an, circa 21 de milioa-
ne de euro, la Ploieºti. Acestea se
adaugã celor 250 milioane de euro
investite pânã acum în unitatea de
producþie din judeþul Prahova.

Reporter: Cum a evoluat piaþa
tutunului în ultimul an?

Gemma Webb: Piata legalã a tu-
tunului a fost afectatã negativ de
creºterea traficul ilicit cu tigarete în a
doua jumãtate a anului 2016. Nivelul
de 16,8% al pieþei negre a însemnat
pierderi atât pentru industrie, cât ºi
pentru stat, sumele totale neîncasate
la buget fiind de circa 3 miliarde lei.

Rezultatele din aprilie ale studiu-
lui Novel sunt îmbucurãtoare: piaþa
neagrã a þigaretelor se apropie de ni-
velul de 15%, în scãdere continuã
faþã de sfârºitul lui 2016, când era cu
aproape douã procente mai mare.

Cu toate acestea, România rãmâne
una dintre þãrile cele mai afectate de
comerþul ilicit cu þigarete din Uniu-
nea Europeanã, a doua din Europa
de Est, dupa Polonia. În 2016, trafi-
cul ilicit de þigãri a prejudiciat statul
român cu circa 3 miliarde lei, adicã
aproximativ 250 de milioane de lei
în fiecare lunã. Pentru fiecare pro-
cent adãugat pieþei ilegale de tutun,
bugetul de stat pierde anual încã 180
de milioane de lei. Între 2011 ºi
2016, piaþa neagrã a crescut cu 27%.

Tocmai de aceea, British American
Tobacco România a lansat în premie-
rã naþionalã harta în timp real a captu-

rilor de þigãri din România, cu scopul
de a reda amploarea fenomenului ºi a
semnala eforturile intense ale autori-
tãþilor pentru combaterea acestui fe-
nomen infracþional. Traficul de þigãri
afecteazã toate regiunile României ºi
este cel mai important ca volum din
totalul bunurilor de contrabandã de
pe teritoriul þãrii. Cele 3 miliarde lei
neîncasate de statul român în 2016 ar
fi putut fi folosite, de exemplu, pentru
construirea a 111 km de autostradã
sau pentru a cumpãra 12 avioane
F-16. Alte exemple pot fi gasite pe
site-ul campaniei noastre,
www.stopcontrabanda.ro

Reporter: Care sunt estimãrile
pentru anul în curs?

Gemma Webb: Incertitudinea le-

gislativã are întotdeauna potenþialul
sã genereze un climat favorabil pen-
tru contrabandiºti. Avem încrederea
cã reducerea traficului ilicit de þigãri
reprezintã o prioritate pentru autoritãþi.
Din declaraþiile publice ale repre-
zentanþilor Guvernului României re-
iese cã acestea au în vedere mãsuri
realiste ºi sustenabile pentru aduce-
rea traficului la media europeanã de
10%.

Reporter: Cum contribuie BAT
la reducerea pieþei negre de tutun?

Gemma Webb: Avem protocoa-
le de colaborare cu autoritãþile din
România pentru a lupta împreunã
cu traficul ilicit cu þigarete. Prin toa-
te acþiunile noastre comune, ne do-
rim sã contribuim la reducerea trafi-
cului ilicit cu þigarete la media euro-
peanã de 10%.

Campania “Stop contrabanda!” re-
prezintã o continuare a colaborãrii
dintre British American Tobacco
România ºi autoritãþile care luptã
împotriva traficului ilicit de þigãri.
Cel mai notabil rezultat al colaborãrii
dintre industrie ºi autoritãþi este redu-
cerea contrabandei de la 36,3%, nive-
lul înregistrat la începutul anului
2010, la circa 16% în 2016. La nivel
european, British American Tobacco
a semnat un angajament prin care
susþine cu 200 de milioane de dolari
acþiunile Uniunii Europene de luptã
cu traficul ilicit de þigarete, în perioa-
da 2010 - 2030. Pânã în prezent, com-
pania a fãcut plãþi de 47 de milioane
de euro.

Reporter: Cum a evoluat activi-
tatea British American Tobacco Ro-
mânia?

Gemma Webb: În ultimii trei
ani, aproape ne-am dublat numãrul
de angajaþi, de la 1.200 în 2013 la
circa 2.000 în prezent. În toamna
anului trecut, am demarat o investi-
þie de 100 de milioane de euro în
fabrica de la Ploieºti. Aceastã in-
vestiþie va conduce încã din 2017
la crearea a 100 de noi locuri de
muncã ºi la creºterea capacitãþii de
producþie cu 25%, fabrica deve-
nind a doua cea mai mare a grupu-
lui din Europa.

Reporter: Cât din producþia rea-
lizatã la noi exportaþi ºi unde?

Gemma Webb: British Ameri-
can Tobacco România este unul din-
tre principalii exportatori din þara
noastrã, tinând cont cã peste 50% din
producþia localã este exportatã cãtre
35 de alte þãri, printre care Japonia,
Brazilia, Rusia, Marea Britanie, Da-
nemarca ºi Italia.

Acest procent va creºte în 2017 la
peste 55%, ca urmare a dezvoltãrii
capacitãþii de producþie a unitãþii din
Ploieºti.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut anul trecut?

Gemma Webb: Nu putem face
încã publice cifrele pentru 2016, dar
suntem încrezãtori cã planurile
noastre pentru urmãtorii ani ne vor
permite sã ne consolidam poziþia de
lider pe piaþa cu produse din tutun
din România.

Referitor la aportul nostru la buge-
tul de stat pentru perioada urmãtoare,
putem estima, pornind de la contribu-
þia anualã curentã de circa 1,6 miliar-
de euro, cã în urmãtorii cinci ani vom
contribui la bugetul României cu peste
8 miliarde euro sub formã de accize,
TVA ºi alte taxe.

Reporter: Ce produse aþi lansat în
ultima vreme?

Gemma Webb: În ultimii cinci
ani, British American Tobacco a alocat
peste 1 miliard de euro pentru cerce-
tarea ºi dezvoltarea produselor de
nouã generaþie, iar începand cu 2015
amlansat pe piaþa din România iFuse,
un produs de nouã generaþie care nu
emite fum, miros ºi nu lasã scrum ºi
care conþine cu 95% mai puþine sub-
stanþe dãunãtoare decât o þigarã
obiºnuitã.

Reporter: Ce cotã de piaþã aveti?
Gemma Webb: BAT este liderul

pieþei de tutun din România, cu o
cotã de piaþã de circa 55%.

Reporter: Care este portofoliul
de produse pe care le veþi comeciali-
za pe piaþa noastrã, din 20 mai?

Gemma Webb: Din portofoliul
nostru vor face parte aceleaºi mãrci ca
ºi pânã acum, dintre care amintim
Kent, Pall Mall, Vogue si Dunhill, pre-
cum ºi produsul nostru de nouã gene-
raþie, iFuse.

Reporter: Mulþumesc! n

Costurile de implementare a noii legislaþii din domeniu au fost de trei ori
mai mari decât cele estimate iniþial, ca urmare a transpunerii tardive a
Directivei Europene pe tutun, dupã cum ne-a spus Gemma Webb, Ge-
neral Manager în cadrul British American Tobacco (BAT) România.
Domnia sa ne-a menþionat, într-un interviu, ºi faptul cã societatea are
încheiate protocoale de colaborare cu autoritãþile din þara noastrã în ve-
derea luptei împotriva traficului ilicit cu þigarete. În acest context, British
American Tobacco România a lansat în premierã naþionalã harta în timp
real a capturilor de þigãri din România, cu scopul de a reda amploarea fe-
nomenului ºi a semnala eforturile intense ale autoritãþilor pentru comba-
terea acestui fenomen infracþional. Traficul de þigãri afecteazã toate re-
giunile României ºi este cel mai important ca volum din totalul bunurilor
de contrabandã de pe teritoriul þãrii, conform sursei citate.

Din cazuistica înregistratã
la nivelul Poliþiei de Fron-
tierã Române, au fost

constatate mai multe modalitãþi
de acþiune la care recurg trafican-
þii de þigarete. Dintre acestea,
principalele modalitãþi constau în:
Ø traversarea fâºiei de demar-

caþie prin locurile în care aceasta
prezintã condiþii de relief greu ac-
cesibile mijloacelor auto din dota-
rea poliþiei de frontierã;
Ø disimularea þigãrilor în auto-

turisme vechi, modificate sau cu
incinte ascunse, pentru limitarea
pierderilor în cazul confiscãrii;
Ø folosirea containerelor ºi a

serviciilor unor firme de transport
pentru introducerea ºi transpor-
tul þigãrilor de contrabandã pe
teritoriul României.

În ceea ce priveºte metodele
concrete folosite de traficanþi
pentru trecerea peste frontierã a
þigãrilor, sursele citate ne-au
menþionat:
Ømetoda “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 fron-
tierei;
Ø “antifonarea” autoturisme-

lor 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 lipite pe corp, în
ambalajele altor produse alimen-
tare sau în genþi cu fund dublu;
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 tranzitarea zonei muntoase

de frontierã cu atelaje trase de
cai, profitând de relieful muntos
greu accesibil, aspect care face
dificilã verificarea traseelor;
Ø folosirea unor aparate de

zbor - motodeltaplan/planor/dro-
nã - care sunt modificate pentru
transportul baxurilor de þigãri
peste frontierã. n

Cele mai multe încercãri de
introducere a þigãrilor de
contrabandã în România

sunt înregistrate la frontierele de
Nord, Est ºi Sud-Vest, ne-au spus
reprezentanþii Inspectoratului Ge-
neral al Poliþiei de Frontierã (IGPF).

Aceºtia subliniazã: “La frontiera
de Nord (judeþele Maramureº, Su-
ceava, Satu Mare), sunt predomi-
nante þigãrile de origine din Ucraina,
contrabandiºtii fiind organizaþi în
adevãrate grupuri infracþionale, cu
segmente în strãinãtate, la frontierã
ºi în interiorul þãrii. Aceºtia încearcã
trecerea pachetelor de þigãri (baxuri)
peste frontiera «verde», în special
noaptea. În aceastã zonã, sunt
descoperite aproape zilnic persoane
care încearcã sã traverseze frontiera
transportând þigãri de contrabandã,
deseori poliþiºtii de frontierã fiind ne-
voiþi sã foloseascã armamentul din
dotare pentru reþinerea lor, în con-
formitate cu prevederile legii, deoa-
recenusesupunsomaþiilor legale”.

La frontiera de Est (judeþele Ga-
laþi, Vaslui, Iaºi, Botoºani), sunt
predominante þigãrile de origine
din Republica Moldova (þigãri de
calitate inferioarã - Plai, Doina, Plu-
garul, MT), introducerea acestora
în þarã fiind realizatã prin punctele
de frontierã, fie în cantitãþi mari, în
mijloace de transport special ame-
najate, fie în cantitãþi mici - înca-
drate plafonului vamal - de cãtre
persoane fizice.

În judeþele din Sud-Vestul þãrii
(judeþele Caraº-Severin, Mehe-
dinþi, Timiº), sunt descoperite, în
general, þigãri de calitate medie ºi
superioarã, achiziþionate din ma-
gazinele duty-free ºi transportate
peste frontierã, în cantitãþi mici,
de persoane fizice.

Complexitatea sub care se
manifestã acest fenomen in-
fracþional transfrontalier impu-
ne, pe lângã luarea unor mãsuri
de naturã organizatoricã, insti-
tuþionalã, legislativã, acþionarã
ºi logisticã ºi intensificarea
colaborãrii tuturor instituþiilor cu
responsabilitãþi în asigurarea or-
dinii publice ºi combaterii efi-
ciente a fenomenului infracþio-
nal, pe plan intern. n

Drona - o metodã
de transport a
þigãrilor de
contrabandã

IGPF: Frontierele
de Nord, Est ºi
Sud-Vest - cele
mai traficate
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MADR: Producþia noastrã
de tutun a crescut, anul trecut

Producþia de tutun din þara
noastrã a crescut, anul trecut
faþã de 2015, ajungând la
1.700 de tone, de 1.000 de

tone în 2015, la o suprafaþã cultivatã

de 1.000 de hectare în 2016, faþã de
700 de hectare de tutun în anul prece-
dent, dupã cum ne-au spus reprezen-
tanþii Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR).

Zonele din România în care se culti-
vã cele mai mari suprafeþe de tutun
sunt Teleorman, Dolj, Mureº, Argeº,
Ialomiþa, Galaþi, Iaºi, Bihor, Olt,
Dâmboviþa.

În anul 2015, un numãr de 436 de
operatori economici au cultivat tutun,
conform datelor APIA. În þara noastrã
se cultivã varietatea de tutun Burley,
iar producþia medie de tutun la hectar
diferã de la an la an, dupã cum urmea-
zã: 1939 kg/ha în 2010, 1524 kg/ha în
2011, 1066 kg/ha în 2012, 1442 kg/ha
în 2013, 1643 kg/ha în 2014, 1448
kg/ha în 2015, respectiv 1731 kg/ha în
2016.

Potrivit informaþiilor MADR, în pe-
rioada 2015 - 2020, cultivatorii de tu-
tun beneficiazã de urmãtoarele sche-
me de sprijin:
ØSchemele de plãþi directe:
a) schemadeplatãunicãpesuprafaþã;
b) plata redistributivã;
c) plata pentru practici agricole be-

nefice pentru climã ºi mediu;
d) plata pentru tinerii fermieri;
f) schema simplificatã pentru micii

fermieri.
ØAjutoarele naþionale tranzitorii

(ANT), care se acordã în domeniul ve-
getal, în limita prevederilor bugetare

anuale alocate Ministerului Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale.
ØAjutor de stat pentru pentru moto-

rina utilizatã în agriculturã (pentru o
cantitate de 140 l/ha).

Reprezentanþii MADR ne-au spus cã
ministerul de resort are în vedere conti-
nuareapoliticilordesusþinerea fermierilor
vizate de Politica Agricolã Comunã, pre-
cumºiacordarea în timputilasubvenþiilor
în vederea asigurãrii întocmai a verigilor
tehnologice cu efect în creºterea produc-
þiei ºi sporirea calitãþii acesteia.

Referitor la noile prevederi din do-
meniu, sursele citate ne-au precizat:
“Având în vedere prevederile Legii nr.
201/2016, respectiv:

«Pânã la data de 20 mai 2017 este
permisã introducerea pe piaþã a urmã-

toarelor produse care nu sunt în confor-
mitate cu prezenta lege:

a) produsele din tutun fabricate sau
puse în liberã circulaþie ºi etichetate în
conformitate cu Legea nr. 349/2002 pen-
tru prevenirea ºi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, înainte
dedataintrãrii învigoareaprezentei legi;

b) þigaretele electronice sau flacoa-
nele de reumplere fabricate sau puse în
liberã circulaþie înainte de 20 noiem-
brie 2016;

c) produsele din plante pentru fu-
mat, fabricate sau puse în liberã circu-
laþie înainte de data intrãrii în vigoare a
prezentei legi», apreciem cã acestea
nu pot afecta producãtorii agricoli cul-
tivatori de tutun”. n

ÎN ULTIMA PERIOADÃ

Contrabanda cu þigãri a scãzut constant

Piaþa neagrã a þigaretelor a co-
borât, în martie, la 15,2%, ni-
velul comerþului ilicit fiind cu

1 punct procentual mai mic faþã de
cel din ianuarie 2017, de 16,2%, po-
trivit studiului Novel Research. ªi
în prima lunã a anului în curs con-
trabanda a scãzut faþã de anul trecut.

Acest rezultat vine în contextul în
care Autoritatea Vamalã a îndeplinit
cele 14 mãsuri solicitate de premier,
subliniazã Dorel Fronea, vice-
preºedinte ANAF ºi coordonator al ac-
tivitãþii structurilor vamale. Domnia

sa a precizat, printre altele, cã un rol
important în continuarea scãderii con-
trabandei îl au reînfiinþarea echipelor
mobile în ianuarie 2017, reoperaþiona-
lizarea echipelor canine ºi înfiinþarea
Biroului Monitorizare Comerþ Elec-
tronic: ”Acest proces de modernizare
a structurilor vamale trebuie sã conti-
nue cu întãrirea capacitãþii echipelor
mobile ºi eficientizarea echipamente-
lor de scanare pe care, la preluarea
mandatului, în iulie 2016, le-am gãsit
neutilizate la capacitatea necesarã,
fiind necesar ºi un amplu proces de

creºtere a capacitãþii administrative a
autoritãþii vamale din România”.

Potrivit domnului Fronea, dacã vor fi
luate mãsurile menþionate, atunci tren-
dul de scãdere de circa trei puncte pro-
centuale comparativ cu noiembrie 2016,
va continua pe termen mediu ºi lung.

Pentru atingerea obiectivului de a
ajunge la media UE de 10% - comerþ
ilegal cu þigarete ar trebui lansatã ºi
implementatã „Strategia Naþionalã
pentru prevenirea ºi combaterea trafi-
cului ilicit cu þigarete 2017-2020”, mai
spune domnul Fronea, continuând:

“Mãsurile incluse în Strategie presu-
pun resurse umane înalt calificate, do-
tarea cu echipamente de calitate,
creºterea gradului de cooperare cu ce-
lelalte autoritãþi de aplicare a legii, cu
mediul de afaceri, precum ºi cu institu-
þiile similare interne ºi internaþionale”.

Regiunea nord-est rãmâne ºi în
martie 2017 cea mai afectatã de co-
merþul ilegal cu þigarete, cu 42,9%,
procentul fiind în creºtere cu 5,3 puncte
procentuale faþã de ianuarie 2017, po-
trivit lui Marian Marcu, Director No-
vel Research. Acesta a spus cã regiu-

nile vest ºi sud-vest continuã sã înre-
gistreze un nivel ridicat al comerþului
ilicit, cu toate cã cifrele sunt în scãde-
re, în martie faþã de ianuarie. Cea mai
substanþialã scãdere a pieþei ilicite se
înregistreazã în partea de sud-est a þã-
rii. Din punct de vedere al provenien-
þei, categoria „cheap whites” (mãrci
ieftine care nu aparþin marilor produ-
cãtori ºi care sunt destinate pieþei ne-
gre) continuã sã deþinã ºi în martie cea
mai mare pondere (56,3%), urmatã de
produsele provenite din Moldova ºi
Ucraina. n

Acciza la
þigarete
creºte, de
la 1 iunie
l Calendarul de
majorare a accizelor
pe urmãtorii ani -
agreat cu industria

Cuantumul accizei la þi-

garete urmeazã sã fie

majorat cu 1%, de la 1

iunie, conform Programului

de Convergenþã 2017-2020.

Aceasta este una dintre mã-

surile pe care Guvernul ºi-a

propus sã le adopte în vederea

creºterii veniturilor bugetare,

dupã cum subliniazã docu-

mentul citat.

Programul de convergenþã

menþioneazã cã, de la începu-

tul lunii viitoare, nivelul acci-

zei aferentã þigaretelor va fi

majorat de la 435,58 lei la

439,94 lei pe mia de þigarete.

Gubvernul estimeazã cã im-

pactul acestei mãsuri asupra

bugetului va fi de 90 de mi-

lioane de lei, în acest an.

Surse guvernamenta le

apropiate situaþiei ne-au pre-

cizat cã autoritãþile abilitate

intenþioneazã sã majoreze

accizele ºi în urmãtorii patru

ani, cu câte 2% pe an. Mãsu-

ra a fost agreatã cu industria

ºi va fi luatã în baza unui ca-

lendar, urmând sã fie inclusã

într-un proiect legislativ de

modificare a Codului Fiscal,

ne-au spus sursele noastre.

De la începutul anului vii-

tor, urmeazã sã fie majorate,

tot cu 2%, ºi celelalte produ-

se din tutun, precum ºi lichi-

dele pentru þigãrile electro-

nice. n
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ÎN PRIMELE DOUÃ

LUNI

Poliþia de
frontierã a
destructurat
19 grupuri
organizate

Î
n primele douã luni ale anu-
lui în curs, poliþiºtii de fron-
tierã (IGPF) au ridicat, în

vederea confiscãrii, 298.000
de pachete cu þigãri, în valoare
de aproximativ 2,7 milioane
lei, 21 kg tutun ºi au fost iden-
tificate ºi destructurate 19 gru-
puri organizate (conform Legii
39/2003) pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de contrabandã cu þi-
gãri, în care au fost identificate
90 de persoane, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii
IGPF.

Aceºtia ne-au precizat cã,
din cazuistica înregistratã, s-a
constatat cã traficanþii provin,
preponderent, din Republica
Moldova, Ucraina, Bulgaria,
Germania, Serbia, Bosnia, Croa-
þia, Letonia, Ungaria, Turcia ºi
România. Cele mai traficate
mãrci de þigãri au fost Marble,
Ashima, Plugarul, L&M, Jin
Ling ºi Marlboro.

În anul 2016, poliþiºtii de
frontierã au confiscat 4,5 mi-
lioane pachete cu þigãri, cu o
valoare aproximativã de 39,7
milioane lei, aproximativ 221
kg tutun ºi au fost identificate
ºi destructurate 47 grupuri or-
ganizate (conform Legii
39/2003) pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de contrabandã cu þi-
gãri, în care au fost identificate
304 persoane.

În majoritatea cazurilor,
þigãrile de contrabandã au fost
descoperite în timp ce erau tre-
cute peste frontierã, dar ºi în
punctele de trecere a frontierei,
ascunse în mijloace de transport
ºi pe comunicaþiile din apropie-
rea frontierei. Þigãrile sunt
achiziþionate fãrã documente
legale, cu intenþia de a fi co-
mercializate pe pieþele din inte-
riorul þãrii.

Traficul cu þigãri de contra-
bandã ºi alte bunuri de larg
consum/accizabile continuã sã
reprezinte una dintre principa-
lele manifestãri ale infracþiona-
litãþii la graniþele României, fe-
nomen care are ramificaþii la ni-
velul întregii þãri.

IGPR acþioneazã în sistem
integrat alãturi de alte structuri
ale Ministerului Afacerilor
Interne, precum ºi cu alte insti-
tuþii ale statului cu atribuþii în
domeniul fiscal, pentru com-
baterea contrabandei, contra-
facerii ºi comerþului ilegal cu
produse de tutun, ne-au decla-
rat reprezentanþii IGPF, subli-
niind cã acþiunile integrate se
deruleazã inclusiv în zona de
competenþã a Poliþiei de Fron-
tierã, respectiv în punctele de
trecere a frontierei ºi în zona
de frontierã (30 km), fiind
adoptate mai multe mãsuri,
printre care se numãrã urmã-
toarele:

- intensificarea acþiunilor in-
formativ-operative ºi cerceta-
rea calificatã a cazurilor înre-
gistrate;

- monitorizarea continuã de
cãtre factorii de conducere a tu-
turor aspectelor ce au legãturã
cu fenomenul contrabandei,
sub toate formele, care se mani-
festã în zonele de responsabili-
tate;

Sursele citate au adãugat:
“De asemenea, având în vedere
cã, în general, þigãrile de contra-
bandã provin din þãrile vecine,
intensificarea relaþiilor de cola-
borare cu autoritãþile de frontie-
rã vecine, precum ºi cu institu-
þiile similare din alte state, poate
duce la obþinerea unor rezultate
mai bune în combaterea acestui
fenomen, scopul fiind unul co-
mun, de asigurare a securitãþii
ºi siguranþei cetãþeanului la ni-
velul spaþiului comunitar”. n

REPREZENTANÞII PMI:

“Noua Directivã a oferit industriei
tutunului posibilitatea de inovare”

Reporter: Industria tutunul se aflã
într-un moment de schimbãri profun-
de, urmând ca, în câteva zile, sã se ali-
nieze noii legislaþii din domeniu. Cât
de pregãtitã este PMI pentru aceste
modificãri?

PMI: Încã de la începutul lunii de-
cembrie 2016, odatã cu intrarea în vi-
goare a legii care transpune Directiva
40/2014/EU, Philip Morris produce
pentru piaþa din România doar produ-
se din tutun în conformitate cu preve-
derile noii Directive.

Reporter: Care sunt produsele pe
care trebuie sã le retrageþi de pe piaþã
din 20 mai?

PMI: Începând cu aceastã datã, nu
mai pot fi comercializate produsele
din tutun fabricate ºi etichetate con-
form prevederilor anterioare Directi-
vei.

Reporter: Ce investiþii a presupus
implementarea noilor prevederi legisla-
tive?

PMI: Întrucât principala schimbare
impusã de noua Directivã a fost cea re-
feritoare la modificarea ambalajelor
produselor din tutun, principalele in-
vestiþii s-au îndreptat în acest dome-
niu.

Reporter: Ce pierderi estimaþi cã va
avea compania, ca urmare a distrugerii
þigaretelor care nu au fost vândute?

PMI: Facem în continuare eforturi
pentru a minimiza stocul de produse
pe care va trebui sã îl retragem la data
de 20 mai. Sperãm cã, printr-o optimi-
zare cât mai bunã a stocurilor, pierde-
rea pe care o vom înregistra ca urmare
a distrugerii þigaretelor neconforme
legislaþiei actuale sã fie minimã.

Reporter: Aveþi estimãri referitoare
la pierderile totale pe care le va suporta
bugetul statului dupã returnarea, cãtre
industrie, a accizelor aferente produse-
lor necomercializate la 20 mai?

PMI: În mod normal, þigaretele ne-
conforme cu noile prevederi, care vor
fi retrase pânã la 20 mai, vor fi înlocui-
te pe piaþã de unele noi, pentru care se
va achita acciza aferentã, deci impac-
tul pentru bugetul de stat ar trebui sã
fie unul minim.

Reporter: Care sunt consecinþele
faptului cã transpunerea Directivei

Tutunului a fost întârziatã?
PMI: Un impact semnificativ îl are

faptul cã, prin întârzierea transpunerii,
perioada de timp de la data intrãrii în
vigoare pânã la 20 mai - când pe piaþa
din România mai pot fi comercializate
doar produse conforme noilor preve-
deri - este foarte micã, punând o pre-
siune ne-necesarã asupra companiilor
care activeazã în sectorul tutunului din
România.

Reporter: Ce a adus bun noua le-
gislaþie?

PMI: Din punctul nostru de vedere,
marele pas înainte al Directivei
40/2014/EU a fost definirea produse-
lor noi din tutun, deschizând, astfel,
industriei tutunului posibilitatea de a
inova în acest domeniu ºi de a crea
produse care au potenþialul sã reducã
riscul asociat consumului din tutun.

Reporter: Pe lângã Legea de tran-
spunere a Directivei tutunului, autori-
tãþile noastre au adoptat, anul trecut, ºi
un proiect legislativ care interzice fu-
matul în spaþiile publice închise. Care
sunt efectele legii antifumat asupra
companiei ºi asupra industriei în care
activaþi?

PMI: Interzicerea fumatului în spa-
þii publice închise este reglementatã
sub diverse forme în majoritatea state-
lor membre UE. Nici în România, ºi
nici în celelalte pieþe europene în care
activeazã Philip Morris nu s-a obser-
vat un impact major direct asupra vo-
lumelor comercializate, ca urmare a
implementãrii unor mãsuri de limitare
a spaþiilor unde se poate fuma.

Reporter: În contextul noilor mo-
dificãri legislative, în ce mãsurã aþi in-
vestit în dezvoltarea liniei de produse
alternative?

PMI: Philip Morris a demarat acum
mai bine de un deceniu procesul de dez-
voltare a produselor alternative pentru
consumatorii adulþi, care, altfel, ar conti-
nua sã fumeze. Am creat douã centre de
cercetare ºi dezvoltare, unde peste 430
deoamenideºtiinþã ºipersonal tehnicau
pus bazele unui nou concept - produsele
din tutun încãlzit. Aceste produse fãrã
fum reprezintã rezultatul unei investiþii

continue, din 2008 pânã în prezent, de
peste 3 miliarde de dolari. Prima platfor-
mã dezvoltatã - IQOS - este comerciali-
zatã, astãzi, în peste 20 de þãri.

Reporter: În þara noastrã aþi lansat
produse alternative la þigaretele clasi-
ce?

PMI: Ca parte a viziunii de viitor a
companiei noastre, investim constant
resurse pentru a dezvolta ºi pentru a
pune pe piaþã produse cu potenþial de
risc redus, în special prin lansarea, în
România, a platformei IQOS. Prin
produse cu potenþial de risc înþelegem
acele produse care prezintã, este pro-
babil sã prezinte sau au potenþialul sã
prezinte un risc mai redus de a provoca
daune fumãtorilor care le utilizeazã,
comparativ cu efectele pe care le-ar
avea continuarea fumatului.

De la construirea imaginii pentru
aceastã nouã categorie ºi pentru acest
produs ºi pânã la dezvoltarea unei in-
frastructuri adecvate ºi la educarea
consumatorilor faþã de aceste noi mij-
loace de a obþine aceeaºi plãcere a gu-
stului de tutun, investiþiile noastre se
vor concentra pe aceastã categorie.

Reporter: Intenþionaþi dezvoltarea
unei linii pentru fabricarea de produse
alternative de fumat în România?

PMI: Philip Morris va continua in-

vestiþiile în unitãþile sale de producþie,
fabrica de la Otopeni fiind una dintre
cele mai performante din Europa.

Reporter: Cum comentaþi nivelul
la care se aflã comerþul ilicit cu tigare-
te ºi evoluþia acestuia?

PMI: În Uniunea Europeanã, trafi-

cul ilicit cu þigarete a fost de 9,8% în
2015, în scãdere faþã de nivelul de
10,4% înregistrat în 2014. Aceastã
proporþie reprezintã un volum total de
consum de 53 de miliarde de þigarete
ilicite (2015), Franþa ºi Polonia înre-
gistrând cel mai mare nivel. Conform
studiului publicat în martie 2017 de
Novel Research, în România traficul
ilicit cu tigarete reprezintã 15,2% din
totalul pieþei. Autoritãþile au setat ca
obiectiv pentru anul 2017 valoarea de
10% din total piaþã, þintind cãtre media
europeanã, dar sunt necesare eforturi
susþinute ºi concertate ale tuturor auto-
ritãþilor cu atribuþii de control pentru
realizarea acestui obiectiv.

Declinul nivelului traficului ilicit eu-
ropean a fost influenþat de creºterea mi-
graþiei, ce a înãsprit mãsurile de securita-
te, fiind mai multe controale la nivelul
graniþelor Uniunii Europene. Cele mai
bune exemple pot fi Slovacia ºi Portuga-
lia, þãri în care traficul ilicit este la nivel
foartescãzut -exempledebunepractici ºi
pentru þara noastrã. Un alt exemplu poate
fi Bulgaria, în care valorile au scãzut fo-
arte mult - la 7,8% în trimestrul al patru-
lea 2016, de la 18,5% în 2014.

Reporter: Cum a contribuit PMI la
reducerea contrabandei cu tutun?

PMI: Lupta împotriva comerþului
ilegal este una dintre prioritãþile Philip
Morris Internaþional, un exemplu fiind
programul PMI Impact, lansat anul tre-
cut. Acesta este o iniþiativã globalã, de
acordare de fonduri pentru proiecte de-
dicate luptei împotriva contrabandei ºi
infracþiunilor asociate acesteia, cu un
buget anual de 100 de milioane de do-
lari. 170 de organizaþii, incluzând
agenþii guvernamentale, universitãþi ºi
instituþii de cercetare, organizaþii
non-guvernamentale ºi entitãþi private
au înscris peste 200 de proiecte pentru
cele trei categorii acoperite de acest
program: cercetare, educaþie ºi
conºtientizare a impactului comerþului
ilicit. Înscrierile au venit din 42 de þãri,
inclusiv România.

Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
acest an, în ceea ce priveºte piaþa tutu-
nului ºi evoluþia contrabandei, în con-
textul noilor modificãri legislative?

PMI: Este greu de estimat o cifrã
exactã, ne-am dori însã ca România sã
realizeze obiectivul propus ºi piaþa ili-

citã cu þigarete sã reprezinte sub 10%,
la nivelul mediei europene.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei, în ultimul an?

PMI: Odatã cu dezvoltarea unei noi
categorii de produse din tutun cu po-
tenþial de risc redus ºi lansarea IQOS
în România, întreaga companie trece
printr-un proces de transformare. Ne
dorim un viitor fãrã fum, în care con-
sumatorii noºtri se pot bucura de alter-
native mai bune la produsele conven-
þionale ºi suntem dispuºi sã luãm toate
mãsurile necesare pentru a concretiza
aceastã viziune îndrãzneaþã.

Acest lucru presupune transformãri
ale modului în care interacþionãm cu
consumatorii ºi aici vorbim despre
dezvoltarea de noi abilitãþi pentru toþi
angajaþii noºtri, dar ºi de modul în care
noi, intern, ne raportãm la aceastã
viziune.

Reporter: Ce planuri de investiþii
aveþi pentru anul în curs?

PMI: Investiþiile viitoare se vor
concentra pe construirea imaginii ºi pe
educarea consumatorilor cu privire la
noile produse, în paralel cu dezvolta-
rea unei abordãri interne corespunzã-
toare a acestei categorii.

Reporter:Câtdinproducþiade þigare-
tede lanoimerge laexport ºi înce þãri?

PMI: În 2016, aproximativ 90%
din producþia fabricii a fost exportatã,
principalele destinaþii fiind Italia, Bul-
garia, Franþa ºi Polonia

Reporter: Câþi angajaþi are compa-
nia?

PMI: Suntem o companie care se
aflã în continuã expansiune, iar acest
lucru este valabil ºi pe piaþa localã,
astfel încât extinderea echipei noastre
este un proces continuu. Cele douã
companii din România - Philip Morris
România ºi Philip Morris Trading - au
peste 800 de angajaþi.

Reporter: Care este portofoliul de
produse pe care le comecializaþi pe
piaþa noastrã?

PMI: În momentul de faþã, Philip
Morris comercializeazã aproape 40 de
variante de mãrci pe piaþa localã. În
2015, compania a lansat în România
tehnologia IQOS, fãcând parte din
strategia inovatoare pentru produse cu
potenþial de risc redus.

Reporter: Mulþumesc! n

ISTORIC PMI

Ø1993 - Philip Morris Internaþio-
nal a deschis o reprezentanþã în
Bucureºti, numitã Philip Morris Ser-
vice. Scopul principal al firmei a fost
sã aducã în România cele mai cu-
noscute tipuri de þigãri din portofo-
liul Philip Morris Internaþional:
Marlboro, L&M, Bond Street. În
momentul în care a fost deschisã re-
prezentanþa, aceasta avea nu mai
mult de 15 angajaþi;
Ø1997 - Philip Morris Interna-

þional a aprobat proiectul Green-
field pentru România. Acest pro-
iect constã în investirea directã a
mai mult de 120 de milioane de do-
lari, principalul obiectiv fiind ur-
mãtorul: construirea fabricii ºi a
unui sediu Philip Morris România,
astfel încât, în prima fazã, tutunul
sã poatã fi procesat în þigãri ºi, ulte-
rior, fabricat ºi ambalat. Terenul
ales, mai exact fabrica din Otopeni,
de lângã Bucureºti, are o suprafaþã

construitã de 3,3 hectare;
Ø1998 - Numãrul angajaþilor a

ajuns la 77 ºi a fost fabricatã prima
þigarã;
Ø 2000 - Prima uzinã de procesa-

re a tutunului a fost deschisã, iar se-
diul s-a mutat în Otopeni;
Ø2001 - Lucrãrile de construcþie

au fost încheiate ºi producþia pe
piaþa din România a înregistrat o
creºtere rapidã, ceea ce a fãcut posi-
bil primul export. Primele produse
exportate de Philip Morris România
au fost Bond Street, Virginia ºi
Visa, destinaþia lor fiind Africa, mai
exact Sierra Leone, Coasta de Fil-
deº ºi Guineea.

Deschiderea oficialã a Philip
Morris România a avut loc pe 3
septembrie, iar la eveniment ºi-au
fãcut apariþia personalitãþi din do-
meniul politic ºi din cel economic;
Ø2006 - Pentru a asigura o flexi-

bilitate mai mare, þinând cont de

aderarea la Uniunea Europeanã,
compania a implementat, în de-
cembrie, o structurã dualã: Philip
Morris România - entitatea pentru
fabricare ºi Philip Morris Tranding
- entitatea pentru vânzãri.

Portofoliul produselor Philip
Morris conþine peste 40 de mãrci de
success ºi extensii ale acestora - fa-
milia Marlboro, L&M, Parliament,
Philip Morris, Chesterfield, Virgi-
nia S, Assos. Philip Morris exportã
o mare parte din produsele sale cã-
tre 15 pieþe ale Uniunii Europene,
Italia fiind cea mai importantã din-
tre toate;
Ø2009 - PMI încheie un acord

pentru a stabili un joint-venture cu
societatea suedezã Match AB pen-
tru a comercializa la nivel mondial
produse din tutun fãrã fum, în afa-
rã Scandinaviei ºi Statelor Unite ale
Americii;
Ø2012 - Dupã cinci ani de la

desprinderea din compania mamã
Altria, Philip Morris Internaþional
este cea mai profitabilã companie
de tutun din lume cotatã la bursã.
Venitul operaþional ajunge la 13,8
miliarde dolari, în timp ce cota de
piaþã din afara SUA ºi China ajun-
ge la 28,8%;
Ø2013 - PMI investeºte mai mult

de 500 de milioane de dolari pentru
a construi prima sa fabricã de pro-
duse cu „potenþial redus de risc“,
din Italia. Fabrica este dedicatã fa-
bricãrii de produse care au poten-
þialul de a reduce riscul individual
ºi al populaþiei;
Ø2015 - PMI a lansat în România

IQOS, produsul inovator care
încãlzeºte tutunul în loc sã îl ardã ºi
care schimbã industria tutunului.
IQOS face parte dintr-o nouã cate-
gorie de produse cu potenþial de re-
ducere a riscului (reduced risk pro-
ducts). Începând cu 2008, Philip

Morris a investit peste 3 miliarde de
dolari în research & development,
în cele douã centre de cercetare din
Neuchâtel (Elveþia) ºi Singapore,
unde au fost angajaþi peste 300 de
oameni de ºtiinþã recunoscuþi mon-
dial, care acoperã peste 26 de spe-
cialitãþi (biochimie, matematici, to-
xicologie etc.);
Ø2016 - Philip Morris a depus,

în decembrie o cerere pentru cer-
tificarea potenþialului de risc re-
dus, comparativ cu produsele con-
venþionale din tutun (Modified
Risk Tobacco Product Application
- MRTPA), pentru IQOS, la
Administraþia Statelor Unite pen-
tru Alimente ºi Medicamente (U.S.
Food and Drug Administration -
FDA), Centrul pentru produsele
din tutun;
Ø2017 - Pânã în aprilie, peste 1,8

milioane de fumãtori din întreaga
lume s-au convertit la IQOS. n

Noua Directivã a tutunului a ofe-
rit industriei de profil posibilitatea
de inovare, subliniazã reprezen-
tanþii PMI România, care ne-au
precizat, într-un interviu: “Mare-
le pas înainte al Directivei
40/2014/EU a fost definirea pro-
duselor noi din tutun, deschizând,
astfel, industriei posibilitatea de
a inova în acest domeniu ºi de a
crea produse care au potenþialul
sã reducã riscul asociat consu-
mului din tutun”.
Philip Morris a demarat, în urmã
cu peste un deceniu, procesul
de dezvoltare a produselor al-
ternative pentru consumatorii
adulþi. Reprezentanþii companiei
au subliniat: “Am creat douã
centre de cercetare ºi dezvolta-
re, unde peste 430 de oameni
de ºtiinþã ºi personal tehnic au
pus bazele unui nou concept -
produsele din tutun încãlzit.
Aceste produse fãrã fum repre-
zintã rezultatul unei investiþii
continue, din 2008 pânã în pre-
zent, de peste 3 miliarde de do-
lari. Prima platformã dezvoltatã
- IQOS - este comercializatã,
astãzi, în peste 20 de þãri”.

PMI: “Odatã cu dezvoltarea unei noi categorii de

produse din tutun cu potenþial de risc redus ºi lansarea

IQOS în România, întreaga companie trece printr-un

proces de transformare”.



COMPANII
PAGINA 7 Miercuri, 10 mai 2017TABAC/BURSA, NR. 85

În trenul "Prietenia", care
circulã între Bucureºti ºi
Chiºinãu, Poliþia Ilfov a

descoper i t aprox imat iv
140.000 de þigarete de con-
trabandã, iar 13 persoane au
fost audiate. Acestea sunt
bãnuite cã ar fi transportat þi-
garetele din Republica Mol-
dova cãtre Bucureºti în sco-
pul comercializãrii ºi obþinerii
de profit, conform informaþii-
lor existente.

În urma flagrantului organi-
zat luni dimineaþã, poliþiºtii de
investigare a criminalitãþii eco-
nomice Ilfov au reþinut patru
bãrbaþi, cu vârste cuprinse
între 26 ºi 49 de ani, pentru
contrabandã cu þigãri.

Astfel, cercetãrile sunt efec-
tuate sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de contrabandã, sub
coordonarea procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Buftea. n

Poliþiºtii de frontierã
români au destructu-
rat, la sfârºitul lunii

martie, un grup infracþional
specializat în contrabanda cu
þigãri, cu ramificaþii la nivel
internaþional. Operaþiunea a
avut loc sub coordonarea
procurorului Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel
Constanþa, pentru anihilarea
grupului infracþional autori-
tãþile române colaborând cu
Oficiul European de Luptã
AntiFraudã (OLAF), Guardia
Civil din Spania, Poliþia Na-
þionalã Bulgarã, SELEC,
agentiile britanice HMRC
(Vama Britanicã) ºi NCA (UK
National Crime Agency).

IGPF ne-a transmis cã
respectivul grup infracþional
era format d in cetãþen i
români, ajutaþi de cetãþeni bul-
gari ºi de alþi cetãþeni români
rezidenþi în Spania: “Aceºtia
procurau þigãri de contrabandã
de pe teritoriul Bulgariei, le
transportau cu diferite mijloa-
ce auto, conduse de cetãþeni
români ori strãini ºi le transpor-
tau pe teritoriul Spaniei, unde
le depozitau ºi le comercializau
pe piaþa neagrã.

În perioada monitorizãrii acti-
vitãþii infracþionale, poliþiºtii de
frontierã au descoperit ºi reþi-
nut în vederea confiscãrii peste
414.000 pachete cu þigãri mar-
ca Marble provenite din contra-
bandã, în valoare de aproxima-
tiv un milion de euro.

În data de 28 martie, au fost
desfãºurate 38 de percheziþii
domiciliare în România, la
membrii grupãrii, în mai multe
locaþii de pe raza judeþelor
Constanþa, Dolj, Bistriþa Nãsã-
ud, Arad, Timiº ºi Bucureºti, la
care au participat poliþiºti de
frontierã ºi reprezentanþi ai Bri-
gãzii Speciale de Intervenþie a
Jandarmeriei.

Concomitent, autoritãþile
spaniole au efectuat 51 de per-
cheziþii în Spania, care au vizat
membri ai aceleiaºi grupãri,
cetãþeni români, bulgari ºi
spanioli, implicaþi în valorifica-
rea þigãrilor în acel stat”.

În cauzã, cercetãrile sunt
continuate sub coordonarea
unui procuror din cadrul Parche-
tului Curþii de Apel Constanþa,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
contrabandã calificatã cu þigãri.
Activitãþile de poliþie judiciarã
continuã pentru soluþionarea
completã a cauzei, urmând sã
fie iniþiatã ºi derulatã procedura
de asistenþã judiciarã internaþio-
nalã. n

Trenul "Prietenia"
transporta þigãri de
contrabandã

“Comerþul ilicit este susþinut
de reglementãrile excesive
ºi de majorarea accizelor”

Interviu cu Adrian Pirãu, Director Comercial în cadrul Imperial Tobacco Romania

Reporter: Mai este puþin timp pânã
când produsele din tutun interzise prin
noua legislaþie vor fi scoase de pe pia-
þã. Cât de afectatã a fost compania pe
care o reprezentaþi de faptul cã transpu-
nerea Directivei Europene din dome-
niul tutunului a întârziat cu un an?
Sunteþi pregãtiþi pentru noile condiþii?

Adrian Pirãu: Ne aºteptam ca Di-
rectiva UE privind produsele din tutun
(EUTPD) sã fie transpusã în legislaþia
româneascã la începutul anului 2016,
însã legea a fost amânatã constant de
cãtre Guvernul anterior. În cele din
urmã, am reuºit sã producem þigarete
în formatele EUTPD 2, imediat dupã
intrarea în vigoare a acestei transpuneri.
Totuºi, transpunerea tardivã a fãcut ca
stocurile produse înainte de 10 decem-
brie, data intrãrii în vigoare a noii legi,
sã se gãseascã ºi acum în cantitãþi de-
stul de mari în rafturile magazinelor.

Directiva EUTPD 2, al cãrei obiec-
tiv este armonizarea legislaþiei statelor
membre UE, prevede interzicerea pa-
chetelor de 10 þigarete, chiar dacã
acest aspectnuvaafectapiaþaromâneascã,
precum ºi interzicerea produselor de
tutun rulat cu un conþinut mai mic de
30 de grame de tutun, interzicerea tu-
turor þigaretelor cu arome (cu excepþia
aromei de mentol) începând cu data de
20 mai 2017 ºi interzicerea aromelor
de mentol, mãsurã care va intra în vi-
goare în anul 2020.

În ceea ce priveºte potenþialele
efecte negative ale transpunerii tardi-
ve, îngrijorãrile noastre au fost deja
exprimate, atât la nivel individual, cât
ºi la nivel global. Pentru a avea sufi-
cient timp de adaptare la noile cerinþe,
ne-am fi dorit ca transpunerea sã fie re-
alizatã anterior datei de 20 mai 2016.
Din pãcate, acest lucru nu s-a
întâmplat, iar legea a fost, în cele din
urmã, adoptatã în luna noiembrie a
anului 2016, pãstrând data de 20 mai
2017 ca datã limitã pânã la care piaþa
trebuie curãþatã de pachetele actuale.
Consecinþele se reflectã în pierderi
enorme pentru bugetul de stat, pentru
producãtori ºi pentru unitãþile de desfa-
cere. Mai mult, putem spune cã nu ne-a
fost acordat suficient timp pentru a ne
adapta unitãþile de producþie la noile
cerinþe ºi pentru a putea planifica noi
procese de producþie.

Reporter: Care este cuantumul
pierderilor estimate, dupã distrugerea
produselor din tutun care se aflã încã
pe rafturile magazinelor?

Adrian Pirãu: Deºi cea mai recentã
transpunere efectuatã va avea ca efect
mai mult ca sigur generarea anumitor
costuri, în acest stadiu nu ne putem pro-
nunþa încã asupra acestor aspecte, dar
colaborãm împreunã cu partenerii
noºtri comerciali pentru a mentine la un
nivel minim aceste costuri.

De asemenea, în aceastã etapã nu ne
permite sã precizãm cantitatea exactã de
þigarete ce urmeazã sã fie distruse, dar,
în mod cert, cu cât volumul produselor
destinate distrugerii va fi mai mare, cu

atât pierderea suferitã de întregul lanþ
valoric - ºi, implicit de stat - va fi mai
mare.

Reporter: Cât aþi cheltuit ca sã vã
conformaþi noilor reglementãri?

Adrian Pirãu: Investitiile sunt di-
ficil de cuantificat, acestea fiind
efectuate în unitãþile noastre de pro-
ducþie din întreaga Europã, care de-
servesc toate þãrile pe teritoriul cãro-
ra produsele noastre sunt expuse spre
vânzare. În orice caz, investiþiile fi-
nanciare semnificative efectuate au
permis societãþii Imperial Tobacco
sã se conformeze noii legislaþii.
Acestea s-au concentrat, în special,
asupra adaptãrii echipamentelor ºi a
înlocuirii materialelor de tipãrire
existente.

Mai existã ºi alte costuri semnifica-
tive asociate noii legislaþii, legate, de
exemplu, de creºterea numãrului de
analize ºi teste la care trebuie sã supu-
nem toate produsele noastre, precum
ºi de tehnologia de identificare ºi de
urmãrire pe care va trebui sã o introdu-
cem în cadrul procesului nostru de
fabricare.

Reporter: Care sunt avantajele noii
legislaþii?

Adrian Pirãu: Sprijinim regle-
mentãrile pertinente în industria tutu-
nului, caracterizate prin echilibru, pro-
portionalitate ºi bazate pe dovezi. Re-
cunoaºtem faptul cã guvernele au rolul
de a transmite publicului general me-
saje clare ºi coerente în ceea ce pri-
veºte riscurile de sãnãtate asociate fu-
matului. Nu contestãm aceste mesaje.
Respectãm toate reglementãrile ºi
condiþiile privind avertismentele ne-
cesare protejãrii sãnãtãþii.

Este politica noastrã ca avertismen-
te clare privind sãnãtatea sã aparã pe
pachetele de þigãri ºi în cadrul recla-
melor tuturor produselor din tutun
realizate ºi/sau comercializate de so-
cietatea Imperial Tobacco, in-
cluzând orice cartuºe de þigãri care
urmeazã sã fie prezentate consuma-
torilor. Ne temem,însã, cã imaginile
cu avertismente de sãnãtate nu au
efect asupra consumatorilor adulþi,
care deja sunt conºtienþi de riscurile
asociate fumatului. Existã riscul ca
adulþii consumatori sã prefere achi-
ziþionarea produselor ilegale care nu
conþin avertismente de sãnãtate ºi
nici pictograme, iar acest lucru se va
traduce prin pierderi pentru industria
licitã, bugetul statului, lipsa oricãrui
control asupra produselor care ajung
în mâinile consumatorilor ºi creºte-
rea veniturilor reþelelor de crimã or-
ganizatã care se finanþeazã din acest
tip de activitãþi.

Reporter: Care sunt efectele legii
antifumat asupra companiei, si asu-
pra industriei?

Adrian Pirãu: Într-un mediu de
reglementare în care directiva
EUTPD a intrat în vigoare imediat
dupã introducerea legislaþiei antifu-
mat ºi caracterizat printr-o tendinþã

de renunþare la comerþul ilicit, este
dificil de precizat impactul pe care
fiecare dintre factorii expuºi mai
sus îl pot avea în mod individual
asupra pieþei. Monitorizãm îndea-
proape discuþiile clasei politice,
precum ºi evoluþia pieþei.

Reporter: Imperial Tobacco in-
vesteºte, în contextul dat, în dezvolta-
rea unei unitãþi de producþie pentru
produse alternative?

Adrian Pirãu: Înþelegem cã fuma-
tul dãuneazã sãnãtãþii ºi, în calitate de
producãtor responsabil, avem respon-
sabilitatea de a cãuta soluþii alternati-
ve cu potenþial de reducere a riscuri-
lor consumatorilor adulþi care doresc
altã opþiune.

În ceea ce priveºte produsele cu risc
redus, am ales sã ne îndepãrtãm de orice
produse modificate sau „încãlzite” ºi sã
ne concentrãmexclusivasupra alternati-
velor care oferã nicotinã, dar care nu
conþin tutun. Aceasta este categoria pro-
duselor electronice cu vaporizator
(EVP). Deºi este posibilã reducerea
anumitor compuºi din fumul de tutun,
reducând expunerea fumãtorilor la
aceºti compuºi, totuºi, fumãtorii nu tre-
buie sã presupunã cã acestea au un risc
redus. Pentru noi, categoria produselor
electronice cu vaporizator (EVP) repre-
zintã o alternativã mai sigurã pe care o
oferim consumatorilor.

Dorinþa nostrã este sã satisfacem
dorinþele acestor consumatori prin
filiala autonomã pe care o avem, cu-
noscutã sub numele de „Fontem Ven-
tures”.

Reporter: Comercializaþi acest tip
de produse ºi la noi?

Adrian Pirãu: Prin intermediul
societãþii noastre autonome “Fontem
Ventures”, am lansat þigara electroni-
cã în SUA, Marea Britanie, Franþa ºi
Italia. Grupul evalueazã, de aseme-
nea, alte pieþe pentru lansarea acestor
produse. Þigareta noastrã electronicã
se numeºte „Blu” - marcã globalã de
top a acestei categorii, oferind consu-
matorilor adulþi posibilitatea de a ale-
ge dintre un dispozitiv deschis ºi unul
închis ºi o gamã largã de lichide cu ºi
fãrã nicotinã.

Grupul are în vedere diferite scena-
rii ºi efectueazã evaluãri ºi analize de-
taliate ale tendinþelor pieþei ºi asupra
evoluþiei reglementãrilor în domeniu.

Reporter: Cum a evoluat piaþa tu-
tunului în ultimul an?

Adrian Pirãu: Piaþa a înregistrat o
uºoarã creºtere.

Reporter: Cum apreciaþi nivelul la
care se aflã piaþa neagrã a þigaretelor?

Adrian Pirãu: Comerþul ilicit se si-
tueazã mult peste media UE. Comba-
terea acestui tip de comerþ este vitalã
atat pentru protecþia întregului lanþ va-
loric - incluzând Guvernul, care,
astfel, pierde venituri semnificative ca
urmare a comerþului ilicit -, cat ºi în
lupta statului cu reþelele infracþionale
care se finanþeazã din traficul ilicit de
þigarete. Trebuie avute în vedere douã

aspecte în lupta cu acest comerþ ilicit
cu tigarete: preþul þigaretelor din piaþa
legalã din România este cel mai mare
din regiune, iar acest fapt încurajeazã
comerþul ilicit ºi un control mai bun al
graniþelor ºi pieþelor cunoscute de
desfacere pentru þigaretele comerciali-
zate ilegal.

Reporter: Cum contribuie Impe-
rial Tobacco la lupta împotriva pieþei
negre?

Adrian Pirãu: Comerþul ilicit este
susþinut de reglementãrile excesive ºi
de majorarea accizelor. Ne opunem în
totalitate comerþului ilicit, întrucât
acesta genereazã pierderi pentru co-
mercianþii de vânzãri legitime ºi pen-
tru guverne, prin lipsa impozitãrii.
Produsele contrafãcute nu sunt reali-
zate la aceleaºi standarde ridicate pre-
cum cele legitime.

Grupurile de crimã organizatã par-
ticipã, de asemenea, la comerþul ilicit
ºi folosesc aceste activitãþi pentru a-ºi
finanþa alte activitãþi în detrimentul
societãþii civile. Deasemeena, este
puþin probabil ca infractorii sã
respecte legi precum cele care inter-
zic vânzarea acestor produse cãtre
minori.

Dezbatem problema comerþului
ilicit cu ajutorul experþilor în securita-
te, care lucreazã pentru a strânge ºi a
împãrtãºi informaþii privind diverse in-
fracþiuni, în parteneriat cu organele de
aplicare a legii ºi agenþiile de control
vamal, folosind tehnologii de urmãrire
ºi identificare ºi efectuând o analizã cri-
minalisticã amãnunþitã. Colaborãm în
cadrul grupurilor de lucru din domeniu
cu guvernele, prin intermediul Memo-
randumurilor de înþelegere ºi acorduri-
lor de cooperare. De asemenea, am
adus o contribuþie substanþialã la nive-
lul întregii UE, prin cooperarea noastrã
cu Departamentul pentru Lupta AntiF-
raudã (OLAF) ºi prin participarea la
campaniile media din domeniu în ve-
derea educãrii consumatorilor ºi a celor
direct interesaþi în privinþa riscurilor ºi
a impacturilor negative asociate co-
merþului ilicit.

Politica noastrã este de a furniza
propriile produse doar clienþilor ºi pie-
þelor preaprobate. Lucrãm alãturi de
clienþi pentru a ne asigura cã aceºtia ne
cunosc atât politica de funcþionare, cât

ºi responsabilitãþile pe care le au pen-
tru a deþine controlul în propriul lanþ
de furnizare. Pentru a asigura integri-
tatea lanþului de furnizare, aplicãm cu
stricteþe procesul „Cunoaºte-þi clientul
ºi contractantul”.

Reporter: Ce estimãri aveti pentru
acest an?

Adrian Pirãu: În ceea ce priveºte
contrabanda cu tutun, începutul anului
a oferit semne încurajatoare, autoritã-
þile înregistrând rezultate pozitive în
combaterea comerþului ilicit ºi consi-
derãm cã aceastã tendinþã pozitivã ar
trebui sã continue. În acelaºi timp, pa-
chetele EUTPD 2 oferã un nou avantaj
(pe lângã cel reprezentat de preþ) pa-
chetelor de þigarete de altã provenienþã
decât UE, fãcându-le mai atractive
pentru consumatori. Rezultatul final
va depinde de capacitatea autoritãþilor
de a obþine rezultate mai rãsunãtoare
în ceea ce priveºte combaterea comer-
þului ilicit comparativ cu anul trecut.
Ne oferim sprijinul autoritãþilor
române în ceea ce priveºte atingerea
unui scop comun.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei, în ultimul an?

Adrian Pirãu: Anul trecut, Impe-
rial Tobacco a înregistrat o creºtere de
douã cifre, ca urmare a unei reþele de
distribuþie mai bine organizatã ºi a
creãrii propriei companii în România.
Cifrele previzionate pentru anul ace-
sta sunt de aproximativ 75 de milioa-
ne de euro. Menþionez cã nu avem o
unitate de producþie localã. Produsele
noastre Davidoff pentru piaþa rom-
âneascã provin din fabricile pe care le
deþinem în UE. În anul 2015, þigarete-
le Davidoff au fost vândute în Rom-
ânia prin distribuitorul nostru Heinrig
Distribution. Vindem direct doar
nouã sortimente din marca Davidoff
în România, cu 4 game: Premium,
Slim, Superslims ºi Queen size, pen-
tru a satisface diferitele nevoi ale con-
sumatorilor adulþi, atât din punct de
vedere al formatului, cât ºi al aromei
ºi al preþului.

Reporter: Câþi angajaþi are compa-
nia ºi ce cotã de piaþã aveþi?

Adrian Pirãu: Avem 60 de angajaþi
ºi o cotã de piaþã de 2,6%, care este în
continuã creºtere, lunã de lunã.

Reporter: Mulþumesc! n

Comerþul ilicit este susþinut de reglementãrile excesive ºi de majorarea accizelor, considerã Adrian Pirãu, Di-
rector Comercial în cadrul Imperial Tobacco Romania. Domnia sa ne-a spus: “Combaterea acestui tip de co-
merþ este vitalã atât pentru protecþia întregului lanþ valoric - incluzând Guvernul, care, astfel, pierde venituri
semnificative ca urmare a comerþului ilicit -, cât ºi în lupta statului cu reþelele infracþionale care se finanþeazã
din traficul ilicit de þigarete”.
Domnul Pirãu ne-a vorbit, într-un interviu, atât despre piaþa neagrã a þigaretelor ºi despre combaterea acestui
fenomen, cât ºi despre efectele transpunerii cu întârziere a Directivei Europene pe tutun.

ALEXANDRU DINCÃ, HEINRIG FOOD & BEVERAGES:

“Va creºte mult piaþa produselor alternative”
Reporter: Cum s-a pregãtit Hein-

rig Food & Beverages pentru aplicarea
noii legislaþii din domeniul tutunului?

Alexandru Dincã: Am eficientizat
nivelul stocurilor cu Directiva Euro-
peanã TPD 1 ºi am pregãtit introduce-
rea produselor cu noile cerinþe legale.

Reporter: Ce pierderi estimaþi cã
va avea compania, dupã 20 mai?

Alexandru Dincã: Datoritã antici-
pãrii acestei schimbãri, pierderile sunt
minimale. Însã faptul cã transpunerea
Directivei Tutunului a fost întârziatã a
condus la discontinuitãþi în aprovi-
zionare, care au cauzat pierderi de
vânzãri.

Reporter: Ce credeþi cã a adus bun
noua legislaþie?

Alexandru Dincã: Din perspectiva
unui jucãtor în aceastã industrie, nu
sunt lucruri pozitive, deoarece noua
lege va avea ca rezultat o scãdere a
consumului. Perspectivele pozitive

vin din conºtientizarea mai intensã a
problemelor de sãnãtate cauzate de fu-
mat.

Reporter: În contextul noilor mo-
dificãri legislative, în ce mãsurã consi-
deraþi cã vor fi înlocuite actualele þiga-
rete cu produse alternative pentru fu-
mat?

Alexandru Dincã: Va creºte mult
piaþa produselor alternative, mai ales
segmentul þigaretelor electronice. Cu
toate acestea, este posibilã o regle-
mentare ºi în acest domeniu, în sensul
restricþionãrii.

Reporter: Cum comentaþi evoluþia
comerþului ilicit cu þigarete?

Alexandru Dincã: Odatã cu creºte-
rea accizei ºi având în vedere diferenþa
foarte mare de preþ dintre România ºi
vecinii non membrii UE, piaþa ilicitã
are toate ingredientele sã creascã. În
acelaºi timp, vom asista la o scãdere
constantã pe piaþa legalã, în raport cu

creºterea contrabandei.
Reporter: Cum a evoluat activita-

tea companiei, în ultimul an?
Alexandru Dincã: Creºterea acti-

vitãþii noastre este una semnificativã,
dar trebuie avut în vedere cã pornim de
la o bazã reativ micã în raport cu marii
jucãtori din industrie.

Reporter: Ce investiþii aþi realizat
anul trecut ºi ce planuri de investiþii
aveþi pentru 2017?

Alexandru Dincã: Ca distribuitor,
am investit ºi investim în creºterea
echipei de vânzãri, precum ºi în pro-
movarea produselor distribuite de noi
în magazine.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut în 2016?

Alexandru Dincã: Anul trecut am
înregistrat aproximativ 30 de milioane
de lei, iar pentru acest an estimãm o
creºtere de minim 10%.

Reporter: Mulþumesc! n

Piaþa produselor alternative va creºte mult, estimeazã Alexandru Din-
cã, Category Manager Tobacco în cadrul Heinrig Food & Beverages,
care spune cã, odatã cu creºterea accizei ºi având în vedere diferenþa
foarte mare de preþ dintre România ºi vecinii non membrii UE, piaþa ilici-
tã are toate ingredientele sã creascã.

CAPTURÃ DE UN
MILION DE EURO
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ramificaþii
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destructurat la
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