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O nouã lege anti-tutun
pune pe jar
industria þigaretelor

Micii comercianþi
cer respingerea
iniþiativei ce
restricþioneazã
piaþa tutunului

A

flatã în Senat pentru raport,
iniþiativa legislativã anti-tutun
a fost depusã în Parlament de
deputatul USR Emanuel Ungureanu ºi urmãreºte interzicerea expunerii
produselor din tutun la punctele de vânzare, “cu excepþia magazinelor specializate în
vânzarea produselor din tutun”.
Printre altele, proiectul de lege prevede
extinderea definiþiei fumatului la noile produse din tutun, inclusiv la cele care nu conþin tutun ºi nu se fumeazã (þigarete electronice) ºi interzicerea vapatului în spaþiile
publice închise, interzicerea promovãrii de
orice fel, interzicerea sponsorizãrilor etc.
Industria tutunului ºi distribuitorii engros, retailerii, micii comercianþi ºi reprezentanþii HoReCa atrag atenþia asupra faptului cã iniþiativa legislativã afecteazã grav
un întreg sector economic ºi peste 4 milioane de români.
Gilda Lazar, Director Corporate Affairs
& Communications, JTI Romania, Moldova si Bulgaria, a evidenþiat, recent: “Ce diferenþã este între sarea vrac ºi cea comercializatã sub diferite mãrci - roz, de Himalaya, iodatã, de mare, fãrã sodiu? Dar între
boabele de cafea culese cu grijã dintr-o oarecare parte a lumii ºi cafeaua vrac? Diferenþa majorã e marca. O marcã reprezintã
garanþia calitãþii, a investiþiilor realizate
de-a lungul timpului. Recenta propunere legislativã anti-tutun, cea mai radicalã de pânã
acum, seteazã un precedent periculos pentru
proprietarii de mãrci. Proiectul prevede,
printre altele, interzicerea expunerii produselor în cele peste 70.000 de magazine din
România care comercializeazã þigarete.
Vândute de sub tejghea, produsele legale
vor fi uºor de substituit cu cele ilegale, mai
ales în judeþele de frontierã, unde contrabanda e dominantã. În lipsa expunerii produsului, consumatorul nu va mai putea alege,
ghidându-se dupã cel mai familiar element
al mãrcii, ambalajul. În plus, e o mãsurã lipsitã de eficienþã, mai ales pentru România,
care are una dintre cele mai întinse graniþe
externe ale UE ºi este, astfel, foarte vulnerabilã la contrabandã ºi contrafaceri”.
Oficialul JTI a adãugat cã interzicerea
expunerii produselor în magazine ar încãlca tratate internaþionale ale Organizaþiei
Mondiale a Comerþului: articolul 20
TRIPS, care prevede cã “utilizarea unei
mãrci comerciale în procesul de comercializare nu va fi blocatã în mod nejustificat
prin cerinþe speciale (...)”, precum ºi articolul 2.2 TBT, conform cãruia “reglementãrile tehnice nu vor restricþiona comercializarea mai mult decât este necesar”.
Emanuel Ungureanu, iniþiatorul proiectului de lege, a spus cã proiectului legislativ
nu interzice fumatul ºi nici vânzarea þigãrilor în supermarketuri, ci doar expunerea lor

A

sociaþia Naþionalã a Comercianþilor Mici ºi Mijlocii din
România a solicitat Senatului României, printr-o scrisoare oficialã, respingerea propunerii legislative referitoare la noi restricþii pentru
piaþa tutunului (L443/2019).

la vedere în magazine, adãugând cã scopul
principal este combaterea promovãrii intense a produselor din tutun, în special a celor de “nouã generaþie”, nu doar a þigãrilor
clasice, care riscã sã “prindã” foarte bine la
tineri ºi adolescenþi.
Expunerea de motive a proiectului legislativ aratã, printre altele: “Consumul de tutun este recunoscut, în Strategia Naþionalã
de Sãnãtate Publicã 2014 - 2020, ca fiind
un factor comportamental major cu impact
semnificativ asupra stãrii de sãnãtate a
adulþilor ºi copiilor din România, fiind considerat un determinant major pentru starea
de sãnãtate a populaþiei. Astfel, studiile
cele mai recente estimeazã cã 17,15% din
totalul deceselor ºi 16,16% din anii potenþiali de viaþã sãnãtoasã pierduþi prin dizabilitate sau deces prematur (DALYs) se datoreazã consumului de tutun. (…)
Deºi procentul adolescenþilor care fumeazã curent þigãri este în scãdere, acest beneficiu este contracarat de faptul cã mai mulþi
fumeazã curent produse din tutun încãlzit.
În total, procentul elevilor de 13-15 ani care
au consumat vreodatã mãcar un produs din
tutun (inclusiv produsele din tutun încãlzit)
a crescut în 2017 faþã de 2013 cu 7,5% (de la
35,9% la 38,6%). În rândul fetelor, aceastã
creºtere este ºi mai îngrijorãtoare: cu 17,4%,
de la 31% la 36,4%”.

Conform sursei citate, Banca Mondialã
a evaluat, încã din 1999, evoluþia mortalitãþii la nivel global prin boli datoratã fumatului pânã în anul 2050: ”Dacã oamenii vor
continua sã fumeze ca acum, numãrul deceselor datorate fumatului va fi în 2050 de
aproximativ 520 milioane oameni. Dacã,
prin mãsuri de educaþie, reglementare etc.
se reuºeºte înjumãtãþirea celor care încep sã
fumeze pânã în 2020, atunci numãrul deceselor datorate fumatului va fi în 2050 de
aproximativ 500 de milioane - pentru cã
efectul diminuãrii debutului fumatului apare dupã mai mult timp".
Iniþiatorul proiectului subliniazã cã, în
ciuda evoluþiei pozitive începând cu anul
2004, în România copiii fumeazã curent în
procent mult mai mare comparativ cu alte
þãri europene, situând þara noastrã pe locul 4,
respectiv 7 în topul adolescenþilor de 13 ani,
respectiv 15 ani, care fumeazã sãptãmânal.
Mãsurile propuse de iniþiativa legislativã sunt urmãtoarele:
- Actualizarea definiþiilor publicitãþii,
promovãrii ºi sponsorizãrii tuturor produselor din tutun, directe sau indirecte ºi a definiþiei fumatului în actele normative care
reglementeazã consumul de tutun;
- Introducerea noþiunii de ”produs similar produselor din tutun” pentru a reglementa ºi acele produse utilizate ca substitut

gestual ori social al fumatului (þigareta
electronicã fãrã nicotinã, narghileaua fãrã
tutun) ori pentru facilitarea fumatului (dispozitivele care încãlzesc tutunul);
- Eliminarea expunerii ºi publicitãþii
produselor din tutun ºi produselor similare
la punctele de vânzare, cu permiterea expunerii ºi publicitãþii doar în magazinele special amenajate în scopul exclusiv al vânzãrii acestor produse;
- Interzicerea acþiunilor de promovare a
produselor din tutun ºi produselor similare, inclusiv a distribuirii gratuite de mostre, cu excepþia magazinelor special amenajate în scopul exclusiv al vânzãrii acestor produse;
- Interzicerea acþiunilor de sponsorizare
pentru produsele din tutun ºi produsele similare;
- Interzicerea fumatului în autovehiculele
în care se aflã minori ºi femei însãrcinate;
- Introducerea posibilitãþii ca persoanele
cu afecþiuni psihice internate în unitãþi sanitare în baza unei hotãrâri emisã de o instanþã
de judecatã sã poatã fuma, însã numai în
spaþii special amenajate în exteriorul clãdirilor, cu respectarea unor condiþii tehnice;
- Introducerea contribuþiei pentru sãnãtate aplicate cuprinzãtor tuturor formelor
de produse din tutun conform redefinirii
acestora. n

Micii comercianþi subliniazã: “Propunerea urmãreºte interzicerea expunerii la
punctul de vânzare a produselor din tutun,
cu excepþia tutungeriilor (magazine dedicate exclusiv acestui tip de produse), categorie limitatã la doar câteva magazine,
aflate doar în oraºele mari. Ca urmare,
consumatorii din mediul rural ºi din
oraºele mici se vor orienta spre comerþul
ilegal, fie pentru cã nu vor gãsi tutungerii,
fie pentru cã în lipsa vizibilitãþii produselor vânzãtorul ar putea oferi, de sub tejghea, inclusiv produse de contrabandã sau
contrafãcute. Exemplul Marii Britanii este
elocvent - la momentul introducerii unei
mãsuri similare, comerþul ilegal se situa la
10% din piaþã pentru ca, în 2017, aproape
sã se dubleze, ajungând la 18%, ceea ce a
generat pierderi statului, dar ºi agenþilor
economici”.
În þara noastrã existã circa 70.000 de
puncte de vânzare în care se comercializeazã þigarete ºi produse din tutun, de la magazine de proximitate, chioºcuri, standuri,
magazine sãteºti la minimarketuri ºi mari
lanþuri comerciale, de la baruri, restaurante ºi bufete la cafenele, iar activitatea acestora va fi serios afectatã de o asemenea prevedere, mai aratã sursele citate. Acestea menþioneazã: “Adãugãm cã, potrivit unui studiu
Eurobarometru, fumãtorii cumpãrã þigarete mai ales de la magazinele de proximitate
(în proporþie de 70%, unul dintre cele mai ridicate procente din Europa), ceea ce genereazã profit suplimentar pentru comercianþi - coºul de cumpãrãturi al unui fumãtor e cu
peste 30% mai mare decât cel al unui nefumãtor. Orientarea fumãtorilor cãtre tutungerii sau cãtre piaþa neagrã va duce astfel la scãderea cifrei de afaceri a micilor magazine
cu 35% pânã la 50%, ceea ce va antrena ºi pierderea de locuri de muncã.
În cazul interzicerii expunerii produselor din tutun la raft, folosind ca model datele
Deloitte furnizate Asociaþiei Magazinelor de Proximitate din Marea Britanie, rezultã un
cost de circa 700 euro pe magazin pentru schimbarea rafturilor. Acestui cost i se adaugã
cel generat de dublarea timpului de aºteptare pentru client ºi de efortul suplimentar depus
de vânzãtor pentru cãutarea produsului ascuns în dulap. Un client care renunþã sã stea la
coadã înseamnã pentru comerciantul român o pierdere de minimum 70 de lei. Potenþialul
client va prefera sã se îndrepte spre marile lanþuri comerciale în defavoarea micilor comercianþi, care, în acest moment, au avantajul servirii mai rapide”.
Analiza de impact a autoritãþilor din Marea Britanie a calculat cã interzicerea expunerii ºi refacerea stocurilor în magazinele de proximitate adaugã 1,5 ore/sãptãmânã.
Pentru micul comerciant român, aceste 1,5 ore transpuse în plata salariului minim,
înseamnã un cost anual suplimentar de circa 3.600 lei, adica încã un salariu ºi jumãtate,
au conchis micii comercianþi.
Aceºtia concluzioneazã: “În acest context, obiectivul de sãnãtate publicã nu va fi
atins, dat fiind cã în timp ce retailerii ºi producãtorii legali se vor da peste cap sã aplice
legea, minorii vor putea cumpãra produse ilegale de oriunde de la metrou, din pieþe, de
la colþul strãzii”.
Sursele citate evidenþiazã cã puþinele þãri/zone unde o astfel de prevedere a fost implementatã (ex. Anglia, Scoþia) au acordat comercianþilor o perioadã de doi pânã la trei
ani pentru a-ºi modifica spaþiul. În schimb, propunerea legislativã L443/2019 prevede
doar ºase luni de la adoptare pânã la implementare. n

13,7% DIN TOTALUL CONSUMULUI

Novel Reaserch: “Contrabanda cu þigarete,
la cel mai mic nivel din ultimii ºase ani”
P
iaþa neagrã a þigaretelor scãzut, în
luna iulie a acestui an, la 13,7%
din totalul consumului, cu 1,2
puncte procentuale mai puþin faþã
de mai ºi cu 3,6 p.p. comparativ cu ianuarie
2019, potrivit ultimului studiu realizat de

Novel Research. Este de menþionat cã un
nivel al contrabandei cu þigarete mai scãzut
de 14% nu a mai fost înregistrat de ºase ani.
Marian Marcu, Director General Novel
Research, a subliniat, în ocazia realizãrii
studiului: “Regiunea nord-est rãmâne ºi în

iulie cea mai afectatã de comerþul ilegal, cu
toate cã s-a redus cu 1,2 p.p., pânã la
29,5%. Piaþa neagrã se menþine la niveluri
ridicate ºi în sud-vest (22,3%) ºi vest
(21,8%). Din punct de vedere al provenienþei, “cheap whites” (þigarete no-name, pro-

duse legal sau ilegal ºi destinate pieþei negre), care reprezintã 61,9% din totalul þigaretelor ilegale, continuã sã fie principala
sursã. Spre deosebire de luna mai, când
aceastã categorie a atins cel mai mare procent din ultimii zece ani, în iulie ponderea e
în uºoarã scãdere. Nivelul produselor din
tutun provenite ilegal din Moldova
(12,7%), Ucraina (11,5%) ºi Serbia (2%)
rãmâne relativ constant”.
În cadrul proiectului StopContrabanda,
British American Tobacco a lansat, recent,
în toate punctele de frontierã ale României, o campanie de informare a cetãþenilor cu privire la cantitãþile maxime de þigarete cu care pot trece graniþa, precum ºi
asupra consecinþelor negative ale încãlcãrii legii, a anunþat Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice, British American Tobacco. Domnia sa a menþionat:
“În primele opt luni ale lui 2019 am virat
cãtre bugetul de stat cu peste jumãtate de
miliard de lei mai mult decât în aceeaºi perioadã a anului trecut ºi ca urmare a reducerii pieþei negre. Credem cã este cea mai
bunã dovadã cã, dacã autoritãþile vor mai
mulþi bani la bugetul de stat, soluþia nu
este introducerea peste noapte a unor taxe
sau reglementãri excesive, ci asigurarea
predictibilitãþii fiscale ºi continuarea eforturilor de stopare a reþelelor care trec ilegal frontiera, adesea noaptea, încãrcate de
produse de contrabandã”.
În studiul Novel din iulie se remarcã o
scãdere semnificativã, de 5 p.p., a Cheap
Whites, care poate fi datoratã reglementãrilor anunþate de Republica Moldova pentru
magazinele duty free din zona Transnistria,
evidenþiazã Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova ºi Bulgaria. Domnia sa a declarat: “Aceste magazine, în care au intrat,
într-un singur an, peste 10 miliarde de þigarete, reprezentau de fapt puncte intermediare pentru traficul ilegal cãtre România ºi
vestul Europei. Schimbãrile politice din þã-

rile vecine, dar ºi derularea unor operaþiuni
anticontrabandã de amploare de cãtre autoritãþile din Moldova ºi Ucraina, în colaborare cu autoritãþile române, au dus la reducerea pieþei negre la nivel naþional. Un cumul de factori care demonstreazã încã o
datã cât de sensibil este subiectul ºi cât de
vulnerabilã este frontiera României, care se
învecineazã cu þãri în care nu se aplicã reglementãrile UE. De aceea vom continua
eforturile de conºtientizare a periculozitãþii
fenomenului de contrabandã”.
Piaþa neagrã scade pentru a treia oarã
consecutiv, ceea ce înseamnã cã vorbim despre un trend real de reducere a contrabandei, evidenþiazã Alexandra Olaru, Director
External Affairs, Philip Morris România,
care sperã sã asistãm la scãderi ºi în urmãtoarele luni, pentru a reuºi sã ajungem la
nivelul mediu al comerþului ilegal cu þigarete din þãrile UE, de sub 10%. Alexandra
Olaru a menþionat: “Veniturile bugetare
vor fi securizate, dat fiind cã un singur
punct procentual recuperat de piaþa legalã
din contrabandã înseamnã sume suplimentare virate la stat de circa 35 de milioane de euro. Reiterãm cã pentru a reprezenta un factor de stabilitate în aceastã zonã a
Europei ºi a obþine o planificare clarã a
încasãrilor bugetare, este nevoie de o Strategie naþionalã de combatere a comerþului
ilegal cu þigarete, asumatã de toþi factorii
implicaþi în evoluþia unei industrii care
contribuie anual la buget cu peste 3 miliarde euro”.
Valentin Canurã, Sales Development
Manager, Imperial Tobacco România, a
transmis, la rândul sãu: „Sperãm ca declinul pieþei negre sã continue, chiar dacã reþelele infracþionale se adapteazã uºor la
contextul pieþei. În lunile de toamnã ºi de
iarnã, contrabanda este în creºtere, pe mãsurã ce cheltuielile populaþiei cresc, iar
mulþi consumatori cu putere de cumpãrare
scãzutã apeleazã la produsele de pe piaþa
neagrã. Prin urmare, este absolut necesar ca

autoritãþile de aplicare a legii, Vama, Poliþia de Frontierã, Poliþia ºi ANAF, sã îºi desfãºoare activitãþile zilnice cu aceeaºi eficienþã ºi dãruire, luptând împotriva comerþului ilicit cu tutun, având în vedere pierderile bugetare ºi efectele profund negative
asupra societãþii generate de acest fenomen. Aceste eforturi ar putea fi ºi mai eficiente printr-o politicã fiscalã coerentã ºi
previzibilã ºi într-un cadru de reglementare
echilibrat”.
România are a doua cea mai mare graniþã extracomunitarã, dupã Finlanda, unde
cea mai mare parte a frontierei non-UE e
în zone nordice, greu accesibile, atrage
atenþia ºeful Poliþiei de Frontierã, chestor
general de poliþie Ioan Buda. Acesta aratã
cã state nemembre UE au sisteme de taxare diferite de cele europene, ca urmare
combaterea contrabandei ºi a comerþului
ilegal cu þigarete necesitã eforturi susþinute. Sursa citatã subliniazã cã poliþia de
frontierã va continua acþiunile desfãºurate
la frontierele României, în parteneriat cu
autoritãþile similare din þãrile vecine, cu
instituþiile competente pe plan local, precum ºi cu mediul privat care îºi desfãºoarã
activitatea legal.
Printre altele, producãtorii de þigarete
considerã cã, pentru reducerea traficului
ilicit, sunt necesare mai multe schimbãri legislative pe care, împreunã cu autoritãþile
de aplicare a legii, le solicitã fãrã succes de
mai mulþi ani. Astfel, pe lângã reglementarea unitarã, pe criteriu cantitativ, a infracþiunii de contrabandã cu þigarete, este necesarã intensificarea operaþiunilor la punctele
de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria ºi Ungaria, locurile de acces pentru
produsele “cheap whites” ºi tutun brut, precum ºi stabilirea unor atribuþii specifice
pentru poliþia localã ºi jandarmerie,
întrucât comerþul ilegal cu þigarete se desfãºoarã aproape nestingherit în zona de
competenþã a acestora - pieþe, oboare, staþii
de metrou. n
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„Boala vapatului
nu existã în Europa”
(Interviu cu Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova ºi Bulgaria)
În România, pachetul de þigarete
este cel mai scump din Europa, iar
þara noastrã se aflã în topul statelor europene cu cele mai multe restricþii în domeniul tutunului. Despre ce ar mai putea urma pentru
o industrie hiper-reglementatã,
ne-a vorbit Gilda Lazãr, Director
Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova ºi
Bulgaria.

Reporter: În Parlament existã în
dezbatere un proiect care urmãreºte
comercializarea produselor din tutun
doar în magazinele specializate ºi interzicerea expunerii þigaretelor la raft.
Cum apreciaþi aceastã iniþiativã?
Gilda Lazãr: Este cea mai restrictivã ºi disproporþionatã propunere de
pânã acum, care excede prevederile
Directivei europene a tutunului, deja
transpusã ºi care va avea efecte negative fãrã precedent asupra pieþei legale.
În plus, modul în care a fost iniþiat
proiectul e mai mult decât discutabil.
Conform Memorandumului semnat
de Secretariatul general al Camerei,
unul dintre iniþiatori, deputatul USR
Emanuel Ungureanu a beneficiat de
o deplasare în Irlanda, la invitaþia ºi
pe cheltuiala lobiºtilor antitutun care
au redactat propunerea, „Iniþiativa
2035 fãrã tutun”, sprijinitã de

comercianþi, companiile legale de tutun, consumatorii, bugetul statului
vor avea de suferit. Efectele pe termen lung vor fi, însã, mult mai grave.
Reporter: La ce vã referiþi mai
exact?
Gilda Lazãr: La principii de
bazã, la drepturile ºi libertãþile fundamentale. O marcã reprezintã garanþia calitãþii, a investiþiilor realizate de-a lungul timpului. Propunerea
menþionatã seteazã un precedent periculos. În lipsa expunerii produsului, consumatorul nu va mai putea
alege, ghidându-se dupã cel mai familiar element al mãrcii, ambalajul.
Interzicerea expunerii produselor
din tutun ar reprezenta, de fapt, o res-

JTI în România:
üPeste 1.200 de angajaþi;
üCirca 70% din producþia fabricii din Bucureºti merge
la export;
üAproximativ 800 milioane de euro taxe virate anual la stat.
Campaign for Tobacco Free Kids
(Bloomberg Initiative for Tobacco
Control) ºi European Network for
Smoking Prevention. De altfel, iniþiatorul a declarat public despre proiectul pe care ºi l-a „însuºit”: „e proiectul doamnei Brad, îl ºtim cu toþii
(...) nu este asumarea mea, nu am
construit eu aceste idei, le-am preluat de la Ramona Brad, România
2035 fãrã tutun (...) noi ni le asumãm
aºa, într-o formã radicalã (...)”. Dupã
cum se vede, iniþiatorul admite fãrã
nicio rezervã cã propunerea e
însuºitã copy-paste de la activiºtii
antitutun, într-o formã radicalã, fãrã
nicio analizã de impact sau contribuþie proprie. Reamintesc cã, potrivit
legii, pentru a fi promovate, iniþiativele societãþii civile trebuie sa întruneascã 100.000 de semnãturi. Dar,
„hoþul strigã hoþii”: în tot acest timp,
ONG-urile acuzã companiile legale
de tutun de corupþie ºi practici incorecte, fãrã niciun argument concret.
Reporter: Care ar fi efectele acestei propuneri?
Gilda Lazãr: În primul rând, vor fi
efecte directe ºi vizibile pe termen
scurt, aºa cum s-a întâmplat de fiecare
datã dupã orice derapaj de reglementare sau fiscal. Dupã cum ºtiþi, proiectul urmãreºte interzicerea expunerii
produselor din tutun la punctele de
vânzare, cu excepþia tutungeriilor
(magazine specializate în vânzarea
produselor din tutun), categorie limitatã la doar câteva magazine. Micii

tricþionare a mãrcilor, încãlcând un
drept de proprietate intelectualã, dar
ºi dreptul consumatorului de a fi informat cu privire la produs. Apoi,
este vorba despre încãlcarea libertãþii de comunicare cu consumatorii
adulþi, care este fundamentalã, la fel
ca libertatea de opinie. Este ºtiut cã
produsele noastre sunt controversate, având asociate riscuri de sãnãtate,
dar sunt produse legale, reglementate riguros, iar ingredientele sunt raportate anual Comisiei Europene.
Directivele europene în materie, atât
în ceea ce priveºte produsele, cât ºi
taxarea sau publicitatea, au fost transpuse în legislaþia naþionalã, iar în
prezent ne aflãm în plin proces de
implementare a prevederilor privind
trasabilitatea. Prin urmare, iniþiativele de supra-reglementare, care exced prevederile europene obligatorii, nu se justificã. Trebuie sã existe o
limitã în toate, chiar ºi în materie de
restricþionare.
Reporter: Aþi fost consultaþi în
legaturã cu aceastã iniþiativã?
Gilda Lazãr: Unul dintre iniþiatori,
care se autointituleazã „reformist”,
dar care abordeazã lupta împotriva
tutunului dogmatic ºi ideologic, susþine cã, doar „de dragul pluralismului de idei”, industria nu trebuie consultatã. Eu cred cã pluralismul de
idei stã la baza societãþii democratice. Atât timp cât suntem o industrie
legalã, avem dreptul de a ne exprima,
de a ne întâlni cu autoritãþile ºi de a

ne opune atunci când considerãm cã
restricþiile au întrecut mãsura. Sunt
principii la care nu renunþã nici
Uniunea Europeanã, unde sunt înregistrate cele mai multe restricþii în
domeniul tutunului, dar unde se fumeazã cel mai mult din lume (29%).
Sunt principii la care, aviz activiºtilor de toate felurile, nu vom renunþa
nici noi, companiile private care îºi
desfãºoarã activitatea legal. Vom
continua sã tragem semnale de alarmã ºi sã apãrãm bazele statului de
drept ºi ale democraþiei: proprietatea
în toate formele ei, inclusiv cea intelectualã, dialogul deschis ºi constructiv al sectorului privat cu administraþia publicã, dreptul de a alege,
în deplinã cunoºtinþã de cauzã.
Reporter: Potrivit ultimelor informaþii din piaþã, din luna ianuarie
2020 ar urma sã creascã acciza la þigarete. Cum vã afecteazã aceastã
majorare?
Gilda Lazãr: Majorãrile de accize ne afecteazã atât timp cât sunt impredictibile, neplanificate, nejustificat de mari ºi cu termen de aplicare
peste noapte, aºa cum era cazul cu
proiectul pus iniþial în discuþie. Sperãm ca noul calendar anunþat ulterior
sã fie aprobat de Parlament fãrã alte
surprize. Am vãzut cã ministrul de
Finanþe a transformat textul proiectului Ordonanþei de urgenþã într-o
iniþiativã legislativã. Ca orice sector
economic, avem nevoie de predictibilitate. În domeniul nostru e valabil
cu atât mai mult cu cât circa 75% din
preþul pachetului de þigarete înseamnã accize ºi TVA.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre evoluþia contrabandei cu produse
din tutun?
Gilda Lazãr: Aºa cum s-a vãzut
din ultimul studiu Novel, piaþa neagrã a scãzut în iulie la 13,7% din totalul consumului, cu 3,6 p.p. comparativ cu ianuarie 2019. Un nivel al
contrabandei de sub 14% nu s-a mai
înregistrat de ºase ani. Este un trend
pentru care autoritãþile de aplicare a
legii au cheltuit resurse importante
ºi au depus eforturi mari. Sigur cã,
în opinia activiºtilor sunt eforturi
inexistente, dat fiind cã, pentru ei,
nici contrabanda nu existã.
Reporter: Ce mãsuri credeþi ca ar
trebui luate, în continuare, pentru
scãderea pieþei negre a þigãrilor?
Gilda Lazãr: Sunt necesare mai
multe schimbãri legislative pe care,
împreunã cu autoritãþile de aplicare a
legii, le solicitãm fãrã succes de mai
mulþi ani. Astfel, pe lângã reglementarea unitarã, pe criteriu cantitativ, a
infracþiunii de contrabandã cu þigarete, este necesarã intensificarea opera-

þiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria ºi
Ungaria, locurile de acces pentru
produsele „cheap whites” ºi tutun
brut, precum ºi stabilirea unor atribuþii specifice pentru poliþia localã ºi
jandarmerie, întrucât comerþul ilegal
cu þigarete se desfãºoarã aproape nestingherit în zona de competenþã a
acestora - pieþe, oboare, staþii de
metrou.
Reporter: Colaboraþi cu autoritãþile pentru reducerea pieþei negre?
Ce faceþi, concret?
Gilda Lazãr: Am lansat recent, în
prezenþa Ministrului Finanþelor, campania naþionalã „Contrabanda este crimã organizatã” care urmãreºte
conºtientizarea efectelor negative ale
fenomenului. Campania se deruleazã
în parteneriat cu ANAF, Direcþia Generalã a Vãmilor (DGV), Poliþia de
Frontierã, Poliþia Românã, prin
www.faracontrabanda.ro, în perioada
septembrie - octombrie în judeþele de
graniþã, cele mai afectate de comerþul
ilicit ºi în Bucureºti, pe TVR ºi canalele sale regionale, prin afiºaj stradal, în
zona frontierei, în aeroporturi, la metrou, precum ºi în online. Este a opta
campanie publicã anticontrabandã de
acest tip. Prin mesajul campaniei
ne-am dorit sã subliniem cã fenomenul contrabandei face parte din crima
organizatã, alãturi de traficul de droguri, arme sau persoane, dar ºi de evaziune. Cu prilejul lansãrii, am anunþat
ºi continuarea parteneriatului de susþinere a echipelor canine, pe baza Protocolului de colaborare demarat în 2005.
Astfel, încã 11 câini vor fi instruiþi la
Centrul de Formare Echipe Canine ºi
Întreþinere a Dresajului din Giurgiu,
urmând sã îi înlocuiascã pe cei „ieºiþi
la pensie” ºi sã obþinã triplã specializare - depistarea de þigarete, droguri ºi
bani. Din 2010 ºi pânã în prezent, JTI
România a susþinut formarea a peste
50 de echipe canine, donând Autoritãþii Vamale câini, hranã, echipamente ºi
logisticã. Câinii sunt incoruptibili, iar
rezultatele acestor echipe reprezintã o
dovadã de necontestat. Valoarea bunurilor confiscate de echipele canine din
cadrul DGV ºi a amenzilor aplicate, în
perioada 2013-2019, depãºeºte 40 de
milioane de lei. Doar în 2018-2019
(semestrul I), echipele canine au confiscat bunuri ºi au contribuit la aplicarea
unor amenzi în valoare de 10,3 milioane de lei. În primãvarã, JTI a donat Poliþiei de Frontierã echipamente de ultimã generaþie, inclusiv drone pentru
monitorizarea frontierelor. Vom continua ºi pe viitor sã investim în programe anticontrabandã, eficiente ºi adaptate realitãþilor locale, în paralel cu
eforturile costisitoare pentru conformarea la un cadru de reglementare din
ce în ce mai restrictiv, inclusiv implementarea sistemului de trasabilitate
Track & Trace, care va monitoriza
doar þigaretele produse în UE, deºi
90% din piaþa neagrã provine din afara
Uniunii. O altã mostrã de legislaþie
inutilã ºi complicatã, iniþiatã la presiunea activiºtilor anti-tutun, pentru care,
cum am mai spus, contrabanda e o falsã problemã.
Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
þigaretei electronice Logic Compact
pe care aþi lansat-o pe piaþa din România la începutul anului?
Gilda Lazãr: Afost foarte bine primitã de consumatori. Dupã ce a fost
lansatã iniþial doar în Bucureºti ºi online, din iunie este disponibilã ºi în
alte 12 mari oraºe din þarã. Ca orice
industrie, þinem pasul cu cerinþele
consumatorilor. Acest segment al þigaretelor electronice s-ar putea însã

dezvolta mai mult, în favoarea celor
care cautã alternative pentru a se lãsa
de fumat. Dar, din nou, campaniile
derulate de activiºtii susþinuþi de
companii farma denatureazã adevãrul
ºi creeazã panicã nejustificatã. Decesele din SUA, care au creat o adevãratã isterie mediaticã, au fost cauzate de
produse cumpãrate de pe piaþa neagrã, care conþineau o substanþã extrasã din marijuana. Este un aspect care a
fost comunicat consumatorilor din
SUA chiar de FDA (Food and Drug
Administration). „Boala vapatului nu
existã în Europa”, scria sãptãmâna
trecutã Politico. ªi aceasta pentru cã,
în UE, þigaretele electronice sunt reglementate riguros, printr-o Directivã, iar substanþele sunt notificate Co-

industriei farmaceutice ºi ale Fundaþiei Bloomberg, care a anunþat recent
un grant de 160 de milioane de dolari
pentru a face presiuni supra autoritãþilor din SUAsã interzicã electronicele,
sunt susþinute ºi de propunerea legislativã menþionatã mai sus, care vizeazã extinderea definiþiei fumatului ºi la
noile produse din tutun, inclusiv la
cele care nu conþin tutun ºi nu se fumeazã ºi interzicerea vapatului în
spaþiile publice închise. Aºa cum ºtiþi,
ºi „industria sãnãtãþii” are un portofoliu semnificativ de produse cu nicotinã sau medicamente pentru renunþarea la fumat, iar sãnãtatea publicã, domeniu care „s-a procopsit” cu o mulþime de „experþi” abonaþi la granturi
ºi congrese, devine un pretext foarte

Rezultatele echipelor
canine în perioada 2013
- 2019 (semestrul 1):
üÞigarete confiscate:
23.594.515 fire;
üTutun prelucrat confiscat:
7.387 kg;
üAutovehicule confiscate:
307;
üValoare totalã bunuri confiscate + amenzi =
40.861.242 lei.

misiei Europene cu ºase luni înaintea
punerii pe piaþã. Autoritãþile de sãnãtate din Marea Britanie (Public Health England) ºi presa de la Bruxelles
au atras atenþia asupra acestor realitãþi, dar lobiºtii anti-tutun ºi, mai nou,
anti-vapat, au altã agendã. Interesele

bun pentru eliminarea concurenþei de
pe piaþã. Iar oamenii de bunã credinþã
sunt antrenaþi într-un demers care
n-are nicio legãturã cu sãnãtatea, ci
doar cu un interes de afaceri sau personal.
Reporter: Mulþumesc! n

ANCMMR: Interzicerea expunerii þigaretelor
la raft distruge micii comercianþi
Asociaþia Naþionalã a Comercianþilor Mici ºi Mijlocii din România (ANCMMR) a solicitat, sãptãmâna trecutã, Senatului
României, printr-o scrisoare oficialã, respingerea propunerii legislative referitoare la noi restricþii pentru piaþa tutunului (L443/2019).
„(… ) consumatorii din mediul rural ºi din oraºele mici se vor orienta spre comerþul ilegal, fie pentru cã nu vor gãsi tutungerii, fie pentru cã, în lipsa vizibilitãþii produselor, vânzãtorul ar putea oferi, de sub tejghea, inclusiv produse de contrabandã sau contrafãcute. Exemplul Marii Britanii este elocvent, la momentul introducerii unei mãsuri similare, comerþul
ilegal se situa la 10% din piaþã pentru ca, în 2017, aproape sã se dubleze, ajungând la 18%, ceea ce a generat pierderi
statului, dar ºi agenþilor economici”, se aratã într-un comunicat ANCMMR.
În România existã circa 70.000 de puncte de vânzare în care se comercializeazã þigarete ºi produse din tutun, de la magazine de proximitate, chioºcuri, standuri, magazine sãteºti la minimarketuri ºi mari lanþuri comerciale, de la baruri, restaurante ºi bufete la cafenele, a cãror activitate, conform Asociaþiei, ar fi serios afectatã de o asemenea prevedere.
„În acest context, obiectivul de sãnãtate publicã nu va fi atins, dat fiind cã, în timp ce retailerii ºi producãtorii legali se vor da
peste cap sã aplice legea, minorii vor putea cumpãra produse ilegale de oriunde - de la metrou, din pieþe, de la colþul strãzii.
Reamintim cã toate aspectele de mai sus þin de comercializarea produselor din tutun, reglementate deja prin Legea
201/2016, ce transpune Directiva Tutunului în România. Atunci când Directiva Tutunului a fost dezbãtutã în Parlamentul
European, un amendament asemãnãtor celui de faþã a fost respins cu majoritate de voturi”, se mai aratã în comunicat.
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„România - una dintre cele mai
restrictive þãri în domeniul tutunului”
(Interviu cu Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice, British American Tobacco)
România este una dintre cele mai restrictive þãri în domeniul tutunului, ne-a
spus Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice, British American Tobacco. Domnia sa a menþionat, într-un interviu, cã þara noastrã ocupã locul
al ºaptelea în clasamentul european înaintea unor þãri precum Germania,
Austria, Luxemburg, Danemarca, Grecia, Elveþia sau Lituania, potrivit raportului independent „Scala politicilor de Control al Consumului de Tutun”.
“În acest context, considerãm cã cel mai important este sã fie luate mãsuri
pentru ca produsele din tutun sã ajungã exclusiv în mâinile fumãtorilor adulþi:
în primul rând prin reducerea contrabandei ºi în al doilea rând prin educarea
comercianþilor de produse legale”, a conchis doamna Dumitru.

Reporter: Cum vi se pare noua iniþiativã legislativã din domeniul tutunului, care tocmai se dezbate în Parlament?
Ileana Dumitru: Ne îngrijoreazã
faptul cã o propunere legislativã care
afecteazã fiecare român fumãtor, introducând o creºtere de preþ, cât ºi
întreg mediul economic, de la companiile de tutun la marile magazine ºi la
comercianþii mici, din colþul blocului,
de la organizatorii celor mai mari
evenimente culturale din þarã la fiecare restaurant mare sau mic, a fost propusã fãrã nicio analizã de impact ºi
fãrã consultarea nimãnui.
În forma sa actualã, iniþiativa legislativã loveºte cei 40.000 de oameni
care lucreazã în producþia ºi distribuþia
produselor din tutun, dar ºi cel puþin
alte 70.000 de familii care trãiesc din
comerþ în România. Afecteazã, de asemenea, ºi peste 4 milioane de fumãtori
adulþi, prin limitarea dreptului de informare cu privire la produsele cu potenþial de risc redus ºi prin impunerea
unei noi taxe, în condiþiile în care românii plãtesc deja cele mai scumpe
þigãri din Uniunea Europeanã, raportat
la puterea de cumpãrare. Astfel, dacã
þinem cont de venituri, un român plãteºte de douã ori mai mult pe un pachet de þigarete decât un irlandez sau
un britanic, de trei ori mai mult decât
un belgian sau un francez ºi de cinci
ori mai mult decât un austriac sau un
neamþ.
Un alt efect negativ va fi creºterea
pieþei negre, cauzatã atât de creºterea
diferenþei de preþ între produsele legale ºi cele pentru care nu se plãteºte nicio taxã, cât ºi de ascunderea primelor
„sub tejghea”. ªi asta în condiþiile în
care produsele de pe piaþa neagrã nu se
supun vreunei norme de calitate, iar
contrabandiºtii vând oricui, indiferent
de vârstã. Contrabandiºtii nu cer buletin.
Aceastã realitate se va reflecta în
mod direct în pierderi enorme la bugetul de stat, în condiþiile în care fiecare punct procentual de creºtere a
pieþei negre se traduce în pierderi directe de 50 de milioane de euro. Ca un
contra-exemplu, British American
Tobacco ºi-a sporit contribuþia la bugetul de stat cu 15% în primele 6 luni
ale lui 2019 ºi datoritã scãderii ponderii contrabandei cu þigarete în raport cu
piaþa legalã. Aceastã tendinþã poate fi
inversatã rapid de cãtre actuala propunere legislativã.
Reporter: Cum caracterizaþi legislaþia din domeniu, în ansamblul ei?
Ileana Dumitru: România este
deja una dintre cele mai restrictive þãri
în domeniul tutunului: ocupã locul al
ºaptelea în clasamentul european înaintea unor þãri precum Germania, Austria, Luxemburg, Danemarca, Grecia,
Elveþia sau Lituania, potrivit raportului independent „Scala politicilor de
Control al Consumului de Tutun”.
În acest context, considerãm cã cel
mai important este sã fie luate mãsuri
pentru ca produsele din tutun sã ajungã exclusiv în mâinile fumãtorilor
adulþi: în primul rând prin reducerea
contrabandei ºi în al doilea rând prin
educarea comercianþilor de produse
legale.

Referitor la primul punct, programul Stop Contrabandã, desfãºurat de
BAT în parteneriat cu ANAF, Direcþia
Generalã a Vãmilor, Poliþia Românã ºi
Poliþia de Frontierã vizeazã atât realizarea primei hãrþi „fierbinþi” în timp
real a capturilor de þigarete de pe teritoriul României, cât ºi informarea cu
privire la sancþiunile severe aplicate
contrabandiºtilor.
Referitor la educarea comercianþilor ºi consumatorilor adulþi, BAT organizeazã anual o campanie de informare asupra cadrului legal existent
care interzice accesul persoanelor minore la produse cu nicotinã. Campania
noastrã pentru prevenirea accesului
minorilor la produse cu nicotinã se
desfãºoarã anual în peste 30.000 de
magazine ºi vizeazã nu numai þigarete,
dar ºi alte produse cu nicotinã, cum ar
fi þigaretele electronice ºi produsele
care încãlzesc tutunul.
Reporter: Cum apreciaþi fiscalitatea din þara noastrã?
Ileana Dumitru: Fiecare dintre noi
ºtie cât de importantã este predictibilitatea. ªtii când îþi încasezi salariul,
cam cât trebuie sã plãteºti pentru utilitãþi ºi cam câþi bani îþi rãmân pentru
alte investiþii ºi cheltuieli. La fel se
întâmplã ºi în cazul companiilor: predictibilitatea este esenþialã, mai ales
atunci când este vorba despre sume
care trebuie virate cãtre bugetul de stat
ºi care se reflectã în ultimã instanþã în

domeniu. Campania a fost lansatã în
aceastã varã în toate punctele de frontierã din þarã.
Desigur cã, aºa cum spuneam, toate
aceste rezultate pot fi rãsturnate dacã
piaþa legalã va fi transformatã într-o
piaþã neagrã, prin introducerea unor
mãsuri de interzicere a afiºãrii produselor legale la raft ºi prin creºterea suplimentarã a preþului þigaretelor. Dacã
proiectul L443/2019 va fi aprobat, ne
vom trezi în situaþia tragicã în care oamenii nu vor mai putea vedea þigarete

În România, cifra de afaceri netã a companiei în
2018 a fost de 9,5 miliarde lei. Din aceastã sumã,
circa 80% au fost taxe plãtite la bugetul de stat.
preþul produselor, plãtit de consumator.
Modificãrile calendarului de accizã
asumat de autoritãþile române trebuie
discutate cu companiile direct afectate
astfel încât acestea sã nu fie nevoite sã
îºi reajusteze planurile peste noapte.
În plus, considerãm cã dacã statul
are nevoie de fonduri suplimentare,
cea mai bunã mãsurã este reducerea
traficului ilicit. O dovedesc cifrele din
prima jumãtate a anului 2019 - când o
reducere a nivelului contrabandei a
contribuit la o creºtere de 15% a sumelor virate de cãtre BAT la bugetul de
stat.
Reporter: Cum vi se pare evoluþia
contrabandei cu produse din tutun?
Ileana Dumitru: Piaþa neagrã a
þigaretelor a scãzut în luna iulie a anului curent la 13,7% din totalul consumului, cel mai scãzut nivel din ultimii
ºase ani. Este o dovadã clarã cã eforturile conjugate ale autoritãþilor ºi companiilor producãtoare de tutun pot
avea rezultate spectaculoase: mai
mulþi bani la bugetul de stat, mai puþine produse nesupuse vreunui control
pe piaþã.
În cei aproape trei ani ai programului Stop Contrabandã am dezvoltat
mai multe campanii de informare, cea
mai recentã fiind dedicatã informãrii
publicului larg cu privire la cantitãþile
cu care poþi cãlãtori atunci când traversezi frontiera, precum ºi asupra
consecinþelor încãlcãrii legii în acest

în magazinele corecte, ci doar în portbagajele contrabandiºtilor.
Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
trebui luate, în continuare, pentru scãderea pieþei negre a þigãrilor?
Ileana Dumitru: Factorii decidenþi
trebuie sã aibã mereu în vedere faptul
cã toatã lumea are de câºtigat din reducerea contrabandei: consumatorii au
acces la produse care respectã standardele europene, statul încaseazã mai
mulþi bani în detrimentul criminalitãþii
organizate, iar industria legalã are parte de un mediu concurenþial corect. De
exemplu, British American Tobacco a
plãtit cu 15% mai mulþi bani la bugetul
de stat în primul semestru al lui 2019
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, ca urmare a reducerii contrabandei.
Primul pas este dialogul deschis ºi
susþinut între structurile guvernamentale cu atribuþii în domeniul contrabandei, Parlamentul României, mediul de afaceri (producãtori, societãþi
economice implicate în lanþul de distribuþie) ºi organizaþii non-guvernamentale cu activitãþi în domeniu.
Apoi, este nevoie ca autoritãþile sã îºi
onoreze angajamentele cu privire la
securizarea frontierelor ºi dotarea
acestora cu aparaturã de înaltã performanþã.
De asemenea, este nevoie de un calendar de taxare a produselor din tutun
care sã nu mai fie schimbat în fiecare
an ºi de menþinerea cadrului legislativ

actual - al 7-lea cel mai restrictiv din
Europa.
În plus, este important ca fiecare
dintre consumatori sã conºtientizeze
riscurile asociate consumului de produse de contrabandã, precum ºi reglementãrile legale ºi implicaþiile contrabandei cu þigãri.
Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
acest an, în ceea ce priveºte piata tutunului ºi evoluþia contrabandei, þinând
cont de noile modificãri legislative?
Ileana Dumitru: Din pãcate, propunerea legislativã nu þine cont de realitatea pieþei. Una din ºase þigãri consumate este achiziþionatã de pe piaþa
neagrã, la circa jumãtate de preþ. De
aceea, introducerea prin acest proiect a
unei noi taxe asupra produselor din tutun, în condiþiile în care þigãrile din
România sunt deja cele mai scumpe
din UE raportat la puterea de cumpãrare, ar duce inevitabil cãtre o migrare a
consumatorilor cãtre piaþa neagrã de
þigarete. Un efect similar îl va avea,
dacã va fi introdusã, ºi interzicerea
expunerii produselor din tutun în cele
peste 70.000 de magazine din România care comercializeazã þigarete,
în condiþiile în care, vândute de sub
tejghea, produsele legale vor fi uºor de
substituit cu cele ilegale, mai ales în
judeþele de frontierã, unde contrabanda ajunge ºi la 50%.
Reporter: Cum a evoluat cererea
pe segmentul noului produs glo? Ce
îmbunãtãþiri au fost aduse acestui produs pe parcursul dezvoltãrii lui?
Ileana Dumitru: Preferinþele ºi
comportamentele consumatorilor se
schimbã ºi evolueazã într-un ritm fãrã
precedent, iar responsabilitatea noastrã ca cel mai mare jucãtor de pe piaþa
tutunului din România presupune sã
oferim consumatorilor adulþi posibilitatea sã aleagã informat dintr-o gamã
cât mai largã de produse, þigarete sau
produse care au potenþialul de a reduce
riscurile asociate fumatului.
BAT a investit peste 2,5 miliarde de
dolari la nivel global în dezvoltarea ºi
comercializarea produselor cu potenþial de risc redus cum este glo. De asemenea, investim timp ºi resurse în evaluarea produselor noaste. Am realizat
329 de studii asupra produsului glo în
cinci arii diferite de analizã - studii
chimice, biologice, comportamentale,
clinice ºi modele computerizate - din
dorinþa de a oferi consumatorilor ºi autoritãþilor posibilitatea unor decizii informate ºi asumate.
Faptul cã peste 100.000 de consumatori adulþi au ales deja glo confirmã
potenþialul de creºtere a acestui segment. Nu trebuie sã omitem faptul cã,
în dezvoltarea unui produs cu potenþial de risc redus precum glo, alãturi de
studii ºi informaþii cât mai complete,
este necesarã asigurarea unei experienþe satisfãcãtoare pentru consumatorii adulþi, astfel încât acestea sã devinã o alternativã realã la þigãrile tradi-

þionale.
Reporter: Cum sunt primite în piaþã produsele de acest tip?
Ileana Dumitru: De la lansarea sa
în decembrie 2017, glo a fost ales de
peste 100.000 de fumãtori adulþi care
au optat pentru un produs cu potenþial
de risc redus. Considerãm cã alegerea
acestor produse de cãtre consumatorii
adulþi trebuie sã aibã la bazã informaþii
cât mai complete ºi relevante despre
noua categorie. De aceea, ne bucurã
faptul cã numeroasele studii întreprinse pânã în acest moment de industrie
sunt tot mai des confirmate de cercetãri independente, precum cele derulate de cãtre Agenþia de sãnãtate publicã
din Marea Britanie, Comitetul pentru
toxicitatea produselor chimice în produse alimentare al Regatului Unit al

Marii Britanii sau Comitetul ºtiinþific
consultativ al FDA pentru tutun din
Statele Unite ale Americii, care considerã cã produsele ce încãlzesc tutunul
expun utilizatorii la niveluri reduse de
substanþe dãunãtoare sau potenþial dãunãtoare.
În acest sens, credem cu tãrie în nevoia consumatorilor adulþi de a avea
acces la informaþii cât mai complete,
relevante ºi accesibile, care sã stea ulterior la baza unor alegeri corecte.
Reporter: Cum consideraþi cã va
evolua acest segment de piaþã (al produselor bazate pe încãlzirea tutunului)?
Ileana Dumitru: Inovaþia ºi noile
tehnologii impacteazã toate industriile, produsele ºi consumatorii, iar industria tutunului nu face excepþie. Ne-am
luat angajamentul de a transforma industria tutunului ºi vom continua pe
acest drum. Strategia noastrã presupune dezvoltarea unei game variate de
produse cu potenþial de risc redus ca
alternativã la fumat, inclusiv þigarete
electronice, produse care încãlzesc tutunul ºi produse cu nicotinã pentru uz
oral.
Reporter: Care este pasul urmãtor
pe care intenþionaþi sã îl faceþi în acest
domeniu?
Ileana Dumitru: British American
Tobacco va continua sã investeascã în

Ne-am luat angajamentul de a transforma industria
tutunului ºi vom continua pe acest drum. Strategia noastrã
presupune dezvoltarea unei game variate de produse cu
potenþial de risc redus ca alternativã la fumat, inclusiv
þigarete electronice, produse care încãlzesc tutunul ºi
produse cu nicotinã pentru uz oral".

dezvoltarea unor produse care pot reduce riscurile asociate fumatului. Spre
deosebire de þigãri, produsele din
gama glo™ încãlzesc, nu ard tutunul,
ceea ce înseamnã cã nu produc fum, ci
un aerosol, mai puþin miros ºi zero
scrum. Acest aerosol conþine un nivel
semnificativ redus de substanþe cu potenþial nociv faþã de fumul de þigarã.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei în ultimul an?
Ileana Dumitru: Una dintre principalele direcþii ale dezvoltãrii afacerii
noastre a fost ºi rãmâne portofoliul de
produse cu potenþial de risc redus ºi lucrãm pentru accelerarea transformãrii
industriei, continuând permanent sã
inovãm ºi sã rãspundem cât mai bine
aºteptãrilor diverse ale consumatorilor
noºtri. Punem permanent la dispoziþia
autoritãþilor rezultatele studiilor derulate asupra acestor produse ºi ne dorim
un dialog susþinut ºi bazat pe dovezi
ºtiinþifice despre reglementarea adecvatã a produselor cu potenþial de risc
redus.
2019 a însemnat de asemenea ºi implementarea sistemului de trasabilitate
impus de cãtre Directiva Europeanã,
un proiect complex ºi costisitor, cu un
impact major nu doar asupra companiilor producãtoare de tutun, cât asupra tuturor comercianþilor din întreaga
þarã. Salutãm în acest sens buna cooperare cu structurile responsabile din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice, prin intermediul cãreia au fost
depãºite provocãrile inerente implementãrii.
Reporter: Ce planuri de investiþii
aveþi pentru anul în curs?
Ileana Dumitru: România este extrem de importantã pentru British
American Tobacco. Suntem prezenþi
pe piaþa localã cu trei entitãþi care cumuleazã peste 2.500 de angajaþi. Grupul a anunþat anul trecut o investiþie
majorã în fabrica de la Ploieºti, derulatã pe cinci ani. Drept urmare, un nou
spaþiu de producþie de 8.000 de mp a
fost construit la Ploieºti, dedicat
creºterii capacitãþii de producþie a þigaretelor ºi producþiei de Neostik-uri consumabile din tutun destinate utili-

zãrii cu device-ul glo.
Reporter: Cât din producþia de þigarete exportaþi ºi în ce þãri?
Ileana Dumitru: În prezent, peste
70% din produsele fabricate în Ploieºti
pleacã spre 45 de þãri precum Italia, Japonia, Brazilia sau Rusia. Fabrica British American Tobacco de la Ploieºti
ºi-a dublat în ultimii ani capacitatea de
producþie, iar faþã de anul trecut numãrul exporturilor a crescut cu 10%. BAT
este unul dintre marii exportatori de
produse agricole din România. Conform datelor publicate de Institutul
Naþional de Statisticã, în anul 2018 valoarea totalã a exporturilor de tutun
brut ºi prelucrat a fost de 693,7 milioane euro, o valoare de patru ori mai
mare decât suma exporturilor preparatelor alimentare diverse.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut în 2018?
Ileana Dumitru: În România, cifra
de afaceri netã a companiei în 2018 a
fost de 9,5 miliarde lei. Din aceastã
sumã, circa 80% au fost taxe plãtite la
bugetul de stat.
Reporter: Câþi angajaþi are compania?
Ileana Dumitru: BAT este un angajator strategic în România, cu peste
2.500 de locuri de muncã bine plãtite
în cadrul celor trei entitãþi economice
din România (fabrica de la Ploieºti,
compania de distribuþie ºi centrul de
servicii integrate). Numãrul de angajaþi BAT a crescut constant, în medie
cu circa 10%, în fiecare dintre cei 20
de ani de existenþã a companiei în
România.
Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
Ileana Dumitru: BAT reprezintã
circa 53% din piaþa tutunului din
România.
Reporter: Mulþumesc! n
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“Un punct procentual de contrabandã înseamnã
pierderi la buget de 35-40 milioane euro/an”
l ANAF: Diferenþa de preþ - factor important în introducerea ilicitã a þigaretelor în þara noastrã
Reporter: Cum a evoluat fenomenul evaziunii fiscale în domeniul tutunului, în ultimul an?
ANAF: Din analizele realizate la
nivelul autoritãþii vamale ºi/sau alte
studii privind „piaþa neagrã” a þigaretelor ºi produselor din tutun (efectuate
de Poliþia Românã, Poliþia de Frontierã sau alte companii private, de exemplu studiul Novel Research sau
KPMG) rezultã un nivel de aproximativ 15% al contrabandei cu astfel de
produse introduse ilicit pe piaþa din
România. Acest nivel este unul relativ
stabil în perioada anilor 2015-2018, în
luna mai 2019, înregistrându-se cel
mai scãzut nivel din ultimii trei ani, de
14,9% din consumul total, conform
studiului Novel Research.
Þigaretele „illicit whites” sunt, ºi în
semestru întâi 2019 ca ºi în anul 2018,
principalele produse confiscate de autoritatea vamalã, pe lângã alte þigarete
produse în Moldova sau Ucraina.
Zonele cele mai afectate de contrabandã sunt cele din nordul României,
la frontiera cu Republica Moldova ºi
Ucraina. Cantitãþi mari de þigarete (mai
mult de 70% din totalul reþinerilor autoritãþilor din România) au fost înregistrate la frontiera verde cu Republica
Moldova ºi Ucraina.
De asemenea, s-a constatat cã nu toate þigaretele care intrã ilegal pe teritoriul României sunt destinate consumului intern, o parte importantã dintre
acestea ajungând în statele vest-europene, acolo unde profitabilitatea contrabandiºtilor poate ajunge ºi la 100%,
în special datoritã preþului mai
mare/pachet (un pachet achiziþionat legal în Franþa sau UK costã 8,8 euro sau
7,8 euro, comparativ cu preþurile din
Moldova, de 0,80 euro/pachet sau din
Ucraina - 0,90 euro/pachet). Diferenþa
de preþ rãmâne un factor important în
introducerea ilicitã a þigaretelor pe teritoriul României.
O nouã modalitate de operare fost
identificatã la începutul acestui an,
când funcþionari vamali împreunã cu
ofiþeri din cadrul IGPR au identificat ºi
destructurat o reþea de contrabandiºti
care expediau þigarete produse sau introduse ilegal în România din alte þãri
terþe, utilizând curieratul rapid cãtre
persoane din alte state membre UE.
Reporter: La cât se ridicã evaziunea
fiscalã din domeniul tutunului?
ANAF: În funcþie de consumul
estimat ºi de valoarea accizelor, în

Încasãri din accize, la bugetul de stat:
Denumire
Accize încasate din tutun, din care:
1. Accize încasate din vânzarea produselor din tutun
Accize încasate din vânzarea de þigarete
Accizeîncasatedinvânzareadeþigãriºiþigãridefoi
Accize încasate din vânzarea de tutun de fumat fin tãiat, destinat rulãrii de þigarete
Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat
Accize încasate din vânzarea produselor din tutun datorate pânã la data de 31.01.2011
Accizeîncasatedin vânzarea produselordin tutun încãlzit
Accize încasate din vânzarea lichidelor cu conþinut de nicotinã destinate inhalãrii cu ajutorul
unui dispozitiv electronic
2. Accize încasate în vama din importul de produse din tutun
Accize încasate în vama din importul de þigarete
Accize încasate în vama din importul de þigãri ºi þigãri de foi
Accize încasate în vama din importul de tutun de fumat fin tãiat, destinat rulãrii de þigarete
Accize încasate în vama din importul altor tutunuri de fumat
Accizeîncasateînvamadinimportulproduselordintutundatoratepânãladatade31.01.2011
Accizeîncasateînvamadinimportulproduselordintutunincãlzit
Accize încasate în vama din importul lichidelor cu conþinut de nicotinã destinate inhalãrii cu
ajutorul unui dispozitiv electronic

urma calculelor realizate a reieºit cã
un punct procentual de contrabandã
reprezintã pierderi la bugetul de stat de
aproximativ 35-40 milioane de
euro/an. În anul 2018 faþã de 2017,
pierderea totalã a fost diminuatã cu
aproximativ 18 milioane euro.
Reporter: Ce cantitãþi de þigarete
au fost confiscate de ANAF în acest
an?
ANAF: Echipele de supraveghere ºi
control vamal de la nivel central, regional ºi local au confiscat, în primul semestru al anului 2019, un numãr de
25.284.426 de þigarete, comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului trecut, când au
fost confiscate 11.534.990 de þigarete.
Reporter: Ce mãsuri de combatere

Totalrealizãriconform Totalrealizãriconform
Execuþieidecasãladata Execuþieidecasãla
de28.06.2019(lei) datade29.06.2018 (lei)
5.867.132.979,37
4.751.258.703,57
5.461.604.585,19
4.498.956.257,54
5.403.963.816,38
4.440.770.748,00
5.462.552,49
4.814.261,00
15.060.169,52
8.528.009,54
1.320.798,00
503.701,00
10.148,00
9.377,00
30.300.066,00
39.090.653,00

a contrabandei cu þigãri ºi a evaziunii
fiscale în domeniu au fost luate în
acest an?
ANAF: Ca urmare a propunerilor
Direcþiei Generale a Vãmilor, la începutul acestui an a fost aprobatã Strategia naþionalã a autoritãþii vamale pentru prevenirea ºi combaterea traficului
ilicit cu þigarete ºi produse din tutun
2019-2021 de cãtre conducerea Ministerului Finanþelor Publice. Prin acest
document au fost stabilite direcþii strategice de acþiune pe linia prevenirii ºi
combaterii traficului ilicit cu produse
din tutun ºi planul de acþiune pentru
combaterea traficului ilegal cu produse din tutun în perioada 2019-2021.
Direcþiile strategice de acþiune sunt

5.487.034,80

5.239.508,00

405.528.394,18
402.614.391,18
300.302,00
2.055,00
512,00
23.379,00
2.488.283,00

252.302.446,03
251.661.564,09
29.602,00
3.493,00
3.528,00
153.591,94
8.213,00

99.472,00

442.454,00

urmãtoarele:
Ø Menþinerea unui nivel înalt de
conformare a comerþului licit cu produse din tutun;
Ø Întãrirea capacitãþii administrative a Direcþiei Generale a Vãmilor, a
direcþiilor regionale vamale ºi a birourilor vamale;
Ø Eficientizarea activitãþilor structurilor vamale ºi asigurarea unor controale eficiente ºi transparente;
Ø Dezvoltarea colaborãrii interinstituþionale ºi cu mediul de afaceri;
Ø Sancþionarea cazurilor identificate de încãlcare a legislaþiei specifice;
Ø Reducerea cererii de produse din
tutun provenind din contrabandã.

Unul dintre obiectivele principale
ale autoritãþii vamale din România
rãmâne prevenirea ºi combaterea traficului ilicit cu þigarete ºi produse din
tutun. În acest sens, putem evidenþia
urmãtoarele:
Ø funcþionarii vamali de la nivelul
birourilor vamale, împreunã cu cei din
cadrul echipelor mobile sau echipelor
canine acþioneazã conform Ordinului
comun al Ministerului Finanþelor Publice ºi al Ministerului Afacerilor
Interne privind unele mãsuri de prevenire ºi combatere a faptelor de fraudã
vamalã ºi fiscalã; sunt derulate actiuni
specifice de control împreunã cu echipe ale Direcþiei Generale Antifraudã
Fiscalã în comun cu poliþiºti din cadrul
IGPF ºi IGPR.
Ø echipele mobile ºi echipele canine
desfãºoarã acþiuni specifice de supraveghere ºi control vamal atât în punctele de trecere a frontierei, cât ºi în trafic;
Ø administraþia vamalã participã la
acþiuni comune de tip JCO (Joint Customs Operations), în scopul combaterii contrabandei cu produse din tutun,
organizate de EUBAM, OLAF,
EUROPOL la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internaþional, organizate de WCO(Organizatia Mondiala a
Vamilor);
Ø o atenþie deosebitã se acordã acþiunilor de prevenire a traficului ilicit,
administraþia vamalã participând la
campanii de interes public derulate în
parteneriat cu marii producãtori de tutun (de exemplu, British American
Tobacco sau Japan Tobacco International).
În prezent, în parteneriat cu producãtorul BAT se defãºoarã o campanie naþionalã de informare publicã sub denumirea „Stop contrabanda” cu privire la
efectele contrabandei asupra societãþii
ºi la riscurile la care se expun persoanele
implicate în aceste activitãþi;
Ø pentru echipele mobile, în anul
2019 a fost achiziþionat echipament de
control prin accesarea fondurilor acordate prin Programul Hercule III
(2014-2020), un program finanþat de
Comisia Europeanã-OLAF cu scopul
de a promova activitãþi care sã protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene;
Ø administraþia vamalã este implicatã în implementarea sistemului
de trasabilitate pentru produsele din
tutun, sistem introdus la nivelul

Uniunii Europene, începând cu data
de 20 mai 2019, cu scopul de a combate evaziunea fiscalã pe piaþa europeanã. Conform legislaþiei europene, Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 3 aprilie 2014 privind apropierea
actelor cu putere de lege ºi a actelor
administrative ale statelor membre
în ceea ce priveºte fabricarea, prezentarea ºi vânzarea produselor din
tutun ºi a produselor conexe ºi de
abrogare a Directivei 2001/37/CE
(1), în special articolul 15 alineatul
(11) ºi Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei
din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea ºi
operarea unui sistem de trasabilitate
pentru produsele din tutun, „toate
pachetele unitare de produse din tutun trebuie sã fie marcate cu un identificator unic (IU) pentru ca circulaþia acestora sã fie înregistratã. Acest
fapt va permite ca astfel de produse
sã fie urmãrite ºi trasate pe întreg teritoriul Uniunii”.
Subliniem faptul cã Regulamentul
UE 574/2018 al Comisiei prevede cã
“Þigaretele ºi tutunul de rulat fabricate
în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2019 ºi care nu sunt marcate prin IU la nivel unitar în conformitate cu articolul 6 pot sã rãmânã în liberã
circulaþie pânã la 20 mai 2020”. De asemenea, „Produsele din tutun, cu excepþia þigaretelor ºi a tutunului de rulat, fabricate în Uniune sau importate
în Uniune înainte de 20 mai 2024 ºi
care nu sunt marcate prin IU la nivel
unitar în conformitate cu articolul 6
pot sã rãmânã în liberã circulaþie pânã
la 20 mai 2026”. Ca urmare a controalelor efectuate de echipele de supraveghere ºi control vamal, în prima jumãtate a anului 2019 au fost constatate
470 fapte contravenþionale, sancþionate
conform legislatiei în vigoare cu
amenzi în cuantum de 2.250.510 lei ºi
30 fapte infracþionale pentru care au
fost întocmite sesizãri penale înaintate
organelor de cercetare penalã.
În prima jumãtate a anului 2018 au
fost constatate 659 de fapte contravenþionale, sancþionate conform legislaþiei în vigoare cu amenzi în cuantum
de 3.688.500 lei ºi 30 fapte infracþionale pentru care au fost întocmite sesizãri penale înaintate organelor de cercetare penalã.
Reporter: Mulþumesc! n

ÎN VALOARE DE PESTE 26,3 MILIOANE LEI

2,6 milioane pachete cu þigãri de contrabandã, confiscate
de poliþiºtii de frontierã
l Capturile - în primele ºapte luni ale anului în curs
În primele ºapte luni ale acestui an,
poliþiºtii de frontierã au descoperit ºi
confiscat în urma misiunilor desfãºurate, independent sau în colaborare cu alte
instituþii ale statului, aproximativ 2,6
milioane de pachete cu þigãri provenite
din contrabandã, în valoare de peste
26,3 milioane lei, 1.054 kg tutun ºi 555
kg tutun pentru narghilea, ne-au transmis reprezentanþii Inspectoratului General al Poliþiei de Frontierã (IGPF).
Aceºtia ne-au precizat: “Combaterea
contrabandei cu þigarete continuã sã reprezinte o prioritate pentru Poliþia de
Frontierã. Din analiza fenomenelor infracþionale transfrontaliere existente la
nivelul instituþiei a rezultat cã traficul cu
þigãri ºi alte bunuri de larg consum/accizabile reprezintã una dintre principalele
manifestãri ale criminalitãþii organizate,
acest fenomen având ramificaþii la nivelul întregii þãri”.
Anul trecut, poliþiºtii de frontierã au
reþinut în vederea confiscãrii 4.670.000 pachete þigãri de contrabandã, în valoare de peste 8,6 milioane
euro (40.884.661 lei), 175,2 kg tutun ºi
1.223 kg tutun narghilea. De asemenea,
au fost identificate ºi destructurate 17
grupuri organizate (conform Legii
39/2003), în vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri, în care au
fost identificate 157 de persoane.
În majoritatea cazurilor, þigãrile de
contrabandã au fost depistate atât în
punctele de trecere ale frontierei, ascunse în mijloace de transport, cât ºi în zona
de competenþã, la frontierã sau pe comunicaþiile din apropierea frontierei.
În ceea ce priveºte zonele unde sunt
constatate cele mai multe cazuri unde
sunt depistate tigãri de contrabandã, în

continuare cea mai activã rãmâne frontiera de nord (judeþele Maramureº, Suceava, Satu Mare), aici fiind descoperitã
85% din cantitatea totalã de þigarete confiscatã la nivelul întregii þãri. Conform
sursei citate, în acestã zonã sunt predominante þigãrile de proveninþã ucraineanã, 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.
Reprezentanþii IGPF ne-au transmis:
“În aceastã zonã, sunt descoperite aproape zilnic persoane care încearcã sã tra-

verseze frontiera transportând þigãri de
contrabandã, deseori poliþiºtii de frontierã fiind nevoiþi sã foloseascã armamentul din dotare pentru reþinerea lor, în
conformitate cu prevederile legii, deoarece nu se supun somaþiilor legale. De
exemplu, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Sighetu
Marmaþiei, în anul 2018, s-au înregistrat
112 evenimente de frontierã în care poliþiºtii de frontierã au folosit armamentul
din dotare.
La frontiera de Est (judeþele Galaþi,
Vaslui, Iaºi, Botoºani) sunt predominante þigãrile de origine din Republica Moldova, introducerea acestora în þarã fiind

realizatã fie prin punctele de frontierã
(cantitãþi mari - în mijloace de transport
special amenajate, cantitãþi mici - de cãtre persoane fizice), fie peste râul Prut”.

Metode folosite de traficanþi
la trecerea þigaretelor
contrafãcute peste graniþã
Metodele folosite de traficanþi sunt
dintre cele mai diverse, în funcþie de specificul fiecãrei zone de frontierã, evidenþiazã sursele citate. Potrivit acestora, traficanþii de þigarete continuã sã încerce
traversarea liniei de frontierã dintre cele
douã þãri prin locuri în care condiþiile de

relief sunt greu accesibile mijloacelor rare poliþieneascã internaþionalã, în mod
auto din dotarea Poliþiei de Frontierã sau special cu statele vecine, conºtientã fiind
disimuleazã þigãrile în autoturisme vechi, de faptul cã o contracarare rapidã ºi efimodificate sau cu incinte ascunse, pentru cientã a faptelor ilicite derulate la nivelul
limitarea pierderilor în cazul confiscãrii mai multor state nu este posibilã decât
acestora.
printr-un schimb operativ de date ºi inSe mai încearcã disimularea þigãrilor formaþii ºi chiar acþionarea în comun în
printre alte categorii de mãrfuri care sunt cazurile complexe, ne-au mai transmis
tranzitate legal prin punctele de trecere a sursele citate.
frontierei, ori au fost constatate cazuri în
Acestea menþioneazã: “Nu în ulticare þigaretele erau lipite de corp, în am- mul rând, un rol important în contracabalajele altor produse sau în genþi cu rarea acestui fenomen îl are colaborafund dublu.
rea cu reprezentanþii companiilor proÎn zonele de frontierã riverane,
contrabandiºtii încearcã trecerea Persoanele implicate în activitatea
baxurilor cu þigarete prin fixarea de contrabandã au încercat sã
unui cablu pe cele douã maluri ale foloseascã inclusiv aparate de zbor
cursului de apã, iar în zonele
de mici dimensiuni, pentru a
muntoase au fost folosite atelaje
trase de cai. Pe lângã metodele transporta þigãri peste frontierã.
uzuale, persoanele implicate în
activitatea de contrabandã au
ducãtoare, colaborare care s-a mateîncercat sã foloseascã inclusiv aparate de rializat atât în donarea unor echipazbor de mici dimensiuni, pentru a tran- mente necesare pentru supravegherea
sporta þigãri peste frontierã.
ºi controlul frontierei de stat în vedeAvând în vedere complexitatea acestui rea eficientizãrii acþiunilor pentru
fenomen ºi ramificaþiile la nivelul întregii combaterea contrabandei cu þigarete,
þãri, se impune intensificarea colaborãrii cât ºi prin derularea unor campanii de
tuturor instituþiilor cu responsabilitãþi în informare care au avut ca principal
asigurarea ordinii publice ºi combaterii scop de a informa ºi conºtientiza cetãeficiente a acestui fenomen infracþional, þenii în legãturã cu existenþa fenomesubliniazã poliþiºtii de frontierã. Aceºtia nului de contrabandã cu þigarete pe tearatã cã „rezultate în combaterea contra- ritoriul României ºi implicit prevenibandei cu þigãri ºi a evaziunii fiscale, pre- rea ºi combaterea acestui fenomen incum ºi anihilarea reþelelor de traficanþi de fracþional.
þigãri pot fi obþinute doar dacã se lucreazã
Poliþia de Frontierã Românã va contiîn sistem integrat, printr-o colaborare in- nua sã întreprindã, împreunã cu celelalte
tensã între structurile de ordine ºi sigu- instituþii abilitate, mãsuri ferme în toate
ranþã publicã ºi cele cu atribuþii în dome- zonele de competenþã, în vederea depiniul fiscal”.
stãrii ºi sancþionãrii persoanelor implicate
Poliþia de Frontierã Românã acordã o în contrabanda cu þigãri, precum ºi reþineatenþie permanentã relaþiilor de coope- rii în vederea confiscãrii þigaretelor”. n
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“România este o piaþã cheie
pentru Imperial Tobacco”
(Interviu cu Nikos Nikiforidis, director general Imperial Tobacco România)
România este o piaþã cheie pentru Imperial Tobacco, importator de þigarete care îºi creºte progresiv investiþia sa în þara noastrã, dupã cum ne-a
spus Nikos Nikiforidis, director general Imperial Tobacco România.
Compania a avut o cifrã de afaceri de 120 milioane euro în 2018, poziþionându-se în Topul “50 firme FMCG din România”. “Este un rezultat
extraordinar, având în vedere cã se petrece dupã doar doi ani de la deschiderea firmei. Pentru 2019, ne dorim sã pãstrãm o ratã de creºtere de
2 cifre, care va reprezenta un nou rezultat extraordinar având în vedere
ultimele furtuni care s-au abãtut asupra industriei”, ne-a transmis,
într-un in terviu, Nikos Nikiforidis.

Reporter: Legislaþia din domeniul tutunului a suferit o serie de
modificãri de-a lungul ultimilor
ani. Chiar în acest moment, în Parlament existã în dezbatere un nou
proiect de lege, care intrerzice expunerea produselor din tutun în
magazinele care nu sunt specializate. Cum apreciaþi toate aceste
schimbãri la nivel legislativ?
Nikos Nikiforidis: Astãzi, industria tutunului este una dintre
cele mai reglementate industrii
din România ºi legislaþia este deja
foarte complexã. Pentru cã operãm ca o companie responsabilã,
suntem în favoarea optimizãrii
acestei industrii prin procesul de
trasabilitate a produselor din tutun, luptând astfel împotriva oricãrei forme de contrabandã.
Astfel, noi credem cã recenta implementare a sistemului de Track
& Trace prin Directiva Europeanã
- care stabileºte codificarea ºi elementele de securitate ale întregii
industrii - va ajuta autoritãþile sã
efectueze controlul eficient al
acestor produse. Astfel, orice alte
restricþii sau reglementãri asupra
lanþului de aprozivionare sunt - de
facto - inutile.
Imperial Tobacco este în favoarea unei legislaþii echilibrate, armonizate la nivelul întregului spaþiu european, care sã protejeze
consumatorii în decizia lor de
cumpãrare - fãrã a limita libertatea
lor - ºi care sã susþinã dreptul acestor consumatori de a fi informaþi
despre produsele pe care ei le cumpãrã. Nu suntem în favoarea niciunei iniþiative legislative locale
care depãºeºte setul de reguli eu-

ropene, deja foarte restrictiv.
Reporter: Care este opinia
dumneavoastrã faþã de modul de
accizare a þigaretelor, în þara noastrã?
Nikos Nikiforidis: Meritã menþionat faptul cã taxele ºi accizele
în Romania sunt deja la nivel comparabil cu cele din statele europene dezvoltate economic, deºi cetãþenii români au venituri mult mai
mici comparativ cu alte state membre. În vizuinea noastrã, orice politicã fiscalã trebuie sã aibã în vedere atât nevoile bugetului de stat,
cât ºi situaþia economicã generalã,
pentru a evita ºocurile din piaþã
sau forþarea populaþiei de a gãsi
variante alternative de aprovizionare - de cele mai multe ori ilicite care sunt în detrimentul scopului
original. Cu alte cuvinte, o agendã
fiscalã clarã - în termeni de stabilitate ºi predictibilitate - asigurã venituri bugetare constante, fãrã a
afecta prea mult consumatorul final, prevenind astfel creºterea comerþului ilicit.
Reporter: Cum vi se pare evoluþia contrabandei cu produse din
tutun?
Nikos Nikiforidis: Principalul
factor de creºtere a pieþei negre din
România este diferenþa majorã
dintre preþurile þigaretelor din þara
noastrã ºi cele din þãrile învecinate, care nu sunt membre UE. Preþurile la raft au crescut foarte des în
ultima perioadã, ca urmare a
creºterilor de accize: un pachet de
þigarete costã deja în jur de 4 euro.
Aºa cum am menþionat deja, un calendar clar ºi echilibrat al mãririi
de accize poate evita ºocurile în

Capturi importante de
þigarete contrafãcute
Poliþiºtii de frontierã din cadrul
I.T.P.F. Sighetu Marmaþiei au descoperit ºi confiscat, în 23 martie, la frontiera
verde, aproximativ 32.000 pachete cu
þigãri, în valoare de peste 372.000 lei,
marfã ce urma sã fie comercializatã.
În acest context, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Suceava a fost declanºatã o acþiune pe linia combaterii contrabandei cu þigãri în
zona de responsabilitate.
Conform informaþiilor de pe site-ul
Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã (IGPF), în jurul orei 03.50, un
echipaj al poliþiei de frontierã a observat, pe direcþia localitãþii Falcãu, un autoturism de teren care se deplasa în vitezã de la frontiera de stat cãtre interiorul þãrii.
Comunicatul IGPF aratã: “Colegii
noºtri au acþionat pentru oprirea
maºinii, dar în momentul în care ºoferul a observat echipajul poliþiei de frontierã, acesta ºi-a continuat deplasarea în
mare vitezã.
Poliþiºtii de frontierã au procedat
la urmãrirea autoturismului ºi deoarece ºoferul nu s-a supus somaþiilor
legale prin voce, aceºtia au tras mai
multe focuri de avertisment în plan
vertical, cu respectarea prevederilor
legale. La scurt timp maºina a fost
descoperitã abandonatã pe un teren
anevoios”.
În cauzã, au fost anunþate ºi autoritãþile ucrainene despre caz, în vederea cercetãrii în comun a evenimentului de frontierã, concomitent

cu dispunerea unor mãsuri de supraveghere ºi cercetare a zonei.
În maºinã au fost descoperite mai
multe colete cu þigãri de provenienþã
ucraineanã, care au fost transportate
la sediul S.T.P.F. Suceava, unde, în
urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 15.240 pachete cu þigãri de
provenienþã ucraineanã, a cãror valoare se ridicã la suma de 178.000
lei. Þigãrile au fost ridicate în vederea confiscãrii, efectuându-se cercetãri în vederea depistãrii tuturor persoanelor implicate ºi a documentãrii
întregii activitãþi infracþionale.
Tot în ziua de 23 martie, poliþiºtii
de frontierã din cadrul S.P.F. Brodina, jud. Suceava, au declanºat o acþiune pe linia combaterii contrabandei cu þigãri, în zona de responsabilitate.
IGPF au transmis, la data respectivã: “În jurul orei 19.30, lucrãtorii
noºtri au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcþia localitãþii
Straja, un autoturism de teren care se
deplasa dinspre frontiera de stat cãtre interiorul þãrii.
Poliþiºtii de frontierã au acþionat
pentru oprirea la control a maºinii,
efectuând somaþiile legale prin voce,
însã conducãtorul auto nu s-a supus,
continuându-ºi deplasarea în mare
vitezã, moment în care lucrãtorii
noºtri au executat un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea
prevederilor legale.
Întrucât nici de aceastã datã
maºina nu s-a oprit, poliþiºtii au trecut la urmãrirea acesteia, fiind descoperitã abandonatã, la scurt timp,
având mai multe colete cu þigãri, fapt
pentru care a fost condusã la sediul
poliþiei de frontierã în vederea continuãrii cercetãrilor”.
În urma inventarierii coletelor descoperite, s-a constatat cã acestea
conþineau 16.590 pachete þigãri, de
diferite mãrci, în valoare de 194.000
lei, marfã ce a fost ridicatã în vederea
confiscãrii.n

piaþã, evitând astfel orice creºtere a
contrabadei cu tutun. În acest sens,
autoritãþile abilitate - care deja întreprind foarte multe acþiuni de combatere - ar trebui sã primeascã resurse
suplimentare ºi echipament pentru a
intensifica astfel de controale ºi de a
fi ºi mai eficienþi în lupta împotriva
contarbandiºtilor.
Reporter: Care este perceþia
dumneavoastrã faþã de evolutia
segmentului de produse noi, respectiv cele bazate pe încãlzirea tutunului ºi þigãrile electronice?
Nikos Nikiforidis: Noua generaþie de produse inovative este,
fãrã doar ºi poate, cea mai interesantã dezvoltare în industria tutunului din ultimii ani. Imperial
Brands este foarte activã în aceastã zonã de dezvoltare, în linie cu
viziunea noastrã - “Creãm ceva
mai bun pentru consumatorii din
întreaga lume”. Astfel, grupul nostru dezvoltã, în prezent, un “portofoliu de produse de nouã generaþie” care include þigarete electronice, dispozitive cu tutun încãlzit
ºi produse pentru consum oral pe
bazã de nicotinã. Imperial Brands
a ales sã urmeze aceastã cale
într-un mod activ, gradual ºi consistent. Asta nu înseamnã cã diminuãm concentrarea asupra afacerii
cu produse din tutun, care reprezintã, astãzi ºi în viitor, baza fundamentalã a afacerii noastre.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei, în ultimul an?
Nikos Nikiforidis: Compania

noastrã este la începutul existenþei
sale ºi dezvoltarea noastrã este uimitoare.
Cifrele ºi cercetãrile noastre
aratã cã românii aleg tot mai mult
produsele din categoria premium;
obiceiurile de consum se schimbã
în favoarea celor mai bune produse, datoritã dezvoltãrii economice. Acest fenomen este tangibil ºi
în industria tutunului, unde “eroul
nostru”, marca Davidoff, conduce
prin ritmul sãu de creºtere în segmentul premium.
Reporter: Ce planuri de investiþii aveþi pentru anul în curs?
Nikos Nikiforidis: România
este o piaþã cheie pentru Imperial
Tobacco, astfel compania noastrã
creºte progresiv investiþia sa aici.
Cea mai bunã dovadã a interesului
nostru pentru piaþa româneascã
este cã investim, an dupã an, cu o
ratã mai mare decât rata creºterii
afacerii în sine. În aceastã fazã de
început pentru firma noastrã, prioritatea numãrul unu este sã facem
portofoliul nostru - care este primit foarte bine de cãtre consumatori - distribuit ºi disponibil în
întreaga þarã.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut în 2018 ºi ce estimãri aveþi
pentru anul în curs?
Nikos Nikiforidis: Imperial Tobacco România a avut o cifrã de
afaceri de 120 milioane euro în
2018, care ne-a poziþionat în Topul
“50 firme FMCG din România”.
Este un rezultat extraordinar,

având în vedere cã se petrece dupã
doar doi ani de la deschiderea firmei. Pentru 2019, ne dorim sã pãstrãm o ratã de creºtere de 2 cifre,
care va reprezenta un nou rezultat
extraordinar, având în vedere ultimele furtuni care s-au abãtut asupra industriei. Avem în plan sã
menþinem creºterea în anii urmãtori, prin planuri de investiþii consistente care vor dezvolta prezenþa
noastrã în piaþa din România. Nu
putem dezvãlui detalii acum, dar
avem planuri ambiþioase de dezvoltare în termeni de oferte de produse ºi dezvoltare de echipã.
Reporter: Câþi angajaþi are
compania?
Nikos Nikiforidis: Suntem o organizaþie tânãrã ºi, în prezent,
avem 80 de angajaþi. Funcþiile de
suport sunt locate în centrul nostru
din Bucureºti, în timp ce echipa de
vânzãri este prezentã în întreaga
þarã, pentru a fi mai aproape de
consumatori. Avem o strategie clarã de HR de a creºte capabilitãþile
noastre, ceea ce înseamnã cã sun-

tem în permaneþã în cãutare de noi
talente. Aceasta merge mânã în
mânã cu planul de investiþii pe termen lung de a le oferi oamenilor
noºtri echipamente de ultimã generaþie ºi traininguri structurate
pentru a le îmbunãtãþi abilitãþile ºi
competenþele.
Reporter: Cât ocupaþi din piaþa
autohtonã a þigaretelor?
Nikos Nikiforidis: Imperial Tobacco performeazã extrem de
bine, printr-o creºtere organicã a
afacerii sale. Suntem mândri cã am
atins în câþiva ani o cotã de piaþã de
3% într-o industrie aºezatã ºi foarte competitivã, prin vânzãrile mãrcii noastre premium Davidoff
(parte din Topul celor mai vândute
10 mãrci din România) ºi liderului
mondial în tutunul pentru rulat,
Golden Virginia. Desigur, luãm în
considerare ºi alte oportunitãþi
care pot apãrea în piaþã ºi evaluãm
frecvent opþiunea unei eventuale
noi lansãri din bogatul portofoliu
Imperial Brands.
Reporter: Mulþumesc! n

Principalul factor de creºtere a pieþei negre din
România este diferenþa majorã dintre preþurile
þigaretelor din þara noastrã ºi cele din þãrile
învecinate, care nu sunt membre UE".

MINISTRUL FINANÞELOR PUBLICE EUGEN TEODOROVICI:

“Ceicareseocupãdecontrabandã
artrebuisãseteamã”
Cei care se ocupã de contrabandã
ar trebui sã se teamã, a avertizat, recent, ministrul Finanþelor Publice
Eugen Teodorovici, prezent la Giurgiu, la evenimentul de lansare a campaniei naþionale “Contrabanda e crimã organizatã!”, care urmãreºte
conºtientizarea efectelor negative
ale fenomenului.
Ministrul de resort a anunþat cã, de
la 1 ianuarie 2020, va intra în vigoare
un sistem care va asigura trasabilitatea produselor din tutun, iar acestea
vor putea fi urmãrite la nivel european,
astfel încât cei care se ocupã de contrabandã ar trebui sã se teamã.
Eugen Teodorovici a declarat: “De
la 1 ianuarie, vom implementa în
România, un sistem de trasabilitate,
prin care vom putea urmãri parcursul
fiecãrui produs din tutun, la nivel european. Cei care activeazã în zona
aceasta sã se teamã ºi sã renunþe la
aceastã practicã, noi vom ºti exact tot
ce intrã în þarã ºi pe ce raft ajunge”.
Ministrul de Finanþe a subliniat
faptul cã Bulgaria ºi Ungaria au implementat, deja, sisteme similare ºi
cã România urmeazã sã se alinieze
standardelor europene în aceastã privinþã.
Potrivit domniei sale, bugetul de
stat pierde, anual, aproximativ 700
de milioane de euro din cauza contrabandei cu þigarete, o sumã importantã care ar putea fi utilizatã în dotarea ºi modernizarea direcþiilor vamale astfel încât fenomenul contrabandei sã fie diminuat.
În ceea ce priveºte colaborarea cu
autoritãþile din Ucraina, ministrul a
adãugat: “Noi vom face tot ce trebuie
ca acest fenomen sã se reducã, cu sau
fãrã cooperarea partenerilor noºtri,
dar lista de obiective de colaborare,

importante pentru ambele pãrþi, este
foarte lungã ºi sper sã gãsim calea
cea bunã pentru a le bifa unul câte
unul”.
Anul acesta, contrabanda cu þigãri
a ajuns la cel mai scãzut nivel din ultimii ºase ani, iar acest lucru ar trebui
sã motiveze autoritãþile ºi mai mult
sã lupte pentru scãderea comerþului
ilicit, a mai spus ministrul, explicând: “Trebuie spus cã din ce
înseamnã relaþia cu Republica Moldova, înþeleg din cifre pe care le
avem la dispoziþie cã 70% din contrabandã este pe fâºia verde ºi cred cã
ar trebui sã ne concentrãm asupra
acestui aspect. Trebuie sã fie un efort

comun al Ministerului de Interne ºi
al Ministerului Finanþelor Publice
(MFP) prin ANAF. Nu este o luptã
uºoarã. Vreau sã susþin lupta împotriva evaziunii fiscale, în mod general, a contrabandei (nu doar a celei cu
þigãri, ci ºi cu orice fel de produse pe
care legea le interzice)”.
Domnia sa a mai amintit cã existã
o iniþiativã ca Autoritatea Vamalã sã
fie transferatã din subordinea ANAF
ºi sã fie înfiinþatã o nouã structurã total independentã, pe model european,
care sã aibã ca principal obiectiv reducerea substanþialã a evaziunii fiscale ºi a contrabandei.
“Cea mai bunã logicã este sã sepa-

rãm aceastã structurã vamalã de
ANAF, iar practica europeanã aratã
asta. Trebuie sã le asigurãm acestor
echipe tot, de la statut, salarizare, la
forþã legalã, salarii, fonduri, locaþii
etc. pe care trebuie sã le aibã ca sã se
lupte cu acest fenomen. Trebuie sã
asigurãm acestei structuri sprijinul
financiar, legal, instituþional”, a conchis oficialul.
Totodatã, Eugen Teodorovici a
precizat cã centrul de pregãtire a
echipelor canine de la Vama Giurgiu
va fi transferat la Bucureºti, în noul
sediu din Pantelimon, iar alte douã
vor fi deschise în þarã la Cluj ºi Tulcea, subliniind: “Din partea mea, ca
ministru de Finanþe, va fi toleranþã
zero pentru tot ceea ce înseamnã evaziune fiscalã. Obiectivul nostru comun trebuie sã fie acela de a reduce
comerþul ilicit la modul general, iar
pentru asta este nevoie inclusiv de
campanii deschise ºi substanþiale în
ºcoli. Cred cã în bugetul pentru anul
2020 va exista o alocare substanþialã
pentru a susþine activitatea ºi achiziþiile în zona aceasta vamalã, contra
contrabandei, pentru a le asigura
acestor entitãþi tot ceea ce au nevoie,
de la echipamente, la maºini, la medici veterinari pentru cãþei º.a.m.d”.
Autoritatea vamalã de la noi a
început sã lucreze cu echipe canine
în anii 1999-2000 ºi, potrivit coordonatorului Centrului de formare al
echipelor canine, anual, din amenzi,
din confiscarea þigãrilor de contrabandã ºi a maºinilor care au fost utilizate în aceastã activitate, statul colecteazã circa 1 milion de euro, autoritãþile implicate investind pentru
pregãtirea ºi întreþinerea echipelor
canine aproximativ 150.000 de
euro. n
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COMPANII

ÎN 2018

Cantitatea recoltatã a scãzut, deºi
suprafaþa cultivatã cu tutun a crescut
Comerþul internaþional cu produse din tutun
PERIOADA
Ianuarie-Mai 2019 (date revizuite)
Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun
Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate), trabucuri ºi þigarete, din
tutun sau din înlocuitori de tutun
Tutunuri ºi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri "omogenizate"
sau "reconstituite"; extracte ºi esenþe
Sursa: INS

EXPORT
Kg
Mii euro
1066233
3427.53

IMPORT
Kg
Mii euro
12582896
72331.89

16218270

282075.01

3721044

42496.54

3581582

90394.90

6237031

39422.34

Subvenþiile acordate cultivatorilor de tutun din þara noastrã
Forma de sprijin

S

uprafaþa cultivatã cu tutun la
noi în þarã a crescut uºor, anul
trecut, la 1.100 de hectare,
conform datelor operative ale
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR), de la 800 de hectare în 2017, respectiv 900 ha în 2016.
Din datele Institutului Naþional de
Statisticã (INS), reiese cã, în fiecare
dintre anii 2013 ºi 2014, am avut culti-

vate 900 ha de tutun, aceastã suprafaþã
scãzând la 700 hectare, în 2015.
Anul trecut, a fost cultivat tutun în
judeþele Dolj, Teleorman, Mureº,
Ilfov, Argeº, Mehedinþi, Iaºi, Dâmboviþa, Bihor, Alba, Galaþi, Olt, Vaslui,
Brãila, Buzãu, Bacãu, Ialomiþa, Giurgiu, Satu-Mare, Cluj, numãrul operatorilor economici care au cultivat tutun fiind de 382, potrivit APIA.

În primele cinci luni ale acestui an, producþia de
þigarete conþinând tutun sau amestecuri de tutun ºi
înlocuitori de tutun s-a ridicat la

22.998 de tone,
iar livrãrile au fost de

23.135 de tone,

acestea cifrându-se la aproape

963,35 milioane lei,

potrivit datelor pe care ni le-a transmis Institutul
Naþional de Statisticã (INS).

Cantitatea de tutun recoltatã anul
trecut a scãzut la 1.282 kg/ha, de la
1.522 kg/ha în 2017, respectiv 1.788
kg/ha în 2016. În anii anteriori, recolta de tutun a fost de 1.448 în 2015,
1.643 în 2014, respectiv 1.442 în
2013, potrivit surselor citate.
În România se cultivã varietatea de
tutun Burley.
Reprezentanþii MADR ne-a transmis cã, pentru perioada 2015-2020,
cultivatorii de tutun beneficiazã de urmãtoarele scheme de sprijin:
Ø Schemele de plãþi directe:
a) schema de platã unicã pe suprafaþã;
b) plata redistributivã;
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climã ºi mediu;
d) plata pentru tinerii fermieri;
f) schema simplificatã pentru micii
fermieri.
Ø Ajutoarele naþionale tranzitorii,
care se acordã în domeniul vegetal, în
limita prevederilor bugetare anuale
alocate Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.
Ø Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizatã în agriculturã (pentru o
cantitate de 140 l/ha). n

Schema de platã unicã pe suprafaþã
1-5 ha
Plata
redistributivã
5 -30 ha
Plata pentru înverzire
Plata pentru tinerii fermieri
Ajutoarele naþionale tranzitorii ANT1*
Ajutoarele naþionale tranzitorii ANT4 *
Ajutor de stat pentru pentru motorina
utilizatã în agriculturã (140 litri/ha)
*informaþii APIA

2015
Cuantum euro/ha
79,7392
5,0000
51,0789
59,1277
19,9348

2016
Cuantum euro/ha
96,8800
5,0000
48,8500
57,3700
22,8700

2017
Cuantum euro/ha
97,2452
5,0000
48,3251
57,1745
24,3113

2018
Cuantum euro/ha
102,5697
5,0000
50,3626
58,2361
25,8405

19,1942

17,7200

17,7204

14,7033

1890,4900

2011,3676

2078,7200

1487,6627

251,65 lei

251,65 lei

198,59 lei

243,39 lei

