
În primele nouã luni ale anului curent,
poliþiºtii de frontierã au reþinut în vederea
confiscãrii 2.498.893 pachete þigãri, cu o

valoare de 31.180.076 lei (2.141.731 pachete
þigãri fac obiectul contrabandei), 59.177 kg

tutun ºi 734,7 kg tutun de narghilea. De
asemenea, au fost identificate ºi destructurate
ºase grupãri organizate în vederea sãvârºirii
infracþiunii de contrabandã cu þigãri, în care

au fost identificate 52 de persoane.
În întreg anul 2020, poliþia de la frontiera
þãrii a reþinut 4,2 milioane de pachete cu
þigãri, având o valoare aproximativã de

51,7 milioane lei, peste 13.000 kg tutun, 205
kg tutun pentru narghilea ºi au fost

identificate ºi destructurate ºapte grupuri
organizate în vederea sãvârºirii infracþiunii de

contrabandã cu þigãri, în care au fost
implicate 36 de persoane.
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Pe podiumul
producãtorilor europeni

N
u multe industrii ne
oferã ºansa sã fim în
top trei þãri europene
la producþie. România
se aflã, de ceva ani, pe
podiumul pro-
ducãtorilor eu-

ropeni de þigarete, ocupând
locul al treilea, dupã Germa-
nia ºi Polonia. Contribuþia
sectorului tutunului la PIB a
fost de 1,6%, în 2019 (cu taxe
ºi impozite de circa 3,6 mi-
liarde euro), anul trecut acest
domeniu devenind cel mai solid con-
tribuabil pentru statul român, cu o
contribuþie la buget de circa 3,7 mi-
liarde euro, conform companiilor de
cercetare.

Asociaþia pentru Studii ºi Prognoze
Economico-Sociale (ASPES) preco-
nizeazã cã, într-un scenariu optimist,
sectorul tutunului ar putea avea un im-
pact în economie de 5,7 miliarde euro
anual, respectiv 2,56% din PIB. În

acest scenariu, care se bazeazã pe o
creºtere a economiei la nivelul poten-
þialului þãrii, contrabanda se situeazã la
nivelul mediu din Uniunea Europeanã,
de circa 10%, cifra de afaceri a secto-

rului se majoreazã cu 8%, iar
cea din domeniile conexe cu
9-12%.

Un alt scenariu fãcut de
ASPES ia în calcul ipoteza unei
recesiuni la nivelul Uniunii Eu-
ropene, caz în care contrabanda
cu þigarete ar creºte cu 10 p.p.
faþã de un nivel mediu de 16

p.p., aceasta fiind însoþitã de o scãdere
abruptã de 18% a cifrei de afaceri rea-
lizatã de industrie ºi o reducere impor-
tantã a cifrelor de afaceri în domeniile
conexe. În acest scenariu pesimist,
pierderea PIB ar fi de aproximativ
1,46 miliarde euro/an. Contribuþia
sectorului s-ar diminua la doar 2,1 mi-
liarde euro, reprezentând echivalentul
a circa 0,95% din PIB, faþã de
contribuþia sectorului în 2019.

Ultimul scenariu al ASPES - cel de
creºtere moderatã - presupune o cifrã
de afaceri a sectorului în creºtere cu
numai 3%, iar în domeniile conexe cu
3-5%. Contrabanda se situeazã la un
nivel mediu de 16%. În aceste condiþii,
sectorul va vira la buget aproximativ
4,6 miliarde euro anual ºi va avea o
pondere în PIB de 2,04%.

Conform sursei citate, 75-80% din
cifra de afaceri a industriei de profil re-
prezintã sume virate la bugetul statu-
lui, totalul acestora fiind, anul trecut,
cu 10,9% mai mare decât în 2019, con-
form Ministerului Finanþelor. Suma
încasãrilor din accize, în 2020, s-a ci-
frat la aproape 14,4 miliarde lei, în pri-
mele zece luni ale anului în curs înca-
sãrile din accizele la þigarete fiind de
peste 13 miliarde lei, potrivit cifrelor
ANAF.

În 2020, totalul exporturilor a fost
de peste 1,3 miliarde euro, în creºtere
cu 45% faþã de anul precedent, contri-
buþia pozitivã a tutunului la balanþa de

plãþi ajungând la circa un miliard de
euro.

Piaþa neagrã a þigaretelor a crescut
uºor, în septembrie 2021, pânã 8,3%
din totalul consumului, fiind cu 0,6
p.p. mai mare decât cea din luna iulie,
conform Novel Research. Contraban-
da s-a menþinut relativ constantã în
majoritatea regiunilor þãrii, o creºtere
de 2,1 p.p., pânã la 5,3%, înregis-
trându-se în Bucureºti.

Industria îºi exprimã seranþa ca
aceastã urcare uºoarã sã nu se trans-
forme într-o majorare semnificativã
în lunile de iarnã, când, de obicei,
contrabanda creºte. Combaterea tra-
ficului ilegal cu produse din tutun este
una dintre direcþiile principale pe care
se bazeazã activitatea producãtorilor
de profil. La aceasta se alãturã inova-
þia, cercetarea, investiþiile în portofo-
liul de produse de nouã generaþie,
companiile de profil solicitând în
continuare predictibilitate fiscalã ºi
stabilitate legislativã. n
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“Suntemangajaþi 100%în
construireaunuiviitor fãrã fum”

(Interviu cu Daniel Cuevas, Director General Philip Morris România)

l Cu aproape 500 de milioane investiþi începând din 2017 ºi investiþii suplimentare de peste 100 de milioane de dolari în perioada 2022-2023, fabrica din Otopeni
se aflã în centrul strategiei companiei de a construi un viitor fãrã fum l Daniel Cuevas: „Un profil de risc scãzut [al produsului din tutun] ar trebui sã determine o
reglementare diferenþiatã, inclusiv din punct de vedere fiscal”

Reporter: Cum a evoluat industria
tutunul în ultima perioadã, de pande-
mie ºi schimbãri care ne-au obligat la
digitalizare mai rapid decât ne-am fi
aºteptat?

Daniel Cuevas: O întrebare foarte
bunã, la care voi rãspunde referin-
du-mã strict la compania pe care o re-
prezint. Philip Morris International
(PMI) este o companie aflatã în plin
proces de transformare - acum apro-
ximativ 13 ani am început sã ne con-
centrãm asupra cercetãrii ºi dezvoltã-
rii produselor fãrã fum ca alternativã
la continuarea fumatului, iar în 2016
am fãcut publicã ambiþia companiei
de a convinge toþi fumãtorii adulþi
care, altfel, ar continua sã fumeze sã
treacã la produse fãrã fum cât mai
curând posibil.

Ne-am transformat din temelii pen-
tru a construi un viitor fãrã fum. În ulti-
mul an ºi jumãtate, aceastã transfor-
mare a fost acceleratã ºi datoritã digi-
talizãrii proceselor ºi activitãþilor co-
merciale. Ne-am concentrat pe digita-
lizarea proceselor ºi a activitãþii pentru
a fi mai aproape de consumatori, pen-
tru a le putea oferi acces facil la produ-
se ºi serviciile noastre.

Am investit constant în îmbunãtãþi-
rea infrastructurii digitale, astfel încât
utilizatorii adulþi sã îºi poatã comanda
online tot ce au nevoie pentru o expe-
rienþã completã, fãrã costuri suplimen-
tare de transport ºi cu livrãri rapide ºi
sigure.

Dacã mã uit la rezultatele compa-
niei din ultimul an, pot spune cã deci-
zia strategicã a Philip Morris Interna-
tional de a convinge toþi fumãtorii
adulþi care altfel ar continua sã fumeze
sã înlocuiascã produsele din tutun care
ard, cum sunt þigãrile, cu produse fãrã
fum, fundamentate ºtiinþific a fost una
corectã ºi cã suntem pe drumul cel bun
în atingerea acestui obiectiv. La nivel
global, la finalul lunii septembrie
2021, produsele fãrã fum dezvoltate
de PMI sunt disponibile pentru vânza-
re în 70 de pieþe în principalele oraºe
sau la nivel naþional, iar PMI estimea-
zã cã aproximativ 14,9 milioane de fu-
mãtori adulþi din întreaga lume au tre-
cut la IQOS, dispozitivul care încãl-
zeºte tutunul dezvoltat de compania
noastrã, ºi au renunþat la fumat.

Reporter: Cum a evoluat acest seg-
ment al produselor alternative la þigã-
rile clasice ºi cum este împãrþitã piaþa
de profil? Care este gradul de adoptare
a produselor fãrã fum în rândul popu-
laþiei?

Daniel Cuevas: IQOS, dispozitivul
care încãlzeºte tutunul dezvoltat de
Philip Morris International, a fost lan-

sat în România în to-
amna anului 2015.
De atunci, numãrul
fumãtorilor adulþi

care au decis sã
treacã
de la
þigãri

t radi-
þionale

la acea-
stã alter-

nativã la
continuarea

f u m a t u l u i
creºte încet,

dar constant,
iar în oraºele

mari, IQOS a de-
venit o marcã im-

portantã în catego-
ria produselor fãrã

fum. Ne bucurãm sã vedem consuma-
tori adulþi care fac trecerea la produse-
le noastre, ce reprezintã o alternativã
mai bunã decât continuarea fumatului
ºi care pot, astfel, sã se bucure de bene-
ficiile pe care tehnologia dezvoltatã de
compania noastrã le aduce în viaþa lor.

Categoria produselor fãrã fum are,
în continuare, o pondere micã pe piaþã,
raportat la numãrul fumãtorilor adulþi
din România, însã are potenþial. Înlo-
cuirea þigãrilor cu aceste alternative va
fi posibilã doar dacã cei 5 milioane de
fumãtori adulþi actuali vor avea acces
la informaþii corecte despre aceste
produse. Gradul de dezinformare în
legãturã cu produsele fãrã fum este
foarte mare, deºi suntem prezenþi pe
aceastã piaþã de aproape ºase ani.

Vrem sã construim un viitor fãrã
fum, sã înlocuim complet þigãrile cât
mai curând posibil ºi ne concentrãm re-
sursele pe dezvoltarea, fundamentarea
ºtiinþificã ºi comercializarea responsa-
bilã a produselor fãrã fum. Deoarece nu
ard tutunul, aceste produse inovatoare

nu produc fum, ci un aerosol care conþi-
ne niveluri semnificativ reduse ale
compuºilor chimici nocivi care cauzea-
zã bolile asociate fumatului.

Din fericire, în întreaga lume, socie-
tatea începe sã realizeze potenþialul
enorm pe care îl au aceste produse în
rezolvarea uneia dintre cele mai mari
probleme de sãnãtate la nivel global,
problema fumatului. Un sondaj reali-
zat de compania de cercetare Povaddo
la nivel global, la cererea PMI, aratã cã
73% dintre respondenþi doresc ca gu-
vernele sã ia în considerare rolul pe
care îl pot avea produsele alternative
în construirea unui viitor fãrã fum în
þãrile lor.

Reporter: Ce estimaþi cã va urma
în acest domeniu?

Daniel Cuevas: Inovaþiile din ºtiin-
þã ºi tehnologie au fãcut ca produsele
fãrã fum sã existe astãzi ºi ca un viitor
fãrã þigãri sã fie posibil. PMI a investit,
în ultimii 13 ani, peste 8,1 miliarde de
dolari în cercetarea ºi dezvoltarea pro-
duselor fãrã fum – care deºi nu sunt
lipsite de riscuri – sunt o alegere mai
bunã pentru adulþii care altfel ar conti-
nua sã fumeze. Vreau sã subliniez cã
cea mai bunã alegere pentru persoane-
le care fumeazã este sã renunþe com-
plet la þigãri ºi nicotinã. În continuare,
este foarte important sã nu expunem
minorii la fumat, sã prevenim iniþierea
ºi sã promovãm renunþarea la fumat.
Dar nu le putem refuza acelor adulþi
care nu renunþã la fumat oportunitatea
de a trece la alternative mai bune.

Continuãm sã ne concentrãm resur-
sele pe dezvoltarea fundamentatã
ºtiinþific a produselor fãrã fum ºi pe
comercializarea responsabilã a acesto-
ra cu scopul de a înlocui complet þigã-
rile ºi credem cã, susþinuþi de un cadru
de reglementare adecvat ºi de societa-
tea civilã, acest lucru se poate
întâmpla în decurs de 10-15 ani în mai
multe þãri. Ne-am dori ca ºi România
sã se numere printre acestea, dar mai
avem un drum lung de parcurs pânã
acolo.

Înlocuirea þigãrilor cu aceste alter-
native va fi posibilã doar dacã adulþii
care fumeazã în prezent au acces la in-
formaþii corecte despre aceste produ-
se. O nouã generaþie de politici publi-
ce, inclusiv fiscale, poate contribui
semnificativ la înlocuirea þigãrilor în
rândul celor 5 milioane de români
care, altfel, ar continua sã fumeze, pre-
cum ºi la îmbunãtãþirea sãnãtãþii pu-
blice.

Reporter: Cum apreciaþi modul în
care a evoluat contrabanda cu produse
din tutun?

Daniel Cuevas: În 2020, contra-
banda cu þigarete, reflectatã în con-
sum, s-a situat la un nivel minim isto-
ric, de 9,4%. Aceastã tendinþã se men-
þine ºi în 2021.

Principalele cauze pentru acest ni-
vel minim istoric îl reprezintã restric-
þiile de circulaþie impuse în contextul
pandemiei, dar ºi acþiunile susþinute
ale autoritãþilor de aplicare a legii. În
fiecare zi sunt înregistrate noi capturi,
iar acest lucru ne spune cã, deºi nivelul
contrabandei a scãzut, activitatea
infracþionalã continuã ºi chiar în ritm
susþinut. Amintesc cã, în luna mai, au-
toritãþile române au reuºit, printr-o ac-
þiune coordonatã remarcabilã, dez-
membrarea unei reþele infracþionale
care opera inclusiv o fabricã ilegalã în
sudul României ºi au confiscat aproxi-
mativ 50 de tone de tutun brut ºi sute
de mii de blanchete contrafãcute.

Avem o relaþie de dialog ºi coopera-
re cu autoritãþile de control pentru cã
avem un obiectiv comun: eradicarea
comerþului ilicit cu produse din tutun.
Am atras atenþia în mai multe rânduri
asupra pericolelor presupuse de con-
trabandã ºi contrafacere ºi am îndem-
nat sectorul privat ºi cel public sã îºi
uneascã forþele pentru a combate co-
merþul ilicit. Tocmai pentru a încuraja
acest tip pe parteneriat public privat,
PMI a anunþat recent lansarea celei
de-a treia runde de finanþare a PMI
IMPACT, iniþiativã globalã care susþi-
ne proiecte menite sã reducã sau sã
previnã comerþul ilicit, inclusiv în
România.

Un alt aspect demn de menþionat re-
feritor la acest subiect este faptul cã,
pe fondul micºorãrii fãrã precedent a
pieþei negre a þigaretelor ºi al unui ca-
dru fiscal stabil, companiile de tutun
au virat la bugetul statului român peste
3,6 miliarde de euro, sumã care în-
seamnã accize, TVAºi alte taxe, impo-
zite ºi contribuþii aferente anului 2020.
Astfel, aceste companii au devenit

cele mai solide contributoare la bu-
getul de stat. Suma este în creºtere cu
peste 10% faþã de taxele plãtite pentru
anul anterior. Bineînþeles, pentru a
menþine aceasta tendinþã, este necesa-
rã o predictibilitate fiscalã ºi legislati-
vã, ceea ce se dovedeºte a fi dificil în
situaþii de crizã.

Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
mai trebui luate pentru scãderea pieþei
negre a þigãrilor?

Daniel Cuevas: Contrabanda cu þi-
gãri este un fenomen foarte grav care
aduce prejudicii nu doar bugetului de
stat, ci reprezintã o ameninþare serioa-
sã ºi la adresa securitãþii naþionale.
Existã mai multe mãsuri care pot avea
impact asupra reducerii acestui feno-
men.

Pe plan legislativ sunt necesare mai
multe schimbãri pe care, împreunã cu
autoritãþile de aplicare a legii, le-am
solicitat la nivel de industrie în ultimii
ani. Includerea contrabandei în cate-
goria ameninþãrilor identificate în
Strategia de apãrare a þãrii ar putea
constitui baza pentru aceste modificãri
care includ reglementarea unitarã, pe
criteriu cantitativ, a infracþiunii de
contrabandã cu þigarete, precum ºi sta-
bilirea unor atribuþii specifice pentru
poliþia localã ºi jandarmerie, întrucât
comerþul ilegal cu þigarete se des-
fãºoarã aproape nestingherit în zona
de competenþã a acestora – pieþe, obo-
are, staþii de metrou.

Însã, orice mãsurã legislativã trebu-
ie însoþitã de conºtientizarea publicu-
lui larg, iar aici avem o problemã ma-
jorã. Majoritatea românilor considerã
contrabanda, în special contrabanda
cu tutun, o infracþiune minorã, social
acceptabilã, care „nu face rãu”. Ceea
ce ar trebui spus mai des este cã acea-
stã infracþiune scade veniturile la bu-
getul de stat, finanþeazã reþele de in-
fracþionalitate mult mai complexe,
care se ocupã inclusiv cu proxenetism,
trafic de droguri ºi persoane ºi chiar te-
rorism. Traficanþii nu sunt „haiduci
moderni”, aºa cum îi percepe publicul,
ci infractori periculoºi ºi ar trebui tra-
taþi ca atare. Aºa cã avem mare nevoie
de acþiuni de conºtientizare pentru ca
publicul sã înþeleagã gravitatea acestei
infracþiuni.

Reporter: Cum caracterizaþi legis-
laþia din domeniu?

Daniel Cuevas: În 2016, România
a realizat cel mai mare salt pozitiv
înregistrat vreodatã de o þarã, de 12 lo-
curi, în domeniul politicilor de control
al consumului de tutun. Ca urmare a
adoptãrii legii de transpunere a Direc-
tivei privind produsele din tutun ºi a
legislaþiei de interzicere a fumatului în
spaþiile publice închise, þara noastrã a
ajuns pe locul 7, de pe 19. Astfel,
România se aflã, alãturi de Irlanda,
Malta, Norvegia ºi Ungaria în gru-
pul-lider al þãrilor europene cu legisla-
þii exhaustive care reglementeazã con-
sumul de tutun.

ªi produsele din tutun care nu ard
sunt reglementate de cãtre Directiva
privind produsele din tutun, transpusã

în legislaþia din România prin Legea
201/2016. Conform legii, înainte cu
ºase luni de punerea pe piaþã a acestor
produse, producãtorii/importatorii au
obligaþia de a depune într-un sistem al
Comisiei Europene, la care statul
membru are acces nelimitat (Ministe-
rele Sãnãtãþii, în general), un dosar cu
toate ingredientele ºi emisiile, precum
ºi studii relevante legate de produs.

Prin urmare, domeniul este destul
de bine reglementat, iar noi respectãm
cu stricteþe reglementãrile existente.
Lipseºte, însã, un element esenþial
pentru fumãtorii adulþi care cautã al-
ternative mai bune la fumat: regle-
mentarea în funcþie de profilul de risc
al produsului – un profil de risc scãzut
ar trebui sã determine o reglementare
diferenþiatã, inclusiv din punct de ve-
dere fiscal. Cred cã este momentul sã
lãsãm ideologia deoparte ºi sã vorbim
cu toþi factorii interesaþi pe baza date-
lor ºtiinþifice existente, pentru a crea o
reglementare care sã rãspundã inova-
þiilor tehnologice ºi ºtiinþifice din ulti-
mii ani. Nivelul de dezinformare cu
privire la produsele cu profil de risc re-
dus este foarte mare ºi cred cã este în
avantajul tuturor sã purtãm un dialog
onest, bazat pe date, legat de beneficii-
le ºi riscurile acestor noi produse ºi de
reglementãrile diferite pe care ar tre-
bui sã le adoptãm.

Un lucru este clar: toate produsele
din tutun trebuie reglementate, însã nu
toate produsele din tutun ar trebui re-
glementate în acelaºi mod.

Reporter: Ce proiecte investiþiona-
le aveþi pentru anul in curs?

Daniel Cuevas: În 2021, am conti-
nuat investiþiile în fabrica Philip
Morris România din Otopeni pentru a
dezvolta capacitãþi de producþie a con-
sumabilelor pentru IQOS, sistemul
electronic de încãlzire a tutunului dez-
voltat de Philip Morris International.
Aproape 100 de milioane de dolari au
fost investiþi doar în acest an, ceea ce
face ca investiþia totalã în aceastã faci-
litate de producþie, începând din 2017,
sã ajungã la aproape 500 de milioane
de dolari. Fabrica din Otopeni produce
consumabile pentru IQOS ºi este una
dintre cele trei fabrici de acest fel din
Europa, alãturi de cele din Italia ºi
Grecia, ºi una dintre cele opt care exis-
tã în întreaga lume. Prin urmare, Româ-
nia are un rol central în strategia Philip
Morris International de a construi un
viitor fãrã fum.

Continuãm sã investim ºi în infra-
structura de retail, în 2021 am ajuns la
40 de puncte de vânzare IQOS în cen-
tre comerciale, devenind astfel un ju-
cãtor important în acest segment.

De asemenea, accesul consumato-
rului la produsele noastre înseamnã un
sistem complex de CRM (Customer
Relationship Management), dar ºi in-
vestiþii în lanþul valoric pentru ca ºi
acesta sã facã tranziþia, în timp, la pro-
dusele fãrã fum.

Vom continua sã facem investiþii
în efortul nostru susþinut de a convin-
ge cât mai mulþi fumãtori români,

care, altfel, ar continua sã fumeze, sã
facã trecerea la produse care au po-
tenþialul de a fi mai puþin nocive
decât þigãrile.

Reporter: Ce proiecte aveþi pe par-
tea de inovaþie ºi cercetare?

Daniel Cuevas: Suntem o compa-
nie care crede în ºtiinþã ºi tehnologie.
Pe asta ne-am bazat atunci când am
hotãrât sã înlocuim þigãrile clasice cu
produse fãrã fum cât mai repede, în be-
neficiul fumãtorilor, al persoanelor din
jurul lor ºi al sãnãtãþii publice. Este vi-
tal ca alternativele fãrã fum la þigãri sã
fie evaluate ºi validate ºtiinþific. Con-
sumatorii ºi autoritãþile de reglemen-
tare meritã, deopotrivã, informaþii co-
recte ºi care nu induc în eroare, bazate
pe ºtiinþã, astfel încât sã poatã lua deci-
zii informate.

Acesta este motivul pentru care
facem investiþii semnificative în cer-
cetare ºi dezvoltare ºi dedicãm resur-
se substanþiale pentru ca cercetãrile
noastre sã fie publicate, discutate, ve-
rificate ºi validate de cãtre comunita-
tea ºtiinþificã. Programul nostru de
cercetare este inspirat de practicile
îndelungate ale industriei farmaceuti-
ce, iar evaluarea produselor acoperã o
gamã largã de domenii: de la dezvol-
tarea iniþialã a produsului, la cercetã-
rile de laborator ºi clinice, pânã la
monitorizarea utilizãrii pe piaþã a pro-
duselor noastre fãrã fum.

Continuãm sã dezvoltãm noi produ-
se ºi platforme care sã rãspundã nevoi-
lor consumatorilor. În plus, investim în
produse „dincolo de nicotinã”, ºi aici
voi aminti recentul acord pentru achi-
ziþia Fertin Pharma, companie lider în
dezvoltarea ºi fabricarea de produse
farmaceutice ºi de well-being inova-
toare bazate pe sisteme de administra-
re oralã ºi intra-oralã.

Viziunea unui viitor fãrã fum de þi-
garã este foarte ambiþioasã ºi înseam-
nã revoluþionarea unei industrii.
Aproape toate activitãþile noastre de
cercetare ºi dezvoltare, precum ºi ma-
joritatea investiþiilor noastre comer-
ciale sunt dedicate produselor fãrã
fum. ªi facem progrese rapide.

Ambiþia noastrã la nivel global este
ca cel puþin 40 de milioane de fumãtori
adulþi actuali sã fi trecut la produsele
noastre fãrã fum pânã în 2025.
Adãugându-i la aceºtia ºi pe cei care
renunþã complet la tutun ºi nicotinã,
estimãm cã, astfel, s-ar reduce numã-
rul fumãtorilor de þigãri produse de
PMI cu 55 de milioane în acel interval
de timp, adicã de 4 ori mai repede
decât viteza preconizatã în þintele sta-
bilite de Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii. De asemenea, avem ambiþia ca,
pânã în 2025, 50% din profiturile noa-
stre brute sã provinã din vânzarea pro-
duselor fãrã fum.

Reporter: Cât din producþia de þi-
garete exportaþi ºi în ce þãri?

Daniel Cuevas: Peste 92% din pro-
ducþia de consumabile pentru IQOS a
fabricii Philip Morris România este
exportatã în peste 50 de þãri de pe cinci
continente. Un lucru care s-ar putea sã
vã surprindã este faptul cã valoarea to-
talã a exporturilor acestor consumabi-
le a depãºit valoarea exporturilor de
seminþe de floarea soarelui ale
României în 2020 ºi este comparabilã
cu exporturile de þigarete ale
României.

În momentul de faþã, putem sã afir-
mãm cã Philip Morris România repre-
zintã unul dintre exportatorii princi-
pali ai României, cu efecte benefice
evidente la nivelul întregii economii
naþionale.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi rea-
lizat în prima jumãtate a acestui an,
comparativ cu cea din perioada simila-
rã din 2020 ºi ce estimãri aveþi pentru
întreg anul 2021?

Daniel Cuevas: În 2020, cifra de
afaceri a companiei a fost de 2,8 mi-
liarde de lei. Nu comunicãm cifre îna-
inte de încheierea anului ºi este prema-
tur sã facem predicþii despre cum se va
termina 2021, dar ne aºteptãm sã atin-
gem cifre mai bune decât cele ale anu-
lui 2020. Suntem o companie puterni-
cã, în plin proces de transformare, care
poate depãºi orice provocãri ºi care nu
se va opri din drumul sãu cãtre o Româ-
nie fãrã fum.

Reporter: Câþi angajaþi are compa-
nia?

Daniel Cuevas: În România, Philip
Morris are un numãr total de aproxi-
mativ 1.200 de angajaþi care îºi des-
fãºoarã activitatea în biroul central din
Bucureºti, în sediile regionale ºi în fa-
brica din Otopeni. Dintre aceºtia,

aproximativ 250 sunt în divizia co-
mercialã (inclusiv pentru posturile de
suport, cum ar fi IT, Financiar, Resurse
Umane), iar aproximativ 950 în fabri-
ca din Otopeni.

La aceºtia se adaugã alþi aproxima-
tiv 1.000 de angajaþi ai companiilor cu
care colaborãm în mod direct pentru
distribuirea ºi comercializarea produ-
selor companiei.

Angajaþii noºtri sunt cheia transfor-
mãrii noastre, iar pe tot parcursul ex-
perienþei lor în companie, fie cã este
vorba de România sau de altã þarã, ne
dorim sã se simtã susþinuþi, respectaþi
ºi sã aibã posibilitatea de a-ºi aduce
contribuþia la misiunea Philip Morris
International de a construi un viitor
fãrã fum. Certificãrile pe care le-am
obþinut în ultimii ani, cum ar fi Top
Employer sau certificarea EQUAL-
SALARY, ne aratã cã suntem pe dru-
mul cel bun în ceea ce priveºte crearea
unui loc de muncã divers ºi incluziv ºi
cã cei care sunt interesaþi de o poziþie
în cadrul companiei ne vãd ca pe un
angajator alãturi de care îºi pot atinge
potenþialul ºi pot contribui la
schimbarea societãþii – suntem, cu alte
cuvinte, un angajator de top.

Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
Daniel Cuevas: Suntem liderii seg-

mentului de produse din tutun încãlzit
atât pe piaþa internaþionalã, cât ºi pe
cea din România, unde deþinem apro-
ximativ 80% din categorie începând
cu al doilea trimestru al anului 2021.
În România, consumabilele pentru
IQOS, reprezintã 4,3% din piaþa na-
þionalã a tutunului ºi a produselor din
tutun încãlzit, raportate la acelaºi
trimestru.

Deºi au trecut ºase ani de la lansarea
IQOS în România, trebuie spus cã
aceastã cotã de piaþã este în urma celor
mai multe pieþe europene în care
IQOS a fost lansat, iar aceasta se dato-
reazã gradului ridicat de dezinformare
care persistã în þara noastrã în legãturã
cu produsele din tutun cu potenþial de
risc redus.

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

Daniel Cuevas: Ambiþia noastrã
este de a convinge toþi fumãtorii
adulþi care, altfel, ar continua sã fu-
meze sã înlocuiascã produsele din
tutun care ard, cum sunt þigãrile, cu
produse fãrã fum, fundamentate
ºtiinþific, care reprezintã o alternati-
vã mult mai bunã decât continuarea
fumatului.

În 2021, am continuat investiþiile în
fabrica Philip Morris România din
Otopeni ºi am transformat-o într-o fa-
bricã modernã, cu tehnologii de ulti-
mã orã ºi peste 850 de angajaþi foarte
bine instruiþi. Aproape 100 de milioa-
ne de dolari au fost investiþi doar în
acest an, ceea ce face ca investiþia to-
talã în aceastã facilitate de producþie,
începând din 2017, sã ajungã la aproa-
pe 500 milioane de dolari.

Continuãm sã investim în fabrica
din Otopeni, peste 1000 de milioane
de dolari vor fi direcþionaþi spre aceas-
ta în perioada 2022-2023, ºi sã susþi-
nem dezvoltarea categoriei produselor
fãrã fum. Suntem angajaþi 100% în
construirea unui viitor fãrã fum ºi do-
rim sã convingem, ca ºi pânã acum, cât
mai mulþi fumãtori adulþi cã IQOS este
o alternativã mai bunã decât continua-
rea fumatului.

În 2021 am continuat expansiunea
universului de retail ºi am devenit
astfel un jucãtor important în acest
segment, deºi, în urmã cu cinci ani,
aproape nu existam în acest canal. La
nivelul întregii þãri, operãm un numãr
de peste 40 de puncte de vânzare
IQOS în centre comerciale. Doar în
2021 am extins cu peste 1.000 nu-
mãrul magazinelor tradiþionale care au
listate la vânzare dispozitivele IQOS,
cu scopul de a facilita accesul consu-
matorilor atât la dispozitiv, cât ºi la
consumabilele aferente.

Tot în ultimul an am adaugat infra-
structurii de e-commerce platforme de
home delivery, astfel încât consuma-
torii adulþi sã aibã acces în siguranþã la
produsele noastre, ºi am crescut pon-
derea componentei digitale în toate
activitãþile de vânzare.

Toate acestea reprezintã un pas im-
portant în demersul nostru de a sprijini
fumãtorii sã facã alegeri mai bune
pentru ei ºi pentru cei apropiaþi lor.

Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Digitalizarea - esenþialã
pentru a rãspunde nevoilor

consumatorilor”
(Interviu cu Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice al Ariei Europa Centralã ºi de Sud în cadrul BAT)

Reporter: La mai bine de un an ºi
jumãtate de pandemie ºi în contextul
unei digitalizãri forþate, care ne obligã
sã ne îndreptãm cãtre servicii ºi produ-
se de tip smart, unde se situeazã indus-
tria tutunului? Cum a evoluat aceasta
în ultima perioadã?

Ileana Dumitru: Inovaþia ºi noile
tehnologii impacteazã la nivel global
toate industriile, produsele ºi consu-
matorii, iar digitalizarea este un ele-
ment important în cadrul unei compa-
nii cum este BAT. Este exact direcþia
aleasã de noi pentru viitor, bazatã pe
trei piloni principali: inovaþia în cerce-
tarea ºi dezvoltarea produselor noas-
tre; transformarea printr-o abordare
multidimensionalã a portofoliului
concentrat pe produse de nouã genera-
þie cu risc redus*, care sã rãspundã ne-
voilor ºi preferinþelor tot mai diverse
ale consumatorilor; sustenabilitatea
afacerii noastre, transpusã în reduce-
rea impactului asupra sãnãtãþii ºi a me-
diului.

În plus, la BAT am adus inovaþia ºi
în modelul de business al companiei
ce þine de retail, iar digitalizarea a de-
venit esenþialã pentru a rãspunde ne-
voilor consumatorilor ºi pentru a ne
sprijini partenerii comerciali, în spe-
cial pe cei din HoReCa ºi retail, puter-
nic afectaþi de aceastã perioadã difici-
lã. BAT România a devenit primul ju-
cãtor în domeniul produselor din tutun
care a înfiinþat o platformã de comenzi
on-line, am dezvoltat un sistem care
faciliteazã transferul de date în format
electronic, în timp real, între doi parte-
neri comerciali, dar ºi în sistemul de
lucru Tele-sales.

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
contrabandei cu produse din tutun, în
ultimul an?

Ileana Dumitru: Eforturile autori-
tãþilor împotriva combaterii comerþu-
lui ilicit au continuat ºi anul acesta, iar
în luna iulie piaþa neagrã a þigaretelor a
ajuns la 7,7% din totalul consumului,
cel mai mic nivel din 2021. Însã, deºi
conform www.stopcontrabanda.ro,
pânã în acest moment al anului autori-
tãþile au capturat peste 95 de milioane
de þigãri de contrabandã cu o valoare
totalã mai mare de 56 de milioane de
lei, contrabandiºtii cautã mereu noi
modalitãþi ºi rute prin care sã introducã
ilegal þigãri în piaþã.

Continuarea bunei colaborãri pe
care am avut-o de-a lungul anilor cu
autoritãþile înseamnã protejarea fumã-
torilor adulþi de produsele neregle-
mentate ºi diminuarea prejudiciilor
aduse bugetului de stat în fiecare an.
Pe fondul scãderii record a comerþului
ilicit care a coborât anul trecut pentru
prima datã sub nivelul de 10%, BAT a
fost, în anul 2020, cel mai mare contri-
buabil la bugetul României, cu un
aport total de aproape 9,6 miliarde de
lei (douã miliarde de euro), sub formã
de taxe ºi impozite. De asemenea, ni-
velul redus al contrabandei a adus ºi în
2021 o contribuþie consistentã a BAT
la finanþele statului, BAT contribuind
la bugetul de stat cu 7,8 miliarde de lei
în primele nouã luni ale anului curent,
însemnând o creºtere de 900 de milioa-
ne de lei (sau 13%) faþã de aceeaºi pe-
rioadã a lui 2020.

Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
mai trebui luate pentru scãderea pieþei

negre a þigãrilor?
Ileana Dumitru: Conform Strate-

giei Naþionale de Apãrare a þãrii pen-
tru perioada 2020-2024, contrabanda
este o ameninþare la adresa securitãþii
naþionale, iar investiþiile în siguranþa
frontierelor României sunt esenþiale
pentru reducerea unui fenomen care
ne afecteazã pe toþi: consumatori,
companii corecte ºi stat. Eforturile au-
toritãþilor de control trebuie susþinute
ºi ne bucurãm sã fim alãturi de parte-
nerii noºtri instituþionali, atât prin dia-
log ºi expertizã, cât ºi prin donaþii de
echipamente necesare în combaterea
traficului ilicit. În luna august, am
marcat alãturi de Poliþia Românã de
Frontierã 157 de ani de existenþã a
acestei instituþii, prilej cu care 250 de
camere speciale de supraveghere au
fost donate pentru a fi instalate pe
frontiera României, într-un efort de
combatere a traficului ilicit transfron-
talier. Proiectul Poliþiei de Frontierã
Române, realizat cu sprijinul BAT, va
acoperi segmente importante din gra-
niþa României, supuse încercãrilor
continue de trecere frauduloasã cu
cantitãþi semnificative de þigãri.

Reporter: Cum a evoluat segmentul
produselor alternative la þigãrile clasice
ºi cum este împãrþitã piaþa de profil?
Care este gradul de penetrare a produ-
selor fãrã fum în rândul populaþiei?

Ileana Dumitru: La nivel global,
BAT a investit miliarde de euro în cer-
cetarea, dezvoltarea ºi punerea pe pia-
þã a produselor cu risc redus. Ne-am
asumat obiectivul de a construi un vii-
tor mai bun, inclusiv prin reducerea
impactului afacerii noastre asupra sã-
nãtãþii, iar în prezent oferim consuma-
torilor adulþi o gamã variatã de produ-
se inovatoare între care þigãri electro-
nice, produse care încãlzesc tutunul ºi
produse moderne cu nicotinã pentru
uz oral.

glo Hyper este cel mai recent dispo-
zitiv de încãlzire a tutunului al BAT,
care nu implicã ardere. Spre deosebire
de þigarete, care ard tutunul la aproxi-
mativ 900 grade C, glo încãlzeºte tutu-
nul la o temperaturã de aproximativ
240 grade C. Este larg acceptat faptul
cã principalele riscuri asociate fuma-
tului sunt cauzate de inhalarea fumului
produs prin arderea tutunului, de aceea
glo are potenþialul de a reduce aceste
riscuri, iar rezultatele studiilor derula-
te pânã în prezent susþin acest poten-
þial.

Compania noastrã ºi-a asumat un
obiectiv foarte clar, de a construi un
viitor mai bun, iar principala direcþie
de îndeplinire a acestui obiectiv este
prin reducerea impactului afacerii
noastre asupra sãnãtãþii. Afacerea
noastrã nu este definitã prin produsele
comercializate, ci prin aºteptãrile con-
sumatorilor cãrora le rãspunde. Con-
sumatorii adulþi îºi doresc produse cu

un risc redus: este rolul nostru sã
investim în cercetarea ºi dezvoltarea
acestor produse, al autoritãþilor de re-
glementare sã le recunoascã specificul
diferit de þigarete ºi al presei de specia-
litate sã contribuie la o informare co-
rectã ºi completã a consumatorilor.

Reporter: Cum evolueazã cererea
din acest segment de piaþã ºi ce esti-
maþi cã va urma în acest domeniu?

Ileana Dumitru: Observãm o ape-
tenþã din ce în ce mai ridicatã pentru
produsele de ultimã generaþie cu risc
redus ºi de aceea construim un porto-
foliu divers de categorii de produse
care nu ard, create conform preferinþe-
lor consumatorilor adulþi. Percepþiile
consumatorilor sunt foarte importante
pentru a stabili dacã produsele care
încãlzesc tutunul, cum ar fi glo, pot
contribui la strategiile de reducere a
riscurilor asociate fumatului, oferind
consumatorilor alternative viabile la
fumat.

BAT a derulat, în acest an, prin in-
termediul IRES, al doilea astfel de stu-
diu de percepþie la nivelul consumato-
rilor, iar rezultatele sunt elocvente:
consumatorii români care au trecut la
glo ºi au renunþat complet la fumat
percep cele mai mari diferenþe între
utilizarea produselor din tutun încãlzit
ºi fumat: 86% dintre consumatori afir-
mã cã tuºesc mai puþin acum faþã de
atunci când fumau, peste 90% dintre
consumatorii români de glo considerã
cã acesta are un impact semnificativ
mai mic decât þigãrile asupra calitãþii
aerului din interior, asupra mirosului
hainelor ºi mâinilor ºi asupra respira-
þiei, 77% simt cã dantura lor e mai
puþin afectatã ºi 67% susþin cã per-
cep produsele pentru încãlzirea tutu-
nului ca având un impact redus asu-
pra stãrii lor fizice. Sunt rezultate
care ne încurajeazã foarte mult în cã-
lãtoria noastrã pentru un viitor mai
bun prin reducerea impactului asupra
sãnãtãþii. Ca atare, BAT încurajeazã
fumãtorii care altfel ar continua sã fu-
meze sã treacã complet la alternative
cu risc redus*.

Reporter: Cum caracterizaþi Le-
gislaþia din domeniu? Ce lipsuri are
aceasta ºi ce ar trebui fãcut pentru
îmbunãtãþirea ei?

Ileana Dumitru: BAT crede cu tã-
rie în alegeri informate ºi într-un dia-
log echilibrat ºi deschis ca element
fundamental pentru decizii informate
ºi corecte. Consumatorii sunt diferiþi,
cu experienþe ºi preferinþe proprii, iar
legislaþia trebuie sã þinã cont de acest
aspect. Autoritãþile care iau în consi-
derare mãsuri excesiv de restrictive,
adesea de suprareglementare, trebuie sã
aibã în vedere ºi dreptul consumatorilor
adulþi la decizii informate în ceea ce pri-
veºte produsele alternative la fumat.

Pe mãsurã ce tot mai mulþi români
fac trecerea spre produse cu potenþial

de risc redus ºi veniturile din acciza
aplicatã þigãrilor se reduc, înþelegem
nevoia de creºtere a taxãrii ºi pentru
aceste noi produse - þigãri electronice
ºi produse care încãlzesc tutunul. ªtim
cã alte þãri în care piaþa produselor care
încãlzesc tutunul a crescut, cum ar fi
Ucraina, Slovenia, Ungaria, Japonia ºi
Coreea de Sud au reacþionat rapid pen-
tru a preveni scãderea veniturilor din
accizã, iar în multe dintre aceste þãri
acciza produselor care încãlzesc tutu-
nul este egalã sau aproape egalã cu cea
pentru þigarete. Totuºi, sperãm cã au-
toritãþile române vor face creºteri mo-
derate ºi, mai important, etapizate,
care sã asigure un context economic
stabil ºi un cadru fiscal echilibrat, care
pot genera acea predictibilitate atât de
necesarã unei dezvoltãri solide a busi-
ness-ului.

Reporter: Ce proiecte investiþiona-
le aveþi pe acest segment?

Ileana Dumitru: BAT investeºte
constant resurse semnificative în cer-
cetarea ºi dezvoltarea noilor categorii
de produse fãrã combustie, dar ºi în di-
ferite categorii de studii care sã de-
monstreze potenþialul de risc redus al
acestora faþã de fumat. Pentru a
demonstra potenþialul glo de a reduce
riscurile asociate fumatului, BAT a rea-
lizat pânã acum peste 300 de studii
chimice, biologice, clinice ºi compor-
tamentale, dar ºi cel mai lung studiu
clinic în domeniu, derulat în Marea
Britanie timp de un an de zile. Princi-
palul obiectiv este analiza impactului
trecerii de la fumat la glo asupra expu-
nerii la anumite substanþe nocive, pre-
cum ºi indicatorii de risc potenþial ai
mai multor boli asociate fumatului
faþã de continuarea fumatului, iar re-
zultatele preliminare ale acestui studiu
sunt încurajatoare.

Reporter: Ce alte investiþii aþi rea-
lizat în ultima perioadã ºi ce planuri de
investiþii aveþi în general, pentru anul
în curs?

Ileana Dumitru: Suntem prezenþi
pe piaþa din România încã din 1996,
prin trei entitãþi: fabrica de producþie
din Ploieºti, compania de distribuþie la

nivel naþional ºi un centru global de
servicii. Suntem un investitor strategic
în România, fabrica BAT de la Ploieºti
fiind a doua cea mai mare din Uniunea
Europeanã a grupului ºi între primele
cinci la nivel global. De asemenea, an-
gajamentul BAT faþã de România este
demonstrat ºi prin faptul cã România
este prima þarã din Uniunea Europea-
nã ºi al treilea centru global în care
sunt produse consumabile din tutun
folosite împreunã cu glo. Am investit
peste 500 de milioane de euro în fabri-
ca de la Ploieºti, iar în urma acestor in-
vestiþii producþia de þigarete a crescut
cu circa 20% în ultimii ani.

BAT va continua sã investeascã în
dezvoltarea afacerii sale în România,
în creºterea profesionalã permanentã a
angajaþilor sãi ºi în proiecte cu impact
pozitiv pentru societate ºi comunitãþi.
Pentru a ne atinge aceste obiective
însã este nevoie de un context econo-
mic stabil ºi de un cadru fiscal echili-
brat, care pot genera acea predictibili-
tate atât de necesarã unei dezvoltãri
solide a business-ului.

Reporter: Ce proiecte aveþi pe par-
tea de inovaþie ºi cercetare?

Ileana Dumitru: Ne-am asumat
angajamentul de a construi un viitor
mai bun, prin reducerea impactului
asupra sãnãtãþii. Peste 1.500 de oa-
meni de ºtiinþã ºi ingineri dedicaþi din
cadrul BAT deruleazã cercetãri ºtiinþi-
fice în domenii precum chimia, toxi-
cologia, studiile clinice ºi comporta-
mentale pentru a dezvolta o gamã lar-
gã de produse din tutun ºi nicotinã care
sã ofere fumãtorilor adulþi din întreaga
lume alternative cu risc redus la fumat.
De asemenea, am realizat pânã acum
peste 300 de studii care, coroborate,
susþin potenþialul de risc redus al glo,
iar în prezent efectuãm primul studiu
clinic din Marea Britanie desfãºurat pe
un an de zile.

La nivel de organizaþie, BAT ºi-a
asumat ca obiectiv atingerea pragului
de 50 de milioane de consumatori ai
produselor noastre care nu implicã ar-
dere pânã în 2030. Anul trecut, 3 mi-
lioane de consumatori au optat pentru
aceste produse, iar în prima parte a
acestui an li s-au alãturat alþi 1,4 mi-
lioane, ajungând astfel la un total de
peste 15 milioane de consumatori ai
produselor noastre fãrã combustie.

Ne concentrãm, de asemenea, pe
dezvoltarea de soluþii pentru sustena-
bilitatea afacerii noastre ºi alegem sã
investim în noi tehnologii ºi resurse
care sã contribuie la realizarea obiecti-
velor ambiþioase anunþate în 2020,
anume neutralitatea emisiilor de dio-
xid de carbon la nivelul întregului lanþ
valoric pânã în 2050; 100% energie re-
generabilã pânã în 2030; niciun deºeu
rezultat din activitatea centrelor de
producþie sã nu mai ajungã în gropi de
gunoi pânã în 2025; creºterea volumu-
lui de apã reciclatã la 30% pânã în
2025; ºi eliminarea plasticului de uni-
cã folosinþã nenecesar ºi asigurarea
faptului cã toate ambalajele de plastic
sunt reutilizabile, reciclabile sau com-
postabile pânã în 2025.

Reporter: Cât din producþia de þi-
garete exportaþi ºi în ce þãri?

Ileana Dumitru: Conform datelor
publicate de Institutul Naþional de Sta-
tisticã, valoarea totalã a exporturilor
de produse din tutun prelucrat, adicã
þigarete ºi produse din tutun încãlzit, în
anul 2020 a fost de 1,37 miliarde euro,
cu 45% mai mult decât anul precedent.
BAT România trimite la export cãtre
zeci de þãri din întreaga lume aproxi-

mativ 60% din volumele produse la
Ploieºti, unde se aflã a doua cea mai
mare fabricã din Europa a grupului.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în prima jumãtate a acestui an
comparativ cu cea din perioada simila-
rã din 2020 ºi ce estimãri aveþi pentru
întreg anul 2021?

Ileana Dumitru: Am încheiat anul
trecut cu o cifrã de afaceri de 11,3 mi-
liarde de lei (2,35 mld. euro), în
creºtere cu 5,8% faþã de 2019. Totoda-
tã, BAT a fost cel mai mare contribua-
bil la bugetul de stat în 2020, cu o con-
tribuþie totalã de aproape 9,65 miliarde
lei (aproximativ 2 miliarde euro), sub
formã de taxe ºi impozite.

Reporter: Câþi angajaþi are com-
pania?

Ileana Dumitru: BAT este un an-
gajator strategic în România, creând
peste 3.000 de locuri de muncã bine
plãtite ºi generând alte 30.000 de
locuri de muncã indirect prin lanþul de
distribuþie ºi aprovizionare. Investim
constant în dezvoltarea profesionalã
continuã a angajaþilor noºtri, suntem
permanent atenþi la nevoile lor ºi ne
bucurãm cã aproape jumãtate dintre ei
lucreazã în cadrul companiei de 10 ani
sau mai mult.

Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
Ileana Dumitru: BAT este cel mai

mare jucãtor de pe piaþa tutunului din
România, cu o cotã de piaþã de peste
50%.

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

Ileana Dumitru: BAT ºi-a asumat
angajamentul de a continua investiþia
în dezvoltarea produselor cu risc re-
dus, precum glo, ºi de a dezvolta agen-
da de responsabilitate faþã de mediu ºi
de societate. Iar 2021 este un an în care
am fãcut paºi importanþi în aceastã di-
recþie. Avem permanent în vedere con-
solidarea poziþiei de lider de piaþã ºi
rãmânem fideli angajamentului nostru
de a reduce impactul business-ului
asupra sãnãtãþii, cu progrese semnifi-
cative cãtre atingerea lui. La nivel glo-
bal, compania a investit miliarde de
euro în cercetarea, dezvoltarea ºi pu-
nerea pe piaþã a produselor cu risc re-
dus*. România este prima þarã din
Uniunea Europeanã în care sunt pro-
duse Neo, consumabilele din tutun fo-
losite împreunã cu glo, produsul ino-
vator care încãlzeºte tutunul. În plus,
fabrica de la Ploieºti este, în prezent,
singurul furnizor de Neo pentru restul
Uniunii Europene.

De asemenea, continuãm dezvolta-
rea infrastructurii de colectare selecti-
vã a mucurilor de þigarã, iar concursul
de design pentru scrumiere stradale ºi
de buzunar organizat în parteneriat cu
revista igloo aduce inovaþia ºi creativi-
tatea necesare pentru creºterea nivelu-
lui de responsabilitate individualã faþã
de mediu ºi de comunitate. În plus,
continuãm sã susþinem mediul cultu-
ral, artistic ºi de afaceri din România ºi
depunem eforturile necesare pentru
reducerea impactului asupra mediului
în unitãþile noastre de producþie, prin
reducerea deºeurilor, a amprentei de
carbon ºi prin contribuþie la economia
circularã.

Reporter: Mulþumesc! n

* Bazat pe dovezile existente ºi presupunând o

trecere completã de la fumat la aceste produse.

Aceste produse nu sunt lipsite de risc ºi provoa-

cã dependenþã.

D
irecþia aleasã de BAT
pentru viitor este bazatã
pe trei piloni principali:
inovaþia în cercetarea ºi

dezvoltarea produselor; trans-
formarea printr-o abordare mul-
tidimensionalã a portofoliului
concentrat pe produse de nouã
generaþie cu risc redus*, care sã
rãspundã nevoilor ºi preferinþe-
lor tot mai diverse ale consuma-
torilor, ºi sustenabilitatea aface-
rii, transpusã în reducerea im-
pactului asupra sãnãtãþii ºi a
mediului, dupã cum ne-a spus
Ileana Dumitru, Director Juridic
ºi Relaþii Publice al Ariei Europa
Centralã ºi de Sud în cadrul
BAT, într-un interviu.
În acest context, domnia sa
considerã cã digitalizarea a de-
venit esenþialã pentru a rãspun-
de nevoilor consumatorilor.

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de
larg consum, înfiinþatã în 1902. Scopul acesteia este de a construi
un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii asupra sãnãtã-
þii, ceea ce presupune:
à angajamentul de a oferi consumatorilor adulþi o gamã variatã de
produse cu potenþial de risc redus;
à susþinerea clarã a faptului cã þigãrile provoacã riscuri grave de
sãnãtate ºi singura modalitate de a le evita este sã nu începi sã fu-
mezi sau sã renunþi la fumat;
à încurajarea celor care altfel ar continua sã fumeze sã treacã
complet la produse cu risc redus susþinut ºtiinþific*;
à urmãrirea ºi comunicarea progresului transformãrii prin care trece.
Compania a anunþat ca obiective creºterea numãrului consumato-
rilor de produse cu potenþial de risc redus la 50 de milioane pânã în
2030 ºi generarea a cel puþin 5 miliarde de lire sterline în venituri
din aceste categorii de produse în 2025. n
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PIATA

„Casãcreºtemcontribuþia
labuget, enevoiedenormalitate

ºipredictibilitate”
Interviu cu Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova ºi Bulgaria

Reporter: La aproape doi ani de
pandemie ºi în contextul unei digita-
lizãri forþate, care ne obligã sã ne
îndreptãm cãtre servicii ºi produse
de tip smart, unde se situeazã in-
dustria tutunului? Cum a evoluat
aceasta în ultima perioadã?

Gilda Lazãr: Ne-am adaptat ra-
pid „noii realitãþi”. Aº vrea sã subli-
niez cã noua realitate ºi noua econo-
mie au nevoie de o bazã. Trecerea de
la vechi la nou de azi pe mâine în-
seamnã costuri imense pentru state
ºi, în cele din urmã, pentru oameni.
Este nevoie de o reinventare a surse-
lor dezvoltãrii economice, dar baza-
tã pe planuri realiste, nu pe distruge-
rea unor industrii cu zeci de mii de
salariaþi, care plãtesc miliarde de
euro la bugetele statelor.

Ceea ce e bun pentru noi e bun ºi
pentru economie - 75% din cifra de
afaceri înseamnã taxe, impozite ºi
mai ales accize. Dacã înregistrãm o
creºtere a cifrei de afaceri, cresc ºi
sumele plãtite la buget. Nu aºteptãm
finanþãri europene, sau planuri de re-
zilienþã, ci virãm statului accize care
se plãtesc în avans, înainte ca produ-
sele sã fie vândute consumatorilor.

Iar în perioade de crizã, deºi indus-
tria e consideratã conservatoare ºi
deloc la modã, s-a dovedit cã suntem
un sector rezilient ºi cã statul se poa-
te baza pe noi. În 2020, companiile
de tutun au virat la buget peste 17,54
miliarde lei, ceea ce înseamnã circa
12% din PNRR, bani pentru care Gu-
vernul nu trebuie sã îndeplineascã
nicio condiþie. Anul trecut, venituri-
le provenite din accize au crescut cu
circa 11% faþã de 2019, iar în primele
zece luni din 2021 cu aproape 12%,
comparativ cu aceeaºi perioadã din
2020.

Contribuþiile s-au majorat pentru
cã sistemul fiscal ºi cadrul legal nu
au fost perturbate, iar contrabanda
s-a situat la sub 10%, cel mai mic ni-
vel din ultimii 15 ani. Pentru ca aces-
te creºteri sã continue ºi în anii care
urmeazã, cerem doar un cadru nor-
mal de dialog ºi cât mai multã pre-
dictibilitate. Sectorul tutunului este

esenþial pentru buget ºi orice devia-
þie de la cele stabilite poate duce la
pierderi majore. Ca urmare, vrem sã
fim parte a deciziilor în materie de
politici fiscale ºi de reglementare, nu
doar sã fim informaþi. De altfel, aºa e
ºi firesc pentru orice industrie. Ceea
ce e considerat normal pentru alte
sectoare economice, în cazul nostru
e catalogat drept „interferenþã” în ra-
poarte OMS redactate de activiºti
anti-tutun, beneficiari de finanþãri
externe, care intervin în sistemul le-
gislativ naþional în propriul interes,
sub paravanul cauzei nobile a sãnã-
tãþii publice.

„Dupã perioade de
crizã, ne aºteptãm la
creºteri de taxe”

Reporter: Spuneaþi mai sus ca tu-
tunul este considerat o industrie „ve-
che”, conservatoare. Mai are acest
sector economic potenþial de dezvol-
tare?

Gilda Lazãr: Într-un scenariu op-
timist luat în calcul de ASPES (Aso-
ciaþia pentru Studii ºi Prognoze Eco-
nomico-Sociale), sectorul tutunului
ar putea contribui la economia româ-
neascã în viitorul apropiat cu 5,7 mi-
liarde de euro anual, ceea ce ar
însemna 2,56% din Produsul Intern
Brut (PIB), dacã nu ar mai fi introdu-
se noi restricþii pentru piaþa legalã,
cadrul fiscal ar fi predictibil, iar co-
merþul ilegal nu ar depãºi 10%. Exis-
tã însã ºi un scenariu pesimist, bazat
pe ipoteza unei recesiuni la nivelul
UE ºi implicit în România, a unei in-
tensificãri a restricþiilor pe piaþa þiga-
retelor ºi a creºterii contrabandei, si-
tuaþie în care contribuþia sectorului
s-ar diminua la doar 2,1 miliarde
euro, faþã de circa 3,6 miliarde euro
în prezent.

Ce e de fãcut ca sã fie evitat? Con-
sultare, dialog, mãsuri proporþiona-
le. Anul trecut a fost respinsã o ini-
þiativã legislativã foarte radicalã,
care prevedea interziceri pe toatã li-

nia, de la expunerea produselor la raft
ºi pânã la sponsorizãri. A fost respin-
sã, dar probabil cã va reveni în spa-

þiul public. Din 2002, au existat
calendare de creºtere a accizei, pe
cinci-ºapte ani. Calendarul care in-
clude ºi anul urmãtor a ajuns la final,
fiind deja atins nivelul accizei prevã-
zute pentru 2022. Dupã perioade de
crizã, ne aºteptãm la creºteri de taxe.
Mai ales pentru cã nivelul accizei în
preþ a scãzut la sub 60%, aceastã in-
cidenþã în preþ reprezentând o cerinþã
europeanã. Nu am avut însã cu cine
sã discutãm, în condiþiile interimate-
lor de la Ministerul Finanþelor. Ne

aºteptãm sã se întâmple ceva ºi nu
am vrea sã se întâmple între Crãciun
ºi Revelion, ca acum douã decenii.

Reporter: Cum apreciaþi contraban-
da cu produse din tutun în ultimul an?

Gilda Lazãr: Un nivel mai scãzut
al contrabandei s-a mai înregistrat
doar în 2005, înainte de introducerea
taxei pe viciu. Ultimele date aratã cã
în septembrie piaþa neagrã se situea-
zã la 8,3%, procent apropiat de luna
iulie, când comerþul illegal era de
7,7%.

Limitarea circulaþiei cauzatã de
pandemie ºi eforturile conjugate ale
autoritãþilor au dus la aceste scãderi

fãrã precedent ale comerþului ilegal,
dar odatã cu revenirea la normalitate,
trendul se poate inversa. Sã nu uitãm
cã urmeazã lunile de iarnã, când de
obicei contrabanda creºte.

Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
mai trebui luate pentru scãderea pie-
þei negre a þigãrilor?

Gilda Lazãr: De ani de zile încer-
cãm fãrã niciun succes sã demons-
trãm cã este nevoie de îmbunãtãþirea
legislaþiei. Aceasta în condiþiile în
care activiºtii anti-tutun, care ne acu-
zã de interferenþe, au promovat în
Parlament proiectul de lege radical
menþionat anterior, prin intermediul
unor parlamentari care l-au preluat
copy paste. ”Uite cine vorbeºte” des-
pre interferenþe!

Pentru ca piaþa neagrã sã se menþi-
nã sub nivelul de 10%, este nevoie de
reglementarea unitarã, pe criteriu
cantitativ - nu valoric în vamã ºi can-
titativ în restul þãrii - a infracþiunii de
contrabandã cu þigarete, 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 – pie-
þe, oboare, staþii de metrou.

Includerea contrabandei în cate-
goria ameninþãrilor identificate în
Strategia de apãrare a þãrii ar putea
constitui baza pentru aceste modifi-
cãri.

„Contrabanda e
boalã grea!”

Reporter: Pe lângã aceste propu-
neri în atenþia autoritãþilor, cum al-
tfel se implicã JTI în combaterea
contrabandei?

Gilda Lazãr: Am fost prima com-
panie de tutun care, în 2005, a dema-
rat cooperarea cu autoritãþile pentru
combaterea comerþului ilegal cu þi-
garete. Din 2010, derulãm anual
campanii publice anti-contraban-
dã, în parteneriat cu autoritãþile. În
aceastã perioadã se deruleazã o nouã
campanie, cu un mesaj puternic an-
corat în actualitate, ºi anume „Con-
trabanda e boalã grea!”. Lansarea a
avut loc la Centrul Vãmii Române
pentru Formarea Echipelor Canine,
înfiinþat în Pantelimon, ºi cu spriji-
nul JTI. Campania se desfãºoarã în
parteneriat cu Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF), Di-
recþia Generalã a Vãmilor (DGV),
Poliþia de Frontierã, Poliþia Românã
ºi urmãreºte informarea publicului
referitor la efectele negative ale con-
trabandei asupra economiei ºi socie-
tãþii. Mã refer la proliferarea crimi-
nalitãþii, prejudicierea bugetului de
stat, stoparea dezvoltãrii economice
la frontiere.

Mesajul „Contrabanda e boalã
grea!” este prezent pânã la finele
anului pe afiºaj stradal în judeþele
cele mai afectate de comerþul ilicit,
în Bucureºti ºi în toate zonele de
frontierã, precum ºi pe TVR ºi online
pe www.faracontrabanda.ro ºi pe
www.facebook.com/faracontraban-
da.ro. Campania se desfãºoarã în
premierã ºi în România ºi în Repu-
blica Moldova.

Printre cele mai eficiente instru-
mente de luptã împotriva contraban-
dei se numãrã echipele canine mobi-
le. În punctele vamale din România
sunt active, ºi cu sprijinul JTI, 44 de
echipe canine mobile, specializate în
depistarea þigaretelor, drogurilor ºi a
numerarului. Câinii sunt instruiþi ini-
þial ºi apoi periodic în fiecare an, în
Centrul de Formare din Pantelimon,
deja recunoscut la nivel naþional ºi
internaþional, desfãºurând acþiuni de
formare ºi control cu diverse autori-
tãþi de aplicare a legii din þarã ºi din
strãinãtate. Alexandru Ioniþã, ºef
Echipe Canine în cadrul Vãmii îºi
doreºte ca acest centru sã fie acredi-
tat de Organizaþia Mondialã a Vãmi-
lor, astfel încât sã fie inclus în pro-
gramele de formare pe care Organi-
zaþia le desfãºoarã. Suntem bucuroºi
cã am contribuit ºi noi la performan-
þa ºi eficienþa acþiunilor Vãmii.

Reporter: Ce investiþii aþi realizat
în ultima perioadã ºi ce planuri de in-
vestiþii aveþi în general, pentru anul
în curs?

Gilda Lazãr: Fabrica JTI din Bu-
cureºti are în derulare un program de
investiþii de 60 de milioane de euro
pentru modernizarea capacitãþilor de
producþie. Ca urmare, vor creºte vo-
lumele de þigarete fabricate în þara
noastrã, iar fabrica din România va
avea un rol foarte important în apro-
vizionarea pieþelor din Uniunea Eu-
ropeanã cu produse JTI. În momen-
tul de faþã, aproximativ 75% din pro-
ducþia JTI Manufacturing este ex-
portatã în circa 50 þãri.

Aº vrea sã adaug cã, indiferent de
contextul economic sau de regle-
mentãrile restrictive cu care ne-am
confruntat, am continuat sã investim
în comunitate ºi în sectorul cultural,
grav afectat de pandemie.

De asemenea, continuãm sã inves-
tim în oameni, care au fost o priorita-
te în toatã aceastã perioadã. Am
reuºit sã-i protejãm ºi niciunul dintre
cei peste 1.200 de angajaþi nu a fost
trimis în ºomaj tehnic sau concediat.
Pentru al optulea an la rând, condiþii-
le excelente de muncã oferite de JTI
în România au fost recertificate de
Institutul Top Employers. Oamenii
noºtri îºi doresc sã fie trataþi la fel ca
orice alt angajat al unei companii
multinaþionale din România, care îºi
desfãºoarã activitatea legal ºi plã-
teºte impozite. Sã le fie respectatã
munca, sã fie chemaþi la dialog, sã
aibã parte de respect pentru munca
depusã, nu sã fie consideraþi parte a
unei industrii identificatã ca inamic
public.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în prima jumãtate a acestui
an comparativ cu cea din perioada si-
milarã din 2020 ºi ce estimãri aveþi
pentru întreg anul 2021?

Gilda Lazãr: Deocamdatã nu
avem disponibile datele financiare
pentru anul 2021. Dar estimãm re-
zultate în creºtere, pentru cã 75% din
cifra de afaceri înseamnã taxe, iar în
primele nouã luni ale anului am virat
la buget peste 4,28 miliarde lei, cu
circa 20% mai mult faþã de perioada
similarã din 2020.

Reporter: Mulþumesc! n

„Ce e bun pentru noi e bun ºi pentru economie. Nu aºteptãm finanþãri
europene sau planuri de rezilienþã, ci virãm accize statului în avans, îna-
inte ca produsul sã fie vândut consumatorilor”, spune Gilda Lazãr, Di-
rector Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova ºi
Bulgaria. În primele nouã luni ale anului faþã de perioada similarã din
2020, compania a anunþat o creºtere de 20% a sumelor plãtite la bu-
get. Pentru ca aceste contribuþii sã creascã, este nevoie „doar de un
cadru normal de dialog ºi de cât mai multã predictibilitate”.

Cele douã entitãþi JTI în România,
JTI Trading ºi JTI Manufacturing:
ü Cifra de afaceri: peste 6,3 miliarde lei (1,3 miliarde euro) în 2020, în

creºtere cu 16% vs 2019;
ü Taxe virate la stat: 4,9 miliarde lei, în creºtere cu peste 13% vs 2019;
ü Profit: peste 731 milioane lei în 2020, în creºtere cu 34% vs 2019;
ü 75% din producþie, la export;
ü Peste 1.200 de angajaþi.

"Printre cele mai eficiente instrumente de luptã
împotriva contrabandei se numãrã echipele
canine mobile. În punctele vamale din România
sunt active, ºi cu sprijinul JTI, 44 de echipe
canine mobile, specializate în depistarea
þigaretelor, drogurilor ºi a numerarului. Câinii
sunt instruiþi iniþial ºi apoi periodic în fiecare
an, în Centrul de Formare din Pantelimon, deja
recunoscut la nivel naþional ºi internaþional,
desfãºurând acþiuni de formare ºi control cu
diverse autoritãþi de aplicare a legii din þarã ºi
din strãinãtate".
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AUTORITATI
ÎN PRIMELE ZECE LUNI ALE ANULUI ÎN CURS

Peste 13 miliarde lei - încasãrile ANAF
din accizele la produsele din tutun
lMai mult de 14,3 miliarde lei – încasãrile din accizele la produsele din tutun, în 2020

Inspectorii Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF) au
confiscat 11,7 milioane de þigarete,
în perioada ianuarie - septembrie

2021, dupã cum ne-au transmis reprezen-
tanþii instituþiei, în condiþiile în care, po-
trivit studiului elaborat de compania No-
vel Research, media anualã a consumului
de þigarete provenite din contrabandã, în
anul 2020, a fost de 9,2% din consumul
total, cu 4,7 pp mai micã decât în anul
2019 ºi cea mai scãzutã din ultimii 12 ani,
iar în luna septembrie 2021, nivelul pieþei
negre a þigaretelor a fost de 8,3% din tota-
lul consumului, cu 0,6 p.p. mai mult faþã
de cel din iulie. Reprezentanþii ANAF
ne-au precizat cã, în cooperare cu alte in-
stituþii ale statului (Parchet, Politie), au
identificat grupuri de criminalitate organi-
zatã care introduceau ilegal þigari pe terito-
riul României ºi le transportau ºi comercia-
lizau pe teritoriul altor state membre (în
special în vestul Europei, Franþa, Marea
Britanie). Totodatã, s-au desfãºurat acþiuni
de control care au dus la descoperirea unei
fabrici ilegale de þigarete la Craiova.

”În anul 2021, ANAF a continuat sã ur-
meze direcþiile strategice de acþiune stabili-
te în cadrul Strategiei naþionale a autoritãþii
vamale privind prevenirea ºi combaterea
traficului ilegal cu produse din tutun în pe-
rioada 2019-2021, iar colaborarea cu insti-
tuþiile naþionale ºi internaþionale cu compe-

tenþe în prevenirea ºi combaterea comerþu-
lui ilegal, precum ºi cu mediul de afaceri
onest va continua”, subliniazã sursele
citate.

În vederea asigurãrii îndeplinirii atribu-
þiilor de control la trecerea frontierei, la ni-
velul structurilor vamale au fost luate o se-
rie de mãsuri, precum suplimentarea per-
sonalului cu atribuþii de control, intensifi-
carea acþiunilor echipelor canine ºi a echi-
pelor mobile sau implementarea de acþiuni
comune de control cu alte structuri/institu-
þii cu atribuþii în combaterea fenomenului
de evaziune fiscalã/vamalã ºi criminalitate
transfrontalierã. Pentru asigurarea securi-
tãþii naþionale prin securizarea frontierei
externe a UE ºi NATO, ANAF a iniþiat de-
mersuri pentru accesarea fondurilor euro-
pene puse la dispoziþie de Instrumentul de
sprijin financiar pentru echipamentele de
control vamal - CCEI, dar ºi de Programul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(P.N.R.R.), în vederea reînnoirii parcului
instalaþiilor radiologice din dotarea birou-
rilor vamale. Sistemele de scanare cu raze
X, relocabile ºi mobile, sunt utilizate pen-
tru controlul vamal nedistructiv al mijloa-
celor de transport camioane/containe-
re/autocare, dar ºi al autoturismelor,
microbuzelor sau vehiculelor de marfã de
mic tonaj.

”În ceea ce priveºte verificarea mãr-
furilor care intrã/ies în/din teritoriul UE,

menþionãm cã aceasta se realizeazã în
baza analizei de risc, conform standar-
delor prevãzute de legislaþia unionalã ºi
naþionalã. La nivelul birourilor vamale
sunt utilizate echipamente de control
specifice (videoendoscoape, truse de
scule, truse anti contrabandã, etc.), iar
acþiunile specifice de verificare se de-
sfãºoarã cu echipe canine ºi mobile, în
comun cu structurile teritoriale ale poli-
þiei de frontierã.

Totodatã, structurile specializate ale Di-
recþiei Generale a Vãmilor au iniþiat acþiuni
de control cu privire la vânzarile online
(e-commerce) de produse accizabile, re-
spectiv tutun ºi produse din tutun.

În perioada ianuarie-iulie 2021, inspec-
torii antifraudã au verificat 37 contribuabili
cu activitate în domeniul producerii ºi co-
mercializãrii de produse din tutun. În tim-
pul controalelor desfãºurate, inspectorii
antifraudã au estimat obligaþii fiscale dato-
rate suplimentar în cuantum total de
5.392.403 de lei; în acelaºi timp, au consta-
tat ºi abateri de la legislaþia fiscal-contabilã
pentru sancþionarea cãrora au dispus 18
avertismente, 24 amenzi în valoare de
638.000 lei ºi suspendarea activitãþii
comerciale a ºapte contribuabili.

De asemenea, au fost confiscate nume-
rar ºi bunuri în valoare totalã de 120.000
lei, iar pentru recuperarea unui prejudiciu
în cuantum de 330.000 lei, inspectorii

ANAF au sesizat organele de urmãrire pena-
lã”, mai aratã reprezentanþii ANAF.

Conform acestora, mãsura principalã
pentru combaterea evaziunii fiscale în do-
meniul tutunului constã în sigilarea tran-
sporturilor de tutun la intrarea în þarã, în con-
cordanþã cu procedurile de monitorizare ale
achiziþiilor intracomunitare de produse din
tutun, ºi verificarea declaraþiilor lunare de-
puse de cãtre antrepozitarii autorizaþi pentru
producþia de þigarete. n

ÎN PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIE

Poliþiºtii de frontierã au
reþinut aproape 2,5 milioane
pachete de þigãri, în valoare
de peste 31 milioane lei

Traficul cu þigãri de contrabandã continuã sã reprezinte una dintre principalele manifes-
tãri ale infracþionalitãþii la graniþele României, fenomen care are ramificaþii la nivelul între-
gii þãri, aºa cum rezultã din analiza fenomenelor infracþionale transfrontaliere înregistrate
la nivelul frontierei dintre România ºi þãrile vecine, subliniazã reprezentanþii Inspectoratu-
lui Genral al Poliþiei de Frontierã (IGPF).

În anul precedent, restricþiile impuse în contextul pandemiei COVID-19 au determinat
ca traficul ilegal cu þigãri sã scadã, însã prin acþiunile întreprinse în cooperare cu alte auto-
ritãþi de aplicare a legii sau independent, poliþiºtii de frontierã au continuat sã depisteze
cantitãþi semnificative de þigarete de contrabandã ºi sã destructureze grupãri organizate.

Astfel, în întreg anul 2020, poliþiºtii de frontierã au reþinut, în vederea confiscãrii, 4,2
milioane de pachete cu þigãri, având o valoare aproximativã de 51,7 milioane lei, peste
13.000 kg tutun, 205 kg tutun narghilea ºi au fost identificate ºi destructurate 7 grupuri or-
ganizate în vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri, în care au fost implicate
36 de persoane, ne-au transmis sursele citate.

În primele nouã luni ale anului curent, în urma activitãþilor desfãºurate la nivelul P.F.R.,
poliþiºtii de frontierã au reþinut în vederea confiscãrii 2.498.893 pachete þigãri cu o valoare
de 31.180.076 lei (2.141.731 pachete þigãri fac obiectul contrabandei), 59.177 kg tutun ºi
734,7 kg tutun narghilea. De asemenea, au fost identificate ºi destructurate 6 grupãri orga-
nizate (conform art. 367 Cod Penal) în vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þi-
gãri în care au fost identificate 52 persoane.

Poziþionarea României în vecinãtatea unor state terþe, unde preþul þigaretelor este de 3-4
ori mai mic, coroborat cu nivelul de trai scãzut al populaþiei din zonele de la frontiera cu
Moldova ºi Ucraina, indicã un nivel ridicat al ameninþãrii privind contrabanda cu produse
din tutun, conform IGPF.

Ca ºi în anii precedenþi, în primele opt luni ale anului 2021 fenomenul contrabandei cu
þigarete a exercitat o presiune constantã asupra segmentului de frontierã cu Ucraina, grani-
þa de nord a þãrii fiind cea mai afectatã de traficul cu produse din tutun. Aproximativ 60%
din totalul þigãrilor confiscate la nivelul Poliþiei de Frontierã Române au fost descoperite la
graniþa româno-ucraineanã, la frontiera verde, dar ºi în punctele de trecere .

Din punct de vedere al capturilor, cantitãþi însemnate au fost înregistrate ºi la frontiera
maritimã (aproximativ 19%), urmate de cele de la frontiera cu Bulgaria (13% din total).

La graniþa de sud ºi sud-vest a României, procentul ridicat al þigaretelor fãrã timbru de-
scoperite pe aceste segmente de frontierã poate indica probabilitatea ca þara noastrã sã fie
doar o þarã de tranzit, destinaþia finalã a þigaretelor fiind reprezentatã de statele din centrul
ºi vestul Europei, ne-au mai spus poliþiºtii de frontierã.

În cee ace priveºte provenienþa þigãrilor capturate de aceºtia, 55% dintre acestea sunt þi-
gãri fãrã timbru, urmate de þigãrile de provenienþã Duty Free, care însumeazã 25% din tota-
lul confiscãrilor înregistrate la nivelul Poliþiei de Frontierã. Þigãrile de provenienþã Repu-
blica Moldova reprezintã 9% din total, iar cele de provenienþã Ucraina reprezintã doar 2%
din totalul celor confiscate (înregistrând o scãdere considerabilã în comparaþie anul
precedent, când reprezentau 17% din total).

Din fonduri europene ºi din bani de la bugetul de stat, IGPF a achiziþionat, în ultimii ani,
camere individuale cu termoviziune, autospeciale de supraveghere cu termoviziune ºi ca-
mere de supraveghere fixe. La acestea s-au adãugat donaþiile din partea industrie constând
în echipamente tehnice utilizate în activitatea specificã de cãtre poliþiºtii de frontierã.

La nivelul Poliþiei de Frontierã Române existã încheiate acorduri bilaterale de coopera-
re cu statele vecine, schimbul de informaþii operative fiind un element cheie în procesul de
prevenire ºi combatere a contrabandei cu produse din tutun, subliniazã sursele citate. De
asemenea, existã un schimb de informaþii permanent între IGPF ºi autoritãþile naþionale ce
au competenþe circumscrise acestui domeniu, precum ºi cu agenþii internaþionale ca
EUROPOL sau INTERPOL, dar ºi cu reprezentanþii mediului privat. n

ÎNCASÃRILE DIN ACCIZE LA PRODUSE DIN TUTUN ÎN ANUL 2020
ªI ÎN PRIMELE ZECE LUNI ALE ANULUI 2021, CONFORM

EXECUÞIEI DE CASÃ A BUGETULUI DE STAT:
mil.lei

Denumire indicator An 2020 10 luni 2021

TOTAL încasãri 14.364,30 13.058,58

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun 13.818,27 12.422,17

Accize încasate din vânzarea de þigarete 13.536,65 12.178,11

Accize încasate din vânzarea de þigãri ºi þigãri foi 26,14 40,60

Accize încasate din vânzarea de tutun de fumat fin  tãiat
destinat rulãrii de þigarete 63,15 42,12

Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat 67,74 30,16

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun datorate pânã
la 31 ianuarie 2011 0,03 0,07

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun încãlzit 112,51 123,68

Accize încasate din vânzarea lichidelor cu conþinut de nicotinã
destinate inhalãrii cu ajutorul unui dispozitiv electronic 8,45 7,43

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun, aferente unor
activitãþi reorganizate 3,61 0,00

Accize încasate în vamã din importul de produse din tutun 546,03 636,41

Cea mai întâlnitã metodã folositã de contrabandiºti pentru a introduce þigã-
rile în România rãmâne, în continuare, trecerea acestora peste "frontiera
verde" de cãtre cãrãuºi, în general prin locuri greu accesibile poliþiºtilor de
frontiera, transportate pânã la locurile de depozitare sau pânã la mijloacele
de transport. De regulã, aceºtia sunt persoane care îºi desfãºoarã activita-
tea în zonã ºi care cunosc particularitãþile terenului foarte bine. Pentru tran-
sport sunt folosite autoturisme sau microbuze înmatriculate în alte state,
cu plãcuþe de înmatriculare false sau chiar fãrã plãcuþe de înmatriculare.
O altã metodã des întâlnitã este reprezentatã de introducerea ilegalã a þigãri-
lor în România prin ascunderea acestora în mijloacele de transport (în diferite
spaþii special amenajate din mijloacele de transport sau în pãrþile componen-
te ale acestora), precum ºi în bagajele personale sau pe corpul persoanei.
Una dintre cele mai utilizate este "metoda capac", care constã în ascunderea
pachetelor de þigarete printre alte categorii de mãrfuri sau ascunderea în
locaºuri special amenajate, precum pereþi dubli, rezervoare duble etc.
În ultimul timp, un alt mod de operare este reprezentat de folosirea drone-
lor, mod de operare ce permite transportul transfrontalier nedetectabil, pe
distanþe lungi ºi într-un timp relativ scurt. n

COMERÞUL EXTERN CU TUTUN ªI PRODUSE DIN TUTUN

Perioada
IMPORT

Kilograme

IMPORT
VALORI

(mii euro)

EXPORT
Kilograme

EXPORT
VALORI

(mii euro)

Ianuarie-Iulie 2021 -  date provizorii

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun 16274816 76824,48 1068651 3168,95

Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate), trabucuri ºi
þigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun 4099939 59813,43 22739114 380426,05

Tutunuri ºi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri
"omogenizate" sau "reconstituite"; extracte ºi esenþe 9470760 47555,12 6425738 308491,23

TOTAL 29845515 184193,03 30233503 692086,23

An 2020 - date provizorii

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun 28248652 148897.73 2581374 5250.34

Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate), trabucuri ºi
þigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun 6738189 111753.67 41338334 702750.24

Tutunuri ºi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri
"omogenizate" sau "reconstituite"; extracte ºi esenþe 17036814 95095.37 11952951 668709.49

TOTAL 52023655 355746,77 43919708 1376710,07

SURSA: INS


