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Nr. 4944/24.07.2019 

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL BACĂU

Ca urmare a adresei nr. 14814/8.07.2019, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău cu 
nr. 4944/9.07.2019, prin care ne solicitaţi o informare cu privire la organizarea, desfăşurarea şi 
rezultatele obţinute la examenele şi concursurile naţionale, vă transmitem următoarele informaţii:

în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor naţionale, măsurile de 
organizare premergătoare examenelor au constat în:

• asigurarea dotării unităţilor de învăţământ în care s-au susţin probele scrise şi a centrelor zonale 
de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, 
aparat radio, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile

• existenţa soluţiilor/măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situaţia în care apar 
defecţiuni tehnice sau de alt tip

® asigurarea legalităţii înscrierii candidaţilor la examen

® arondarea elevilor la unităţi de învăţământ în care s-au susţin probele scrise

® existenţa aprobărilor Comisiei Judeţene/a municipiului Bucureşti pentru cazurile speciale

® instruirea asistenţilor, a membrilor şi a preşedinţilor comisiilor din unităţile de învăţământ în care 
se susţin probele scrise şi din Centrele Zonale de Evaluare

® organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a examenelor

® asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise în centrele de examen şi 
a activităţii din centrele de evaluare (au existat, la nivelul comisiilor judeţene, adrese către 
instituţiile specializate, prin care au fost informate asupra acestui aspect, fiind făcute solicitările 
necesare (către Inspectoratul de Jandarmi, Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, ISU)

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019
Examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VUI-a s-a desfăşurat în perioada 18- 

21 iunie 2019. In judeţul Bacău au fost constitute 141 centre de examen şi 2 centre de evaluare.
La Evaluarea Naţională au fost înscrişi 5299 elevi, şi 25 elevi pentru proba de limba maternă, 
în data de 18.06.2019, la proba de limba şi literatura română au fost prezenţi 4834 elevi şi 

absenţi 465 elevi, 3887 obţinând note mai mari de 5 (80,4%), 80 din aceştia fiind notaţi cu 10
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în data de 20.06.2019, la proba de matematică au fost prezenţi 4815 elevi, 1 elev eliminat şi 
absenţi 483 elevi, 3078 obţinând note mai mari de 5 (63,92%), 75 din aceştia fiind notaţi cu 10.

în data de 21.06.2019 la proba de limba maternă au fost prezenţi 23 elevi şi absenţi 2 elevi, 18 
obţinând note mai mari de 5 (78,26%)

Din cei 4815 elevi participanţi la ambele probe, 3464 au obţinut medii peste 5, adică 71,94%, 
rezultat care situează Bacăul pe locul al 16-lea la nivel naţional, media naţională fiind 73,12%. 14 elevi 
au obţinut media 10 astfel:

*2 elevi - Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău

*2 elevi - Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Bacău

*2 elevi - Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti

* câte 1 elev de la:

Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău 
Şcoala Gimnazială "George Călinescu" Oneşti 
Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău 
Şcoala Gimnazială "George Enescu" Momeşti 
Şcoala Gimnazială "Ştefan Luchian" Moineşti 
Şcoala Gimnazială Nr 1 Târgu Ocna 
Colegiul Naţional De Artă "George Apostu" Bacău 
Şcoala Gimnazială Nr 2 Târgu Ocna

BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE IULIE 2019
Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 2019 s-a desfăşurat în perioada 3 iunie - 

13 iulie 2019. în judeţul Bacău s-au înscris pentru a susţine examenul de bacalaureat 3830 candidaţi atât 
din seria curentă cât şi din cea anterioară. Pentru aceşti candidaţi au fost constituite 11 centre de examen 
cu 2 subcomisii şi 2 centre zonale de evaluare. Fiecare centru de examen/evaluare a fost dotat cu cel 
puţin două calculatoare, două xeroxuri, telefon fax, conexiune la internet, consumabile. în toate cele 11 
centre de examen şi cele 2 centre zonale de evaluare s-a efectuat monitorizarea audio -  video cu ajutorul
calculatoarelor dotate cu camere web dar şi cu ajutorul sistemelor integrate respectându-se astfel
procedurile specifice în acest sens. în conformitate cu ordinul privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat 2019 aprobat cu nr. 4830/31.08.2018 evaluarea iniţială s-a efectuat în alt 
judeţ decât cel al candidaţilor. în cele 2 centre zonale de evaluare, Colegiul Naţional de Artă „George 
Apostu” Bacău respectiv Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău au fost evaluate lucrări scrise ale 
candidaţilor proveniţi din alt judeţ.

în ultimii ani, Bacăul a creat o frumoasă obişnuinţă în privinţa rezultatelor examenului de 
bacalaureat, aceea de a se situa pe primele locuri în clasamentul naţional. De exemplu, statistica 
ultimilor trei ani este relevantă:

® în 2017 -  locul I, cu o rata de promovabilitate de 84,53%
® în 2018 -  locul al III-lea, cu 77,26%
® în 2019, ne-am situat pe locul al II-lea, după contestaţii, cu o rată de promovabilitate 

78,05%, deci mai mare decât în anul şcolar precedent.
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în urma contestaţiilor, a crescut numărul mediilor de 10 obţinute de către absolvenţii băcăuani. Dacă
înainte de contestaţii erau 4, după contestaţii sunt 7, elevii provenind de la următoarele licee:

2 elevi de la Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău;
2 elevi de la Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău;
1 elev de la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Bacău;
1 elev de la Colegiul Naţional MDimitrie Cantemir" Oneşti;
1 elev de la Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Oneşti.

Statistica celorlalte medii obţinute de către absolvenţii care au promovat bacalaureatul:

medii între 6-6,99: 596 
medii între 7-7,99: 685 
medii între 8-8,99: 831 
medii între 9-9,99: 761

PROMOŢIE CURENTĂ

Forma
de

învăţăm
ânt

Nr
elevi
înscr

îşi

Nr.
elevi

prezen
ţi

Nr. elevi 
nepreze 

ntaţi

Nr.
elevi

elimin
aţi

Număr
de

candid
aţi

respin
şt

Din care cu 
medii: Nr.

elevi
reuşiţi

Din care cu medii:

< S S - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8-8.99 9 - 9.99 10

Zi
336

1

3310
(98,4
8%)

51
(1,52%

)

1
(0,03

%)

531
(16,0
4%)

407
(76,6
5%)

124
(23,3
5%)

2778
(83,9
3%)

506
(18,2
1%)

676
(24,3
3%)

830
(29,8
8%)

759
(27,3
2%)

7
(0,25

%)

Seral 58

11
(18,9
7%)

47
(81,03

%)
0

(0%)
(63,6
4%)

6
(85,7
1%)

1
(14,2
9%)

4
(36,3
6%)

2
(50%)

2
(50%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Frecve
nţă

redusă 9

7
(77,7
8%)

2
(22,22

%)
0

(0%)

1
(14,2
9%)

1
(100 0

(0%)

6
(85,7
1%)

2
(33,3
3%)

3
(50%)

0
(0%)

1
(16,6
7%)

0
(0%)

TOTA
L

342
8

3328
(97,0
8%)

100
(2,92%

)

1
(0,03
%)

539
(16,2

%)

414
(76,8
1%)

125
(23,1
9%)

2788
(83,7
7%)

510
(18,2
9%)

681
(24,4
3%)

830
(29,7
7%)

760
(27,2
6%)

7
(0,25

%)

PROMOŢIE ANTERIOARĂ

Forma de 
învăţămâ 

rit

Nr
elev

i
însc
rişi

Nr. elevi 
prezenţi

Nr. elevi 
nepreze 

ntaţi

Nr.
elevi

elimin
aţi

Numă 
r de 

candi 
daţi 

respin 
şi

Din care cu 
medii:

Nr.
elevi

reuşiţi

Din care cu medii:

< 5 5 - 
5.99

6 - 6.99 7 - 7.99 8 -
8.99 9-9.99 10

Zi 358

322
(89,94

%)

36
(10,06

%)
0

(0%)

238
(73,9
1%)

154
(64,71

%)

84
(35,2
9%)

84
(26,0
9%)

79
(94,05

%)

4
(4,76%

)
0

(0%)

1
(1,19%

)
0

(0%)
Seral 12 10 2 0 10 5 5 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0
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(83,33
%)

(16,67
%)

(0%) (100
%)

(50%) (50%
)

(0%) (0%) (0%)

Frecven
ţă

redusă 32

30
(93,75

%)

2
(6,25%

)
0

(0%)

22
(73,3
3%)

13
(59,09

%)

9
(40,9
1%)

8
{26,6
7%)

7
(87,5% 

..... ) 0 (0%)

1
(12,5

%) 0 (0%)
0

(0%)

TOTAL 402

362
(90,05

%)

40
(9,95%

)
0

(0%)

270
(74,5
9%)

172
(63,7%

)

98
(36,3
%)

92
(25,4
1%)

86
(93,48

%)

4
(4,35%

)

1
(1,09

%)

1
(1,09%

)
0

(0%)

CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -  17 IULIE 2019

DATE STATISTICE

® Număr centre de concurs 2(două) Număr locaţii 2(două).

• Număr candidaţi înscrişi şi validaţi (cu drept de participare la concursul de ocuparea
posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar): 805 candidaţi

• Număr candidaţi prezenţi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor / 
catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar: 720 prezenţi 89 (%) în sălile 
de concurs la ora 10.30.

® Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 168 candidaţi (din care din motive personale 157; 
din motive medicale 11)

® Număr candidaţi eliminaţi de la proba scrisă: (din motive de fraudă sau tentativă de fraudă 0; alte 
motive 0)

® Număr de lucrări scrise anulate la centrul de concurs, conform art. 6 alin. (26) din Procedura nr.
33454/11.06.2019, modificată prin Nota MEN nr. 33973/24.06.2019: 0 (zero) lucrări scrise anulate

® Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 552 lucrări scrise

® Număr discipline la care s-a susţinut concurs: 43 discipline

® Concursul s-a desfăşurat în data de 17.07.2019, în două centre: Centrul nr.l Colegiul Tehnic de
Comunicaţii „N. V. Karpen” Bacău şi Centrul nr. 2: Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Cel
Mare” Bacău.

• Pe data de 23.07.2019 au fost afişate rezultatele iniţiale înainte de contestaţii.
Statistica notelor obţinute înainte de contestaţii:

« Au fost obţinute 4 note de 10 la disciplinele Cultură Civică, Geografie, Religie Romano-Catolică, 
Limba si literatura romana, pedagogia preşcolară si metodica desfăşurării activităţilor instructiv- 
educative in grădiniţa de copii.

® Au fost obţinute 280 de note peste 7 (51,45%), 180 de note cuprinse între 5 şi 6,99 (32,6%) şi 87 de 
note sub 5 (15,76%).

în zilele de 23 şi 24 iulie se depun contestaţii iar pe data de 30 Iulie se vor afişa rezultatele finale.
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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 - 
2019

Examenul naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018 -2019 se desfăşoară în pe 
parcursul întregului an şcolar astfel:

Până pe 19.X.2018 înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ
Până pe 31 .V.2019 efectuarea inspecţiilor de specialitate
24 .VII.2019 susţinerea probei scrise
31.07.2019 afişarea rezultatelor
31 .VII.- 1 .VIII. 2019 depunerea contestaţiilor
5.VIII.2019 afişarea rezultatelor finale
La data întocmirii informării către dumneavoastră se desfăşoară proba scrisă. Centrul de examen 
desemnat pentru desfăşurarea probei scrise din cadrul examenului naţional de definitivare în 
învăţământ este Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V. Karpen” Bacău iar un număr de 214 
candidaţi susţin această probă.
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V A N A F
Str. Gării nr.74-76 Bacău
Tel: +0234 519426 Fax: +0234 S11030
E-mail: vamabacau@customs.ro

Nr. 3.342 / 19.07.2019

Către,
INSTITUTIA PREFECTULUI -  JUDETUL BACAU

Doamnei: Maricica Luminita COSA -  Prefect 
Domnului: Valentin IVANCEA -  Subprefect

Spre stiinta: Elena VOLCESCU -  Sef strategii si programe

Urmare adresei dvs. 14.814 / 08.07.2019, va transmitem informarea privind 
activitatea desfasurata de Biroul Vamal de Interior Bacau, în perioada semestrului 
I -  2019, în scopul prezentarii ce va avea loc la sedinta Colegiului Prefectural din 
data de 31.07.2019

Cu stima,

Pericle SAVA 
Sef Birou vamal

Exemplarul 1/2 
Sava Pericle -  Sef Birou vamal Bacau 

Data: 19:07:2019 11:39
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Introducere

Schimbările economice şi sociale care intervin în România antrenează în 
mod logic şi schimbări în sistemul vamal.

Sistemul vamal este o structură complexă care cuprinde pârghiile utilizate 
de stat pentru influenţarea activităţii vamale, metodele administrative şi de 
conducere, cadrul instituţional alcătuit din autorităţi cu atribuţii în domeniul vamal, 
fiscal, cadrul juridic, structura formata din legi, decrete, şi alte reglementări cu 
aplicabilitate în activitatea vamală.

Aplicarea legislaţiei comunitare, asigurarea interoperabilităţii şi 
uniformizarea sistemelor vamale la nivelul UE, eficientizarea şi reducerea 
costurilor tranzacţiilor comerciale, securitatea economică, financiară, de mediu, 
lupta împotriva terorismului, prevenirea şi combaterea fraudei vamale, reducerea 
costurilor, birocraţiei si îmbunătăţirea serviciilor vamale şi de protecţie a 
cetăţenilor, constituie principalele priorităţi pe termen mediu şi lung.

Conform ultimelor modificari legislative si organizatorice in domeniul fiscal (in 
vigoare la data prezentei), introduse de catre OUG 74/26.06.2013 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum si H.G. 520/2013 din 24 iulie 2013, privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, (cu modificarile si completarile 
ulterioare), birourile vamale de interior (cazul B.V.I. Bacau), sunt birouri fara 
personalitate juridica, conduse de catre un sef birou, numit prin ordin al 
presedintelui A.N.A.F., functioneaza in cadrul Directiei Regionale Vamale (condusa 
de catre un director executiv), directii regionale vamale care se afla in coordonarea 
metodologica a Directiei Generale a Vamilor (condusa de un director general, 
numit prin ordin al presedintelui A.N.A.F.).

De asemenea, in urma modificarilor legislative sus mentionate, în 
subordinea A.N.A.F. se infiinteaza Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor 
Publice (D.G.R.F.P.), instituţii publice cu personalitate juridică, conduse de catre 
un Director general, numit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., cu avizul consultativ 
al ministrului finantelor publice, structura fiscala ce are calitatea de ordonator 
tertiar de credite.

În cadrul Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca 
structuri fără personalitate juridică, Directiile Regionale Vamale precum si birourile 
vamale de interior şi de frontieră.

In conformitate cu prevederile sus mentionate, Biroul vamal de interior 
Bacau, isi desfasoara activitatea sub directa coordonare si control a Directiei 
Regionale Vamale Iasi (D.R.V. Iasi), aflata in subordinea Direcţiei Generale 
Regionale ale Finanţelor Publice Iasi (D.G.R.F.P. Iasi), iar metodologic sub
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coordonarea Direcţiei Generale a Vămilor Bucureşti (D.G.V. Bucureşti), si
functioneaza ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, fara
personalitate juridica, aplicand in domeniul vamal si partial fiscal pentru accize, 
masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile 
vamale si fiscale, aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamale si fiscala 
(produse accizate) sau supuse controlului vamal si fiscal (produse accizate) .

Autoritatile vamale asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal si pentru 
accize, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor 
persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de 
organizare si functionare a acestora

Atributiile principale, structura organizatorica, statele de functii etc. ale 
Directiei generale a vamilor, sunt reglementate in conformitate cu prevederile din 
H.G. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, (cu modificarile si completarile ulterioare), unde in domeniul 
vamal, regasim urmatoarele atributii :

1. aplică reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii referitoare la mărfurile 
aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

2. aplică, în domeniul său de competenţă, prevederile Legii nr. 86/2006 privind 
Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte 
normative de aplicare a acesteia;

3. urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe 
întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific;

4. aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;
5. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii 

Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor 
actelor normative referitoare la drepturile vamale şi taxele cu efect echivalent prevăzute 
la importul de mărfuri;

6. aplică prevederile legale privind originea preferenţială şi nepreferenţială a 
mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţială 
cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea 
Europeană;

7. aplică dispoziţiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia 
Europeană pe teritoriul naţional; aplică şi gestionează în mod integrat măsurile 
netarifare stabilite la nivel comunitar, precum şi cele cu caracter naţional stabilite de alte 
instituţii potrivit competenţelor legale; asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan 
naţional în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competenţă;

8. administrează şi gestionează, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene, aranjamentele administrative privind sistemul 
contingentelor tarifare comunitare;

9. îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de
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Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în 
calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea fondurilor 
europene pentru agricultură;

10. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi iregularităţi privind 
drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;

11. încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale, respectiv taxe vamale, 
contribuţii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar;

12. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi 
tratatele internaţionale la care România este parte;

13. asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi comunitare;
14. elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului 

vamal;
15. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;
16. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale;
17. exercită activitatea de control ulterior şi orice altă formă de control specific în 

legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;
18. urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor 

vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;
19. exercită supravegherea şi controlul vamal în domeniul traficului ilicit de 

droguri, precursori, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse cu 
regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe 
chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, 
biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri etc., al traficului ilicit cu 
bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră şi faună, cu metale preţioase, aliaje 
ale acestora şi pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi 
siguranţa consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor prohibite şi restricţionate de 
reglementările vamale;

20. asigură aplicarea prevederilor comunitare în domeniul controlului mişcării de 
numerar la frontiera comunitară a României;

21. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către 
reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând 
impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale; încasează şi 
virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declaraţiilor, diferenţele şi 
asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi 
instrumentele de plată şi de garantare a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe 
aflate în competenţa sa;

22. opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, 
export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum şi bagajele însoţite ori 
neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi 
regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în 
vigoare;

23. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte,
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clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe 
care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi 
expertizării mărfurilor supuse vămuirii;

24. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale 
în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de 
către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul 
de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi 
informaţiile privind operaţiunile vamale;

25. utilizează sistemul informatic integrat vamal în exercitarea atribuţiilor în 
domeniul vamal;

26. asigură organizarea şi funcţionarea unităţii nucleare, formată din totalitatea 
aparatelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor emiţătoare de radiaţii ionizante şi a 
personalului specializat şi autorizat să opereze echipamentele unităţii nucleare şi 
întocmeşte documentaţiile de obţinere şi modificare a autorizaţiilor de utilizare, deţinere, 
transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă şi cea ulterioară, emite instrucţiuni 
specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor radiologice, întocmeşte 
rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, 
asigurarea subunităţilor cu personal operator, metode de contrabandă şi propuneri de 
contracarare a fenomenului infracţional transfrontalier şi de optimizare a activităţii;

27. asigură, în condiţiile legii, operarea în domeniul specific de activitate şi 
sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de 
stat, parte a subsistemelor-suport de control, informatic şi logistic - Filtrul III, formată din 
totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor de control emiţătoare de radiaţii 
ionizante şi sisteme complementare de control din dotare integrate, prin aplicaţii software 
dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante; verifică, prelucrează, arhivează 
informaţiile culese din bazele proprii de date relevante şi gestionează colaborarea, în 
acest segment de activitate, cu autorităţile naţionale competente în condiţiile legii;

28. asigură, conform competenţelor prevăzute de acte normative comunitare şi 
naţionale, implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a 
măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen, precum şi implementarea Strategiei 
naţionale de management integrat al frontierei de stat a României şi a măsurilor ce îi 
revin atât din Planul de acţiune Schengen, cât şi din Planul multianual de investiţii;

29. adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei 
privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 
1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 din 27 
noiembrie 1995, p. 34), ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea 
între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2) şi ale Deciziei 
vama-electronică (CE) nr. 70/2008;

30. acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală 
europeană;

31. cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele 
internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor 
vamale;
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32. asigură reprezentarea României la reuniunile interne şi internaţionale în 
domeniul vamal sau al produselor accizabile, conform competenţelor;

33. întreprinde măsurile legale privind verificarea, autorizarea şi supravegherea 
producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în 
vigoare;

34. elaborează procedurile referitoare la producţia şi circulaţia produselor 
accizabile în regim suspensiv;

35. organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind 
supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;

36. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea 
documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor 
accizabile în regim suspensiv;

37. asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea 
administrativă în domeniul accizelor;

38. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, 
atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, 
îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, 
utilizare finală a produselor accizabile.

Este remarcabila creşterea in timp a atributiilor autoritatii vamale, daca se 
face comparatia cu atributiile regasite in diferite legislatii anterioare (abrogate), 
care tratau organizarea si functionarea autoritatii vamale, dupa cum urmeaza:

- HG 147/1996 - 19 atributii;
- HG 170/2001 -  25 atributii;
- HG 764/2003 -  25 atributii;
- HG 366/2004 -  30 atributii ;
- HG 165/2005 -  29 atributii;
- HG 1552/2006 -  40 atributii;
- HG 532/2007 -  49 atributii;
- HG 110/2009 -  52 atributii;
Nota: incepand cu anul 2007 autoritatea vamala a preluat importante atributii 

privind supravegherea fiscala, controlul respectarii prevederilor legale, nationale si 
comunitare, in cazul deplasarii pe teritoriul national a produselor accizabile, gestionarea 
documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor 
accizabile in regim suspensiv, precum si inspectia fiscala pe linie de accize.

- HG 520/2013 -  38 atributii;
Nota: atributii reduse la cele preponderent de natura vamala, deoarece in urma 

reorganizarii din august 2013, autoritatii vamale i s-au preluat un important segment de 
atributii fiscale, ramanand in acest sector doar cu supravegherea miscarii in regim 
suspensiv a produselor accizabile, respectiv atestarea/autorizarea persoanelor juridice ce 
produc /  comercializeaza produse accizabile.

www.anaf.ro
Page 6 o f 21

21

http://www.anaf.ro


Mediul organizaţional

Biroul vamal de Interior Bacau, ca o componentă a Direcţiei Generale a 
Vămilor, exercită în cadrul politicii vamale a statului, atribuţiile conferite prin 
reglementările vamale şi de administrare a accizelor si cuprinde in zona sa de 
competenţă teritorială, judetul BACAU.

Judeţul Bacău, avand resedinta in municipiul Bacau, prezinta urmatoarele 
caracteristici * :

- Suprafata totala : 6.622 kmp
- Numar locuitori: aprox. 742.000 locuitori
- Resedinta: municipiul Bacau (aprox. 197.000 locuitori)
- Municipii: 3 (Bacau, Onesti, Moinesti)
- Orase: 5 (Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova, Targu 

Ocna)
- Comune: 85
- Sate: 491

* Direcţia Judeteana de Statistica Bacau - Judetul Bacau în cifre -  Ediţia
2019

Judeţul Bacău este străbătut de o serie de artere rutiere, drumuri judeţene, 
naţionale şi europene (E85, E574) însumând 2.460 km. din care 450 km - 
drumuri naţionale si 2010 km -  drumuri judetene / comunale.

Reţeaua de transport feroviar cuprinde căi ferate cu un total de 221 km., 
judetul Bacau aflandu-se pe Coridorul Pan European IX de reţea feroviară, care 
traversează România de la sud la nord şi uneşte oraşele Giurgiu -  Bucureşti -  
Ploieşti -  Buzău -  Focşani -  Bacău -  Roman -  Pascani - Suceava.

Traficul aerian este asigurat prin Aeroportul Internaţional Bacău.

Aceasta este aria de acoperire a activitatii Biroul vamal Bacau

Judeţul Bacău este unul dintre cele mai industrializate din zona Moldovei, 
peste media Regiunii de Nord - Est, fiind bogat în resurse naturale: petrol, gaze 
naturale, cărbune brun şi lignit, sare, materiale de construcţie (balast, nisip, piatră, 
tuf, andezitic, argilă, gips, calcar, dolomit, granit), lemn.

Principalele domenii industriale ce fac obiectul comertului exterior sunt: 
industria aeronautică. industria constructoare de maşini, utilaje şi echipamente 
industriale, electrice si electromecanice, industria chimică, industria de prelucrare 
a lemnului, industria uşoară textile si incaltaminte, industria alimentară, iar pe cale 
de disparitie industria petrochimica (două mari rafinării de petrol situate lângă 
Oneşti şi Dărmăneşti si-au incetat activitatea).
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Comerţul rămâne preponderent în activitatea agenţilor economici privaţi din 
judeţ şi cuprinde întreaga gamă de produse: industriale, alimentare, nealimentare, 
necesare pentru producţie sau comercializate en-gros / en-detail.

Principalele tipuri de marfuri ce fac obiectul importurilor definitive sunt 
produse de bricolaj (panouri lemn, parchet), produse pentru amenajari interioare 
(gresie, faianta, mocheta, linoleum, accesorii baie, bucatarie, cazi baie, dus, 
baterii baie, calorifere), centrale termice, produse ale industriei lemnului (materii 
prime, semifabricate), produse ale industriei chimice, produse ale industriei 
alimentare (panificatie, vinuri), materii prime si componente pentru industria 
aeronautica, industria constructoare de masini, componente electro-mecanice si 
electrice (pompe hidraulice, aparate electro-mecanice de uz casnic, 
gospodaresc), materiale de constructii, articole din metale comune (tablem foi, 
benzi, tevi, tuburi, etc.), utilaje de constructii, mijloace de transport (second-hand), 
materii prime pentru prepararea furajelor pentru animale (soia, porumb boabe, ulei 
de floarea-soarelui).

De o pondere mai mica au devenit importurile produselor din categoria 
industriei usoare (confectii, incaltaminte) precum si importurile in regimuri 
speciale (regimuri suspensive) avand in vedere ca volumul mare prelucrari in 
regim comercial de lohn, erau efectuate cu tari comunitare, iar in urma integrarii 
Romaniei in spatiul CE incepand cu anul 2007, aceste produse nu mai fac 
obiectul formalitatilor vamale

Principalele tipuri de marfuri ce fac obiectul exportului definitiv sunt 
produse ale industriei aeronautice, electro-mecanice si de mecanica fina, 
industriei constructoare de masini, industriei chimice (clor) , material lemnos 
(busteni, cherestea), materiale lemnoase semiprelucrate / prelucrate (panouri 
lemn, parchet, lamele din lemn, elemente constructii), mobilier, industria 
alimentara (panificatie, carne), bunuri ale industriei usoare (confectii, 
incaltaminte), articole din hartie, mijloace de transport (autoturisme).

La aceasta data, activitatea Biroului vamal Bacau se desfasoara in 
urmatoarele locatii :

- Sediul central, situat in Bacau, str. Garii, nr. 74-76, cod 600250, telefon: 
0234/51.99.51 fax 0234/51.10.30, program luni -  joi 08:00 -  16:30, vineri 08:00 -  
14:00, având ca date de identificare:

- cladire civila cu subsol, subsol (garaje, spatii depozitare, centrala 
termica, grup compresoare, generator in caz de avarie), parter (sala desfasurare 
activitate operationala, holuri + spatii adiacente, birouri, spatii destinate 
comisionarilor vamali, grupuri sanitare, etc.), precum si etaj (zone lucru similare).

- depozit (magazii) al B.V.I. Bacau, un singur nivel, in suprafata de 
aproximativ 350 m.p.
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- Oficiul postai nr. 9 -  Bacau, unde se efectueaza operaţiunile de vamuire 
a coletelelor postale, persoane fizice / juridice, pentru zona Bacau, Moinesti, 
Comanesti;

- Oficiul Postai nr. 1 -  Onesti, activitate similara pentru municipiul Onesti si 
zona adiacenta (valea Trotusului).

De asemenea, Biroul vamal Bacau a asigurat coordonarea Biroului vamal 
Aeroport Bacau, pana ce s-a stabilit o structura proprie de personal.

Organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi a Biroul vamal Bacau, 
revin la aceasta data unui sef birou vamal.

Conform organigramei aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 
2.752/2015, de aprobare a structurii organizatorice a directiilor generale al
finanţelor publice lasi, Galati......, anexa 1.11, având în vedere structura Biroului
vamal Bacau ca un birou de grad II, întâlnim următoarea structura 
organizatorica:

- Sef Birou vamal
Atributii conform art. 24 (atributii generale de management) si art. 25 

(atributii specifice) din Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 2294/2017, prin care a 
fost aprobat Regulamentul de organizare si funcţionare al Directiilor generale 
regionale ale finanţelor publice lasi,....(aparat propriu si unităţi subordonate),

- Compartiment Supraveghere si Control Vamal
Compartimentul în care se desfăşoară activitatea de vamuire propiuzisa, 

având inspectori vamali specializati în urmatoarele tipuri de activităţi:
Control Documentar -  avand drept competente verificarea declaratiilor 

vamale depuse si a documentelor insotitoare, verificarea incadrarii tarifare si a 
nomenclaturii vamale, verificarea facilitatilor vamale acordate pe baza 
documentelor de origine prezentate, verificarea valorii in vama precum si 
corectitudinea taxelor vamale calculate precum si a altor impozite si taxe (taxe 
agricole, comision vamal, accize, TVA).

Control Fizic -  efectuarea controlului fizic al mijloacelor de transport, al 
marfurilor si calatorilor, conform metodologiilor de control, cand situatia o cere.

Efectueaza analize de risc preliminare, verifica documentele de transport, 
preleveaza probe pentru analize sau pentru verificari amanuntite in cazul 
existentei unor suspiciuni cu privire la natura unor marfuri sau substante, 
gestioneaza si exploateaza bazele de date privind consemnele antidrog, alertele 
si profilele de risc, pastreaza confidentialitatea acestora.

Analiza de Risc pentru operatiuni vamale - identifică şi gestionează 
informaţiile din domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale. De asemenea, 
efectueaza analize de risc preliminare si selecteaza mijloace de transport in 
vederea controlului fizic, identifica si gestioneaza informatiile din domeniul 
prevenirii si combaterii fraudelor vamale.
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Drepturi de Propietate Intelectuala - stabileste indicatorii de risc la nivel 
local, referitor la traficul de marfuri suspectate de a aduce atingere anumitor 
drepturi de propietate intelectuala, a bunurilor culturale mobile, a speciilor de flora 
si fauna, metale pretioase. De asemenea are acces si exploateaza bazele de date 
specifice ale cererilor de interventie a autoritatii vamale, primeste alertele referitor 
la posibile incalcari ale legislatiei in domeniul specific, enumerat anterior.

Vamuirea coletelor postale primite / expediate din/catre tari extracomunitare, 
la oficiile postale cu asistenta vamala

- Compartiment Autorizari, Supraveghere si Control al Miscarii 
Produselor Accizabile

Compartimentul în care se desfăşoară componenta fiscala a activitatii 
autorităţii vamale, având inspectori vamali specializati în urmatoarele tipuri de 
activităti:

5

Supraveghere şi control al miscarii produselor accizate -  care realizează 
supravegherea şi controlul operaţiunilor şi a mărfurilor accizabile, în scopul 
prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor de natură fiscala şi respectării 
reglementărilor prevăzute în legile speciale cu privire la domeniul supravegherii 
mărfurilor accizabile la nivel regional.

Autorizari - care realizeaza conform reglementarilor fiscale in vigoare 
(Legea 227/08.09.2015 - privind Codul fiscal completata cu H.G. 1/06.01.2016 -  
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal), autorizarea / atestarea persoanelor juridice in domeniul produselor 
accizate, primind si verificand documentatia in vederea autorizarii / atestarii, 
asigurand în acelaşi timp inregistrarea si gestionarea autorizatiilor emise.

De asemenea, executa controale in vederea eliberarii de autorizatii de 
antrepozit fiscal, utilizator final si atestate in vederea comercializarii angro a tutun- 
bauturilor alcoolice, precum si de comercializare angros / en detail de produse 
energetice.

- Compartiment Informatizare
Compartiment specializat ce asigura implementarea Sistemului Integrat 

Informatic Vamal SIIV şi a sistemelor IT compatibile cu cele ale Comisiei 
Europene, precum si asigurarea administrarii si functionarii sistemelor informatice, 
a sistemelor de operare si bazelor de date, asigura administrarea retelei de 
comunicatii date, a echipamentelor de comunicatii la nivel local. De asemenea, 
asigura securitatea si confidentialitatea datelor, sesizeaza disfunctionalitatile ce 
apar in functionarea sistemului de comunicatii date.

Procesul de reformă a sistemului vamal roman a inclus, printre altele, şi 
dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic care contribuie cu rezultate 
deosebite la creşterea calităţii serviciilor vamale, procedurilor, simplificărilor in 
procesul de vămuire a mărfurilor, imbunătăţirii sistemului de colectare a taxelor 
vamale şi drepturilor de import, fluidizării traficului de mărfuri in punctele de 
trecere a frontierei etc.
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Sistemul Informatic Integrat Vamal - SIIV este un sistem modern si eficient 
ce sustine functii vamale şi fiscale, precum: vămuirea mărfurilor, tranzitul vamal, 
supravegherea si controlul vamal, analiza de risc, contabilitatea vamala şi 
gestiunea resurselor proprii traditionale, urmărirea mişcării produselor accizate in 
regim suspensiv, autorizarea regimurilor vamale economice şi cu destinaţie finală, 
autorizarea utilizatorilor finali.

Rezultatele implementării Sistemului Informatic Integrat Vamal pot fi 
rezumate în principal, prin:

- contribuţia adusă la procesul de restructurare a sistemului vamal şi 
influenţa benefică asupra acestui proces

- uniformizarea metodologiilor de lucru şi îmbunătăţirea fluxurilor 
informaţionale

- punerea în aplicare a procedurilor simplificate de vămuire
- preluarea standardelor UE legate de procedurile si reglementările vamale

- Compartiment Financiar, Contabilitate si Administrativ
Compartiment specializat ce asigură aplicarea prevederilor legale cu privire 

la organizarea şi conducerea contabilităţii precum şi gestionarea resurselelor 
proprii tradiţionale (RPT), exercita controlul financiar preventiv propriu, urmareste, 
asigura si raspunde de virarea la bugetul statului a tuturor sumelor incasate si 
datorate acestuia, asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor 
justificative.

Activitatea vamală şi fiscală, generala a Biroului vamal Bacau

Biroul vamal Bacau desfăşoară o activitate vamală de import / export, foarte 
diversificată, acest fapt datorându-se în special schimburilor economice în 
continuă creştere cu ţări extracomunitare precum China, Moldova, Turcia, Israel, 
Serbia, S.U.A., Ucraina, Federaţia Rusa, Egipt, tari arabe, tari ex-sovietice, etc.

Alt regim ca frecventa, il constituie importurile / exporturile temporare parte a 
operatiunilor de perfectionare activa sau pasiva, preponderent acestor regimuri 
fiind confectii textile, tesaturi, incaltaminte, diverse masini-unelte si piese 
mecanice sau electronice, produse ce definesc profilul economic al judetului 
Bacau.

De asemenea, obligativitatea utilizării bazelor de date existente dar şi 
crearea de noi baze de date, în special la nivel regional, care să cuprindă 
elementele de risc specifice zonei (categorii de mărfuri, date despre transportatori, 
antecedente, cazuri practice, date despre destinatarii bunurilor, precum şi orice 
alte elemente care pot furniza indicii referitoare la siguranţa din toate punctele de 
vedere a tranzacţiilor comerciale), constituie preocupări permanente, ducand la o 
diversificare permanenta a activitatii vamale.

O componenta importanta a specificului vamal este selectia pentru control, 
care se realizeaza in concordanta cu principiile analizei de risc, avandu-se in 
vedere principalele tipuri de riscuri: subevaluarea marfurilor, incadrarea tarifara,
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facilitatile comerciale pe baza certificatelor de origine preferenţiala, accesul de 
mărfuri prohibite sau restrictionate, incalcarea drepturilor de proprietate 
intelectuala, marfuri considerate cu risc, rute parcurse ce se incadreaza intr-un 
profil de risc ridicat.

Cele mai dese probleme, in functie de tipuri de riscuri, intalnite in practica, 
sunt urmatoarele :

- existenta tendintei de subevaluare a marfurilor importate in vederea 
achitarii unor drepturi vamale diminuate ;

- declarari incorecte de marfuri pentru a beneficia de taxe vamale reduse, 
mai ales cand exista posibilitatea incadrarii intr-o pozitie tarifara apropiata de cea 
corecta, dar care beneficiaza de un cuantum mai mic al taxei vamale si implicit a 
drepturilor vamale incasate ;

- incadrari ale marfurilor la un cod tarifar eronat , cu consecinte fiscale 
importante, mai ales in situatia evitarii taxelor antidumping sau compensatorii;

- neincheierea in termenul acordat a regimului vamal suspensiv;
- nerespectari ale termenului de tranzit ;

Analiza activitatii vamale din ultimii ani ofera o perspectiva privind evolutia 
activitatii din punct de vedere a numarului de operatiuni vamale procesate.

Astfel, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, numarul de 
operatiuni vamale procesate zilnic a scazut drastic la aprox. 40% - 50 %, 
explicabil prin faptul ca schimburile comerciale ale firmelor din judetul Bacau erau 
orientate, catre spatiul UE. Evolutia numarului total de operatiuni vamale

procesate in primele 
6 luni ale anului 
2019, este
urmatoarea:

Luna 2019
Numar operaţiuni 
vamale IMPORT, 

procesate

Numar operaţiuni 
vamale EXPORT, 

procesate
ian 351 572
febr 393 662
mar 454 681
apr 410 675
mai 512 725
iun 361 635

Operatiuni IMPORT procesate 
Lunar 2019
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atii vamale de import procesate, avem o variaţie si a incasarilor de impozite si taxe, aferente 
Biroul vamal Bacau, dupa cum urmeaza :

Luna 2019 Total 
incasari (lei)

ian 2.508.636
febr 2.996.209
mar 3.617.387
apr 3.464.936
mai 4.637.598
iun 3.431.438

5.000.000

ferent 4.000.000

acest 3.000.000

or 2.000.000

incas 1.000.000

ari,
Biroul

Incasari total (mil. lei)

Lunar 2019

vamal Bacau si-a indeplinit planul de incasari trasat de catre ANAF, in procente multumitoare, 
dupa cum urmeaza:

1 2 3 4 5 6

(mil. lei)

2019 Plan
final Realiz Ind ice

realiz

Ian 2,510 2,509 99,96

Feb 3,000 2,996 99,87

M ar 3,620 3,617 99,92

A p r 3,300 3,465 105,00

Mai 3,510 4,638 132,14

Iun 3,400 3,431 100,91

9

8

7

6

5.s;
■= 4

3 

2 -+

1 4  

0
4 5 6 7 8 9  
Lunar - 2019 plan / realizat

î------r
10 11 122 3

NOTA: iniţial procentul de realizare a gradului de incasari era superior, dar periodic prin 
reaşezarea planului, acesta este adus la nivelul incasarilor efective.

La aceste situatii, ar trebui avut in vedere si cuantumul TVA amanat la plata 
in vama, care prezinta sume ridicate, fiind societati comerciale ce prezinta un 
comportament fiscal corect si care beneficiaza de aceste facilitati, in cadrul B.V.I. 
Bacau.

Aceste sume, consideram ca ar trebui sa faca parte din cuantumul sumelor 
avute in vedere, la realizarea planului de incasari

Concluzionand, din vizualizarea graficului de incasari, se poate afirma ca 
activitatea vamala are un caracter total aleatoriu, functie de posibilitatile 
economice ale societatilor comerciale, limitarea la un numar relativ constant de 
societati care mai fac operatiuni de import, necorelarea intotdeauna a numarului 
de operatiuni vamale cu cel al sumelor constatate si incasate, facand dificila o
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analiza pe baze statistice a planificarii planului de incasari si implicit gradul de 
realizare al lui, necunoscutele in aceasta ecuatie fiind multiple ce depind de multi 
factori economici sau total aleatorii.

Aceste grafice precum si concluzionarile sus prezentate privind scaderea 
numarului de operatiuni, clarifica si justifica reorientarea personalului vamal catre 
activitati suplimentare (fiscale) si anume supravegherea productiei, circulatiei si 
comercializarii produselor accizabile si autorizarea agentilor economici care 
produc / comercializeaza produse accizabile.

În acest context, Biroul vamal Bacau desfăsoară o activitate fiscala 
diversificata, constand în supravegherea deplasării în regim suspensiv a 
produselor accizabile, plata accizelor aferente în termenul legal (în anumite situaţii 
concrete de destinatar înregistrat sau producător individual de tuica sau rachiuri 
naturale din fructe), deşi sunt activităţi relativ noi în ansamblul atribuţiilor autorităţii 
vamale, se desfăşoară conform unor programe întocmite în baza unor analize 
temeinice şi se îmbunătăţesc continuu funcţie de noile date care apar, atât a celor 
rezultate din controalele anterioare, cât şi ca urmare a coordonării 
corespunzătoare a activităţii compartimentelor de informaţii vamale şi 
supraveghere vamală cu cea a echipelor mobile de la nivel regional.

Alături de componenta de supraveghere a miscarii produselor 
accizabile, se desfăsoară si activitatea de Autorizari, constand în autorizarea / 
atestarea persoanelor juridice in domeniul produselor accizate, primind si 
verificand documentatia in vederea autorizarii / atestarii, asigurand în acelaşi timp 
inregistrarea si gestionarea autorizatiilor emise. Executa de asemenea 
controale in vederea eliberarii de autorizatii de antrepozit fiscal, utilizator final si 
atestate in vederea comercializarii angro a tutun-bauturilor alcoolice, precum si de 
comerializare angros / en detail de produse energetice.

În cadrul acestui segment de activitate, au fost identificate urmatoarele tipuri 
de probleme:

- produse accizabile nemarcate sau marcate necorespunzator;
- nerespectarea prevederilor legale privind facturarea, nedepunerea in 

termen a documentelor prevazute de Codul fiscal;
- nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea la autoritatea 

fiscala teritoriala a comerciantilor angro de bauturi alcoolice si produse din tutun;
- certificate de calibrare expirate;
- lipsa certificate de calibrare la rezervoarele de combustibil din benzinarii;

- neconcordante intre stocurile scriptice si faptice la statiile de distributie 
combustibili.

Pentru a avea o imagine a activitatii pe cele 2 componente (vamal / fiscal), 
prezentam succint cei mai importanti idicatori de activitate eferenti primelor 6 luni 
ale anului 2019, dupa cum urmeaza:
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A. Activitatea vamala

A1. Operatiuni vamale, coletarie postala
Facand analiza declaratiilor vamale , aceste cifre nu prezinta in mod 

explicit repere privind activitatea si masurile in domeniul combaterii evaziunii 
fiscale si a contrabandei, fiecare dintre indicatorii mai jos prezentati, nuanteaza 
modul in care operatiunile vamale, indiferent de forma in care se manifesta 
aceasta (operatiuni vamale import / export, colete postale, tranzite vamale, etc) 
sunt controlate de catre personalul vamal, in fiecare dintre aceste documente 
putand fi tentative de fapte circumscrise fenomenelor de evaziune fiscala, pe care 
lucratorii vamali le repereaza si le clarifica inainte de a se finaliza operatiunea in 
sine. Situatia sintetica, se prezinta dupa cum urmeaza:

Activitate vamala 6 luni - 2019

1. Declaraţii vamale
1.1. IESIRE (inclusiv regimuri suspensive)

Export sistem ECS 3.950
TOTAL 3.950

1.2. INTRARE (inclusiv regimuri suspensive)
IM 4 + EU 4 = 2.012
IM 5 + EU 5 = 339
IM 6 + EU 6 = 128
IM 7 + EU 7 = 2

TOTAL 2.481

2. Tranzite vamale
Carnete TIR emise 17
Carnete TIR sosite 22
NCTS emise 8
NCTS sosite 1.822

TOTAL 1.869

3. Mijloace de transport vamuite 
Auto 
Vagoane

1.346

0
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Containere 283
TOTAL 1.629

4. Activitate coletarie postala 
Colete postale eliberate 
Colete postale expediate 
Chitante emise (imp) 
Sume incasate (lei)

6.653
1.284
3.219

142.541

Colete postale 

Sub-benzi

Culoar vamuire -  6 luni 2019

Control DOC.

Control FIZ.

Fara control

451
405

5.651
6.431

6,93%

6,22%

86,84%

128

6.525

Referitor la dinamica si alternanta variaţiei incasarilor de drepturi vamale, 
aceasta se prezinta dupa cum urmeaza :

(lei)________________________________________
2019 Taxe vamale TVA Accize Alte venit 

- a
Alt. ven.- b 

(amenzi) TOTAL

ian 259.683 2.243.956 3.181 529 1.289 2.508.638
feb 232.474 2.740.233 214 13.088 10.200 2.996.209
mar 283.603 3.330.954 315 2.516 0 3.617.388
apr 233.532 3.218.728 1.751 925 10.000 3.464.936
mai 411.749 4.224.027 471 1.352 0 4.637.599
iun 239.079 3.169.325 7.921 3.747 11.366 3.431.438

Totalul drepturilor vamale precum si alte impozite si taxe incasate in 
perioadele anilor anteriori, se prezinta principial inr-o descreştere, in special 
datorita descresterii cuantumului taxelor vamale si al TVA-ului.

Aceasta situatie este datorata intr-o mare masura, orientarii anumitor firme 
catre alte birouri vamale (de regula de frontiera), in care se efectueaza 
operatiunile vamale de import, din motive logistice, sau de livrarea marfurilor in 
alte locatii decat cele judetene proprii.

Aceasta tendinta este mult mai concreta, analizand sumele incasate in anii 
2013 - 2018, după cum urmeaza.
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Incasari lunare 2013 - 2018

A2. Controlul ulterior
Situatia operatiunii de reverificare a declaratiilor vamale si rezultatele 

acesteia, se prezinta dupa cum urmeaza:

Perioada
Declaratii
vamale

reverificate

Nr. PV 
Control / 

Note 
unilaterale

Nr. DRS
Sume

constatate
(lei)

Sanctiuni
contrav.

Sume
sanctiuni

(lei)

6 luni 
2019 2.726 50 18 14.407 3 1.500

Nu se constata sume considerabile în aceasta ramura de activitate vamala, 
deoarece conform prioncipiilor locale de management, „filtrul” de admisibilitate al 
declaratiilor vamale este foarte puternic la început, existand puţine posibilităţi de 
detectare a unor erori cu ocazia controlului ulterior.

B. Activitatea fiscala

B1. Generalitati
Ca remarca generala, sursele principale generatoare de accize la nivelul 

judetului Bacau, nu sunt foarte bine reprezentate si dezvoltate, deoarece nu exista 
antrepozite fiscale productie alcool, iar principalele furnizoare de accize care erau 
rafinariile de pe platforma petrochimica Borzesti -  Darmanesti, si-au incetat 
complet activitatea.

B2. Supraveghere miscare produse accizabile
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Aceasta componenta fiscala a activitatii B.V.I. Bacau, se prezintă dupa cum 
urmeaza:

u au 
fost 
const 
atate 
activi 
tati 
(strict 
pe
acea 
sta 
comp 
onent 
a de 
misc 
are), 
care 
sa
duca 
la
prop 
uneri 
de 
susp 
enda
re, revocare, anulare a autorizatiilor / atestatelor de functionare, aceste aspecte 
fiind in special instrumentate de catre compartimentul Autorizari.

Activitate - EMCS Ian Feb Mar Apr Mai Iun TOTAL
Ex. 5 - Miscari initiate - 
TOTAL, din care: 52 43 78 77 51 68 369

Nationale 1 2 5 11 7 6 32
Alc. 0 2 0 0 0 0 2

Energ. 1 0 5 11 7 6 30

Intracom. 46 20 61 56 33 54 270
Alc. 46 20 61 56 33 54 270

Energ. 0 0 0 0 0 0 0

Export. 5 21 12 10 11 8 67
Alc. 5 21 12 10 11 8 67

Energ. 0 0 0 0 0 0 0
Ex. 4 - Miscari primite - 
TOTAL, din care: 45 44 59 60 65 54 327

Nationale 38 34 48 49 49 33 251
Alc. 1 3 15 17 11 4 51

Energ. 37 31 33 32 38 29 200

Intracom. 7 10 11 11 16 21 76
Alc. 7 10 11 10 14 20 72

Energ. 0 0 0 1 2 1 4
Rapoarte contr. EMCS, 
din care: 37 54 41 41 57 52 282

fizic 2 1 6 4 4 2 19
auto 0 1 6 0 4 2 13

vagoane 2 0 0 4 0 0 6
documentar 35 53 35 37 53 50 263

Marcare pacura 0 0 0 0
Avizare reziduuri 9 21 14 10 1 6 61

B3. Activitatea de autorizare a produselor accizabile
Aceasta componenta fiscala a activitatii B.V.I. Bacau, se prezinta dupa cum 

urmeaza:
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CONTR. AUTORIZATII ATESTATE

Ct
r. 
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DRS - 
Tuica

Sume

Tuica / 
rachiuri

ian 7 0 1 1 1 62 0 0 2 609

feb 2 2 0 0 0 0 0 3 20 0 1 0 0

mar 4 2 1 2 1 0 1 11 6 0 0 0 0

apr 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

mai 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0

iun 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

|TOTAL 18 5 1 3 2 0 2 17 91 2 5 2 609
23 8 110

Situatia concreta a persoanelor juridice autorizate / atestate, la sfarsitul 
perioadei (iunie 2019) se prezinta dupa cum urmeaza:

Total antrepozite fiscale 
productie, din care : 11

- alcool rafinat 0
- bauturi spirtoase 0
- vin 4
- produse intermediare 0
- bere 2

Total atestati ANGRO : 60
- bauturi alcoolice 48
- energetice - denozitare 1
- energet ice - f iara depozitare

11
- tutun

0
Total operatori atestati 

distributie carburanti DETAIL 82

Total DESTINATARI inregistrati 
(incl. ocaz.) 10

- alcool si bauturi alcoolice 8
- produse energetice 2
- tutun 0

Total EXPEDITORI inregistrati 2
Total operatori accize 

NEARMONIZATE 0
Total Gospodarii individuale 

(tuicari) 2
Total mici gospodarii vin 0

Total notificari 
exceptare/scuti re 72

■  l Nr. DRS - tuicari 2
Sume constatate 609
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C. Alte problematici. Cresterea gradului de colectare

Referitor la activitatea B.V.I. Bacau, aceasta s-a circumscris Planului de 
actiune in aplicarea obiectivelor specifice, pentru anul 2019, conform urmatoarelor 
obiective:

- Realizarea de activitati de prevenire (informare, instruire) destinate 
agentilor economici si persoanelor fizice care opereaza cu produse accizate;

- Actiuni de control inopinat la agentii economici privind comercializarea 
produselor supuse regimului de accizare;

- Monitorizarea si supravegherea intrarilor / iesirilor din antrepozitele fiscale;
- Efectuarea controlului ulterior la toate declaratiile vamale prelucrate de BVI 

Bacau;
- Efectuarea controlului ulterior la sediul agentilor economici care declara 

marfurile in procedura simplificata;
- Efectuarea controlului ulterior la sediul agentilor economici care deruleaza 

sau au in derulare operatiuni vamale din categoria regimurilor vamale economice;
- Verificarea selectiva, pe anumite perioade si incadrari tarifare a 

declaratiilor vamale inregistrate si prelucrate, tinand cont de concluziile si 
informatiile rezultate din Risk Information Form;

- Verificarea ulterioară, prin sondaj sau ori de cîte ori există dubii rezonabile, 
a dovezilor de origine care acoperă mărfuri la punerea în liberă circulaţie;

- Acordarea unei atenţii sporite cu ocazia controlului vamal documentar al 
operaţiunilor de punere în liberă circulaţie, care au atasat criteriul "MARFURI CU 
RISC", pentru care este necesar a se consulta baza de date a autorităţii vamale 
pentru a estima veridicitatea şi exactitatea valorii in vama declarate pentru
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mărfurile importate, in aplicarea H.G. 973/06, privind procedura aplicabilă în 
cazurile în care este necesară o amînare a determinării valorii în vamă;

- Efectuarea de controale fizice totale amănunţite la operaţiunile de punere 
în liberă circulaţie de mărfuri avînd ca ţară de expediţie tari extracomunitare, cu 
mijloace de transport rutiere aparţinînd companiilor de transport din Turcia, 
Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus, Serbia, etc.

- Efectuarea de controale fizice amănunţite la operaţiunile de punere în 
liberă circulaţie care au ataşat criteriul „MRF CONTRAFĂCUTE” în vederea 
identificării mărfurilor susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală

Fata de acesti indicatori, date si aspecte limitativ expuse, colectivul Biroului 
vamal Bacau, îsi va îndeplini si în continuare la un înalt nivel profesional si 
deontologic, atribuţiile conferite de legislatia în vigoare, indiferent de forma de 
organizare preconizata sau schimbarile organizatorice / structurale anuntate.

Sava Pericle 
Iulie 2019
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