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MINISTERUL FINANŢELOR 
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ 
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI 
BIROUL VAMAL DE INTERIOR NEAMŢ 

Nr. BV NT/ 5007 / 24.11.2022  
 
    Catre:                 Prefectura Judetului Neamt, 
    În atenţia:          Vasile Adrian Niță – Prefect Judet Neamt        
    Ref:                    Tema prezentare Colegiu Prefectural - noiembrie 2022  
    
 

Analiza indicatorilor vamali la nivelul trimestrului I, II si III 2022 fata de 
trimestrul I, II si III 2021 si factorii de influenta in cuantumul incasarilor. 

 
 

 
Biroul Vamal de Interior Neamt este o componenta teritoriala, fara personalitate 

juridica, a Autorității Vamale Române,   fiind coordonata   direct din punct de vedere 
metodologic de catre Directia Regionala Vamala Iasi. 

Biroul vamal isi desfasoara activitatea pe urmatoarele domenii: 
- Supraveghere si control vamal privind activitatea de import, export si colete postale; 
- Autorizari, supraveghere si control al miscarii produselor  accizate. 
 
     Activitatea vamala se efectueaza cu un efectiv de 10 functionari publici cu atributii 
specifice conform domeniilor de activitate. 
 
     In incinta BVI Neamt isi desfasoara activitatea doi comisionari vamali : SC ART GLAS 

SA Bistrita si SC SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA  – puncte de lucru Piatra Neamt, 
acestia reprezentand in mod direct agentii economici de pe raza judetului Neamt, in relatia 
cu autoritatea vamala, iar pe raza municipiului Roman, un alt comisionar vamal – SC 
Romspeed Roman  

 
 
 Atributii in domeniul vamal: 

- încasează  şi contabilizează  resursele proprii tradiționale, respectiv taxe vamale, 

contribuții agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar; 
- urmăreşte respectarea de către persoanele fizice  şi juridice a reglementărilor 

vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală ( marfuri 
contrafacute); 

- exercită supravegherea  şi controlul vamal în domeniul traficului ilicit de droguri, 

precursori, plante, substanțe  şi preparate stupefiante  şi psihotrope, produse cu 

regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniții, 
substanțe 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 prețioase, aliaje ale acestora şi pietre prețioase, al traficului de mărfuri cu 

risc pentru sănătatea şi siguranța consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor 

prohibite şi restricționate de reglementările vamale; 
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- verifică modul de declarare de către titularul operațiunii 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 atribuția autorității vamale; 

încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declarațiilor, 

diferențele  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 competența sa; 
- verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, 

clădiri, depozite, terenuri  şi alte obiective  şi poate preleva, în condițiile legii, probe 
pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi 
expertizării mărfurilor supuse vămuirii. 

 
Atributii in domeniul fiscal 
 
 

- îndeplineşte atribuțiile  şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, 

atestării, avizării persoanelor juridice  şi fizice care desfăşoară  activități de 

producție, îmbuteliere, ambalare, primire, deținere, depozitare şi/sau expediere, 
comercializare, utilizare finală a produselor accizabile. 

 
 
 

1. In ceea ce priveste operatiunile de import prezentam comparativ principalii 

indicatori inregistrati in trimestrul I, II si III 2022 fata de trimestrul I, II si III 2021. 

 

Indicatori Trim I - III 2021 Trim I - III 2022 

Tranzite sosite 1964 1662 

Nr. Declaratii vamale 2032 1825 

Colete postale controlate 3266 1531 

Total incasari (lei) 46700191 55460522 

 
 
 
 
Se constata ca in trim I – III 2022 comparativ cu trim I – III 2021 a scazut numarul 
operatiunilor vamale de import dar au crescut sumele incasate. 
 In ceea ce priveste operatiunile de import, dintre operatorii economici cu pondere 
insemnata  in cuantumul incasarilor si a numarului de operatiuni vamale  in trimestrele I -III 
2022 putem enumera: 
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Nr. 

Crt. 

Agent 

economic 
CUI Marfa Tara 

1 Rifil SA 2050285 Cablu si fibra acrilica TR 

2 Austrotherm 

Com  SRL 

10403965 Granule polistiren 

expandabil 

TR, IR 

3 Kober SRL  2005144  Parti centrale termice, 

polimeri,kituri, 

TR, CN 

4 Acces Auto 

Trading SRL  
26377099 Anvelope  IN, JP, TR 

5 Cersanit 

Romania SA 

2056601 Caolin, gresie, faianta, 

obiecte sanitare 

UA 

6 Dinamic 92  

Distribution 

SRL 

2045181 Anvelope, robineti 

termostatici, sine pentru 

perdele 

TR, XS 

 

 

 

  sau alti importatori cu o pondere mai redusa in cuantumul operatiunilor vamale si a 
incasarilor la BVI Neamt cum ar fi ; 

 
- ADULT construct  - lemn profilat, lambriuri .sindrile etc, -Ucraina 
- Dolinex SA  -centrale termice, radiatoare ,sobe, calorifere, -Turcia 
- ARABESQUE SA  - materiale de constructii, rigips, panouri PFL sa..-Turcia 
- Bico Industry – profile pvc, articole mobilier, etc,- Turcia, China 
- Sc Sirca SA – profile otel, role otel etc,- China 
- Petrouzinex SA – robineti industriali, flanse otel, etc, 
- Comes SA – tevi drepte de mare dimensiune,  
- SC Balky SA – tevi irigatie.- Turcia 
-  

Pentru asigurarea sanatatii si sigurantei populatiei la punerea in libera circulatie a 
marfurilor  care necesita documente speciale, autoritatea vamala efectueaza controale 
impreuna cu alte institutii ale statului cu atributii de control in baza protocoalelor de 
colaborare incheiate – D.S.V,  O.P.C,  I.T.M., A.N.S.V.S.A,  A.N.M.D.M., Garda de Mediu, 
Garda forestiera, etc 
 
2. In ceea ce priveste operatiunile de export prezentam comparativ principalii indicatori 
inregistrati in trim. I - III 2022 fata de trim. I - III 2021. 
 

Indicatori Trim. I - III 2021 Trim. I - III 2022 

Tranzite emise 98 32 

Nr. Declaratii vamale 1886 1851 
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Marfurile destinate operatiunilor vamale de export  sunt reprezentate, in principal, 
de: 

 
-  mobilier lemn, operatori economici:  IMOB SRL – GB, USA 
-   materiale de constructii,  operator economic: HENKEL Romania SRL         

            - tevi din otel fara sudura, operator economic: ARCELOR MITTAL - Turcia 
           - obiecte sanitare ceramice , operator economic: CERSANIT – Ucraina 
           - vopsele si centrale termice, operator economic: KOBER - Moldova 
           - fire sintetice si in amestec cu lana, bumbac, operatori economici: 

                                    RIFIL – Norvegia, Elvetia, SUA  

                                    INDUSTRIA FILATI BUZAU – Norvegia, Marea Britanie 

 La derularea operatiunilor vamale de export, in conformitate cu legislatia in vigoare, 
se poate desfasoara activitatea de vamuire in procedura simplificata , care permite ca 
plasarea marfurilor sub regimul vamal de export sa se efectueze la sediul operatorului 
economic. In judetul Neamt avem un operator economic care deruleaza astfel de operatiuni, 
acesta fiind  SC RIFIL SA. 

 
            Analizand traficul de marfuri ca frecventa, rute si mod de transport s-a constatat o 
usoara migrare catre alte birouri vamale a agentilor economici care efectueaza operatiuni 
de import export cu mijloace de transport auto din urmatoarele motive: 
   - circulatie ingreunata  din cauza drumurilor care nu suporta trafic greu; 
   - costuri suplimentare si penalitati suportate de transportatori pentru tranzitarea unor 
tronsoane de drum; 
   - detin spatii de depozitare in alte localitati de pe teritoriul Romaniei; 
   - datorita reglementarilor vamale in vigoare, agentii economici pot efectua operatiuni de 
vamuire in cadrul oricarui birou vamal de pe teritoriul Romaniei, indiferent de locul unde au 
sediul social. 
 

3.La nivelul BVI Neamt se desfasoara si activitatea de autorizare, a operatorilor de 
produse accizabile si monitorizarea miscarilor acestor produse achizitionate in regim 
suspensiv de accize. 

Pe raza judetului Neamt exista un numar de 6 antrepozite fiscale astfel: 

• SC MIHOC OIL – antrepozit producţie produse energetice (prelucrează reziduri 
petroliere, obţinând păcură); 

• SC BRILLIANT SRL – antrepozit productie produse energetice (achiziţionează GPL, 
şi îl imbuteliază în butelii de uz casnic) 

• SC OSCAR DOWNSTREAM SRL – antrepozit depozitare produse energetice 
(primeşte motorină şi benzină atât pe CFR cât şi pe transport rutier, efectueaza 
aditivarea acestora ,urmand a fi livrate pe autocisterne ); 

• SC IOSIDORO SRL,  SC BERE ZIMCA SRL şi SC WB ARTISAN ALES SRL – 
antrepozite producţie bere (mici fabrici de bere). 

 
Pe raza judetului Neamt exista 8 destinatari înregistraţi astfel: 

• SC KOBER SRL – achiziţionează din comunitate fără acciză produse energetice 
(XILEN, TOLUEN, WHITE SPIRIT) pe care le foloseşte în procesul de producţie al 
lacurilor şi vopselelor; 

• SC JIFFY PACKAGING SA – achiziţioneaza din comunitate fără acciză produse 
energetice (IZOBUTAN) pe care le foloseşte în procesul de producţie al foliilor de 
diverse tipuri; 

• SC ODESCO SNACK SRL, SC CAFITALLY SRL, SC PADRINO DRINKS SRL, SC 
KAI REPUBLIK SRL, SC AP IDEA MODA SRL, SC LIDL DISCOUNT SRL – 
achiziţioneaza din comunitate fara acciză diverse produse alcoolice (bere, vinuri, 
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vinuri liniştite, vinuri spumoase, băuturi spirtoase, băuturi intermediare etc.), pe care 
le comercializează. 

 
Pe raza judetului Neamt exista un numar de 11 utilizatori finali astfel: 

• CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA 
RAZBOIENI, CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BOZIENII DE SUS, 
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA OSLOBENI, MANASTIREA AGAPIA, 
CONGREGATIA SURORILOR SLUJITOARELE IUBIRII MILOSTIVE FILIALA 
BARTICESTI -achiziţionează produse energetice, pe care le folosesc pentru 
încălzire, fiind scutite de la plata accizei conform Codului Fiscal; 

• SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN, SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA PIATRA NEAMT achiziţionează Alcool etilic rafinat 96% de uz 
farmaceutic, fara acciza, pe care il folosesc în farmaciile proprii; 

• JIFFY PACKAGING SA, KOBER SRL şi AUSTROTHERM COM SRL achiziţionează 
produse energetice (IZOBUTAN, WHITIE SPIRIT, XILEN, TOLUEN), fără accize,  pe 
care le folosesc în producţie, fiind scutite de la plata accizei, conform Codului Fiscal. 

 
                   Masuri propuse in vederea imbunatatirii  activitatii la BVI Neamt 
       

- atragerea catre BVI NEAMT a agentilor economici care isi desfasoara operatiunile 
de import la vama Port Constanta Agigea sau portul Galati; 

- redirectionarea operatiunilor de import de produse agricole, legume fructe, produse 
alimentare si bauturi alcoolice, etc., dinspre frontiera de est a Romaniei, spre Biroul 
Vamal Piatra Neamt. 

         
 
 

               Sef Birou Vamal,  

                              Dan CEAUŞU 


