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Domnului Costel LUPAŞCU  

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaţilor  
  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  
  
  

Stimate domnule Deputat,  
  
  

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera 

Deputaţilor cu nr.10050A/2020, având ca obiect ”Scanerele din vămi”, 

potrivit sferei de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, vă comunicăm 

următoarele:  
  

În prezent,  cele 15 sisteme mobile pentru controlul vamal  

nedistructiv al mijloacelor de transport marfă și al containerelor, tip 

Roboscan/MIS, sunt menționate în Autorizația de deținere  nr.VG 2002/2019, 

fără drept de utilizare.  

Astfel, pentru asigurarea serviciilor de manipulare, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat și derulat, în anul 2019, 

două proceduri de achiziție care au fost anulate, deoarece ofertele au fost 

declarate neconforme.  

Precizăm că a fost inițiată a treia procedură pentru achiziția  

serviciilor de manipulare (mentenanță şi reparații), prin încheierea unui acord-

cadru pentru o perioadă de 4 ani, pentru sistemele mobile tip  Roboscan/MIS, 

iar, în prezent, această procedură este în stadiul de aprobare a documentației 

de atribuire și a strategiei de contractare.  
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Menționăm că, în situațiile în care echipamentele de control  

nedistructiv nu pot fi utilizate în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor de 

control la trecerea frontierei, la nivelul structurilor vamale au fost luate o serie 

de măsuri care au vizat, printre altele, și suplimentarea numărului de personal 

cu atribuții de control, intensificarea acțiunilor echipelor canine și a echipelor 

mobile, precum și implementarea de acțiuni comune de control, împreună cu 

alte structuri/instituții cu atribuții în combaterea fenomenului de evaziune 

fiscală/vamală și criminalitate transfrontalieră.  

Utilizarea câinilor de detecție de către autoritățile cu atribuții de  

control se face, pe scară largă la nivel mondial, fiind o componentă de 

importanță vitală pentru administrațiile vamale.  

Echipele canine reprezintă un mijloc de control vamal  

complementar care sprijină dispozitivele operative de supraveghere și control 

din birourile vamale de frontieră, echipele mobile și alte structuri specializate 

din cadrul ANAF, cât și din cadrul altor instituții cu atribuții în prevenirea și 

combaterea traficului de droguri, contrabandei cu țigări și a evaziunii fiscale.  

Astfel, activitatea desfășurată în anul 2019 de cele 36 de echipe  

canine ale autorității vamale din România s-a concretizat atât prin confiscarea 

de bunuri și aplicarea de amenzi contravenționale, în valoare totală de 

1.609.694 Euro, cât și printr-un număr de 36 de descoperiri de droguri și 

substanțe interzise.  
  

Cu deosebită stimă,  
  
  
p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

semnat electronic1 de către  

SECRETAR DE STAT  
   

  

  

                                                           
1 semnătură electronică calificată în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi a Legii nr.455/2001  
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