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Doamnei Mariana-Venera 

POPESCU  

Deputat, Parlamentul României - 

Camera Deputaţilor  

  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  

  

  

Stimată doamnă Deputat,  

  

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera 

Deputaţilor cu nr.9746A/2020, având ca obiect ”Situaţia scanerelor din 

vămi”, potrivit sferei de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, vă 

comunicăm următoarele:  

  

Potrivit prevederilor legale în domeniul nuclear, utilizarea,  

respectiv deținerea, echipamentelor emițătoare de radiații ionizante se poate 

efectua doar în baza unei autorizații de utilizare, respectiv autorizații de 

deținere, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 

(CNCAN), autoritatea competentă în domeniul nuclear.  

Una dintre condițiile tehnice necesar a fi îndeplinită pentru  

obținerea autorizației de utilizare este asigurarea serviciilor de manipulare 

(întreținere, verificare, reparare) de către operatori acreditați CNCAN.  

Lucrările de întreţinere pentru cele 15 sisteme mobile pentru  

controlul vamal nedistructiv al mijloacelor de transport marfă și containerelor 

tip Roboscan/MIS, aflate în dotarea unităţii nucleare a Agenţiei Naţionale de 
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Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, au fost asigurate, în 

perioada 2014 – 2016, de către un furnizor contractat, în baza unui acord 

cadru şi a contractelor subsecvente încheiate.  

În urma constatărilor reprezentanților Curții de Conturi,  

consemnate în raportul de audit financiar şi în procesul verbal de constatare 

nr.49472/14.08.2015, respectiv Decizia Curţii de Conturi a României 

nr.30/15.12.2015, în data de 02.08.2017 acordul cadru menționat a încetat 

prin acordul părților.  

Precizăm că, în perioada 2017 - 2019, Agenția Națională de 
Administrare Fiscală a întreprins măsuri pentru respectarea prevederilor 
legale în ceea ce privește deținerea/utilizarea echipamentelor și 
reoperaționalizarea acestora, după cum urmează:  

- identificarea organismelor acreditate de către 

CNCAN pentru  

emiterea buletinelor de verificare a contaminării radioactive nefixate de 

suprafață și a verificării etanșeității surselor de radiații pentru instalațiile 

radiologice cu sursă închisă;  

- inventarierea tuturor aparatelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor  

de control emiţătoare de radiaţii ionizante din dotarea unităţii nucleare a 

Direcţiei Generale a Vămilor;  

- întocmirea situației privind echipamentele 

propuse pentru  

casare;  

- iniţierea procedurii de achiziţie directă, având 

ca obiect servicii  

pentru emiterea buletinelor de verificare a contaminării radioactive pentru 12 

instalaţii tip Roboscan 1M şi Roboscan 1MC. Achiziţia a fost anulată, oferta 

prezentată fiind declarată neconformă, întrucât atât oferta financiară, cât și 

cea tehnică nu au fost în concordanță cu cerințele caietului de sarcini;  

- cercetarea de piaţă pentru iniţierea achiziţiei de 

servicii de  

consultanţă ale unui expert acreditat CNCAN pentru unitatea nucleară a 

Direcţiei Generale a Vămilor, posesor al permisului de exercitare nivel 3, 

valabil în practica de control nedistructiv pentru domeniile surse închise (SI) 

și generatori de radiații (GR);  

- întocmirea documentației prevăzute de lege și 

obținerea Autorizației de Deținere CNCAN pentru toate 

echipamentele - componente ale unității nucleare;  

- întocmirea unei situaţii pe tipuri de 

echipamente, din care să  
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reiasă serviciile necesar a fi achiziţionate şi periodicitatea efectuării  acestora 

- pentru fiecare tip de echipament/instalaţie radiologică;  

- obținerea de la CNCAN a societăților 

comerciale autorizate să  

presteze servicii de mentenanță pentru echipamentele/instalaţiile radiologice;  

- elaborarea unui plan de măsuri pentru 

reoperaționalizarea  

echipamentelor de control nedistructiv, în care sunt stabilite acțiuni concrete 

ce urmează a fi implementate, precum și termenele aferente;  

- inițierea procesului de evaluare a situației 

curente în ceea ce  

privește dotarea existentă la nivelul birourilor vamale cu echipamente 

emițătoare de radiații ionizante, în vederea identificării și fundamentării 

temeinice a necesarului de echipamente/sisteme (fixe sau mobile) pentru 

birourile de frontieră cu specific rutier;  

- inițierea și derularea a două proceduri de 

achiziție de servicii  

de manipulare, proceduri care au fost anulate, ofertele prezentate fiind 

declarate neconforme. În prezent a fost inițiată a treia procedură pentru 

achiziția serviciilor de manipulare pentru sistemele mobile tip Roboscan/MIS.  

În lipsa asigurării serviciilor de mentenanță, în prezent, cele 15  

sisteme mobile pentru controlul vamal nedistructiv al mijloacelor de transport 

marfă și containerelor tip Roboscan/MIS, aflate în dotarea unității nucleare a 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, 

sunt deținute, fără drept de utilizare, în baza Autorizației de deținere nr.VG 

2002/2019, eliberată de CNCAN.  

În situațiile în care echipamentele de control nedistructiv nu pot  

fi utilizate, precizăm că, 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.  

  

Cu deosebită stimă,  
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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  




