Titlu proiect: „Creşterea rolului echipelor mobile în prevenirea şi combaterea
contrabandei şi a fraudei vamale în vederea protejării intereselor economice naţionale
şi comunitare”, Proiect finanțat în cadrul Programului Hercule III 2014-2020 – MT
CUSTOMS ”
Beneficiar: Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.N.A.F.
Scopul principal al proiectului: îl reprezintă achiziționarea de echipamente specifice necesare
echipelor mobile pentru efectuarea controlului la frontierele externe ale UE pentru controlul
microbuzelor, autobuzelor și a vagoanelor, precum și a ambarcațiunilor în cazul în care este
necesară demontarea / montarea panourilor / elementelor mari pentru a reduce timpul de
efectuare a controlului precum și organizarea de instruiri pentru utilizarea echipamentelor
achiziționate pentru echipele mobile.
Combaterea traficului ilicit de mărfuri necesită îmbunătățirea capacității administrației vamale în
ceea ce privește activitatea echipelor mobile. Ținând cont că fenomenul de contrabandă
reprezintă un risc ridicat și constant, provocând pierderi substanțiale atât la bugetul național cât și
la bugetul Uniunii, prioritatea instituției noastre este îmbunătățirea capacității tehnice de
detectare a traficului ilicit cu marfuri, în special cel cu țigarete sau produse din tutun.
Obiectivul celor două activități este de a spori și eficientiza controalele realizate de echipele
mobile prin achiziționarea echipamentului necesar pentru o mai bună supraveghere la frontierele
externe ale U.E. și, de asemenea, dobândirea cunoștințelor necesare pentru utilizarea
echipamentului achiziționat.
Rezultatele așteptate: achiziționarea echipamentelor necesare efectuării controlului echipelor
mobile ale autoritatii vamale la frontierele externe ale UE, respectiv: 2 kituri de detecție a
contrabandei, 6 scanere X-ray portabile și 20 de endoscoape portabile cu ecran detașabil wireless
precum și realizarea instruirilor în vederea utilizării echipamentelor. La final toate aceste măsuri
vor conduce la atingerea obiectivelor operaționale, a obiectivului specific și a obiectivului general
al programului Hercule III, acela de a proteja interesele Uniunii Europene la granițele externe.
Data de începere proiect: ianuarie 2018
Perioada de implementare proiect: 18 luni
Valoare totală: 399,000.00 euro (319.200 euro - Comisie Europeană și 79.800 euro – ANAF)
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