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Donație BAT pentru combaterea contrabandei. Ileana Dumitru, Director Juridic:
Speram ca aceasta investiție în siguranța frontierelor sa contribuie la reducerea unui
fenomen care ne afecteaza pe toți
250 de camere speciale de supraveghere vor fi instalate pe frontiera României, într-un efort de combatere a
traficului ilicit transfrontalier. Proiectul Poliției de Frontiera Române, realizat cu sprijinul BAT, va acoperi
segmente importante din granița României, supuse încercarilor continue de trecere frauduloasa cu cantitați
semnificative de țigari. Contrabanda a fost inclusa ca o amenințare la adresa securitații naționale în cadrul
Strategiei Naționale de Aparare a Țarii pentru perioada 2020 - 2024.
România are peste 2000 de kilometri de frontiera externa a Uniunii Europene, porțiuni importante fiind în zone
muntoase și împadurite în care supravegherea granitei este dificila.
„În contextul în care țigarile sunt de trei ori mai scumpe în România decât în statele vecine non-UE, este de înțeles
de ce rețelele de contrabanda fac profituri uriașe. Speram ca aceasta investiție în siguranța frontierelor României sa
contribuie la reducerea unui fenomen care ne afecteaza pe toți: consumatori, companii corecte, stat. Ne bucuram ca
avem ocazia de a fi alaturi profesioniștilor din Poliția de Frontiera Româna, mai ales cu ocazia Zilei Poliției de
Frontiera Române”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice BAT România.
Deși conform stopcontrabanda.ro în prima jumatate a lui 2021 autoritațile au capturat circa 66 de milioane de țigari
de contrabanda, cu peste 15% mai multe decât în aceeași perioada a anului trecut, piața neagra este în creștere.
Astfel, în iunie 2021 nivelul contrabandei a sarit din nou de pragul de 10% din total consum, nivel care nu mai
fusese atins de 18 luni, din ianuarie 2020. Cele 250 de camere mobile de supraveghere cu senzor de mișcare de
tipul camerelor de vânatoare vor ușura eforturile Poliției de Frontiera atât pe timp de zi, cât și noaptea.
„Am condus activitațile de prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere la frontierele țarii timp de mai
mulți ani, așa ca știu foarte bine atât reușitele, cât și dificultațile cu care se confrunta colegii mei. Supravegherea
frontierei României este o provocare continua. Formele de relief greu accesibile, munți și vai împadurite, gol alpin
sau creste muntoase, reprezinta o provocare chiar și pentru tehnicile moderne de supraveghere a frontierei pe care
le avem implementate deja: senzori de mișcare, aparatura cu termoviziune, drone, ochelari de vedere pe timp de
noapte etc. Sprijinul dat de BAT, care ne ajuta sa implementam un nou sistem bazat pe camere video mobile,
pentru a preveni și combate contrabanda, este binevenit și speram sa eficientizeze și mai mult activitatea colegilor
mei, care supravegheaza o frontiera atât de activa din punct de vedere operativ”, a declarat Liviu Bute, inspectorul
general al Poliției de Frontiera.
Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României pot fi consultate în timp real pe platforma
www.stopcontrabanda.ro, o inițiativa BAT care are scopul de a sprijini eforturile autoritaților prin centralizarea
capturilor din întreaga țara, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigari asupra
societații. Campania este desfașurata în parteneriat cu Poliția Româna, Poliția de Frontiera Româna, Agenția
Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și Direcția Generala a Vamilor.

DESPRE CONTRABANDA CU ŢIGĂRI ÎN ROMÂNIA
► România are 2.000 de km de granița cu țari non-UE, în care prețul tutunului poate fi de pâna la 6 ori mai mic.
► Traficul ilicit de țigari prejudiciaza anual statul român cu aproximativ 3 miliarde de lei
► De la inceputul anului 2021, Politia de Frontiera a confiscat 1.442.000 pachete de tigari de contrabanda si 57,5
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tone de tutun. In primele 6 luni 2021 au fost destructurate 4 grupari organizate de contrabanda si au fost cercetate
peste 300 persoane pentru contrabanda si fraude vamale.
► Fiecare container de țigari ilegale înseamna 1 milion de euro profit pentru rețelele de contrabanda. Date ale
Interpol arata ca traficul ilicit de țigari este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar
activitați teroriste.
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