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Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri împreună cu Ministerul 

Finanţelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a 

Vămilor și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) vor organiza, în data 

de 15 decembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, un seminar online, având ca 

temă principală noile reglementări privind regimul vamal și efectele asupra 

activităților de import/export (de interes pentru operatori economici, 

transportatori rutieri de marfă etc). 

Obiectivul general al acestui seminar este furnizarea de informații exhaustive 

privind noile condiții de desfășurare și reglementările aferente principalelor 

domenii de cooperare economică cu Marea Britaniei, avându-se în vedere ieșirea 

acesteia din Uniunea Europeană. 

În deschiderea seminarului, vor susține declarații președintele Camerei de Comerț 

și Industrie a României, dl. Mihai Daraban, secretarul de stat din cadrul 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dl. Dan Dragoș Drăgan, 

precum și dl. Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice. 

La eveniment vor participa și reprezentanți ai Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

Reprezentanții companiilor interesați să participe la eveniment se pot înregistra 

utilizând acest link: https://roconference.webex.com/meet/office 

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a CCIR. 

https://roconference.webex.com/meet/office
https://www.facebook.com/ccir.romania
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Agenda 

 

10.00 – 10.10 – Deschiderea evenimentului de către Mihai Daraban, președinte CCIR 

10.10 – 10.15 – Alocuțiune Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat MEEMA (TBC) 

10.15 – 10.20 – Alocuțiune Atiila Gyorgy, secretar de stat MFP 

10.20 – 10.30 - Prezentare MEEMA – Bogdan Văduva 

10.30 – 11.30 – Prezentări DGV 

1. Prezentare introductivă - Marcel Simion Mutescu, director general 
2. EORI, depozitare temporară, regimuri speciale, declarație sumară de 

intrare, declarație sumară de ieșire, export, valoare în vamă - Constantin 
Trîmbez - șef serviciu Declararea mărfurilor, regimuri vamale și taxe 

3. Noutăți în domeniul tranzitului și statutului vamal al mărfurilor - Cristina 
Ionescu – șef serviciu Tranzit 

4. Aspecte legate de clasificare tarifară și originea preferențială - Irina Popp – 
șef serviciu Tarif vamal integrat 

5. Aspecte generale privind impactul BREXIT asupra activității de supraveghere 
și control vamal - Andrei-Cristian Pârvu – director Direcția Supraveghere și 
Control Vamal 

6. Aspecte privind DPI și alte prohibiții și restricții - Gabriela Hură – șef serviciu 
Antidrog, protecția drepturilor de proprietate intelectuală 

7. Aspecte privind domeniul produselor accizabile - Mădălina Bragadireanu – 
șef serviciu Mișcarea produselor accizabile 

8. Aspecte privind AEO - Liviu Tache – consilier superior serviciul Investigații 
vamale și Control ulterior 

11.30 – 11.50 – Prezentare ANAF – Toma Costreie, Secretar General 

1. Aspecte privind livrările transfrontaliere de bunuri după încheierea 
perioadei de tranziție; 

2. Aspecte privind prestările transfrontaliere de servicii după încheierea 
perioadei de tranziție; 

3. Modalitățile prin care ANAF va pune la dispoziția contribuabililor informații 
privind implicațiile din punct de vedere fiscal ale BREXIT; 

4. Înregistrare TVA, MOSS, Rambursări de TVA. 

11.50 – 12.30 – Q&A  

 

 

 


