
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat 

şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul  Tuzla și pentru completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 445/2002  

  
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. 1. – (1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat și a 

biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.  

 

Art. 2. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră Române, Ministerul Sănătății prin Direcția de sănătate publică a județului 

Constanța, structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și ale Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului la 

trecerea frontierei de stat, în condițiile legii.  

 

(2) Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă în domeniul materialelor 

și obiectelor care vin în contact cu alimentele, asigură, prin personalul împuternicit din cadrul 

direcțiilor de sănătate publică teritoriale, controlul oficial al materialelor și obiectelor care vin 

în contact cu alimentele, inclusiv în punctele de trecere a frontierei, conform legislației în 

vigoare. 

 

(3) Spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la trecerea 

frontierei de stat, pentru activitatea vamală și pentru desfășurarea activităților de control 

sanitar-uman și fitosanitar se asigură, cu titlu gratuit, de către  S.C. Regional Air Services 

S.R.L. în calitate de administrator al Aeroportului Tuzla, în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2009 privind condițiile pentru certificarea 

aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional. 

 

(4) Personalul, spațiile, dotările și utilitățile necesare desfășurării activităților 

specifice Poliției de Frontieră Română în punctul de trecere a frontierei de stat sunt prevăzute 

în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  
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(5) Personalul, spațiile și dotările necesare biroului vamal de frontieră pentru punctul 

vamal de trecere a frontierei de stat pe aeroportul Tuzla, județul Constanța sunt prevăzute în 

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. – Programul de funcționare al punctului de trecere a frontierei de stat şi al 

biroului vamal de frontieră este același cu cel al Aeroportului Tuzla, de luni până vineri între 

orele 08:00-16:00. 

 

Art. 4. – În punctul de trecere a frontierei de stat şi în biroul vamal de frontieră, 

deschise potrivit art.1, se asigură controalele specifice pentru toți pasagerii și mărfurile 

fiecărui zbor internațional. 

 

Art.5. – Pentru Poliția de Frontieră Română, posturile necesare efectuării controlului 

pentru frontiera de stat vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat 

Poliției de Frontieră Române din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

Art. 6. – Cheltuielile de personal, pentru dotări și alte amenajări specifice se suportă 

de fiecare ordonator principal de credite pentru instituțiile care desfășoară activități în punctul 

de trecere a frontierei de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, potrivit legii. 

 

Art.7. – (1) Prezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare la 90 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul VI din anexa nr. 1 la 

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 

privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările 

și completările ulterioare, se completează cu un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul 

cuprins: 

„17. Aeroport Tuzla, județul Constanța – aeroportuar.” 

 

(3) Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

LUDOVIC ORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

Personalul, spațiile, dotările și utilitățile necesare  pentru punctul de 

trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Tuzla 
 

 

I. Spațiile și utilitățile necesare  pentru punctul de trecere a 

frontierei de stat pe Aeroportul Tuzla 

 
1. Cameră de control amănunțit al documentelor pe fiecare flux 

2. Încăpere alocată intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare și 

eliberării de formulare 

3. Spațiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea și procesarea lor în Sistemul de 

informații privind vizele, EURODAC, AFIS/IMAGETRACK 

4. Încăperi securizate pentru procedurile de conducere la sediu, amenajate conform 

cerințelor specifice( cu băncuță fixată în podea, toaletă de inox, gratii la ferestre, 

cătușe), cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a persoanelor 

conduse 

5. Facilități de ședere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe 

teritoriul României, supravegheate în permanență prin mijloace tehnice sau personal, 

având acces la utilități și condiții de ședere decentă( canapea, fotolii, măsuță de cafea, 

scaune cuier) 

6. Spații pentru persoanele care solicită azil pe teritoriul României, separate în funcție de 

sex, având acces la utilități și condiții de ședere decentă (dotate cu paturi, dulapuri, 

mese și scaune) 

7. Încăperi dotate corespunzător pentru mamă și copil și spații speciale  pentru infanți și 

însoțitorii acestora 

8. Spații sanitare 

9. Dispecerat/cameră operațională dotată cu un aparat de climatizare 

10. Spațiu pentru păstrarea armamentului, muniției și a echipamentelor de control  

11. Cameră tehnică 

12. Cameră pentru pregătirea personalului 

13. O încăpere pentru șeful punctului de trecere a frontierei 

14. Două cabine, câte una pe fiecare sens (intrare și ieșire în/din țară) 

 

 

II. Dotările necesare  pentru punctul de trecere a frontierei de stat 

pe Aeroportul Tuzla 
 

1. Aparate de detecție a falsurilor (Docubox)-2 buc; 

2. Ștampile de trafic (2 pentru ieșire, 2 pentru intrare)-4 buc 

3. Scanner 1buc 

4. Imprimantă  

5. Trusa narcotest - 1buc 

6. Comparator video spectral-1 buc 

7. Cătușe (4 perechi) 

8. Pistoale - 6 buc 

9. Birou directoral - 1buc 

10. Scaun directoral  -1buc 

11. Birouri de lucru - 3 buc 

12. Scaune ergonomic -7 buc 

13. Fotolii -2buc  

14. Canapele cu 3 locuri -2buc 



15. Masa pentru ședință cu 4 locuri -1buc 

16. Scaune fixe -16 buc 

17. Măsuță de cafea-1buc 

18. Bancă metalică încastrată în podea pentru 3 locuri -2 buc 

19. Masă metalică -2 buc 

20. Scaun cu masă de lucru -5 buc 

21. Fișet metalic documente -4 buc 

22. Fișet dublu de lemn, pentru documente, cu încuietoare - 5 buc 

23. Dulap vestiar -15 buc 

24. Bancă din lemn 4 locuri -2 buc 

25. Flip-chart - 3 buc 

26. Cuier pom -7 buc 

27. Pat 90x200 cm -4 buc 

28. Saltea 90x200 cm -4 buc 

29. Lenjerie pat complete -4 buc 

30. Noptieră -4 buc 

31. Dulap haine -4 buc  

32. Aparat climatizare 9000BTU slip invertor -4 buc 

33. Aparat climatizare 12000BTU slip invertor -1 buc 

34. Pupitru cu spațiu de scris -10 buc 

35. Grup electrogen-15KVA -1 buc 

36. UPS- cameră tehnică 10KVA -1 buc 

37. TV LCD LED -32 ̎ - 1 buc 

38. Dulap Rastel-armament -1 buc 

39. Sistem de alarmă perimetral pentru spațiu armament -1buc 

40. Sistem  climatizare cameră tehnică freecooling -1buc 

41. 1 Router  

42. 1 Firewall  

43. 3 switch-uri 

44. 1 rack 

45. 1ups rackabil 

46. 1 centrală telefonică digitală 20 de abonați cu telefoanele aferent. 

47. 7 stații de lucru+UPS 

48. 5 cititoare optice pentru verificarea documentelor de călătorie 

49. 1 multifuncțională alb-negru 

50. 1complet de vize 

51. 1 sistem de amprentare EURODAC 

52. 4 stații portabile 

53. 1 stație tetra fixă 

 

III.  Personalul Poliţiei de Frontieră Române: 
  

6 posturi din care: - 1 ofiţer de poliţie; 

-  5 agenţi de poliţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

Personalul, spațiile și dotările necesare biroului vamal de frontieră pentru 

punctul vamal de trecere a frontierei de stat pe aeroportul Tuzla, județul 

Constanța 
 

I. Clădirea administrativă principală - corp cu destinație administrativă, 

cuprinzând atât birouri dedicate, cât și spații-anexă: 

a) Birou șef birou vamal de frontieră; 

b) Birou tură operativă birou vamal de frontieră; 

c) Cameră arhivă birou vamal de frontieră; 

d) Birou financiar- contabilitate birou vamal frontieră; 

e) Casierie birou vamal de frontieră; 

f) Încăpere 2m x 3m destinată desfășurării activităților de informații clasificate 

prevăzută cu ușă metalică cu încuietoare tip yale și gratii la ferestre. Camera 

video de supraveghere exterioară a acestei încăperi va face parte din sistemul de 

supraveghere video al punctului de trecere al frontierei; 

g) Vestiare personal birou vamal de frontieră; 

h) Culoarul de ieșire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de 

minim 15 mp, astfel încât să se poată face selecția pasagerilor în vederea 

controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte o cabină 

destinată autorității vamale, prima în sensul de mers către ieșire pentru “ bunuri 

de declarant”, iar ultima pentru controlul călătorilor selectați pentru control. 

Ambele cabine trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieșire. Zona va 

fi marcată corespunzător. 

 

II. Dotări necesare biroului vamal de frontieră pentru punctul de trecere a 

frontierei- echipamente tehnice și IT, precum și servicii: 

1. Servicii de comunicații voce-date ( linie telefonică, interconectare la sistemul 

informatic integrat vamal); 

2. Birou de lucru - 4 buc; 

3. Scaune ergonomice - 4 buc; 

4. Scaune fixe -2 buc; 

5. Fotoliu -1 buc; 

6. Fișet metalic pentru păstrarea documentelor clasificate -1 buc; 

7. Seif pentru păstrarea sumelor și metalelor prețioase reținute sau confiscate în 

cadrul controlului vamal de frontieră -1 buc; 

8. Aparate climatizare 9000 BTU slip invertor -2 buc; 

9. Televizor LCD led -32″ -1 buc; 

10. Echipamente: 

a) Unități de stații de lucru +UPS, periferice aferente și echipamente 

necesare interconectării acestora în rețeaua (LAN) în scopul utilizării 

aplicațiilor informatice din SIV - 4 buc; 

b) Imprimante -2 buc; 

c) Aparate tip fax -1 buc; 

d) Echipamente de scanare documente -1 buc; 

11. Echipamente și dotări necesare controlului vamal fizic: 

a) Lanterne -2 buc; 

b) Lămpi ultraviolete -2 buc; 

12. Echipamente de control nedestructiv: 

a) Truse narcotest -2 buc; 

b) Aparate de identificare izotopi radioactivi -1 buc; 

c) Un echipament/aparat cu raze X pentru controlul bagajelor; 

d) Un echipament/ aparat detecție  droguri și explozivi cu sursa de 

ionizare non-radioactivă 



13. Autovehicule: - autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 

km și 90 km față de localitatea de referință (transport valori, bunuri confiscate, 

personal operativ) -1 buc. 

14. Servicii: 

a) De curățenie și salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră; 

b) De punere în funcțiune și de întreținere a instalațiilor  de termoficare, 

electrice și sanitare; 

c) De mentenanță a sistemelor informatice și a sistemelor de 

supraveghere și de semnalizare. 

 

III.  Personalul necesar birou vamal de frontieră, 4 posturi structurate astfel: 

1. 1 post de conducere – șef birou vamal  

2. 3 posturi de execuție respectiv funcții publice de execuție: 

a) 1 inspector vamal, grad profesional superior; 

b) 1 inspector vamal, grad profesional principal autorizat CNCAN nivel 1; 

c) 1 inspector vamal, grad profesional principal cu atribuții corespunzătoare 

compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ. 

 

 


