
Anexa nr. 1                                                                                     

 

Personalul, spațiile şi dotările necesare desfășurării activităților specifice Poliției de Frontieră Române 

în punctul de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Internațional „Brașov - Ghimbav” 

 

I. Clădirea administrativă principală – corp cu destinație administrativă, cuprinzând atât birouri 

dedicate, cât și spații-anexă: 

- o încăpere pentru șeful S.P.F. dotată cu birou directorial și scaun ergonomic, canapea, masă 

ședință 4 persoane, 4 scaune vizitatori, televizor, cuier, dulap de lemn, aparat climatizare 

9000 BTU;  

- o încăpere pentru șeful P.P.F. dotată cu birou directorial și scaun ergonomic, canapea, masă 

ședință 4 persoane, 4 scaune vizitatori, televizor, cuier, dulap de lemn, aparat climatizare 

9000 BTU; 

- o încăpere pentru lucrătorii compartimentului P.C.M.I.I.T., dotată cu 3 birouri, 3 scaune, 

dulap metalic, cuier, aer condiționat 9000 BTU; 

- o încăpere pentru lucrătorii compartimentelor S.C.T.F. și Pregătire, dotată cu 2 birouri, 2 

scaune, dulap metalic, cuier, aer condiționat 9000 BTU; 

- o încăpere cu destinația dispecerat/camera operațională dotată cu un aparat climatizare 

12000 BTU, birou lucrător, scaun lucrător, masă tehnică de lucru, 3 dulapuri metalice din 

care unul pentru ștampile, unul pentru vize și unul pentru arhivă, un cuier; 

- spațiu pentru păstrarea armamentului, muniției și a echipamentelor de control cu 

următoarele caracteristici: 

o pereții camerei vor fi construiți din cărămidă, beton sau bolțari din beton; 

o ușile și ferestrele vor fi prevăzute cu grilaje metalice; 

o camera în care se păstrează armamentul și muniția nu trebuie să comunice cu alte 

magazii sau spații prin uși sau ferestre, altele decât cele de acces; 

o muniția și armamentul se vor păstra în dulapuri rastel separate sau în același dulap 

rastel prevăzut cu locașuri separate, dulapurile rastel se vor încuia cu lacăt; 

o camera va fi prevăzută cu sistem de alarmă perimetrală. 

- o încăpere pentru lucrătorii compartimentului C&I dotată cu 2 birouri, 2 scaune, dulap de 

lemn, cuier, aer condiționat 9000 BTU; 

- o încăpere pentru lucrătorii compartimentelor administrativ și secretariat dotată cu 2 

birouri, 2 scaune, dulap de lemn, dulap metalic, aer condiționat 9000 BTU; 

- cameră pentru pregătirea personalului dotată cu 20 scaune cu măsuță individuală, 10 

dulapuri de lemn, duble, cu încuietoare; 

- cameră tehnică amenajată cu podea antistatică, împământare perimetrală, aer condiționat 

tip „free cooling”, priză cu împământare, două prize duble voce date, suprafața minim 9 

mp2. Camera tehnică va fi conectată la rețeaua electrică de consumatori vitali, legătura de 

comunicații a MAI și cea pusă la dispoziție de către STS vor fi aduse în camera tehnică, 

toate prizele de comunicații voce-date destinate structurii P.F.R. vor fi aduse în camera 

tehnică. 

 

II. Facilități pentru controlul trecerii frontierei 

a. Linia I de control 



- presemnalizarea zonei de efectuare a controlului la trecerea frontierei, inclusiv a liniilor alocate 

în funcție de cetățenie: EU/EAA/CH și ALL PASSPORTS (obligatoriu), VISA NOT 

REQUIRED (dacă se consideră necesar) sau categorie (CD, Crew, PRM – dacă se consideră 

necesar), realizată cu aproximativ 15-25 de m înainte de cabinele de control, prin indicatoare 

sau prin marcaje pe podea; 

- marcarea prin semne vizibile a liniei de discreție ce semnalizează spațiul de așteptare pentru 

pasageri în fața cabinelor de control; 

- 8 cabine duble de control, dotate cu 16 scaune; 

- 1 cabină dublă de control pentru Crew și VIP, dotată cu 2 scaune; 

- 1 cabină dublă de control în zona de tranzit, dotată cu 2 scaune; 

- panouri electronice deasupra fiecărei cabine de control pentru semnalizarea fluxurilor de 

călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de 

trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen); 

- uși acționate din interiorul fiecărei cabine care să asigure ermetizarea pe aliniamentul acestora 

și să prevină trecerea sau transmiterea de documente sau bunuri în mod neautorizat; 

- 9 oglinzi care să permită vizualizarea pasagerilor care se află la control în Linia I; 

b. Linia a II-a de control 

- cameră de control amănunțit al documentelor pe fiecare flux, dotată cu birou lucrător, scaun, 

dulap metalic, aer condiționat 9000 BTU, separată fizic de alte încăperi, având o suprafață 

suficientă pentru instalarea echipamentelor necesare și având vizibilitate directă asupra 

fluxului de pasageri; 

- spațiu alocat intervievării persoanelor supuse verificărilor suplimentare și eliberării de 

formulare dotat cu o masă de interviu, 2 scaune de vizitator, un cuier; 

- spațiu securizat pentru colectarea datelor, verificarea și procesarea lor în Sistemul de informații 

privind vizele, EURODAC, AFIS/IMAGETRACK dotat cu birou lucrător, scaun, dulap 

metalic, aer condiționat 9000 BTU; 

- încăperi securizate pentru procedurile de triere, amenajate conform cerințelor specifice (cu 

băncuță fixată în podea, toaletă de inox, gratii la ferestre, sistem de legare cătușe, sisteme de 

protecție luminator), cu asigurarea supravegherii directe sau prin mijloace tehnice a 

persoanelor reținute; 

- facilități de ședere temporară pentru persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul 

României, supravegheate în permanență prin mijloace tehnice sau cu personal și având 

acces la utilități și condiții de ședere decentă (canapea, 2 fotolii, măsuță de cafea, scaune, 

cuier, un recipient colectare selectivă); 

- 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 de obiecte 

personale, mese și scaune); 

III. Echipamente tehnice specifice activității proprii P.F.R.: 

- 39 stații de lucru; 

- 40 UPS; 

- 21 cititoare optice fixe pentru documente; 

- 21 dispozitive de preluare a amprentelor digitale; 

- 21 sisteme de captură a imaginii faciale; 



- 12 lămpi cu raze UV staționare pentru examinare documente; 

- 80 echipamente portabile de examinare documente și vize; 

- 2 comparatoare videospectrale; 

- 2 stereomicroscoape; 

- 1 trusă narcotest; 

- 2 truse criminalistice; 

- 6 scannere documente minori; 

- 1 sistem de amprentare EURODAC; 

- 1 complet echipament SNIV; 

- 32 ștampile de trafic (16 pentru ieșire, 16 pentru intrare); 

- 32 stații radio portabile;  

- 1 stație tetra fixă; 

- 21 telefoane de interior; 

- 2 telefoane/fax; 

- 1 aparat multifuncțional tipărire/copiere; 

- 2 imprimante; 

- 1 scanner; 

- 1 RACK minim 12 U; 

- 8 lanterne; 

 

IV. Autovehicule: 2 (operativ, administrativ) 

V. Personal: 99 polițiști de frontieră (10 ofițeri, 89 agenți) 

- Conducere S.P.F. (1 ofițer) 

- P.P.F. Aeroport  

a. Conducere P.P.F. (1 ofițer) 

b. Compartiment Ture Serviciu (4 ofițeri, 76 agenți) 

- P.C.M.I.I.T (1 ofițer și 1 agent) 

a. E.D.C.C. (1 agent) 

b. Analiză de risc (1 agent) 

c. Evidență operativă (1 agent) 

- S.C.T.F. (1 ofițer) 

- Pregătire continuă (1 ofițer și 1 agent) 

- Dispecerat (5 agenți) 

- Comunicații și Informatică (1 ofițer și 1 agent) 

- Administrativ (1 agent) 

- Secretariat (1 agent) 

 


