
 

                           Anexa nr. 2 

 

Personalul, spaţiile şi dotarile necesare biroului vamal de 

frontieră pentru punctul vamal de trecere a frontierei de stat 

pe Aeroportul Internaţional „Braşov - Ghimbav” 

 

I. Personalul necesar birou vamal de frontieră, 12 posturi structurate astfel: 

a) 1 post de conducere – șef birou vamal; 

b) 8 posturi de execuție respectiv funcții publice de execuție supraveghere și 

control vamal; 

c) 1 post de execuție respectiv funcții publice de execuție echipe canine; 

d) 1 post  de execuție respectiv funcții publice de execuție informatizare; 

e) 1 post  de execuție respectiv funcții publice de execuție financiar-contabilitate. 

 

II. 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 declarat”, 

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. 

i) Spaţiu pentru echipajul canin; 

j) Spaţiu depozitare bunuri reţinute. 

 

III. 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 - 6 bucăți; 

3. Casetieră mobilă pentru birou -  6 bucăți; 

4. Etajeră fără uşi, cu poliţe (Raft Billy) - 4 bucăți; 

5. Dulap acte - 4 bucăți; 

6. Scaune ergonomice - 10 bucăți; 

7. Scaune fixe - 10 bucăți; 

8. Fotoliu - 2 bucăți; 

9. Fișet metalic pentru păstrarea documentelor clasificate  - 1 bucată; 

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

cadrul controlului vamal de frontieră - 1 bucată; 



 

11. Aparate climatizare 9000 BTU slip invertor, se asigură montaj - 2 bucăți; 

12. Televizor LCD led -32″ , cu suport perete -1 bucată; 

13. 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 - Staţie lucru echipate cu procesor I5 

gen 6, 8GB RAM, 500GB HDD, USB 3.0, DVD writer, WIFI, LAN 1 

GB, monitor LCD 19”, licența windows Pro + tastatură şi mouse  -  8 

bucăți; 

b) Imprimantă Laser A4 - 2 bucăți; 

c) Aparate tip fax , cu telefon - 1 bucată; 

d) Multifuncțional productivitate înaltă copiere/tipărire 20-30 

pag.A4/minut, scanare 1200dpi/48 biţi, ADF minim 50 foi;  

14. Echipamente și dotări necesare controlului vamal fizic: 

a) Lanterne profesionale, led, reîncărcabile -10 bucăți; 

b) Lămpi ultraviolete - sau lanterne UV portabile -  4 bucăți; 

15. Echipamente de control nedestructiv: 

a) Truse narcotest - 2 bucăți; 

b) Aparate de identificare izotopi radioactivi -1 bucată; 

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

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

non-radioactivă; 

e) Detector/monitor individual de radiații – 5 bucăți; 

f) Monitor portabil de radiații – 1 bucată; 

g) Endoscop – 1 bucată; 

h) Scaner cu raze X pentru paleți – 1 bucată; 

i) Scaner cu raze X Backscatter portabil – 1 bucată. 

16. Autovehicule:  

- autovehicul operativ (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ) – 

1 bucată; 

- autovehicul pentru transportul câinilor dresaţi de detecţie a bunurilor a căror 

circulaţie este interzisă sau restricţionată - 1 bucată. 

17. Servicii: 

a) De mentenanță a sistemelor informatice;  

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

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

electrice și sanitare;  

d) De mentenanță a sistemelor de supraveghere și de semnalizare.  

 
  

 


