
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea deschiderii punctului internațional de trecere a frontierei de stat și a 

biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internațional „Brașov - Ghimbav”, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

 

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 și completările 

ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1 - Se aprobă deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat şi a 

biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internațional „Brașov - Ghimbav”, pentru persoane 

și mărfuri. 

 

     Art. 2 - (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră Române, Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brașov, 

structurile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale și ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 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 județene, controlul oficial al materialelor și obiectelor care vin în 

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

  (3) Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de control la trecerea 

frontierei de stat, pentru activitatea vamală şi pentru desfăşurarea activităţilor de control sanitar-

uman şi fitosanitar se asigură de către Regia Autonomă „Aeroport Internațional Brașov - 

Ghimbav” în calitate de administrator, cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile 

internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările și completările 

ulterioare. 

     (4) Personalul, spațiile și dotările necesare desfășurării activităților specifice Poliției de 

Frontieră Române în punctul de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Internațional „Brașov 

- Ghimbav” sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

(5) Personalul, spațiile și dotările necesare Biroului Vamal de Frontieră pentru punctul 

vamal de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Internațional „Brașov - Ghimbav” sunt 

prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

 



 Art. 3  - Cheltuielile de personal, pentru dotări și alte amenajări specifice se suportă de 

către fiecare ordonator de credite, pentru instituțiile care desfășoară activități în punctul de 

trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 

privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele 

bugetare anuale aprobate, potrivit legii, din bugetul ordonatorilor principali de credite. 

 

     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 toţi pasagerii şi toate mărfurile fiecărui 

zbor internaţional. 

 

    Art. 5 - Programul de funcţionare a punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului 

vamal de frontieră este acelaşi cu cel al Aeroportului Internațional „Brașov - Ghimbav”, 

respectiv permanent, în intervalul orar 00.00-24.00. 

 

 Art. 6 - Pentru Poliția de Frontieră Română și pentru Autoritatea Vamală Română, 

posturile necesare efectuării controlului pentru trecerea frontierei de stat, respectiv controlul 

mărfurilor vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliției de Frontieră 

Române din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin 

suplimentarea numărului de posturi aprobat Autorității Vamale Române.   

 

 Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul VI din Anexa nr. 1 la 

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 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 şi completările 

ulterioare, se completează cu un nou subpunct, subpunctul 17 cu următorul cuprins: 

„17. Aeroportul Internațional „Brașov - Ghimbav”, județul Brașov – aeroportuar.” 

 

      Art. 8 - Hotărârea  Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor, cu modficările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 52  din 28 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează: 

1. La Anexa nr. 2, punctul A. I. 5 va avea următorul cuprins: 

 

 Numărul maxim de 

posturi 

A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor   

I. Cu finanțare de la bugetul de stat  

....  

5. Autoritatea Vamală Română 30725) 

 

 



 Art. 9 - Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile 

internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 10, alineatul (8) va avea următorul cuprins: 

,,(8) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii şi structurile teritoriale 

este de 3.072, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi posturile aferente cabinetelor 

demnitarilor.” 

2. La anexa nr. 4, punctul I, nr. crt. 3 și totalul prevăzut al mijloacelor de transport, vor 

avea următorul cuprins:  

 

Nr. 

crt. 

Unitatea/subunitatea Tipul mijlocului de transport Numărul 

maxim 

aprobat 

(bucăți) 

  

Birouri vamale de 

interior și birouri 

vamale de frontieră 

Autoturisme operative 74 

3.  ............  

- Autovehicule operative pentru birourile vamale 

de frontieră (transport de valori, de bunuri 

confiscate, al personalului operativ, supraveghere 

şi control vamal porturi, zone libere, accize)  

123 

..............  

 TOTAL 407 

 

 

Art. 9 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

     

PRIM-MINISTRU 

 

Nicolae – Ionel CIUCĂ 
 

 

 

 

Bucureşti,  

Nr. 


