
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 

privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind

organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din

2 martie 2009, se modifică și se completează după cum

urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 27 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„27. organizează prin centrele proprii și prin Școala de

Finanțe Publice și Vamă din cadrul aparatului propriu al

Ministerului Finanțelor Publice programe de formare, pregătire

și perfecționare profesională a personalului vamal;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 29 se introduc

două noi puncte, punctele 29

1

și 29

2

,  cu următorul cuprins:

„29

1

. elaborează regulamentul de organizare și funcționare a

unității nucleare a autorității vamale, înființată prin Decizia

directorului general al Direcției Generale a Vămilor

nr. 1.382/2001, formată din totalitatea aparatelor, instalațiilor,

sistemelor și echipamentelor emițătoare de radiații ionizante,

întocmește documentațiile de obținere și modificare a

autorizațiilor de utilizare, deținere, transfer, dezafectare, import

pentru dotarea existentă și cea ulterioară, emite instrucțiuni

specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor

radiologice, întocmește rapoarte periodice privind utilizarea

aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea

subunităților cu personal operator, metode de contrabandă și

propuneri  de contracarare a fenomenului infracțional

transfrontalier și de optimizare a activității;

29
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. asigură, în condițiile legii, operarea în domeniul specific

de activitate și sustenabilitatea componentei tehnice a

Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat (parte a

subsistemelor-suport de control, informatic și logistic — Filtrul

III), formată din totalitatea aparatelor, echipamentelor,

instalațiilor de control emițătoare de radiații ionizante și sisteme

complementare de control din dotare integrate, prin aplicații

software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante;

verifică, prelucrează, arhivează informațiile culese din bazele

proprii de date relevante și gestionează colaborarea, în acest

segment de activitate, cu autoritățile naționale competente în

condițiile legii.”

3. La articolul 4 alineatul (1), punctul 50 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„50. asigură, conform competențelor prevăzute de acte

normative comunitare și naționale, implementarea Strategiei

naționale de aderare la spațiul Schengen și a măsurilor ce îi

revin din Planul de acțiune Schengen, precum și implementarea

Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de

Stat a României și a măsurilor ce îi revin atât din Planul de

acțiune Schengen, cât și din Planul multianual de investiții;”.

4. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 50 se introduc

două noi puncte, punctele 50

1

și 50

2

, cu următorul cuprins:

„50

1

. asigură, în condițiile legii, prin personalul propriu

specializat, operarea și sustenabilitatea componentei tehnice a

Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat din

dotare (parte a subsistemelor-suport de control, informatic și

logistic — Filtrul III), formată din totalitatea aparatelor,

echipamentelor, instalațiilor de control emițătoare de radiații

ionizante și sisteme complementare de control aflate în dotare,

integrate prin aplicații software dedicate; 

50

2

. verifică, prelucrează, arhivează informațiile culese din

bazele proprii de date relevante și gestionează colaborarea cu

autoritățile naționale competente, în condițiile legii.”

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Autoritatea Națională a Vămilor este condusă

de un vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a

primului-ministru.”

6. La articolul 7, alineatele (1) —(5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Structura organizatorică a Autorității Naționale

a Vămilor este prevăzută în anexa nr. 2. Aparatul central și

unitățile subordonate, respectiv direcțiile regionale pentru accize

și operațiuni vamale, direcțiile județene pentru accize și

operațiuni vamale, birourile vamale de frontieră și de interior și

punctele vamale, inclusiv serviciile, birourile și alte

compartimente funcționale organizate în directa subordine a

vicepreședintelui, precum și numărul posturilor se stabilesc prin

ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a

Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Directorii și directorii adjuncți din aparatul central al

Autorității Naționale a Vămilor sunt numiți, în condițiile legii, prin

ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a

Vămilor. 

(3) Șefii de servicii, șefii de birouri și ai altor compartimente

funcționale din aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor

sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al vicepreședintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce

Autoritatea Națională a Vămilor.

(4) Personalul de execuție din aparatul central al Autorității

Naționale a Vămilor și din unitățile subordonate este numit prin

ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, în

condițiile legii.    

(5) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Națională a

Vămilor și unitățile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv

postul de demnitar.”

7. La articolul 8, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Directorii executivi și directorii executivi adjuncți ai

direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, precum

și directorii executivi și directorii executivi adjuncți ai direcțiilor

județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni

vamale sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea

vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.



(3) Șefii de servicii, șefii de birouri și ai altor compartimente

funcționale din structura direcțiilor regionale pentru accize și

operațiuni vamale și din structura direcțiilor județene și a

municipiului București pentru accize și operațiuni vamale,

precum și adjuncții șefilor birourilor vamale sunt numiți, în

condițiile legii, prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale

de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a

Vămilor.

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

(5) Șefii birourilor vamale sunt numiți prin ordin al

vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu avizul conform

al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în

condițiile legii.”    

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — Formarea și perfecționarea personalului vamal

se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de

activitate, organizate la nivel central și teritorial, atât prin

personalul vamal desemnat, în centre proprii, prin Școala de

Finanțe Publice și Vamă din cadrul aparatului propriu al

Ministerului Finanțelor Publice, precum și de alți furnizori de

formare, în condițiile legii. Pregătirea profesională va fi efectuată

ca urmare a unei analize a necesarului, acordându-se prioritate

formării de formatori. Întreaga pregătire profesională a

personalului vamal este coordonată la nivel central, fiind

organizată o evidență a pregătirii profesionale.”

9. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Națională a Vămilor va propune, în programul

propriu de investiții, fondurile necesare pentru construirea de

sedii proprii a căror finanțare și execuție o va urmări.”

10. Articolul 16 se abrogă.

11. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu

anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. II. — Încadrarea în numărul maxim de posturi și în

structura organizatorică se aprobă prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea

vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu respectarea

termenelor și a procedurilor prevăzute de lege.
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PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,

Emil Boc

București, 1 iunie 2011.

Nr. 565.

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 110/2009)

Numărul maxim de posturi, inclusiv demnitarul = 3.159

S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T O R I C Ă

a Autorității Naționale a Vămilor

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.




