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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a 

Autorității Vamale Române 

 

 

 

Constatând, pe fondul situației de conflict armat generate de agresiunea militară a 

Rusiei împotriva Ucrainei, a blocării porturilor ucrainene de la Marea Neagră și Marea Azov 

și închiderea navigației pe Canalul Bâstroe, că fluxurile de mărfuri la nivel regional s-au 

modificat, 

văzând creșterea semnificativă a volumului de mărfuri care trec frontiera României 

cu Ucraina, Republica Moldova, precum și în porturile de la Marea Neagră și timpii mari de 

așteptare pentru îndeplinirea formalităților vamale și efectuarea controlului vamal la 

trecerea frontierei, 

luând în considerare că implementarea măsurilor identificate pentru fluidizarea 

traficului de mărfuri și reducerea timpilor de așteptare, necesită suplimentarea în regim 

de urgență, a personalului vamal care efectuează activități de control la frontieră sau 

activități conexe controlului la frontieră, 

având în vedere necesitatea ocupării cu celeritate a funcțiilor publice din cadrul 

autorității vamale, prin raportare la nevoia de personal care să contribuie de urgență la 

creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române, 

ținând cont de faptul că aplicarea termenelor prevăzute în legislația națională în 

vigoare la acest moment pentru ocuparea funcțiilor publice ar conduce la întârzieri în 

implementarea măsurilor identificate pentru fluidizarea traficului de mărfuri și reducerea 

timpilor de așteptare, 

ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgență și 

nerezolvarea problemelor stringente identificate ar putea conduce la întârzieri în 

expedierea mărfurilor, afectând securitatea aprovizionării cu alimente atât a Uniunii 

Europene, cât și la nivel mondial, precum și aprovizionarea Ucrainei cu bunuri de primă 

necesitate, 
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având în vedere că aspectele sus-menţionate vizează un interes public şi strategic, 

constituind o situaţie de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi 

amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1 – Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorității Vamale 

Române și structurile teritoriale stabilit prin 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 

se suplimentează cu 324 posturi până la încetarea crizei actuale existente la granița 

României, generată de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, dar nu 

mai mult de 3 ani. 

 

Art. 2 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare și de la prevederile articolului unic alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării 

posturilor în sectorul bugetar, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență și până la încetarea crizei actuale existente la granița României, generată de 

conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, dar nu mai mult de 3 ani, pentru 

ocuparea funcțiilor publice nou înființate potrivit art. I, se pot organiza și desfășura 

concursuri, în condițiile legii, cu obligația de a înștiința Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici cu privire la organizarea acestora cu cel puțin 13 zile înainte de data desfășurării 

probei scrise a concursului. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcțiile publice 

prevăzute la alin. (1) anunțul privind concursul se publică pe pagina de internet a 

Autorității Vamale Române și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu cel 

puțin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului. 
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Art. 3 - Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru funcțiile 

publice prevăzute la art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepții: 

a) Autoritatea Vamală Română are obligația de a constitui comisia de concurs și 

comisia de soluționare a contestațiilor cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării 

probei scrise a concursului; 

b) candidații depun dosarul de concurs la secretarul comisiei de concurs, în termen 

de 8 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Autorității Vamale Române, 

care conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

c) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs, pe baza 

îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului prevăzut la lit. b). 

 

Art. 4 – Prevederile art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 5 - (1) Numirea în funcțiile publice nou înființate potrivit art. 1 se face prin 

act administrativ al conducătorului Autorității Vamale Române cu încadrarea în limita 

numărului maxim de posturi aprobat și încetează de drept la data expirării termenului 

menționat la art. I sau înainte de termen, potrivit legii. 

(2) Drepturile salariale ale personalului încadrat potrivit alin. (1) se stabilesc 

conform dispoziţiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

Nicolae CIUCĂ 
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Nr...................... 


