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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei de stat și  

a Biroului Vamal de Frontieră Racovăț, România – Diakivți, Ucraina  

și pentru modificarea unor acte normative 

 

 

Luând în considerare prevederile articolelor 2 şi 3 din Acordul între Guvernul României şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-

ucrainene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2006 pentru aprobarea Acordului dintre 

Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de 

stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006, 

 

Având în vedere aspectele convenite prin Acordul încheiat între Guvernul României şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, din datele de 31 august 2012 și  11 

septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-

ucrainene, modificat prin Acordul încheiat între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei, prin schimb de note verbale, din 4 noiembrie 2022 și 7 noiembrie 2022, 
 

Ținând cont de Memorandumul cu tema: Măsuri pentru eficientizarea traficului de mărfuri și 

pasageri în zona de frontieră cu Ucraina și Republica Moldova în contextul conflictului armat din 

Ucraina, aprobat în ședința Guvernului din data de 7 septembrie 2022, semnat de Prim-Ministrul 

României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă,  

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (2)  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, precum și al art. 7 alin. 

(2) și art. 8 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

           Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre: 

 

Articolul 1 
(1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat pentru traficul internaţional de  

persoane şi a Biroului vamal de frontieră Racovăț, România– Diakivți, Ucraina, după următorul regim: 

trafic pietonal şi rutier - inclusiv autobuze, inclusiv marfă, cu program de funcţionare permanent. 

 

(2) Punctul internațional de trecere a frontierei prevăzut la alin. (1) va fi dat în folosinţă  după realizarea 

infrastructurii şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a controlului de 

frontieră.  

 

Articolul 2 
(1) Spațiile, utilate corespunzător, pentru desfășurarea activității de control la punctul de trecere a 

frontierei de stat între localitățile Racovăț, România – Diakivți, Ucraina, conform Anexelor nr. 1 și nr. 

2, se asigură cu titlu gratuit de către administratorul punctului de trecere a frontierei, conform legii. 

 

(2) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la 

fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii. 
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Articolul 3 
(1) Pentru Poliția de Frontieră Română, Autoritatea Vamală Română,  și pentru Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. , posturile necesare efectuării controlului pentru frontiera 

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, precum și a 

numărului de posturi necesare efectuării controlului specific de către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.. 

 

(2) Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituție care 

desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind 

finanțele publice precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei 

Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de 

angajament și creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii, prin bugetul fiecărui ordonator principal 

de credite. 

 

(3) Personalul, spaţiile şi dotările pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei şi a 

biroului vamal, la momentul înfiinţării, sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Articolul 4 
Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 

privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1) Punctul V. A. se completează cu un nou subpunct, subpunctul 8, cu următorul cuprins: 

„Racovăț, județul Botoșani - rutier”. 

(2) Punctul V. B. subpunctul 5 se abrogă. 

 

Articolul 5 
La Anexa nr. 2 la Hotărârea  Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52  din 28 ianuarie 2009, cu 

modificările și completările ulterioare, la litera A, punctul I. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

5. Autoritatea Vamală Română 30935)
 

 

Articolul 6 
Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 din 16 februarie 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 

3.093, 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) 

3.  Birouri vamale de ............  
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interior și birouri 

vamale de frontieră 

- Autovehicule operative pentru birourile vamale de 

frontieră (transport de valori, de bunuri confiscate, al  

personalului operativ, supraveghere şi control vamal 

porturi, zone libere, accize)  

124 

- Autovehicule operative pentru birourile vamale cu 

puncte vamale între  5 şi 90 km faţă de localitatea de  

reşedinţă (transport valori, de bunuri confiscate, al 

personalului operativ)  

24 

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

 TOTAL 409 

 

Articolul 7 
Prevederile art. 5 și 6  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

         Nicolae-Ionel CIUCĂ 
                  

Bucureşti,  

Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


