
Anexa nr.3 
 
I. Mijloace de transport 
 

Nr. 
crt. 

 
Unitatea/subunitatea 

 
Tipul mijlocului de transport 

A.V.R. 
Numărul maxim 

aprobat 
(bucăŃi) 

1. Autoritatea Vamală Română 
– aparat central 

- Autoturisme 5 

- Autovehicule pentru transport 
marfă şi persoane (activităŃi de 
aprovizionare, deplasare a 
personalului operativ, protocol) 

2 

- Autoturisme operative 
(supravegheri, verificări, însoŃiri, 
controale, investigaŃii) 

13 

- Autovehicule pentru transportul 
câinilor dresaţi pentru depistarea  
substanţelor și bunurilor a căror 
circulaţie este interzisă sau 
restricţionată/Autovehicule 
operative echipe canine 

4 

- Autoturisme operative (control 
inspecŃii - unitate nucleară) 

2 

- Autospeciale (laborator mobil 
pentru control vamal cu raze x) 

17 

2. DirecŃii regionale vamale - Autoturisme 7 

- Autovehicule pentru transport 
marfă şi persoane (activităŃi de 
aprovizionare, deplasare a 
personalului operativ, protocol) 

7 

- Autoturisme operative 
(supravegheri, verificări însoţiri, 
controale, investigatii, alte 
deplasări operative) 

68 

- Autovehicule pentru transportul 
câinilor dresaţi pentru depistarea  
substanţelor și bunurilor a căror 
circulaţie este interzisă sau 
restricţionată 

58 

3. Birouri vamale de interior 
și Birouri vamale de 
frontieră 

- Autoturisme operative 73 

- Autoturisme operative (control 
pistă - pentru birourile vamale din 

3 

 



aeroporturile internaţionale 
Otopeni, Timișoara, Cluj) 

- Autovehicule operative pentru 
birourile vamale de frontieră 
(transport de valori, de bunuri 
confiscate, al personalului 
operativ, supraveghere și control 
vamal porturi, zone libere, accize) 

122 

- Autovehicule operative pentru 
birourile vamale cu puncte vamale 
între 5 şi 90 km faŃă de localitatea 
de reşedinŃă (transport valori, de 
bunuri confiscate, al personalului 
operativ) 

23 

- Şalupă pentru patrulare, control 
şi supraveghere vamală, în limitele 
de competenŃă (jud. Tulcea) 

1 

 TOTAL 405 

 
 
II. Câini 

Unitatea Denumirea Numărul maxim 

Autoritatea Vamală Română Câini dresaţi pentru 
depistarea substanţelor și 
bunurilor a căror circulaţie 
este interzisă sau 
restricţionată 

60 

 
 
NOTA 1: 
a) Repartizarea, redistribuirea, alocarea la drepturi și modul de utilizare a mijloacelor 

de transport alocate structurilor din cadrul Autorităţii Vamale Române – aparat 
central și structurilor subordonate se aprobă prin ordin al președintelui A.V.R. 

b) Nu se consideră depășiri ale drepturilor de alocare ale mijloacelor de transport, 
consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului alocată în raport 
cu numărul de mijloace aprobat pentru aparatul central al Autorităţii, direcţiile 
regionale vamale și/sau birourile vamale. 

c) După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au 
îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, 
astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depășească numărul total aprobat.  


