HOTĂRÂRE
privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat românoungare Borş II (România) – Nagykereki (Ungaria) pentru transportul de persoane
și de mărfuri

Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Convenția dintre România și Republica Ungară
privind controlul traficului de frontieră rutier, semnată la București la data de 27 aprilie
2004, ratificată prin Legea nr. 191/2005, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005;
- prevederile Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind
stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca - Santăul Mare (RO) şi Nagykereki Szolnok (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
846/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august
2012;
- prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare,
semnat la București la 21 decembrie 2006 pentru aplicarea Convenției dintre România și
Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier și feroviar, semnată la
București la 27 aprilie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2007, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 2 august 2007.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1
(1) Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat românoungare Borş II (România)– Nagykereki (Ungaria) pentru transportul de persoane și de
mărfuri.
(2) Punctul de trecere a frontierei de stat 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.
(3) Punctul internaţional de trecere a frontierei de stat va funcţiona cu următorul regim:
zilnic, în intervalul orar 00:00 – 24:00.
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Articolul 2
(1) Pentru Poliția de Frontieră Română, posturile necesare efectuării controlului la
frontiera de stat vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliţiei
de Frontieră Române, din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor
Interne.
(2) Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice Poliţiei de Frontieră
Române se suportă conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Personalul şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei de Frontieră
Române în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat prevăzut la art. 1 alin. (1)
sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
(4) Personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere își va
desfășura activitatea specifică la frontieră, în spații amenajate pe teritoriul României.

Articolul 3
(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul I din 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 completează cu un nou subpunct, subpunctul
16, cu următorul cuprins:
„16. Borş II, judeţul Bihor - rutier”
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Bucureşti,
Nr.

2

Anexă
Personalul şi dotările necesare Poliţiei de Frontieră pentru
punctul internațional de trecere a frontierei de stat Borş II, judeţul Bihor
I. Personal
1. 5 ofiţeri de poliţie şi
2. 145 agenţi de poliţie.
II.
Comunicaţii şi informatică
1. Aparat fax – buc. 1;
2. Centrală telefonică – cpl. 1;
3. Terminal telefonic I.P – cpl. 30;
4. Router – buc. 2;
5. Switch tip I – buc. 2;
6. Switch tip II – buc. 25;
7. Dulap tip rack pentru echipamente IT&C – buc. 2;
8. Server – cpl. 2;
9. Staţie de lucru – cpl. 32;
10.Staţie de lucru portabilă – cpl. 1;
11.Imprimantă de reţea – cpl. 1;
12.Imprimantă multifuncţională – buc. 2;
13.Scaner – cpl. 2;
14.Cititor optic fix pentru verificarea documentelor de călătorie – buc. 24;
15.Cititor mobil pentru verificarea documentelor de călătorie – buc. 10;
16.Racord fibră optică PTF Borș I - PTF Borș II, județul Bihor – buc. 1;
17. Terminal TETRA fix - buc. 1;
III. Logistică
1. Pistol – cpl. 150;
2. Pistol mitralieră – cpl. 75;
3. Cartuș pentru pistol – buc. 18.000;
4. Cartuș pentru pistol mitralieră – buc. 112.500;
5. Binoclu – buc. 75;
6. Baston (autoapărare, restabilire ordine publică) – buc. 75;
7. Cătușe – per. 75;
8. Pulverizator cu substanță iritant-lacrimogenă – buc. 18;
9. Complet blocare treceri auto – buc. 20;
10.Complet sistem/obstacol de intervenție și oprire – buc. 2;
11.Baston reflectorizant – buc. 70;
12.Autovehicul transport efective – cpl. 10;
13.Microbuz – cpl. 10;
14.Autovehicul transport câini – cpl. 1;
15.Lanternă diferite tipuri – buc. 150;
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16.Dispozitiv de verificare a continuității densității materialelor – buc. 1;
17.Trusă oglinzi pentru inspectare – cpl. 2;
18.Aparat detecție falsuri în înscrisuri – cpl. 150;
19.Comparator video spectral – cpl. 1 ;
20.Endoscop – buc. 2;
21.Lampă cu raze ultraviolete – buc. 24;
22.Set oglinzi pentru inspecția autovehiculelor – cpl. 20;
23.Trusă criminalistică universală – cpl. 1;
24.Trusă narcotest – cpl. 4;
25.Aparatură de determinare a îmbibației alcoolice (alcooltest) – cpl. 1;
26.Aspirator – cpl. 1;
27.Dulap metalic pentru păstrat colante viză – cpl. 1;
28.Dulap metalic pentru păstrat ștampile trafic – cpl. 1;
29.Ladă metalică pentru documente – buc. 1;
30.Rastel armament/muniție reținut/ă – buc. 1;
31.Rastel păstrare armament și muniție personal propriu – buc. 1;
31.Scaune – buc. 58;
32.Masă tip birou - buc. 32;
33.Masă 2 persoane – buc. 2;
34.Masă tip ,,ședinţă" pentru 20 persoane – buc. 1;
35.Bănci din lemn cu suport metalic fixat în podea – buc. 2;
36.Paturi utilate complet – buc. 4;
37.Bare metalice fixate în perete – buc. 2;
38.Cuiere fixe de perete – buc. 32;
39.Aer condiționat – buc. 29;
40.Convector de căldură/radiator electric – buc. 33;
41.Sistem antiefracție cu sistem antiincendiu, senzor de fum, senzor de mișcare – cpl.
1;
42.Coș de gunoi – buc. 32;
43.Etajeră pentru bibliorafturi – buc. 4;
44.Dulap lemn prevăzut cu rafturi – buc. 4;
45.Dulapuri/fișete metalice prevăzute cu rafturi – buc. 12;
46.Dulapuri de perete pentru păstrarea cheilor de la toate containerele și cabinele
pentru control existente în perimetrul P.T.F. și pentru păstrarea cheilor de rezervă
pentru situaţii de urgenţă – buc. 2;
47.Dulăpioare pentru depozitarea materialelor necesare desfăşurării activităţii în linia
I de control – buc. 20;
48.Frigider – buc. 1;
49.Ştampilă de trafic I/E tip Schengen - buc. 100;
50.Ștampilă rotundă cu impresiunea ROMÂNIA - Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - Inspectoratul Teritorial al Poliției
de Frontieră Oradea - S.P.F. Borș - P.P.F. Borș II – buc. 1;
51.Ştampilă ,,ANULAT” cu impresiunea Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- P.P.F. Borș II "ANULAT” – buc. 1;
52.Ştampilă ,,REVOCAT" cu impresiunea Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră - P.P.F. Borș II "REVOCAT" – buc. 1;
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53.Ştampila ,,INTERDICȚIE INTRARE" cu impresiunea Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră - P.P.F. Borș II "INTERDICŢIE INTRARE" – buc. 1.
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