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Ministerul Afacerilor Interne - MAI 

Ordinul nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru 

transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand 
În vigoare de la 14 mai 2022 
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 29 aprilie 2022 
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 67/2022. 
Ultimul amendament în 31 mai 2022. 
Formă actualizată la data de 01 iulie 2022. Validat de ECOTECA. 

Nr. 831/49 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
Ministerul Afacerilor Interne 
Având în vedere Referatul de aprobare al Gărzii Naţionale de Mediu nr. 513/GM din 25.01.2022, 
în temeiul art. 6 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 
privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi 
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin: 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se stabilesc punctele de trecere a 
frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand, după cum 
urmează: 
1. puncte de trecere a frontierei pentru traficul rutier: 
a) Giurgiu, judeţul Giurgiu; 
b) Calafat, judeţul Dolj; 
c) Nădlac, judeţul Arad; 
d) Nădlac II, judeţul Arad; 
e) Borş II, judeţul Bihor; 
f) Petea, judeţul Satu Mare; 
g) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş; 
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h) Halmeu, judeţul Satu Mare; 
i) Albiţa, judeţul Vaslui; 
j) Galaţi, judeţul Galaţi - Giurgiuleşti; 
k) Vama Veche, judeţul Constanţa; 
l) Călăraşi (Chiciu), judeţul Călăraşi; 
m) Porţile de Fier 1, judeţul Mehedinţi; 
n) Naidăş, judeţul Caraş-Severin; 
o) Siret, judeţul Suceava; 
2. puncte de trecere a frontierei pentru traficul feroviar: 
a) Giurgiu, judeţul Giurgiu; 
b) Calafat, judeţul Dolj; 
c) Curtici, judeţul Arad; 
d) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş; 
e) Halmeu, judeţul Satu Mare; 
f) Galaţi, judeţul Galaţi; 
g) Episcopia Bihorului, judeţul Bihor; 
h) Jimbolia, judeţul Timiş; 
3. puncte de trecere a frontierei pentru traficul portuar fluvial şi maritim: 
a) Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi; 
b) Galaţi, judeţul Galaţi; 
c) Călăraşi (Chiciu), judeţul Călăraşi; 
d) Constanţa-Sud, judeţul Constanţa - portuar şi RO-RO; 
e) Giurgiu, judeţul Giurgiu; 
f) Calafat, judeţul Dolj; 
g) Constanţa, judeţul Constanţa - portuar. 
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

 
 

    
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 

Corvin Nedelcu, secretar general 
Ministrul afacerilor interne, 

Lucian Nicolae Bode 

 


