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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Bumbăta 

(România) – Leova (Republica Moldova) și pentru completarea anexei 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 

 

Luând în considerare prevederile art.2 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei 

de stat dintre România şi Republica Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.218/2010, potrivit cărora deschiderea unor noi 

puncte de trecere a frontierei între cele două state se efectuează prin schimb de note 

verbale, 

având în vedere aspectele convenite prin Acordul încheiat între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova, prin schimb de note verbale, din datele de 

01.07.2022 şi, respectiv, _______, privind deschiderea punctului internaţional de trecere 

a frontierei între localităţile Bumbăta (România) şi Leova (Republica Moldova), 

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. 

 

Art.1 - (1) Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat 

Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova) pentru traficul internaţional de 

mărfuri (cereale), în sectorul unui pod flotant care urmează a fi instalat între aceste 

localităţi.  

(2) Programul de lucru al punctul internaţional de trecere a frontierei de stat prevăzut la 

alin. (1) va fi permanent, de la ora 00,00 la ora 24,00. 

(3) Prin punctul de trecere a frontierei Bumbăta (România) – Leova (Republica 

Moldova) sunt interzise transportul de mărfuri care trebuie supuse controlului veterinar, 

transportul de mărfuri periculoase, precum şi tranzitul vehiculelor lente. 

(4) Punctul de trecere a frontierei prevăzut la alin.(1) se dă în folosinţă după realizarea 

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

controlului de frontieră. 

 

Art. 2 - Punctul internaţional de trecere a frontierei de stat prevăzut la art.1 alin.(1) 

funcţionează în spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 3 - (1) 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 

 

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

ordonator de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a 

frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei 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, cu încadrarea în creditele de angajament și 

creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii. 

(3) Personalul, spațiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în punctul de 

trecere a frontierei, sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul IV 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, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou subpunct, subpunctul 

11, cu următorul cuprins: 

„11. Bumbăta, judeţul Vaslui – rutier”. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

  NICOLAE-IONEL CIUCĂ              

    

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  

 

Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/oficiale/index/act/29296/datac/2015-07-07#A0
/oficiale/index/act/35785/datac/2015-07-07#A0

