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1. STARE DE URGENȚĂ: NU  

 

2. RESTRICȚII DE INTRARE: 

Începând 1 mai, măsurile restrictive la intrare în Bulgaria au fost eliminate, iar 

certificatul digital COVID nu mai solicitat la intrarea pe teritoriul țării.   

  

3. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Conform Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, sunt valabile 

următoarele măsuri restrictive: 

 

- Începând cu data de 21 martie 2022, pe plan intern, a fost ridicată obligativitatea 

prezentării certificatelor „verzi” de vaccinare, vindecare sau testare COVID-19 pentru 

toate activitățile sau evenimentele care au fost suspendate sau limitate anterior. 

- Toate măsurile antiepidemice cu caracter obligatoriu anterior, începând cu data 

de 1 aprilie 2022 vor avea doar caracter de recomandare. Spre exemplificare, purtarea 

măștii pe timpul deplasării cu mijloace de transport în comun, în unitățile spitalicești și 

de tratament, precum și în spațiile deschise cu aglomerări mari de persoane, devin 

măsuri cu caracter strict recomandabil.   

- Procesul de învățământ cu participare fizică se va desfășura în următoarele 

condiții: 

- a fost introdus graficul activității de învățământ prin care se permite desfășurarea 

în același timp a activităților practice și seminariilor pentru peste 50% din grupele de 

elevi, inclusiv din grupele simultane; 

- a fost creat cadrul desfășurării lecțiilor în săli de clase, cu un grad de ocupare de 

50%. 

- Rămân în vigoare măsurile privind aerisirea în mod regulat și dezinfectarea 

sălilor de clasă, precum și purtarea măștilor de către elevi, studenți și profesori. Au fost 

eliminate testările cu „teste blânde” la intrarea în școli. 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului 733 al Ministerului Sănătății al Republicii 

Bulgaria din 27 august 2021, intrarea în țară poate fi efectuată prin următoarele puncte 

de trecere a frontierei de stat a Bulgariei: 

 

Dinspre România: 

• Vidin - Calafat 

• Durankulak – Vama Veche 

• Ruse – Giurgiu 

• Oryahovo – Bechet  

• Somovit-Nikopol – Turnu-Măgurele  

 

Dinspre Serbia: 

• Vrashka chukka 

• Kalotina 

• Oltomantsi 

• Strezimirovtsi  
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Dinspre Macedonia de Nord: 

• Gyueshevo 

• Zlatarevo 

• Stanke Lisichkovo 

 

Dinspre Turcia: 

• Kapitan Andreevo 

• Malko Târnovo 

• Lesovo 

 

Dinspre Grecia: 

• Kapitan Petko Voyvoda 

• Kulata 

• Makaza 

• Ilinden. 

 

De asemenea, intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei 

la următoarele aeroporturi: 

• Aeroportul Burgas 

• Aeroportul Varna 

• Aeroportul Plovdiv 

• Aeroportul Sofia (Terminalul 1 și Terminalul 2). 

 

Intrarea în Bulgaria poate fi efectuată și la punctele de trecere a frontierei la următoarele 

porturi maritime: 

• Portul maritim Burgas; 

• Portul maritim Varna. 

 

9. INFORMAȚII DE CONTACT: 

 

Ambasada Republicii Moldova la Sofia 

https://bulgaria.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău 

https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/moldova 
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