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COMUNICAT 29.07.2021: 
 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE DORESC SĂ CĂLĂTOREASCĂ ÎN 
REPUBLICA BULGARIA  

 

Cetățenii români care sosesc din România pot intra în Republica Bulgaria fără a fi obligați să 
prezinte alte documente în afara celor de călătorie (carte de identitate sau pașaport). 
Cetățenii români care sosesc din statele aflate în zona verde sau portocalie pot intra pe 
teritoriul Bulgariei cu condiția prezentării, pe lângă documentele de călătorie, a unuia dintre 
următoarele documente privind COVID-19: 
1. Un certificat digital UE valid care atestă vaccinarea sau un document similar - un document 
care atestă finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19.  
2. Un certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost infectate 
cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) sau un document similar - un document care atestă un 
rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19 
(https://www.mh.government.bg/.../rd-01-645_ot_28072021_g.pdf), efectuat cu maximum 
180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document.  
3. Un certificat digital UE valid care atestă testarea sau un document similar - un document care 
atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau 
al unui test rapid antigen pentru COVID-19 dintre cele menționate în anexa 2 din ordinul 
Ministrului Sănătății din Bulgaria (https://www.mh.government.bg/.../rd-01-
645_ot_28072021_g.pdf), efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii, considerate de la 
data efectuării testării, înscrisă în documentul respectiv.  
Cetățenii români care sosesc din statele aflate în zona roșie pot intra pe teritoriul Republicii 
Bulgaria cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții cumulative: 
a) încadrarea într-una dintre categoriile de persoane prevăzute limitativ în ordin (spre exemplu, 
cetățenii statelor membre ale UE, ale SEE și ai Elveției și membrii familiilor acestora, care sosesc 
dintr-un stat membru al UE, al Spațiului Economic European sau din Elveția; 
b) prezentarea unui certificat digital UE privind vaccinarea împotriva COVID sau a unui certificat 
digital UE privind vindecarea de COVID sau a unui document similar; ȘI  
c) prezentarea unui certificat digital UE privind testarea pentru COVID sau a unui document 
similar, cu aceleași date ca și certificatul digital UE privind testarea, care atestă un rezultat 
negativ al unui test PCR, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Bulgaria.  
Persoanelor care nu prezintă un certificat digital UE privind vaccinarea sau un certificat digital 
UE privind vindecarea sau un document similar le poate fi permisă intrarea pe teritoriul 
Bulgariei, în baza unui certificat digital UE privind testarea sau a unui document similar, care 
atestă un rezultat negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în 
Bulgaria. În acest caz, persoana în cauză va fi pusă în carantină pentru 10 zile la domiciliu sau în 
alt loc de cazare în care a indicat că va locui. 
În cazul minorilor cu vârste între 12 și 18 ani, intrarea în Bulgaria este permisă pe baza 
prezentării unui certificat digital UE privind testarea pentru COVID sau a unui document similar, 
cu aceleași date ca și certificatul digital UE privind testarea, care atestă un rezultat negativ al 
unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Bulgaria. În cazul în care 
persoana în cauză nu prezintă un astfel de document, va fi pusă în carantină pentru 10 zile la 
domiciliu sau în alt loc de cazare în care a indicat că va locui. 
Mai multe informaţii privind conţinutul acestor documente pot fi accesate la link-urile 
http://www.mae.ro/travel-conditions/3677#806 şi http://sofia.mae.ro/node/177. 
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În cazul cetăţenilor români care sosesc în Republica Bulgaria din alte țări decât România, 
categoriile exceptate de la măsura obligatorie a prezentării documentelor privind COVID-19 
sunt următoarele: 
• conducătorii de autocar și însoțitorii de bord care efectuează transport internațional de 
pasageri; 
• conducătorii camioanelor care efectuează sau finalizează transport internațional de mărfuri, 
la intrarea pe teritoriul Bulgariei; 
• membrii echipajelor navale și persoanele angajate în întreținerea navelor, care, la intrarea pe 
teritoriul Bulgariei, sunt în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 
• membrii echipajelor aeronavelor, care efectuează zboruri de la și către aeroporturi publice pe 
teritoriul Bulgariei și personalul tehnic asimilat; 
• lucrătorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin 
o dată pe săptămână către un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica 
Macedonia de Nord, cu scopul îndeplinirii activității ca angajat sau liber profesionist, precum și 
persoanele care locuiesc în statele menționate și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe 
săptămână către Bulgaria, în scopul îndeplinirii activității, ca angajat sau liber profesionist; 
• elevii și studenții care locuiesc în Grecia, Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord și 
România și care călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Bulgaria în scopuri 
educaționale, precum și elevii și studenții care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel 
puțin o dată pe săptămână în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România în scopuri 
educaționale; 
• persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria, în cazurile în care se poate garanta 
părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria; 
• copiii în vârstă de până la 12 ani, indiferent de zona în care se află țara din care sosesc. 
Informaţii suplimentare, actualizate, privind statele incluse în fiecare zonă şi măsurile aplicabile 
specifice pot fi accesate la link-urile http://www.mae.ro/travel-conditions/3677#806 şi 
http://sofia.mae.ro/node/177. 
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