
 

 

BROȘURĂ INFORMAȚIONALĂ 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, pe anumite sectoare de drum aflate pe teritoriul 

Republicii Bulgaria, este interzisă circulația pentru mijloacele de transport cu masă de peste 12 tone, 

inclusiv ansamblu de vehicule, cu remorci și semiremorci, mașini și utilaje agricole, tractoare, utilaje 

și mașini specializate pentru lucrări. Restricțiile sau interdicțiile de circulație se aplică în anumite zile 

ale săptămânii și în anumite perioade de timp. 

AUTOSTRĂZI: 

Perioadă Zi din săptămână Interval orar Tronson/Drum Segment de 
drum 

 
 
 
 
 
 
 

1 iunie –  
15 septembrie 

inclusiv 

În fiecare  
VINERI 

 
18:00 – 20:00 

 
 

Autostrada 
TRAKIA 

Sofia – Plovdiv pe 
direcția de mers 

către Burgas 

În fiecare 
DUMINICĂ 

16:00 – 20:00 Burgas – Sofia pe 
direcția de mers 

către Sofia 

În fiecare 
SÂMBĂTĂ 

10:00 – 14:00 Autostrada 
STRUMA 

Nodul de 
comunicație 

rutieră 
”Daskalovo” – 
PCTF Kulata pe 

direcția de mers 
către Kulata 

În fiecare 
DUMINICĂ 

16:00 – 20:00 Autostrada 
MARIȚA 

Svilengrad – 
autostrada 
TRAKIA pe 

direcția de mers 
către autostrada 

TRAKIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DRUMURI DE CATEGORIA I ȘI A II-A: 

Perioadă Zi din 
săptămână 

Interval orar Tronson/Drum Segment de 
drum 

Traseu de 
ocolire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 iunie –  
15 

septembrie 
inclusiv 

În fiecare 
VINERI 

17:00 – 20:00  
 

I-1 

Din satul 
Rebărkovo 

până la 
Botevgrad pe 

direcția de 
mers către 

Sofia 

Drumul II – 16 
Rebărkovo – 

Svoghe – 
Centura 

ocolitoare a 
Sofiei 

 
În fiecare 

DUMINICĂ 

 
14:00 – 20:00 

În fiecare 
VINERI 

17:00 – 20:00  
 

I-1 

De la 
Blagoevgrad 
până la PCTF 

Kulata pe 
ambele 

direcții de 
mers  

 
 

X  
În fiecare 

DUMINICĂ 

 
14:00 – 20:00 

În fiecare 
VINERI 

17:00 – 20:00  

I-5 
Ruse – Veliko 
Târnovo pe 

ambele 
direcții de 

mers 

 
X 

În fiecare 
DUMINICĂ 

 
14:00 – 20:00 

În fiecare 
VINERI 

17:00 – 20:00  

I-9 
Varna – 

Burgas pe 
ambele 

direcții de 
mers  

 
X 

În fiecare 
DUMINICĂ 

 
14:00 – 20:00 

În fiecare 
VINERI 

17:00 – 20:00  

II-99 
Burgas – 

Țarevo pe 
ambele 

direcții de 
mers 

 
X 

În fiecare 
DUMINICĂ 

 
14:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR OFICIALE ALE REPUBLICII BULGARIA: 

Perioadă Ziua Interval orar 

Sărbători oficiale și toate 
perioadele, în care este 

stabilită mai mult de o zi liberă 
sau zi de sărbătoare 

Ultima zi lucrătoare înainte de 
începerea zilelor de sărbătoare 

ale statului bulgar  

16:00 – 20:00 

Ultima zi liberă (de sărbătoare) 14:00 – 20:00 

 

Drum Segment de drum 

Toate autostrăzile Autostrăzile TRAKIA, HEMUS; LIULIN, STRUMA, 
MARIȚA, CERNO MORE 

I-1 De la satul Rebărkovo până la Botevgrad pe 
direcția de mers către Sofia (traseu ocolitor – 

drum II-16 – Rebărkovo – Svoghe –Centura 
ocolitoare a Sofiei) 

I-1  De la Botevgrad către PCTF Kulata pe ambele 
direcții de mers 

I-4 Nodul de comunicație rutieră ”Koritna” – Veliko 
Târnovo – Șumen pe ambele direcții de mers 

I-5 Ruse – Veliko Târnovo pe ambele direcții de 
mers 

I-8 PCTF Kalotina – Sofia pe ambele direcții de mers 

II-8 Centura ocolitoare a Sofiei 

I-9 Varna – Burgas pe ambele direcții de mers 

II-99 Burgas –Țarevo pe ambele direcții de mers 

 

MENȚIUNE:  

Interdicțiile nu se referă la mijloacele de transport care efectuează transporturi de mărfuri 

periculoase (ADR), de animale vii,  de produse alimentare perisabile sau supuse unui anumit regim de 

temperatură. 

 

RECOMANDARE:  

Șoferii, care conduc mijloace de transport cărora li se aplică astfel de restricții sau interdicții 

de circulație, trebuie să aleagă, din timp, locuri de parcare corespunzătoare, înainte de segmentul de 

drum interzis circulației. Șoferii vor aștepta în aceste locuri de parcare până la scurgerea termenului 

privind restricția sau interdicția de circulație.  

 

 

 



 

 

URMĂRI PENTRU CEI CARE ÎNCALCĂ ACESTE REGULI (CONTRAVENIENȚI): 

Măsuri administrative de constrângere 

- Reținerea permisului de conducere al șoferului pentru un termen de o lună, pentru cel care 

pătrunde după indicatorul care interzice accesul respectivului mijloc de transport prin 

introducerea unei măsuri de restricție sau interdicție a circulației în afara localităților 

(art.171, pct.1, lit.j din Legea privind Circulația pe Drumurile Publice); 

- Oprirea din circulație sau imoblizarea mijlocului de transport pentru un termen de trei luni 

pentru proprietarul, care conduce sau permite conducerea mijlocului de transport de către 

alt șofer pe segmentul de drum în care a fost introdusă măsura temporară de restricție sau 

interdicție a circulației în afara localităților (art.171, pct.1. lit.n din Legea privind Circulația 

pe Drumurile Publice). 

Sancțiuni aplicate conducătorului auto, care pătrunde după indicatorul care interzice accesul 

respectivului mijloc de transport în cazul măsuriii temporare de oprire a circulației: 

- Suspendarea exercitării dreptului de a conduce un mijloc de transport pentru un termen de 

o lună și 

- Amendă contravențională în cunatum de 300 leva (BGN) – conform art.183, alin.7 din Legea 

privind Circulația pe Drumurile Publice. 

 

 

 

Zilele de sărbătoare oficiale ale Republicii Bulgaria  

pentru anul 2019 

 
1 ianuarie - Anul Nou (zi liberă) 

3 martie - Ziua Eliberării Bulgariei (zi libere 3 și 4 martie) 

26-29 aprilie - Paștele (zile libere) 

1 mai – Ziua Muncii (zi liberă) 

6 mai - Sf. Gheorghe, Ziua Armatei Bulgare (zi liberă) 

24 mai - Ziua Educației și Culturii bulgare și a Scrierii Slavone (zi liberă) 

6 septembrie - Ziua Unirii Principatului Bulgariei cu Rumelia de Est (zi liberă) 

22 septembrie - Ziua Independenței Bulgariei (zile libere 22 și 23 septembrie) 

24 – 26 decembrie – Crăciunul (zile libere) 

 

Poliția Rutieră din Republica Bulgaria urează Drum Bun tuturor 

participanților la traficul rutier pe drumurile țării! 


