
Croația

Condițiile de călătorie în Republica Croația (actualizare la 15.04.2021)

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii
Moldova

STARE DE URGENȚĂ: NU 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL CROAT: 

La data de 15 aprilie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica
Croația a extins măsurile de interzicere temporară sau restricția de trecere a frontierei
de stat la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Croația până la data de 30
aprilie 2021. 

Cetățenii străini, care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv
Republica Moldova, sunt obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația:

- un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
sau un test rapid antigen negativ (testele rapide antigen admise se regăsesc în Lista
comună a  testelor  rapide antigen recunoscute  reciproc  de  către  statele  membre ale
Uniunii Europene, publicată de Comisia Europeană),  efectuate cu maximum 48 ore
anterior intrării;  în cazul  prezentării  unui test  rapid antigen,  pentru persoanele care
intenționează să rămână în  Republica Croația mai mult  de 10 zile,  testarea trebuie
repetată cel mai târziu într-a zecea-a zi de la emiterea rezultatului testului. Persoanele
care nu prezintă nici un tip de test au posibilitatea de a efectua un test PCR sau test
rapid antigen, după intrarea în Republica Croaţia, pe cheltuială proprie, cu obligația de
a intra în autoizolare până la primirea unui rezultat negativ, iar în cazul în care testarea
nu este posibilă, acestea sunt supuse măsurii autoizolării de 10 zile;

- un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, dacă au trecut cel puțin 14 zile de la
cea  de-a  doua  doză  de  vaccin  sau  de  la  doza  unică,  în  cazul  vaccinului  care  se
administrează într-o singură doză;

- un test PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid antigen prin care se confirmă că
persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, efectuate în ultimele 180 de zile
anterioare intrării în Republica Croația și pentru care au trecut cel puțin 11 zile de la
data confirmării până la intrarea pe teritoriul croat.

Copiii  cu vârsta  până la  7  ani  care  călătoresc însoţiţi  de  părintele/tutorele lor  sunt
exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ dacă părintele/tutorele prezintă
un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, un certficat de vindecare COVID-19
sau un certificat de vaccinare împotriva COVID-19.

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


Lista unităților care efectuează teste moleculare tip RT-PCR pentru depistarea infecției
cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în Republica Croația poate fi consultată pe pagina
de internet: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 . 

CATEGORIILE EXCEPTATE: de la noile măsuri de restricții persoanele care nu
provin direct din țări și/sau regiuni care se află pe Lista verde a ECDC, și în special:

 lucrătorii sau persoanele auto-angajate care desfășoară activități de importanță 
critică, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății, lucrătorii frontalieri, 
lucrătorii detașați și lucrătorii sezonieri, în conformitate cu Orientări privind 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, 
cu condiția ca aceștia să nu rămână în Republica Croația sau în afara acesteia 
mai mult de 12 ore;

 elevi, studenți și stagiari care călătoresc în străinătate zilnic, cu condiția că nu 
vor rămâne în Republica Croația sau în afara acesteia mai mult de 12 ore;

 marinarii și personalul de transport sau personalul furnizorilor de servicii de 
transport, inclusiv șoferii de camioane care transportă mărfuri pentru a fi 
utilizate pe teritoriul național sau doar tranzitează țara;

 diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de 
organizații internaționale a căror prezență fizică este necesară pentru buna 
funcționare a acestor organizații, personal militar, ofițeri de poliție, personalul 
protecției civile și lucrătorii în domeniul ajutorului umanitar în îndeplinirea 
atribuțiilor lor;

 persoane care călătoresc din motive urgente de familie sau afaceri, inclusiv 
jurnaliștii în exercitarea funcției lor;

 pasagerii aflați în tranzit, cu condiția că vor părăsi Republica Croația în termen 
de 12 ore;

 pacienții care călătoresc din motive esențiale de sănătate.

Aceste categorii de persoane pot confirma îndeplinirea condițiilor pentru scutirea de la
aplicarea  prezentei  decizii  la  următoarea  adresă  electronică:  https://mup.gov.hr/uzg-
covid/28621, sau în punctele de trecere a frontierei.

Persoanelor care sosesc în Republica Croația din ţările aflate pe ”Lista ţărilor pentru
care se aplică măsuri epidemiologice speciale în caz de intrare din ţările respective în
Republica Croaţia”(în prezent Africa de Sud, Brazilia, Regiunea și Insula Zanzibar din

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmup.gov.hr%2Fuzg-covid%2F28621%3Ffbclid%3DIwAR2ljMa4she1hSlyT7pI8xdTL2FxmRFaZ0P1xdofj_A98AtlNwQKyIm9K8o&h=AT3kQehKXAW2Q6Two06YcFVLMbTzHJ_P2r-P3guyN_IRHwcymuOav0-wgHJvPxandBJamvaD_z7LoKQOm3haoolmmNmVSfYJkTT7AW0KKd5Lua40qQzivtUKUjVNlFnMQDAN&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0lLIgwS_YDKDlYhGyf40_HoGCiaFhrs_-e-dW8HPUWHwzmvNmPplNozdfyLYzDPIRd-KbdaH86KxwTgPylbazHzT_mYCArKMaeSAVXDbjQJAjZP5txyprU0BmodGYzZ1MifaPoSp2NXJk848Z1MzbwlLrYIcKjaEMYs9JcVu8E8fQeUSg9MqiDenOAJi9A1ZZnd5Il6LoJHXEx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmup.gov.hr%2Fuzg-covid%2F28621%3Ffbclid%3DIwAR2ljMa4she1hSlyT7pI8xdTL2FxmRFaZ0P1xdofj_A98AtlNwQKyIm9K8o&h=AT3kQehKXAW2Q6Two06YcFVLMbTzHJ_P2r-P3guyN_IRHwcymuOav0-wgHJvPxandBJamvaD_z7LoKQOm3haoolmmNmVSfYJkTT7AW0KKd5Lua40qQzivtUKUjVNlFnMQDAN&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0lLIgwS_YDKDlYhGyf40_HoGCiaFhrs_-e-dW8HPUWHwzmvNmPplNozdfyLYzDPIRd-KbdaH86KxwTgPylbazHzT_mYCArKMaeSAVXDbjQJAjZP5txyprU0BmodGYzZ1MifaPoSp2NXJk848Z1MzbwlLrYIcKjaEMYs9JcVu8E8fQeUSg9MqiDenOAJi9A1ZZnd5Il6LoJHXEx
https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763


Tanzania), publicată pe paginile de Internet ale Institutului Croat de Sănătate Publică,
li se aplică următoarele măsuri epidemiologice speciale:

 obligativitatea  de  a  prezenta  un  test  PCR negativ  SARS-CoV-2  efectuat  cu
maximum 48 ore anterior intrării pe teritoriul croat şi

 obligativitatea de a intra în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile.

Perioada de 14 zile de autoizolare poate fi redusă dacă, în a şaptea zi de autoizolare, se
efectuează un test PCR SARS-CoV-2, pe cheltuială proprie, la o instituţie autorizată
pentru testarea PCR, iar rezultatul testului este negativ.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Este permis tranzitul pe teritoriul Croației în următoarele condiții:

- Durata tranzitului să nu depășească 12 ore;
- Persoanele care tranzitează Croația sunt obligate să circule doar pe autostradă;
- Prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara
de destinație,  inclusiv să  fie  asigurată  intrarea  pe  teritoriul  statului  din vecinătatea
Croației, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație.

Din data de 26 februarie 2021, pasagerii aflați în tranzit, inclusiv personalul de
transport,  li  se  atribuie  automat  măsurile  epidemiologice  de  autoizolare
obligatorie dacă nu părăsesc Republica Croația în termen de 12 ore de la intrare.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

-A  fost  reluat  transportul  public,  inclusiv  cel  feroviar,  cu  respectarea  măsurilor
epidemiologice.
- Au fost redeschise marile centre comerciale (mall-uri).
- Purtarea măștilor de protecție este obligatorie în mijloacele de transport în comun,
unități medicale, unități de comerț, restaurante, baruri, instituții publice care lucrează
cu publicul, bănci, oficii poștale, oficii de schimb valutar, toate serviciile care implică
un contact direct cu clienții.
- Din 13 martie 2021, se suspendă competiţiile sportive care au loc în spaţii închise.

Începând  cu  data  de  15  februarie  2021  au  fost  relaxate  o  parte  din  măsurile
epidemiologice adoptate, după cum urmează:

 unitățile  comerciale  de  alimentație  publică  pot  pregăti  și  livra  alimente  și



băuturi;
 redeschiderea  sălilor  de  gimnastică  și  a  centrelor  de  fitness,  cu  respectarea

măsurilor epidemiologice;
 redeschiderea cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc și caselor de pariuri (orele

de funcționare de la ora 08:00-22:00.

Au fost prelungite până la data de 30 aprilie 2021 măsurile epidemiologice existente,
după cum urmează:

 persoanele  aflate  pe  teritoriul  R.  Croaţia  sunt  obligate  să  respecte  măsurile
stricte de distanţare fizică (2 metri în spaţii închise şi minim 1,5 metri în aer
liber) şi măsurile epidemiologice în vigoare;

 purtarea  măștii  de  protecție  în  spațiile  închise  și  în  mijloacele  de  transport
public este obligatorie;

 interzicerea  organizării  tuturor  evenimentelor  și  adunărilor  publice  la  care
participă  mai  mult  de 25 de  persoane,  spectacolelor  culturale,  târgurilor,
evenimentelor sportive și ceremoniilor de nuntă;

 maxim 10 persoane din maxim două gospodării pot fi prezente la evenimente
private;

 programul evenimentelor publice și private va fi până la orele 22:00;
 maxim 25 de persoane pot fi prezente la ceremonii funerare;
 interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în intervalul 22:00 – 06:00;
 închiderea cluburilor și barurilor de noapte, discotecilor și școlilor de dans;
 interzicerea  comercializării  alimentelor  și  băuturilor  în  cinematografe,

cazinouri, săli de jocuri de noroc și case de pariuri;
 utilizarea obligatorie a măștilor de protecție în spațiile deschise unde nu este

posibilă menținerea unei distanțe fizice de cel puțin 1,5 metri;
 numărul maxim de pasageri permis în mijloacele de transport va fi limitat la

40% din capacitatea maximă de transport a autovehiculului.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 

Toți călătorii  străini care îndeplinesc condițiile de intrare în Republica Croația sunt
încurajați  să  anunțe  din  timp  că  vor  trece  frontiera  de  stat  utilizând  următoarea
aplicație: https://entercroatia.mup.hr/.

În momentul traversării prin punctele de trecere a frontierei Republicii Croația și în
timpul  șederii  pe teritoriul  statului  croat,  toate  persoanele sunt obligate să respecte
măsurile  epidemiologice  și  recomandările  și  instrucțiunile  generale  și  speciale  ale
Institutului croat de sănătate publică.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fentercroatia.mup.hr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2w8YDDv6jZPxkbSUxSgnRRY69L1V7BQBT7UF-bPtWNcwaA8-EH1Q_Yfp4&h=AT0POt-qmWYCCbAa4vCMk51IwThpTMv7BG_btDnWG_RUwVueUJUdtsAZ7K3T6ewNIUT7HyNpKLpmIaVPtkPx336zMckuqfY6t6kn1EdL9i4R8qTtOXqD3aKEFv2YjWGWSUKo&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0lLIgwS_YDKDlYhGyf40_HoGCiaFhrs_-e-dW8HPUWHwzmvNmPplNozdfyLYzDPIRd-KbdaH86KxwTgPylbazHzT_mYCArKMaeSAVXDbjQJAjZP5txyprU0BmodGYzZ1MifaPoSp2NXJk848Z1MzbwlLrYIcKjaEMYs9JcVu8E8fQeUSg9MqiDenOAJi9A1ZZnd5Il6LoJHXEx


Aceste restricții impuse la trecerea prin punctele de trecere a frontierei Republicii 
Croația sunt valabile până la 30 aprilie 2021.

Pentru informații despre călătoriile în Croația recomandăm consultarea paginii oficiale:
https://www.koro  n  avirus.hr/  

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,
precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm consultarea paginii
oficiale  a  Ministerului  Afacerilor  Externe  și  Integrării  al  Republicii  Moldova:
https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19 

INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova la Budapesta: 
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/contacte
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmfa.gov.md%2Fro%2Fcontent%2Falerte-de-calatorie-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR3svYvZDMUlekf9WB2374xFHcQw46soBfHtAxcHMO_Jsro963lyxXQE858&h=AT3cupB26dhEfOaum9fRIyfqirQtHDMq6Gw0bVO5oJTRMfcGFXlumP9OtZhZlnuYf7LejJTztWr44j1evZEMuCXI340MyJOT3clQ3BoCbUfwV6VnI9edsTHQsRwrESTAe8BU&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0JGqKzuEVZa0jBFHHtbwbKaGoD7IlndSxox4ivqdpqGQ3fsUWKJCgYLGisc8DJSsQNUB9f6Sq4Kb5UZULUvI-LIvxcd4qlcFN7QWH3a46-Bzcv28QU6l2fwTaaVOATS6Cdc1BIZLP49sBZsrOYHA6bc7JwmwP5ATX04qg0bcy06mvm090hKbs
https://www.koronavirus.hr/

