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Condițiile de călătorie în Republica Croația  

(text actualizat la 17.09.2021) 

 

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii 

Moldova 

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL STATULUI CROAT:  

Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica Croația a emis o decizie ce 

interzice și restricționează temporar trecerea frontierei statului croat. Decizia a intrat în 

vigoare la 14 septembrie curent și va avea efect până la 30 septembrie 2021 

(https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-

granicnih-prijelaza-rh/733).  

Notă: Măsura epidemiologică privind autoizolarea este indicată automat tuturor 

pasagerilor aflați în tranzit, inclusiv personalului din sectorul transporturilor, dacă nu 

părăsesc Republica Croația în decurs de 12 ore de la momentul intrării în țară. 

Persoanele care sosesc din zone sau state membre UE/ale Spațiului Schengen și 

state asociate Spațiului Schengen, pot intra în Republica Croația dacă dețin un 

certificat digital al Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, 

testarea sau vindecarea de COVID-19, eliberat în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2021/953 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 14 iunie 

2021, pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19. 

În mod excepțional, pasagerilor care sosesc direct din țările și/sau regiunile Uniunii 

Europene, adică țările și/sau regiunile din spațiul Schengen și țările asociate 

Schengen, care nu dețin încă un certificat digital COVID al UE, li se va permite 

intrarea în Republica din Croația dacă vor prezenta unul din următoarele 

documente: 

 un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2, a cărui valabilitate să nu depășească 72 de ore de la momentul 

testării sau un rezultat negativ al testului rapid al antigenului  (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), efectuat cu maximum 48 ore anterior intrării în Croația. Pe 

rezultatul testului rapid antigen efectuat în străinătate, trebuie să fie vizibile 

producătorul testului și/sau denumirea comercială a testului, în caz contrar, testul 

nu va fi acceptat ca fiind credibil pentru intrarea în Republica Croația.  

 o adeverință de vaccinare împotriva COVID-19, eliberată în ultimele 270 zile 

anterior intrării în Republica Croația, prin care se demonstrează vaccinarea cu 

două doze, în cazul vaccinurilor utilizate în spațiul UE (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) sau cu doza unică, în cazul vaccinurilor care 

se administrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson). În cazul 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-rh/733
https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-rh/733
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


vaccinului care se administrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson) 

este necesară trecerea a cel puțin 14 zile de la inocularea dozei unice. 

 certificat care să ateste că persoana a fost vaccinată cu unul din vaccinurile Pfizer, 

Moderna sau Gamaleya și se află în perioada începând de la a 22-a până la cel 

mai târziu a 42-a zi de la data efectuării primei doze de vaccin, respectiv în 

perioada de la a 22-a până la cel mai târziu a 84-a zi de la data efectuării primei 

doze de vaccin AstraZeneca. 

 o adeverință/certificat medical care atestă faptul că persoana s-a vindecat de 

COVID-19 şi a efectuat o doză de vaccin în decursul perioadei de șase luni de la 

data infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu condiția ca vaccinarea să se fi efectuat 

cu mai puțin de 270 de zile până la data intrării în Croația. 

 un test tip PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid al antigenului (în 

conformitate cu Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc de 

către statele membre ale Uniunii Europene, publicată de Comisia Europeană), 

prin care se confirmă că persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 și s-a 

vindecat, efectuat în ultimele 270 de zile anterior intrării în Republica Croația și 

pentru care au trecut cel puțin 11 zile de la data confirmării până la intrarea pe 

teritoriul croat, sau un certificat medical de recuperare. 

 sau dacă persoana efectuează un test PCR sau test rapid antigen - pentru SARS-

CoV-2 imediat după sosirea în Republica Croația (pe cheltuiala proprie), cu 

obligația de a rămâne auto-izolată până când obține un rezultat negativ al testului 

. În cazul în care nu poate fi testată, trebuie să se autoizoleze timp de zece (10) 

zile. 

Sunt exceptate de la prezentarea certificatului digital al UE privind COVID și a 

documentelor sus-menționate următoarele categorii de persoane: 

 angajaţii care prestează servicii esenţiale, inclusiv angajaţii în domeniul sanitar, 

lucrătorii sezonieri, transfrontalieri şi prin detașare, așa cum este specificat în 

Ghidul privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul focarului 

COVID-19 (https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/2020/COVID-

19%20smjernice/CELEX_52020XC0330(03)_HR_TXT.pdf ), cu condiția să nu 

rămână în Republica Croația sau în afara Republicii Croația mai mult de 12 ore;  

 elevii, studenţii şi stagiarii; 

 personalul navigant şi transportatorii sau furnizorii de servicii de transport, 

inclusiv șoferii de vehicule grele care transportă mărfuri pentru a fi utilizate pe 

teritoriul național sau se află în tranzit; 

 diplomaţii, personalul organizaţiilor internaţionale şi persoanele invitate de 

organizaţii internaţionale, a căror prezență este necesară pentru funcționarea 

organizațiilor respective, personalul militar, ofiţerii de poliţie, personalul 

protecţiei civile şi personalul umanitar în îndeplinirea atribuțiilor lor; 

 persoanele care călătoresc pentru motive legate de familie sau afaceri, inclusiv 

jurnaliştii în exercitarea funcției lor; 

 persoanele aflate în tranzit, cu condiția ca durata tranzitului să nu depășească 12 

ore; 
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 pacienţii care călătoresc pentru motive de sănătate. 

 

Dispozițiile referitoare la lucrătorii transfrontalieri se aplică în mod adecvat altor 

categorii de pasageri care, datorită naturii muncii sau ocupației lor, trebuie să treacă 

frecvent frontiera de stat (de exemplu, sportivii care joacă pentru cluburi dintr-o țară 

vecină). 

 

Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligați să 

prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi motivele 

scutirii de restricțiile intrării în țară. 

 

Aceste persoane pot verifica dacă îndeplinesc condițiile de exceptare de la aplicarea 

prezentei decizii prin intermediul site-ului web UZG-COVID (https://mup.gov.hr/uzg-

covid/286210) sau chiar în punctul de trecere a frontierei. 

 

Cetățenii statelor membre UE, spațiului Schengen și ai statelor asociate spațiului 

Schengen, precum și membrii familiilor lor și cetățenii statelor terțe care au drept de 

ședere de lungă durată conform Directivei Consiliului 2003/109/SE din 25 noiembrie 

2003 sau care dețin vize de lungă durată naționale, care sosesc din state terțe, sunt 

obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația certificatul digital UE COVID sau 

unul dintre documentele menționate mai sus. 

 

Următoarele categorii de persoane sunt scutite de necesitatea deținerii unui certificat 

digital UE COVID valid sau de obligațiile menționate mai sus: 

 lucrători din domeniul sănătății, cercetători din domeniul sănătății și îngrijitori 

pentru vârstnici; 

 lucrătorii transfrontalieri; 

 lucrătorii din sectorul transporturilor; 

 diplomații, personalul organizațiilor internaționale și persoanele invitate de 

organizațiile internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru 

funcționarea acestor organizații, personalul militar și ofițerii de poliție, precum și 

personalul umanitar și de protecție civilă în îndeplinirea atribuțiilor lor; 

 pasageri aflați în tranzit, cu obligația de a părăsi Republica Croația în termen de 

12 ore de la intrare; 

 persoane care călătoresc în scop de studiu; 

 pasagerii care călătoresc din motive personale/familiale sau de afaceri sau din alte 

motive economice și nu stau în Croația sau în afara acesteia mai mult de 12 ore. 

 

Persoanele care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligate să 

prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi 

motivele scutirii deținerii unuia dintre testele menționate mai sus/de a se auto-izola. 
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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  

 

Cetățenii țărilor terțe 

Cetățenilor țărilor terțe care nu sunt membri de familie a cetățenilor statelor 

membre Schengen și ale statelor asociate Schengen și care nu sunt rezidenți pe 

termen lung în temeiul Directivei 2003/109 / CE a Consiliului din 25 noiembrie 

2003 sau care au vize naționale pe termen lung, li se va permite intrarea în 

Republica Croația doar în caz de călătorii urgente. 
 

Excepție de la această prevedere constituie următoarele categorii de persoane:  

 

1. lucrători din domeniul sănătății, cercetători din domeniul sănătății și îngrijitori 

pentru vârstnici; 

2. lucrători transfrontalieri (inclusiv sportivi, după cum se menționează în excepțiile 

pentru pasagerii din UE/SEE); 

3. lucrători din sectorul transporturilor; 

4. diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de organizații 

internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru funcționarea acestor 

organizații, personalul militar și ofițerii de poliție, precum și personalul umanitar și de 

protecție civilă în îndeplinirea atribuțiilor lor; 

5. pasageri aflați în tranzit, cu obligația de a părăsi Republica Croația în termen de 12 

ore de la intrare; 

6. persoane care călătoresc în scop de studiu; 

7. personalul navigant care intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 

12 ore.  

8. persoanele care călătoresc din motive turistice și au un certificat de cazare plătit sau 

confirmarea rezervării într-un hotel, tabără, chirie privată sau navă închiriată și altă 

formă de cazare turistică sau sunt proprietari de case sau nave în Republica Croația. 

9. Persoanele care călătoresc din motive personale/familiale sau de afaceri sau care au 

alt interes economic (dacă intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 

12 ore).  

10. persoanele pentru care a fost luată o decizie pozitivă de către autoritățile 

competente, pe baza unei cereri de reședință/muncă, inclusiv digital nomads. 

Atenție!!! Intrarea în Republica Croația, a persoanelor menționate în punctele    

7, 8, 9, 10 va fi autorizată cu condiția prezentării unuia dintre următoarele 

documente:  

 rezultatul testului PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore de la momentul testării 

sau rezultatul testului rapid al antigenului - RAT pentru SARS-CoV-2 care este 

inclus în Lista comună a testelor antigenului rapid recunoscute de statele membre 

ale Uniunii Europene, cu condiția ca rezultatul testului să nu depășească 48 de 

https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763


ore de la momentul testării până la momentul sosirii la punctul de trecere a 

frontierei croate. 

 certificat care atestă primirea a două doze de vaccin utilizat în statele membre ale 

UE nu mai vechi de 270 zile, cu condiția să fi trecut 14 zile de la primirea celei 

de-a doua doze sau un certificat care să ateste primirea unei doze de vaccin, nu 

mai vechi de 270 zile, dacă vaccinul se administrează într-o singură doză 

(Janssen/Johnson & Johnson), cu condiția să fi trecut 14 zile de la primirea dozei 

unice. 

 certificat care demonstrează că recuperarea post - COVID-19 și primirea unei 

doze de vaccin în termen de șase luni de la contractarea virusului, cu condiția ca 

vaccinul să fie administrat în urmă cu mai puțin de 270 zile. 

 un rezultat pozitiv al testului PCR sau rapid al antigenului, care confirmă faptul 

că titularul s-a recuperat după infecția cu virusul SARS-CoV-2, care a fost 

efectuat în ultimele 270 de zile și care este mai vechi de 11 zile de la data sosirii 

la punctul de trecere a frontierei sau un certificat de recuperare post - COVID-19 

eliberat de un medic. 

 sau va fi obligatorie efectuarea testului PCR sau testării rapide a antigenului - 

imediat după sosirea în Republica Croația (pe cheltuiala proprie), cu respectarea 

măsurii de autoizolare până la sosirea unei constatări negative. 

 în cazul imposibilității testării, se indică măsura de autoizolare pentru o perioadă 

de zece (10) zile. 

Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt obligați să 

prezinte documentații credibile la intrarea în Republica Croația pentru a dovedi motivele 

scutirii deținerii unuia dintre documentele sus-menționate sau respectării regimului de 

autoizolare. 

A se consulta aici Ghidul pentru călătorii care traversează frontierele Republicii Croația 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Procedures-for-travellers-crossing-

the-borders-of-the-Republic-of-Croatia-%E2%80%93-health-monitoring-of-

travellers.pdf  
 

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
 

Este permisă tranzitarea teritoriului Croației în următoarele condiții: 
 

- Durata tranzitului să nu depășească 12 ore; 

- Persoanele care tranzitează Croația sunt obligate să circule doar pe autostradă, fără 

opriri intermediare care să nu fie strict necesare; 

- 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. 
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În situația în care tranzitul va depăși 12 ore, persoanelor în cauză, inclusiv 

transportatorilor, li se impune măsura de autoizolare. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 
 

 Sunt deschise unitățile de vânzare cu amănuntul, centrele comerciale (mall-uri), 

terasele restaurantelor și cafenelelor, parcurile naționale și naturale, muzeele, 

galeriile de artă, bibliotecile, librăriile și anticariatele, centrele de sport și de 

agrement, sălile de fitness și de gimnastică, cazinourile, sălile de jocuri de noroc 

și casele de pariuri. 

 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; 

 sunt permise adunările și evenimentele publice cu până la 100 de persoane; durata 

acestor evenimente nu poate depăși ora 24:00; 

 sunt permise evenimentele şi adunările publice cu mai mult de 100 de persoane, 

dacă participanții sunt în posesia certificatului digital UE privind COVID, cu 

aprobarea directoratului competent de protecție civilă; durata acestor evenimente 

poate depăși ora 24:00; 

 sunt permise evenimentele şi adunările private (inclusiv petreceri de nuntă) cu 

participarea unui număr de maximum 30 de persoane și respectarea măsurilor 

epidemiologice; 

 sunt permise petrecerile de nuntă cu mai mult de 30 de persoane, dacă 

participanții dețin certificatul digital UE privind COVID, cu respectarea 

măsurilor epidemiologice; 

 se pot organiza conferințe și congrese, cu respectarea măsurilor epidemiologice 

și participarea unui număr de maximum 100 de persoane; 

 competițiile sportive pot avea loc în prezența unui număr de maximum 100 de 

spectatori, dacă toate persoanele dețin certificatul digital UE privind COVID; 

 nu există o limită a numărului de persoane care participă la ceremonii funerare, 

dar nu trebuie să existe un contact apropiat între participanți; 

 slujbele religioase nu mai sunt limitate la 100 de persoane, dar numărul 

participanților va depinde de mărimea locului de desfășurare, cu păstrarea a 

minimum patru metri pătrați pe participant; 

 brutăriile și magazinele de pâine pot rămâne deschise până la ora 24:00; 

 este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice între orele 24:00 și 06:00; 

 cluburile și barurile de noapte își pot desfășura activitatea şi după ora 24:00, 

numai în spații închise şi cu condiția ca persoanele din încăpere să dețină 

certificatul digital UE privind COVID (clienți, personal, artiști etc.); 

 cazinourile și sălile de pariuri pot rămâne deschise până la ora 24:00; 

 târgurile în aer liber sunt permise, iar participanții trebuie să poarte măști. 

 



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. 

 

Pentru informații despre călătoriile în Croația recomandăm consultarea paginilor 

oficiale: https://www.koronavirus.hr/  

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  
 

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 Europene 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 
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