
Croația

Condițiile de călătorie în Republica Croația (actualizare la 04.02.2021)

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

STARE DE URGENȚĂ: NU 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL CROAT: 

La data de 29 ianuarie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica
Croația a prelungit,  până la  15 februarie 2021,  măsura obligativității  prezentării  la
intrarea pe teritoriul Republicii Croația, de către cetățenii străini care sosesc din zone
sau  state  cu  risc  epidemiologic  ridicat,  inclusiv  Republica  Moldova,  a  unui  test
molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat
cu maximum 48 ore anterior intrării  sau de a efectua un test PCR după intrarea în
Republica Croaţia, pe cheltuială proprie, cu obligația de a intra în autoizolare până la
primirea unui rezultat negativ.

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 
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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.

Persoanele care provin direct  din statele membre și/sau regiuni ale UE, din spațiul
Schengen și  din  țările  și/sau  regiunile  asociate  spațiului  Schengen,  cărora  nu  li  se
aplică excepțiile menționate vor avea permisiunea de a intra în Republica Croația dacă
vor prezenta un test PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat în ultimele
48 de ore sau vor efectua un test PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, după intrarea în
Republica Croația, rămânând auto-izolați până când rezultatul testului va fi negativ.

Cetățenii statelor membre și/sau regiuni ale Uniunii Europene din spațiul Schengen,
din țările asociate spațiului Schengen și membrii familiilor acestora, cetățenii țărilor
terțe care sunt rezidenți pe termen lung în conformitate cu Directiva nr. 2003/109/CE a
Consiliului  din  25  noiembrie  2003  și  persoanele  care  au  dreptul  să  locuiască  în
conformitate cu alte directive ale UE sau legislația națională și au vize naționale pe
termen lung,  dacă vin din țări  terțe,  vor putea intra pe teritoriul  Republicii  Croația
dacă:

-  vor  prezenta  un  test  PCR  negativ  pentru  infecția  cu  SARS-CoV-2,  efectuat  în
ultimele 48 ore sau,

- vor efectua un test PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 după intrarea pe teritoriul
Croației, rămânând în auto-izolare până la obținerea unui rezultat negativ al testului.

În mod excepțional, persoanelor menționate supra, la intrarea în Republica Croația, nu
li se va solicita să prezinte sau să efectueze un test PCR, dacă sunt: 

 profesioniști  în  domeniul  sănătății,  cercetători  în  domeniul  sănătății  și
profesioniști în domeniul îngrijirii vârstnicilor;

 lucrători frontalieri;

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

 pasagerii aflați în tranzit;

 persoane care călătoresc în scop de educație.

Cetățenii țărilor terțe cărora nu li se aplică nici una dintre dispozițiile menționate mai
sus nu pot intra în Republica Croația decât dacă sunt:

1. profesioniști în domeniul sănătății, cercetători în domeniul sănătății și profesioniști
în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă;
2. lucrători frontalieri;
3.  diplomați,  personalul  organizațiilor  internaționale  și  persoanele  invitate  de
organizațiile  internaționale  a  căror  prezență  fizică  este  necesară  pentru  buna
funcționare a acestor organizații, personalul militar și de poliție, lucrătorii în domeniul
ajutorului umanitar și personalul protecției civile în îndeplinirea atribuțiilor lor;
4. pasagerii aflați în tranzit;
5. persoane care călătoresc în scop de educație.
7. marinari;
8. persoane care călătoresc din motive personale/ familiale urgente, de afaceri sau alte
interese economice.

Persoanele menționate în pct. 7 și 8 vor putea intra în Republica Croația cu condiția
prezentării unui test PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat în ultimele
48 de ore sau efectuării unui test PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 după intrarea în
Republica Croația, rămânând în autoizolare până când rezultatul testului va fi 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.



MĂSURI PE PLAN INTERN:

-A  fost  reluat  transportul  public,  inclusiv  cel  feroviar,  cu  respectarea  măsurilor
epidemiologice.
- Au fost redeschise marile centre comerciale (mall-uri), restaurantele, cafenelele etc.
- Vizitele sunt permise în conformitate cu un plan stabilit de director sau de o persoană
autorizată  de  acesta,  cu condiția  ca  vizitatorii  să  nu aibă  febră,  să  poarte  măști  și
mănuși de protecție și să nu intre în contact direct cu persoanele pe care le vizitează
sau cu alți utilizatori ai unităților respective. 
- 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.
- Organizatorii  adunărilor cu peste o sută de participanţi sunt obligaţi să informeze
Serviciul de protecţie civilă competent cu privire la desfăşurarea adunării respective,
cu cel puțin 48 de ore anterior organizării evenimentului.

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.

Aceste restricții impuse la trecerea prin punctele de trecere a frontierei Republicii 
Croația sunt valabile până la 15 februarie 2021.

Pentru informații despre călătoriile în Croația recomandăm consultarea paginii oficiale:
https://www.koronavirus.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: 
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