
 

 

 

 

 

 

 

 

Croația 

 

Data ultimei actualizări: 12.04.2022 

 

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 9 aprilie 2022 și va avea efect până la 31 aprilie 2022 

(pentru mai multe detalii consultați informația oficială: https://mup.gov.hr/uzg-

covid/english/286212). 

 

➢ Cetățenii țărilor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova 

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 Consiliului 2003/109 / SE din 

25 noiembrie 2003 privind statutul cetățenilor statelor terţe cu ședere de 

lungă durată şi al persoanelor care au drept de şedere în baza altor 

directive UE sau în baza dreptului naţional sau care dețin vize naționale de 

lungă durată, li se va permite intrarea în Republica Croația la prezentarea 

certificatului digital UE privind COVID sau unul 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 rapide 

antigen recunoscute reciproc de către statele membre ale Uniunii 

Europene, cu condiția ca rezultatul testului să nu depășească 24 de 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. 

 

În cazul vaccinurilor care se administrează în două doze este necesară trecerea 

a cel puțin 14 zile de la inocularea celei de-a doua doze, iar în cazul vaccinului 

care se adminstrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson) este 

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

În cazul administrării dozei booster, nu mai este necesară trecerea a cel puțin 14 

zile de la inocularea dozei booster. 

• o adeverință/certificat medical care atestă faptul că s-au vindecat de 

COVID-19 şi au efectuat o doză de vaccin dintre cele agreate de UE 

(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm)  în termen de 

opt luni de la data infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu condiția ca 

vaccinarea să se fi făcut cu mai puțin de 270 de zile până la data intrării 

în Croația. 

• un rezultat pozitiv al testului PCR sau rapid al antigenului, care este 

inclus în Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc 

de către statele membre ale Uniunii Europene, prin care se confirmă 

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

care a fost efectuat în ultimele 180 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. 

• persoanele care nu prezintă la intrarea pe teritoriul croat rezultatul 

negativ al unui test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 

https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://www.facebook.com/MoldovainHungary/
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
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
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


au posibilitatea de a efectua un test molecular tip 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 pentru o perioadă de 7 zile. 

 

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;  

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.  pacienţii transportaţi pentru motive de sănătate urgente sau esenţiale; 

8. persoanele care sosesc în Republica Croaţia pentru motive umanitare pentru 

a acorda asistență/sprijin în zonele afectate de cutremur (Judeţele Sisak-

Moslavina, Zagreb şi Karlovac), în baza unui acord prealabil emis de către 

Autoritatea croată de Protecţie Civilă. 

9. Persoanele care vin în Republica Croația din motive umanitare în legătură cu 

războiul din Ucraina au voie să intre în Republica Croația fără a fi nevoie să 

prezinte un certificat digital UE COVID sau orice alt certificat epidemiologic şi 

fără respectarea regimului de autoizolare. 

 

* Copiii cu vârsta de până la doisprezece ani care călătoresc însoţiţi de 

părintele/tutorele lor sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ 

dacă părintele/tutorele prezintă certificatul digital UE privind COVID sau unul 

dintre următoarele documente: un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, 

o adeverință de vindecare COVID-19, o adeverință de vaccinare împotriva 

COVID-19. 

 

**Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt 

obligați să prezinte certificate/acte 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  

 

➢ Persoanele care călătoresc în Republica Croația dintr-un stat 

membru UE sau spațiul Schengen și state asociate Spațiului 

Schengen  

Începând cu ziua de 9 aprilie 2022, este eliminată obligativitatea prezentării 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID sau a rezultatului 

negativ al testării anti-Covid, de tip PCR sau antigen, la intrarea pe teritoriul 

croat, pentru cetățenii statelor membre UE, care sosesc din zone sau state 

membre UE sau ale Spațiului Schengen și state asociate Spațiului Schengen, 

inclusiv România. 

 

➢ Cetăţenii statelor membre UE, spaţiului Schengen şi ai statelor 

asociate spaţiului Schengen, precum şi membrii familiilor lor care 

călătoresc în Republica Croația din state terțe 
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Cetăţenii statelor membre UE, spaţiului Schengen şi ai statelor asociate 

spaţiului Schengen, precum şi membrii familiilor lor şi cetăţenii statelor terţe 

care au drept de şedere de lungă durată conform Directivei Consiliului 

2003/109/SE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetăţenilor statelor terţe cu 

şedere de lungă durată şi al persoanelor care au drept de şedere în baza altor 

directive UE sau în baza dreptului naţional sau care dețin vize naționale de lungă 

durată, care sosesc din state terţe, sunt obligați să prezente la intrarea în 

Republica Croaţia certificatul digital UE privind COVID sau unul 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 rapide 

antigen recunoscute reciproc de către statele membre ale Uniunii 

Europene, cu condiția ca rezultatul testului să nu depășească 24 de 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. 

 

În cazul vaccinurilor care se administrează în două doze este necesară trecerea 

a cel puțin 14 zile de la inocularea celei de-a doua doze, iar în cazul vaccinului 

care se adminstrează într-o singură doză (Janssen/Johnson&Johnson) este 

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

În cazul administrării dozei booster, nu mai este necesară trecerea a cel puțin 14 

zile de la inocularea dozei booster. 

• o adeverință/certificat medical care atestă faptul că s-au vindecat de 

COVID-19 şi au efectuat o doză de vaccin dintre cele agreate de UE 

(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm)  în termen de 

opt luni de la data infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu condiția ca 

vaccinarea să se fi făcut cu mai puțin de 270 de zile până la data intrării 

în Croația. 

• un rezultat pozitiv al testului PCR sau rapid al antigenului, care este 

inclus în Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc 

de către statele membre ale Uniunii Europene, prin care se confirmă 

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

care a fost efectuat în ultimele 180 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. 

• persoanele care nu prezintă la intrarea pe teritoriul croat rezultatul 

negativ al unui test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 

au posibilitatea de a efectua un test molecular tip 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 pentru o perioadă de 7 zile. 

 

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; 

3. lucrători din sectorul transporturilor; 

4. diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de 

organizații internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru 
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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.  pacienţii transportaţi pentru motive de sănătate urgente sau esenţiale; 

8. persoanele care sosesc în Republica Croaţia pentru motive umanitare pentru 

a acorda asistență/sprijin în zonele afectate de cutremur (Judeţele Sisak-

Moslavina, Zagreb şi Karlovac), în baza unui acord prealabil emis de către 

Autoritatea croată de Protecţie Civilă. 

9. persoanele care călătoresc din motive personale/de familie sau de afaceri sau 

din motive de afaceri și nu stau în sau în afara Croației mai mult de 12 ore. 

 

* Copiii cu vârsta de până la doisprezece ani care călătoresc însoţiţi de 

părintele/tutorele lor sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ 

dacă părintele/tutorele prezintă certificatul digital UE privind COVID sau unul 

dintre următoarele documente: un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, 

o adeverință de vindecare COVID-19, o adeverință de vaccinare împotriva 

COVID-19. 

 

**Pasagerii care reprezintă una dintre excepțiile menționate anterior sunt 

obligați să prezinte certificate/acte credibile la intrarea în Republica Croația 

pentru a dovedi motivele scutirii deținerii unuia dintre documentele sus-

menționate sau respectării regimului de autoizolare. 

 

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   

 

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. 

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. 

 

MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Începând cu 9 aprilie 2022 deciziile privind măsurile pe plan intern sunt 

abrogate, fiind eliminate restricţiile cu privire la organizarea evenimentelor și 

obligativitatea purtării măștilor de protecție în spații închise, inclusiv în 

mijloacele de transport în comun. 

Purtarea măștii de protecție este obligatorie doar în unitățile medicale și 

instituțiile de asistență socială. 

 

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/  
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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 

 

Ambasada Republicii Croația la București:  

Rumunjska - MVEP • Rumunjski 
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