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Stimați cetățeni, dragi 

croate și croați, 

 

Croația de la 1 ianuarie 2023 

va schimba kuna cu euro, care 

va deveni valuta noastră. 

Odată cu aderarea la Uniunea 

Europeană, Croația a hotărât de 

asemenea să devină membră a  

zonei euro,  iar după nouă ani și jumătate ca membră 

a Uniunii este pregătită pentru acest pas important. 

 

Guvernul a adoptat Strategia de introducere a 

monedei euro în mai 2018. Datorită îndeplinirii 

tuturor obligațiilor asumate, în pofida pandemiei, am 

intrat deja în uniunea bancară și Mecanismul al 

cursului de schimb european II, ultimul pas înainte 

de introducerea euro. Condiția prealabilă pentru asta  

a fost stabilitatea politică, gestionarea responsabilă a 

finanțelor publice și implementarea reformelor.   

 

Croația va deveni a 20-a membră a zonei euro. Pe 

lângă aderarea la spațiul Schengen, introducerea 

euro va completa obiectivele strategice ale acestui 

guvern, vizând o integrare mai profundă în Uniunea  

Europeană. Pentru obișnuirea mai ușoară cu euro, 

de la 5 septembrie 2022 până la 31 decembrie 

2023 toate prețurile sunt afișate în kune și în euro. 

Scopul acestei broșuri este de a oferi toate 

informațiile necesare și de a vă facilita adaptarea la 

noua monedă. Având în vedere că euro este a doua 

cea mai puternica valută din lume, economia noastră și 

cetățenii noștri vor fi protejați mai bine de viitoarele crize. 

 

Schimbul kunei cu euro nu va genera cetățenilor costuri 

suplimentare, deoarece se va efectua la un curs fix de 

7,53450 kune pentru un euro. Așadar teama de creștere a 

prețurilor datorită conversiei este nefondată. Totodată avem 

grijă de protecția consumatorilor pentru a preveni creșterea 

nejustificată a prețurilor. Scopul pe termen lung a trecerii la 

euro este de a consolida competitivitatea și rezistența 

economiei croate și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor 

croați.  

 

Vom păstra kuna, ca simbol al tradiției monetare 

croate, pe moneda de un euro, în timp ce și alte 

monede euro vor fi decorate cu motivele noastre 

naționaleː harta Croației, versul lui Gundulić „Oh 

frumoasă, oh dragă, oh dulce libertate”, imaginea lui 

Nikola Tesla și Codul oficial al Croației (HR)“ în 

glagolitic, iar comun tuturor monedelor este tabla de 

șah croată. 

 

Introducerea euro este un pas important în dezvoltarea 

noastră economică. Să folosim această oportunitate 

generațională pentru a construi o Croație de succes. 

 
Andrej Plenković 

Președintele guvernului 

Zagreb, octombrie 2022 



SCHIMBUL GRATUIT AL 
KUNELOR ÎN EURO 
La 1 Ianuarie  2023, toate kunele din conturi vor fi 
schimbate automat în euro folosind o rată de 
conversie fixă, gratuit. 

Băncile, Agenția Financiară (FINA) și Poșta Croată în 

termen de 12 luni de la introducerea euro, adică de la 

1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023, vor 

schimba tuturor consumatorilor numerarul în kune cu 

numerarul euro la curs fix. În acea perioadă schimbul 

se va efectua gratuit, iar într-o singură tranzacție se pot 

schimba maxim 100 de bancnote și 100 de monede. 

 
 

De la 1 ianuarie 2024 Banca Națională Croată va 
schimba gratuit numerarul în euro la curs fix după 
cum urmează: 

 
BACNOTE KUNE 
Fără limită de timp 

MONEDE KUNE 
(inclusiv lipe) trei ani de la introducerea 
euro, adică până la 31 decembrie 2025 

Schimbarea automată 

Dacă cetățenii își depun toate kunele în contul bancar 
înainte de 1 ianuarie 2023, nu va trebui să meargă la 
bancă, FINA sau Poșta Croată pentru a schimba 
valuta.  

Conturile în kune 

De la 1 ianuarie toate conturile în kune devin automat 
conturi în euro, iar despre toate detaliile conturilor și 
operațiunile financiare personale băncile sunt obligate 
să își anunțe clienții în scris sau electronic. 

 
Tabelul cu conversia rapidă a kunelor în euro și invers 

 

kune 
în 

euro euro în kune 

1 kn = 0,13 € 0,10 € = 0,75 kn 

2 kn = 0,27 € 0,20 € = 1,51 kn 

3 kn = 0,40 € 0,50 € = 3,77 kn 

4 kn = 0,53 € 1 € = 7,53 kn 

5 kn = 0,66 € 2 € = 15,07 kn 

10 kn = 1,33 € 3 € = 22,60 kn 

20 kn = 2,65 € 4 € = 30,14 kn 

50 kn = 6,64 € 5 € = 37,67 kn 

100 kn = 13,27 € 10 € = 75,35 kn 

200 kn = 26,54 € 15 € = 113,02 kn 

500 kn = 66,36 € 20 € = 150,69 kn 

1000 kn = 132,72 € 50 € = 376,73 kn 

2000 kn = 265,45 € 100 € = 753,45 kn 

5000 kn = 663,61 € 200 € = 1506,90 kn 

10000 kn = 1327,23 € 500 € = 3767,25 kn 

RATA DE CONVERSIE FIXĂ: 

1 EUR = 7,53450 HRK 

KN 



 AFIȘAREA DUBLĂ A PREȚURILOR 

Codul etic 

Prin aderarea la Codul etic companiile 

se obligă să calculeze și să afișeze 

corect prețurile și sa nu majoreze 

prețurile în mod nejustificat. Companiile 

aderate la Codul etic pot fi recunoscute 

de cetățeni după marca de identificare  

evidențiată la punctul de vânzare. 

 

 

 

Din 5 septembrie salariile, pensiile, creditele, 

depozitele și aproape toate celelalte conturi financiare 

și serviciile financiare sunt exprimate în kune și în 

euro.    

  

Excepții de la prețul dublu 

Sunt scutiți de obligația dublei afișări a prețurilor cei 

care vând mărfuri și prestează servicii la standuri și  

bănci, sau în piețele cu amănuntul, în afara centrelor 

comerciale și instituțiilor. Sunt scutiți și cei care fac 

același lucru în chioșcuri, vânzări mobile, vânzări 

ocazionale la târguri, expoziții etc. 

Protecția consumatorului 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor în cadrul 

proiectului „Cumpărător secret pentru protecția 
cumpărătorilor în procesul introducerii euro în Republica 

Croația“ vor verifica corectitudinea conversiei prețurilor, 

iar Biroul Național de Statistică va monitoriza și publica 

lunar prețurile medii al bunurilor și serviciilor. 

Supravegherea comercianților și a prestatorilor 

de servicii va fi efectuată de 12 instituții de 

stat, inclusiv Inspectoratul de Stat. 

Cetățenii vor putea raporta eventuale 

neregularități prin intermediul aplicației web a 

Codului etic. 

 
Afișarea dublǎ a prețurilor, ȋn kune și ȋn 

euro, dureazǎ de la 5 septembrie 2023 pânǎ 

la  31 decembrie 2023. Prețurile bunurilor și 

serviciilor trebuie sǎ fie exprimate ȋn mod 

clar, vizbil, lizibil și ușor de observat ȋn 

euro și kune la curs de schimb fix și conform 

regulilor de calcul și rotunjire conform Legii 

de introducere a monedei euro. 

CODUL ETIC 



CREDITELE ÎN KUNE DEVIN 
AUTOMAT CREDITE ÎN EURO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Contractele existente care precizează sumele 
în kune vor fi valabile și după introducerea 

euro. 

Regula contractului care prevede rata 

dobânzii fixe.  

În contractul care prevede rata dobânzii fixe, 

aceea rată a dobânzii va rămâne neschimbată și 

după ianuarie 2023. 

 

Regula contractului care prevede rata 

dobânzii variabilă 

În contractul care prevede rata dobânzii variabile, 

parametrii care au fost conveniți înainte de 

introducerea euro rămân neschimbați. 

În mod excepțional, contractul care prevede rata 

dobânzii variabile în care parametrul convenit pentru 

rata dobânzii este rata națională de referință (NRS) 

pentru kune, după introducerea euro, în loc de NRS 

pentru kune se va aplica NRS pentru euro. 

€ 

De la 1 ianuarie toate 
creditele în kune și creditele 

cu clauză valutară în euro vor 
deveni automat și fără costuri 

credite în euro. 



CUNOAŞTEȚI  

BACNOTELE EURO 

În circulație sunt două serii de 

bancnote euro cu valoare 

egală 

 
 

 
 

 

 

prima serie

 

Prima serie este formată din șapte 

bancnote (5, 10, 20, 50, 100, 200 și 

500 euro), iar cealaltă, care se mai 

numește și seria Europa are aceleași 

bancnote cu excepția bancnotei de 500 

euro. Acea bancnotă nu se mai 

tipărește, dar poate fi folosită în 

continuare ca mijloc de plată. Indiferent 

de serie, fiecare bancnotă euro este 

recunoscută vizual după culoarea 

dominantă și motivul arhitectural. 
 

Bancnotele euro înfățișează motive 

arhitecturale în stiluri din diferite 

perioade ale istoriei Europei. A doua 

serie se numește Europa deoarece pe 

bancnote este înfățișată Europa, un 

personaj din mitologia greacă. 

 

 

 
seria Europa 



Monede euro 

 
Seria de monede euro este 

formată din opt monede 

diferite: 

1 cent, 2 cenți, 5, 10, 20 și 50 cenți 

și 1 € și 2 €. 

 
Spre deosebire de bancnotele euro, 

monedele euro au o față comună și 

o față națională care cu motivele 

asociază la țara de emisie, astfel și 

Croația. Fața comună a monedelor 

reprezintă Uniunea Europeană sau 

Europa și simbolizează unitatea UE. 

Pe monedele de 1, 2 și 5 cenți, 

Europa este prezentată pe glob în 

raport cu Africa și Asia. Monedele 

din toate țările pot fi utilizate în 

toată zona euro.  

 
Simbolurile monedelor euro croate 

au fost alese prin participarea 

cetățenilor. 

Tabla de șah croată este motivul care 

se găsește pe toate monedele. 

 

Harta geografică a Croației pe moneda 

de doi euro, a cărei marginea este 

înfrumusețată și cu versul poetului din 

Dubrovnik Ivan Gundulić „Oh frumoasă, 

oh dragă, oh dulce libertate“. 

 

 
Figura jderului (n.t. jder 

= kuna), un simbol al 

tradiției monetare Croate 

care datează din secolul 

13, pe moneda de un 

euro. 

 
 
 

Imaginea inventatorului Nikola 

Tesla se găsește pe monedele 

de cincizeci, douăzeci și zece 

cenți. 

 

 

Codul oficial al Croației, HR, 

se găsește pe monedele de 

cinci, doi și un cent, scrise în 

glagolitică, într-o formă care 

combină aceste două litere 

într-un semn tipografic unic. 



DE LA 1 PÂNĂ LA 
14 IANUARIE 
PLATA ÎN 
KUNE ȘI EURO 
Perioada de circulație dublă, în care pentru 

plata în numerar se poate folosi și kuna și 

euro începe de la 1 ianuarie 2023 la ora 

00:00 și se termină la 14 ianuarie 2023 la ora 

24ː00. 

În timpul circulației duble, comerciantul sau beneficiarul nu este obligat să accepte 

mai mult de 50 de monede kuna într-o singură tranzacție. Totodată beneficiarul 

plății este obligat să aplice reglementările privind prevenirea spălării banilor și 

finanțarea terorismului care se referă la limitarea sumei care poate fi plătită în 

numerar. 

De la 1 ianuarie  2022 consumatorii vor putea achiziționa maxim două 

pachete de monede euro într-o singură tranzacție în bănci, FINA și Poșta 

Croată. Pachetul pentru consumatori conține 33 de monede euro de toate 

valorile, în valoare totală de 13,28 euro pe care consumatorul îl poate 

achiziționa pentru echivalentul numerar a 100,00 de kune. 

Puteți găsi toate informațiile despre euro pe site-ul web și pe telefonul de informații gratuit.  www.euro.hr  0800 2023 

Cofinanțat de Uniunea 

Europeană 

 

 

€ 

KN 

EURO ÎN NUMERAR - CEL MAI 
UȘOR LA BANCOMATE 

Bancomatele și alte dispozitive cu autoservire ȋn 

operațiuni bancare folosesc exclusiv numerar în euro 

pentru plǎți din ziua introducerii euro. 

Pregǎtirea bancomatelor va dura din decembrie pânǎ la 

jumǎtatea lunii ianuarie 2023, iar ȋn acea perioadǎ unele 

bancomate nu vor funcționa. 

Pentru creșterea disponibilitǎții numerarului ȋn perioada de tranziție 

de la 15 decembrie 2022 pânǎ la 15 ianuarie 2023, bǎncile vor 

scuti  pe clienții de comisionul de ridicare a numerarului cu card de 

la alte bancomate decât a bǎncii care a emis cardul. 


