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CONDITII DE CALATORIE - SPANIA  

Zbor WIZZ AIR 

 

Cetățenii români care călătoresc în Spania trebuie să respecte măsurile de securitate și de control 
instituite de autoritățile locale. 

• Incepând cu data de 21 iunie 2021, cetățenii care sosesc din România în Spania pe cale aeriană 

NU mai trebuie să prezinte la intrarea în Spania: certificat care atestă vaccinarea completă 

împotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-Covid. 

• Rămâne valabilă obligația ca toate persoanele care călătoresc spre Spania, pe cale aeriană sau 

maritimă, să completeze, anterior efectuării călătoriei  formularul privind starea de sănătate 

prin intermediul aplicației Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet 

www.spth.gob.es.  În situația în care pasagerul este minor sau o persoană dependentă, 

formularul poate fi completat de către tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea 

informațiilor furnizate.  

NU UITATI! Ulterior completării formularului, se va genera un cod unic QR de sănătate, care va trebui 

prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul/portul de 

destinație. Dacă formularul va fi semnat din aplicație, acesta va apărea în secțiunea „Călătoria mea”, 

iar utilizatorul va recepționa și un e-mail care poate fi imprimat. Având în vedere noile condiții, 

formularul va include o rubrică suplimentară privind rezultatul testului PCR/TMA pentru depistarea 

infecției cu SARS-CoV-2. 

 

ATENTIE! Formularul  poate fi completat cu minim 24 de ore inainte de plecare!   
 La îmbarcare pasagerii sunt obligați să prezinte, suplimentar documentelor de călătorie, documentele 

justificative și biletele de avion și codul QR sau mesajul de confirmare primit, în caz contrar fiindu-le 

refuzată îmbarcarea la bordul aeronavei! 

 

 

Masuri la destinatie 

 

• Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele în vârstă de 

peste 6 ani, în toate spațiile publice, indiferent dacă este păstrată distanța de siguranță de 1,5 

metri, inclusiv la plajă sau piscină. Sunt exceptate de la purtarea măștii persoanele cu dificultăți 

respiratorii care pot fi agravate prin utilizarea măștii și persoanele care practică sport în aer 

liber. 

• Se limitează reuniunile în spațiile publice și private la 6 persoane în Gran Canaria, Lanzarote, 

Hierro, Tenerife (nivel 2) și la 10 persoane în Fuerteventura, la Palma și la Gomera (nivel 1). 

Exceptie: persoanele din același grup de conviețuire.  

http://www.spth.gob.es/
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• Capacitate permisă pentru restaurante și baruri: 75% în exterior și 50% în interior;  restaurantele 

și barurile închid la orele 23.00 în zonele de nivel 2 și la orele 24.00 în cele de nivel 1.   

• Un ghid al măsurilor restrictive aplicate de comunitățile autonome poate fi consultat la: 

https://www.rtve.es/noticias/20210511/mapa-confinamientos-espana-coronavirus-

restricciones/2041269.shtml 

 

ATENTIE! In Uniunea Europeana, in toate mijloacele de transport rutier turistic ( inclusiv transferuri) 

este obligatorie purtarea mastii de protectie si a centurii de siguranta!  

Incepand cu 27.05.2021, Spania a fost inclua pe lista verde/lista țărilor cu risc epidemiologic scăzut. 

Astfel, pentru persoanele care sosesc din Spania cu zbor direct, testul PCR nu mai este obligatoriu la 

îmbarcarea în aeronavele cu destinația România! 

ATENTIE! Cetățenii străini și apatrizi care sosesc în România din țările terțe se instituie măsura carantinei 

pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu 

următoarele excepții: 

 a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile 

anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data 

diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG 

efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și 

pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară; 

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui 

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru 

cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care 

călătoresc cu mijloace proprii); 

Atentie! Se vor efectua in continuare teste rapide aleatorii ca o măsură preventiva pentru evitarea 
răspândirii Covid-19. În cazul unui rezultat pozitiv, călătorii vor intra in carantina 14 zile în unitatile 
special amenajate. Va fi permisă deplasarea către punctul de destinație pentru persoanele care au fost 
supuse testării aleatorii, iar în situația în care rezultatul testului va fi pozitiv, autoritățile competente 
vor acorda tratamentul necesar, în conformitate cu prevederile protocolului COVID-19 emis de 
Ministerul Sănătății. De asemenea, persoanele care obțin un rezultat pozitiv la testarea aleatorie, 
precum și contacții acestora vor fi supuși măsurii de carantină pentru o perioadă de 14 zile, la adresa 

https://www.rtve.es/noticias/20210511/mapa-confinamientos-espana-coronavirus-restricciones/2041269.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210511/mapa-confinamientos-espana-coronavirus-restricciones/2041269.shtml
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declarată. În situația în care persoanele în cauză vor efectua un test tip PCR în ziua a 10-a a carantinei, 
al cărui rezultat va fi negativ, măsura carantinei va fi suspendată. Persoanele identificate ca fiind 
purtătoare a mutației B.1.617 vor efectua o perioadă de carantină de 14 zile, care se va încheia cu 
efectuarea unui test tip PCR. 

Dorim sa oferim cat mai multe beneficii clientilor, si de aceea am incheiat parteneriate cu mai multe 
clinici private unde acestia pot efectua testele RT - PCR Sars Cov2  avand tarife si conditii preferentiale: 

• Tarife de la 220 RON / persoana - unul dintre cele mai mici preturi de pe piata 

• Rezultate in 24H ( se primesc online)  

• Prioritate la programare  

• Rezultate in limba engleza 

 

LOTUS MED – Bucuresti DOM VISTA MEDICAL - Bucuresti 
POLIANA – Bucuresti, Brasov, 

Constanta, Arges, Prahova, Sibiu si 
Mures 

Programare:  Programare:  Programare:  

Online: https://www.lotus-
med.ro/ 

Online: https://www.facebook.com/DomV
istaMedical/ 

Online: 
https://www.poliana.ro/centre/  

Telefonic: 021 9989  Telefonic: 0731 065 908 / 0731 065 917 Telefonic: 021 9989 

Pret: 220 RON Pret: 220 RON Pret: 245 RON 

Locatie: Str. Dornei nr. 79-
81, Sector 1, București 

Locatie: Șoseaua Nicolae Titulescu 94, 
Sector 1, București 

Locatie: Verifica adresa conform 
orasului de testare  

 

ATENTIE! Recomandam programarea cat mai din timp pentru a nu se epuiza locurile! 

Toate informatiile despre procesul de rezervare si testare sunt disponibile  pe Pagina Cocktail Holidays 
dedicata testarii RT - PCR Sars Cov 2 sau  AICI 

Atentie! Colaborarea dintre Cocktail Holidays si clinicile partenere vine in intampinarea turistilor pentru 
a-i ajuta cu formalitatile de pregatire pentru calatorie. Prezentarea unui Test negativ RT – PCR Sars Cov2 la 
imbarcare insa intra exclusiv in responsabilitatea turistilor iar Cocktail Holidays nu poate fi tras in niciun 
fel la raspundere in lipsa acestuia. 

Pentru orice modificare intervenita pe parcurs, vom reveni cu informatii! 

Echipa Cocktail Holidays 

 

https://www.lotus-med.ro/
https://www.lotus-med.ro/
https://www.facebook.com/DomVistaMedical/
https://www.facebook.com/DomVistaMedical/
https://www.poliana.ro/centre/
https://www.cocktailholidays.ro/servicii-de-calatorie/conditii-speciale-testul-covid-19-250-ron/

