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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. 

Începând cu data de 20 septembrie 2021, întregul teritoriu al României a fost inclus de către 

autoritățile spaniole pe lista statelor/regiunilor de risc. Lista actualizată este în vigoare din 20 

septembrie 2021, orele 00:00, până pe 26 septembrie 2021, orele 24:00 și este disponibilă AICI 

Astfel, toți pasagerii care se îmbarcă în România cu destinația Spania trebuie să prezinte: 

✓ certificatul european digital COVID – opțiuni:   

❖ certificatul european digital COVID care atestă vaccinarea completă împotriva COVID 

❖ certificatul european digital COVID care atestă recuperarea post-COVID sau 

❖ certificatul european digital COVID care atestă rezultatul negativ la un test PCR realizat în ultimele 

72 de ore anterioare călătoriei sau certificatul digital european care atestă rezultatul negativ la un 

test ANTIGEN realizat în ultimele 24 de ore anterioare călătoriei; 

 

✓ formularul privind starea de sănătate prin intermediul aplicației Spain Travel Health 

(SpTH) sau a paginii de internet https://www.spth.gob.es/   

✓ Minorii sub 12 ani nu trebuie să prezinte certificatul european digital COVID, dar pentru 

aceștia trebuie completat formularul privind starea de sănătate 

(https://www.spth.gob.es/).  

 

Pentru călătorii care sosesc de pe Aeroportul Sibiu din România este suficientă completarea 

formularului electronic www.spth.gob.es. 

 

Acceptarea condițiilor comerciale la achiziționarea biletelor de avion obligă pasagerii la 

respectarea condițiilor de îmbarcare impuse și comunicate de companiile aeriene înaintea 

zborului. Având în vedere că acestea pot varia de la o companie la alta, se recomandă ca, anterior 

călătoriei, pasagerii să consulte condițiile de îmbarcare prezentate de compania aeriană 

 

• Restul regiunilor din România nu sunt incluse pe lista autorităților spaniole privind regiunile 

de risc. Asadar, 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.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_II_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_20-09-2021_y_26-09-2021.pdf
https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
http://www.spth.gob.es/
http://www.spth.gob.es/
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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! 

 

CONDITII DE CALATORIE – INSULELE CANARE (TENERIFE) 

Toți cetățenii români cu vârsta de peste 12 ani  care aleg ca destinație de vacanță Insulele Canare 

trebuie să prezinte la momentul sosirii la hotel: 

 1) certificatul care atestă vaccinarea completă împotriva COVID-19, 

 2) certificatul de recuperare post-COVID-19 sau  

3) un test tip PCR sau un test antigen, teste efectuate cu cel mult 72 de ore înainte de momentul 

cazării. 

Detalii suplimentare pot fi consultate pe pagina de promovare turistică a guvernului din Canarias (în 

limba engleză) disponibila AICI!  

Începând cu luna iulie, Arhipelagul Canare a introdus obligativitatea prezentării pașaportului 

COVID/certificatului digital pentru accesarea serviciilor de tip HoReCa, cu includerea activităților 

sportive și culturale, desfășurate în spații închise, în zonele cu incidență ridicată de răspândire a 

COVID-19 / zone de nivel 4  (ex. Tenerife). Măsura vizează persoanele cu vârsta de peste 18 ani. 

Documentul poate fi un certificat de vaccinare, de recuperare post-COVID-19 sau un test negativ 

efectuat în ultimele 72 de ore, pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani. 

ATENTIE!  Incepând de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul 

țărilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și 

ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR DOAR CERTIFICATELE DIGITALE, DOCUMENTE CE 

CONȚIN UN COD QR ! 

Certificatele COVID-19 pentru călătoriile în UE se pot descărca din portalul https://certificat-

covid.gov.ro/   

Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea 

normelor naționale de carantină din fiecare stat. 

https://www.hellocanaryislands.com/travelling-to-the-canary-islands/
https://certificat-covid.gov.ro/
https://certificat-covid.gov.ro/
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Aceste prevederi sunt stipulate în  Regulamentul UE 953/2021 și sunt aplicabile doar pentru trecerea 

frontierei de stat, nu și pentru activitățile desfășurate în interiorul teritoriului național al României 

 

INFORMATII GENERALE – CERTIFICATE DIGITALE 

• Certificatul este gratuit. 

• În cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților. 

• Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în 

funcție de numărul de solicitări. 

• În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-

mail. 

• La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se 

realizează prin scanarea codului QR.  

• Utilizatorul îl poate accesa și vizualiza atât din lista de certificate – prin selectarea 

certificatului, cât și prin descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se 

poate tipări. 

• Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind 

utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 

021.414.44.25.  
 

 

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.  

• 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 19.09.2021, Spania este  fost inclua in lista țărilor in lista țărilor lista țărilor verzi, 
astfel ca nu este necesara carantina la intoarcerea in Romania!  

Nu uitati insa sa verificati si conditiile de calatorie ale tarilor de tranzit!  

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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ATENTIE!  Cetățenii străini și apatrizi, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele 
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană), 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 rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și 
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). În situația în care 
persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de 
Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi 
carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul 
României;  

c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de 
zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data 
intrării în țară;  

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al 
unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 6 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) 

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul 
tării;  

 
ATENTIE! Sunt necesare documentele doveditoare pentru testare / vacinare / recuperare dupa 
imbolnavire, astfel:  

 
o Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară 
pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul 
certificatului verde de vaccinare sau a documentului emis de unitatea sanitară care la administrat, din 
România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba 
engleză.  

o Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării 

excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de 
vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, din 
România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză  

o Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor 
prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de testare, sau prin 
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 
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teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost 
efectuat testul și în limba engleză  
 

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

Echipa Cocktail Holidays 


