
 

Regatul Spaniei 

I. Starea de urgență  (da) 

Declararea stării de alertă  pe întreg teritoriul Spaniei, începând cu data de 15 martie, apoi a fost 

prelungită de cinci ori până la data de 07 iunie (ora 00.00)  

II. Restricții de călătorie pe teritoriul statului 

 a. Guvernul spaniol a decretat, conform recomandărilor UE, prelungirea până la 15 iunie, 

ora 00.00, a restricțiilor temporare impuse călătoriilor neesențiale din țări terțe către 

Uniunea Europeană și țările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii 

contagierii cu COVID-19. 

b. Se mențin controalele la punctele de trecere a frontierelor terestre, precum și în porturi 

și aeroporturi pe durata stării de urgență. 

c. Pot intra pe teritoriul spaniol următoarele categorii de persoane: 

- persoane rezidente în Spania,  

- persoane rezidente în alte state membre UE sau asociate spațiului Schengen, care se 

îndreaptă spre locul loc de reședință;  

- lucrători transfrontalieri,  

- profesioniști în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se 

îndreaptă la locul de exercitare a activității lor de muncă,  

- persoane, care prezintă dovada documentată a situației/motivului de forță majoră 

pentru care se necesită traversarea frontierei, 

- străini acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare 

și organismelor internaționale cu sediul în Spania, doar strict pentru exercitarea 

misiunii sale oficiale, 

d. -transportatori de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar 

pentru desfășurarea activităților de transport aerian comercial, cu condiția ca aceștia să 

aibă asigurată continuarea imediată a călătoriei. 

e. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf 

Necesitatea de 
respectare a 
carantinei după 
sosirea în țară 

Toate persoanele care sosesc în Regatul Spaniei din străinătate, începând cu data de 15 

mai 2020, ora 00.00, intră în carantină pentru o durată de 14 zile. 

Carantina se va efectua la adresa de domiciliu sau cazare. Deplasările pe perioada 

carantinei se vor limita la aprovizionarea cu alimente, produse farmaceutice si bunuri de 

primă necesitate, primirea de asistență medicală dacă este necesar sau în caz de forță 

majoră. Purtarea măștii este obligatorie în cazul acestor deplasări. De asemenea, cei 

vizați au obligația de a lua toate măsurile de igienă si prevenție a răspândirii virusului, în 

special în relația cu ceilalți colocatari. 

Sunt exceptați de la măsura carantinei lucrătorii transfrontalieri, transportatorii, 

personalul de bord si personalul sanitar activ. 

Măsura va rămâne în vigoare pe toată durata stării de urgență în Spania. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-

4932.pdf?fbclid=IwAR1CI0AhC18YrC22PvqNPv1Dc26D1k1Esm0tdX0ZH4bgrH6aE9

0hiq3vH70 
 

III.        Măsuri pe plan intern  

Planul de relaxare 
a restricțiilor  

Guvernul spaniol a anunțat la 28 aprilie un plan de relaxare a măsurilor de carantină 

impuse pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus și pentru a reveni treptat 

la normalitate.  
Principalele elemente: 

 Măsurile de relaxare vor fi graduale (extinse în 4 faze), asimetrice (pe 

provincii/insule și NU pe regiuni autonome) și coordonate. 

 Calendarul NU este definit anticipat, urmând a fi anunțat treptat pe baza unor 

indicatori medico-sanitari (situația epidemiologică și capacitatea ATI) evaluați de 

Ministerul Sănătății spaniol, precum și în funcție de o serie de parametri socio-

economici și de mobilitate. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2020%2F05%2F15%2Fpdfs%2FBOE-A-2020-5053.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0NA3NyIvWX2AYcF32UTuPMxYEAsoB8RCXqgjp1hAf170lC2kmwHhl9W9g&h=AT2Y55vErGQ4sa0sUSACwpvqJSZQK1b5Nk56HfDwgtJC8xC9APMvnFYSUP8F5-0V61Y9gkS3oxmMYhgAzCAGUXL8DyMlZOIPCfb2V1YN8esJp9PQTSDLAMUNY9uJQDtJN8M&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1xokcHMYAeZfH1mJl3AphvpM7bOHsJWIct1Q7sc1Cqi__K7NluYGSwvzQXCzj-ljLCd-3QSWxZwPBpXxhCSuXmDlbLE0XytArYXl15QLbexJgV72z3Jb2DOqqd4leBFv6NcpBpRcN2pZWCuqtP8lu0gx4O9ZGd0nGEJDH34YM9iP6_U_Sz50ExKQhWXWk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2020%2F05%2F12%2Fpdfs%2FBOE-A-2020-4932.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1F66rjeXnmtczWnimMPsLK5WB9eraXVEEtp6CcHWp23KqG2wiWZxs62Cw&h=AT29tBPw0eznlaJE0jiEztJxPuMco_bMf6aYU1hU2InzgandeIv5ebLsvwigUw1iZPMhTSCsapen27Z1OM3GTOCly9QN85HgqW3lcqX0yJsSv5t2gIlYI5TZx4CB0SNUl-k&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3qFWuD2Tnic1bG8D6u5DSMCbJqTxI4a7uVQgrDMeaj3x_Vj_gMPoJM4zxpwrT8dDyy3-UCZW9p5gpa383TNK-uQjs7xCsa2BSS25uk6iBJGRvIUfBO6u_hQwPvkfRVKSN0WVt0ojoEbrHZlc_5khP9m232BOySrl26PfSEWWOV7MDiDl1NlrkUAEJii2c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2020%2F05%2F12%2Fpdfs%2FBOE-A-2020-4932.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1F66rjeXnmtczWnimMPsLK5WB9eraXVEEtp6CcHWp23KqG2wiWZxs62Cw&h=AT29tBPw0eznlaJE0jiEztJxPuMco_bMf6aYU1hU2InzgandeIv5ebLsvwigUw1iZPMhTSCsapen27Z1OM3GTOCly9QN85HgqW3lcqX0yJsSv5t2gIlYI5TZx4CB0SNUl-k&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3qFWuD2Tnic1bG8D6u5DSMCbJqTxI4a7uVQgrDMeaj3x_Vj_gMPoJM4zxpwrT8dDyy3-UCZW9p5gpa383TNK-uQjs7xCsa2BSS25uk6iBJGRvIUfBO6u_hQwPvkfRVKSN0WVt0ojoEbrHZlc_5khP9m232BOySrl26PfSEWWOV7MDiDl1NlrkUAEJii2c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2020%2F05%2F12%2Fpdfs%2FBOE-A-2020-4932.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1F66rjeXnmtczWnimMPsLK5WB9eraXVEEtp6CcHWp23KqG2wiWZxs62Cw&h=AT29tBPw0eznlaJE0jiEztJxPuMco_bMf6aYU1hU2InzgandeIv5ebLsvwigUw1iZPMhTSCsapen27Z1OM3GTOCly9QN85HgqW3lcqX0yJsSv5t2gIlYI5TZx4CB0SNUl-k&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3qFWuD2Tnic1bG8D6u5DSMCbJqTxI4a7uVQgrDMeaj3x_Vj_gMPoJM4zxpwrT8dDyy3-UCZW9p5gpa383TNK-uQjs7xCsa2BSS25uk6iBJGRvIUfBO6u_hQwPvkfRVKSN0WVt0ojoEbrHZlc_5khP9m232BOySrl26PfSEWWOV7MDiDl1NlrkUAEJii2c


 Cele patru faze, cu durată de 2 săptămâni între fiecare (cât durează perioada de 

incubare a virusului), sunt următoarele: 

Faza 0 - de pregătire, etapă deja depășită. 

Faza 1 - deschiderea parțială a activităților, cum ar fi micile afaceri, cu programare (nu și 

a centrelor comerciale mari), cu orare speciale pentru vârstnici de peste 65 de ani, 

deschiderea teraselor cu grad de ocupare de max. 1/3, a hotelurilor si a altor unități de 

cazare (cu excepția spațiilor comune), cu garantarea distanței de siguranță, deschiderea 

lăcașelor de cult cu grad de ocupare de max. 1/3, efectuarea de antrenamente de bază 

pentru sportivi profesioniști în bazele sportive.  

Faza 2 - deschiderea restaurantelor pentru serviciul la mese cu grad de ocupare de max. 

1/3, cu garantarea distanței de siguranță, deschiderea teatrelor si cinematografelor cu 

grad de ocupare de max. 1/3, cu participare de până la 50 de persoane, deschiderea 

lăcașelor de cult, autorizarea evenimentelor în aer liber cu participarea a max. 200 de 

persoane, spațiile comune ale hotelurilor, deschiderea centrelor educative pentru minori 

de până în 6 ani ai căror părinți lucrează. Se permite pescuitul si vânătoarea. 

Faza 3 – deschiderea tuturor activităților (si a centrelor comerciale, cu grad de ocupare de 

max. 1/2), dar păstrând măsurile de siguranță si de distanțare adecvate. 

Nu va exista mobilitate între provincii/insule până la atingerea nivelului de normalitate, 

estimat la sfârșitul lunii iunie. Abia de la această dată se vor putea efectua deplasări la 

reședința secundară. 

Condiții de 
siguranță ce vor 
trebui respectate 
pe teritoriul 
statului 
(ex. distanță 
socială, 
obligativitatea de a 
purta măști, 
limitarea  deplasări
lor în grupuri de 
până la 3 persoane, 
etc. ) 

Se impune menținerea unei distanțe de siguranță de cel puțin un metru față de alte 

persoane pentru a preveni contagierea. 

Sunt interzice întâlnirile în grupuri mai mari de 10 persoane. 

Este obligatorie purtarea măștilor de protecție la intrarea în magazine, în instituții, în 

mijloacele de transport, inclusiv și pe stradă. 
 

IV. Alte informații relevante 

Modul de 
funcționare a 
spațiilor publice 
(parcuri, cafenele, 
instituții publice, 
centre comerciale 
etc.) 

Spațiile publice se vor redeschide treptat,  cu respectarea condițiilor prevăzute pentru 

fiecare fază de relaxare. 

Posibilități de 
cazare/redeschider
e hoteluri 

Redeschiderea spațiilor de cazare se va face gradual conform fazelor impuse de 

Ministerul Sănătății. 

Link unde pot fi 
revizuite update-
urile privind 
alertele de 
călătorie / update 
săptămânal pe 
pagina MDOC 

https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/index.aspx 
https://www.mscbs.gob.es/ 

Pentru asistență consulară : adresa electronică consul.madrid@mfa.gov.md; 

 telefonul de contact 0034 918287989 ext.1, de luni până vineri, între orele 13.30-

17.00; 

 Pentru urgențe - decese, accidente cu victime, calamități naturale, etc este 

disponibilă 24/7, linia telefonică de urgență - 0034 664598545. 
 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/index.aspx
https://www.mscbs.gob.es/
mailto:consul.madrid@mfa.gov.md

