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RECOMANDĂRI ALE PRIMĂRIEI LLEIDA REFERITOARE LA DEMERSURI ADMINISTRATIVE 
DEMERSURI LEGATE DE LEGISLAŢIA PENTRU STRĂINI 

• Pe durata Stării de Alarmă, serviciul de programări prealabile este suspendat. 

• Programările prealabile deja acordate se vor reprograma. 

• Se suspendă toate termenele, atât în materie procesuală, cât şi administrativă. 

• Nu vă preocupaţi pentru valabilitatea documentelor – tip antecedente penale, 
recursuri, etc., acestea nu expiră în perioada menţionată. 

• Renovările de autorizaţii se pot efectua în mod telematic, cu ajutorul programului 
Mercurio. În cazul în care nu se dispune de certificat electronic, demersul se poate 
realiza printr-un reprezentant (avocat/ă, administrator sau absolvent de studii de 
asistenţă socială). Însă e bine de ştiut că termenele pentru demersurile de renovare 
sunt suspendate, adică veţi putea prezenta cererile de renovare după perioada de 
Stare de Alarmă, chiar dacă autorizaţiile au expirat între timp. 

• În cazul cererilor de acte, furnizarea actelor se poate face prin pagina web a Registrului 

General Central . https://sede.administracion.gob.es/.  În cazul în care nu se 
dispune de certificat electronic, demersul se poate realiza printr-un reprezentant 
(avocat/ă, administrator sau absolvent de studii de asistenţă socială). Însă e bine de 
ştiut că termenele pentru furnizarea de documente sunt suspendate, adică le veţi 
putea prezenta după perioada de Stare de Alarmă, chiar dacă termenele au expirat 
între timp. 

• Nu este prevăzut niciun proces de regularizare rapidă pentru munca agricolă. 

• FOARTE IMPORTANT: NU LUAŢI ÎN SEAMĂ ZVONURILE DE O POSIBILĂ 
REGULARIZARE MASIVĂ. CONSULTAŢI SURSELE OFICIALE 

 
Naţionalitate:  
Examenele CCSE şi DELE s-au amânat. Pentru a consulta informaţia actualizată în legătură cu 

sesiunile de examene: https://www.cervantes.es/ 
Generalitat de Catalunya a paralizat elaborarea şi trimiterea rapoartelor pentru străini (cele 
de integrare pentru procesul de înrădăcinare socială, pentru renovarea şi modificarea 
permiselor de rezidenţă temporară sau cel de adevcare a locuinţei pentru reîntregirea 
familiei).   
DEMERSURI LEGATE DE DOMENIUL MUNCII 
Serviciul Public de Muncă Statală (SEPE) a anulat serviciul telefonic pentru programare 
prealabilă. Cererile se vor face prin pagina web: https://sede.sepe.gob.es 
SEPE, după primirea cererii, va contacta persoana interesată. 
Dacă este vorba despre un ERTE, persoana afectată nu trebuie să facă niciun demers, totul 
este gestionat de firma angajatoare. 
Biroul Muncii ce aparţine de Generalitat de Catalunya (OTG) oferă asistenţă telefonică, de 
luni până vineri, între orele 8-14, la numărul gratuit: 900800046. Mai multe informaţii 
accesând: https://serveiocupacio.gencat.cat 
Pentru consultaţii legate de Renda Garantida se poate suna la numărul gratuit: 900 400 012  
Pentru mai multe informaţii, sunaţi la Biroul Muncii (OT) din Lleida – 973 230 550  sau trimiteţi 
un email la: ot_soc.lleida@gencat.cat 
ÎN FAŢA ORICĂREI ÎNDOIELI, TRIMITEŢI UN EMAIL LA: : acollida@paeria.es, LĂSAŢI NUMELE 
ŞI UN NUMĂR DE TELEFON, IAR UN/O AVOCAT/Ă DE LA SERVICIUL DE ORIENTARE ÎN 
DOMENIUL LEGISLAŢIEI PENTRU STRĂINI (SOE) VA LUA LEGĂTURA CU DUMNEAVOASTRĂ 
PRIN TELEFON. 
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