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Ţara: Franța   

Condiţii de călătorie  

Întrebare: Răspuns: 

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară ca turist?  

Da 

Pentru cetățenii români care sosesc în Franța nu sunt restricții de intrare. Fără a fi obligatoriu, 

se recomandă totuși insistent ca persoanele cu vârsta de peste 11 ani care sosesc din state 

clasate în zona roșie, portocalie sau gri să efectueze un test pentru depistarea infecției cu SARS-

CoV-2, să se izoleze în așteptarea rezultatului, iar în caz de rezultat pozitiv să prelungească 

izolarea și să contacteze un medic. 

Cetățenilor RO este permisă intrarea în 

această țară cu motive bine întemeiate? 

Da 

La sosirea în Franța dintr-o regiune roșie, portocalie sau gri, conform hărții publicate de Centrul 

european de prevenire şi control al bolilor, persoanele cu vârsta de peste 11 ani sunt sfătuite 

insistent să efectueze un test virusologic (de exemplu PCR), să se izoleze în aşteptarea 

rezultatului la acest test, să prelungească izolarea în cazul unui rezultat pozitiv și să consulte un 

medic. Pentru cetățenii care urmează să intre pe teritoriul Franței și prealabil cu o lună au fost 

întro regiune roșie au obligația să prezinte un test virusologic (PCR) negativ , în lipsa acestuia 

sunt obligaț să stea în izolare la domiciliu.   

Excepții privind restricțiile de călătorie: Excepțiile de la măsura carantinei sunt prevăzute în Hotărârea nr. 48 din 08.10.2020 a CNSU, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
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disponibilă pe linkul https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu  

La intrarea în țară este necesară prezentarea 

unui test Covid? 

Începând cu data de 23 decembrie a.c., ora 00.01 (ora Franței) este permisă deplasarea dinspre 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord către Republica Franceză sau în vederea 

tranzitării Republicii Franceze, pentru cetățenii francezi și cetățenii Uniunii Europene, inclusiv 

cei români, precum și pentru cetățenii britanici sau din state terțe care au reședința în Franța, 

în Uniunea Europeană sau în alte state europene, cu obligația prezentării în frontieră a un test 

negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore înaintea deplasării. Toți 

călătorii au obligația de a prezenta companiei aeriene, maritime sau feroviare un document 

eliberat de un laborator medical care să ateste rezultatul negativ al testului pentru SARS-CoV-

2.  Sunt acceptate atât testele PCR, cât și cele antigen care sunt sensibile la noua tulpină a 

virusului SARS-CoV-2. Lista testelor antigen acceptate de autoritățile franceze este disponibilă 

la următoarea pagina de internet: 

https://uk.ambafrance.org/Listes-des-tests-antigeniques-autorises-par-les-autorites-francaises-

pour-l?fbclid=IwAR2_I1PhOcnuXH4k487OZK5NKMzoeS3B8sENPzvzTQCm67ob1me3aF4rd5k 

Aceste reglementări rămân în vigoare până cel puțin la data de 6 ianuarie 2021, sub rezerva 

unei posibile reevaluări la nivel bilateral sau european. 

Pentru toţi călătorii cu vârsta de peste 11 ani care sosesc pe cale aeriană sau maritimă în insula 

Corsica în perioada 19 decembrie 2020 - 8 ianuarie 2021, este obligatorie prezentarea unui test 

RT-PCR negativ sau a unui test antigen, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare, cu excepţia 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
https://uk.ambafrance.org/Listes-des-tests-antigeniques-autorises-par-les-autorites-francaises-pour-l?fbclid=IwAR2_I1PhOcnuXH4k487OZK5NKMzoeS3B8sENPzvzTQCm67ob1me3aF4rd5k
https://uk.ambafrance.org/Listes-des-tests-antigeniques-autorises-par-les-autorites-francaises-pour-l?fbclid=IwAR2_I1PhOcnuXH4k487OZK5NKMzoeS3B8sENPzvzTQCm67ob1me3aF4rd5k


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

transportatorilor rutieri. De asemenea, pasagerii trebuie să prezinte o declaraţie pe propria 

răspundere companiei de transport, în care să menţioneze că declarantul a efectuat testul 

solicitat, nu are simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, nu este un caz confirmat COVID-

19 şi nu are cunoştinţă să fi intrat în contact cu o persoană confirmată cu această boală, într-un 

interval de 14 zile anterioare deplasării: https://www.prefectures-

regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Mesures-concernant-les-transports-entre-le-

continent-et-la-Corse-pour-les-vacances-de-fin-d-annee 

În ceea ce privește deplasarea pe cale aeriană către teritoriile franceze de peste mări, un test 

molecular negativ tip PCR realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare este obligatoriu. 

Informații suplimentare pot fi consultate pe  site-ul oficial al aeroporturilor din 

Paris: https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-

passengers-traveling-to-from-paris 

Conform decretului nr. 2020-1310 din 29 octombrie 2020 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143), modificat pe 6 noiembrie 

a.c. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821),  

 pasagerii sunt obligați să prezinte transportatorului aerian, înainte de îmbarcare, o declarație 

pe propria răspundere (déclaration sur l’honneur) care atestă că nu prezintă simptome de 

infectare cu SARS-CoV-2 și că nu au intrat în contact cu un caz confirmat de COVID-19 în 

perioada de 14 zile înaintea zborului. De asemenea, pasagerii au obligația de a purta mască de 

protecție. Același decret prevede, pentru pasagerii curselor aeriene, în funcție de statul din 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Mesures-concernant-les-transports-entre-le-continent-et-la-Corse-pour-les-vacances-de-fin-d-annee
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Mesures-concernant-les-transports-entre-le-continent-et-la-Corse-pour-les-vacances-de-fin-d-annee
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Mesures-concernant-les-transports-entre-le-continent-et-la-Corse-pour-les-vacances-de-fin-d-annee
https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-passengers-traveling-to-from-paris
https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-passengers-traveling-to-from-paris
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
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care sosesc, dispoziții cu privire la prezentarea unui rezultat negativ al unui test biologic 

molecular pentru SARS-CoV-2 (de exemplu, test PCR), realizat cu cel mult 72 de ore înainte de 

zbor.  Astfel, persoanele cu vârsta de peste 11 ani care sosesc dintr-una din următoarele state 

: Andorra, Australia, Republica Coreea, Islanda, Japonia, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, 

Noua Zeelandă, Rwanda, San Marino, Vatican, Singapore, Elveția și Thailanda sunt scutite de 

prezentarea unui astfel de document la intrarea pe teritoriul metropolitan. Această listă va fi 

actualizată la cel puțin 15 zile, în cooperare cu partenerii europeni, ținând cont de 

recomandările Consiliului Uniunii Europene, de evoluția situației sanitare și de respectarea 

principiului reciprocității  (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-7-decembre-2020). 

Alte dispoziții de interes: 

A fost prelungită cu încă o lună (până la începutul lunii februarie 2021) măsura privind 

obligativitatea prezentării testului pentru infecția cu SARS-CoV-2 pentru călătoriile în Corsica. 

Pentru toţi călătorii cu vârsta de peste 11 ani care sosesc pe cale aeriană sau maritimă în insula 

Corsica, este obligatorie prezentarea unui test RT-PCR negativ sau a unui test antigen, efectuat 

cu 72 de ore înainte de plecare, cu excepţia transportatorilor rutieri. De asemenea, pasagerii 

trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere companiei de transport, în care să 

menţioneze că persoana în cauză a efectuat testul solicitat, nu are simptome de infectare cu 

virusul SARS-CoV-2, nu este un caz confirmat COVID-19 şi nu are cunoştinţă să fi intrat în 

contact cu o persoană confirmată cu această boală într-un interval de 14 zile anterioare 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-7-decembre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-7-decembre-2020
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deplasării: https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Covid19-

prolongation-de-l-obligation-de-test-avant-l-arrivee-en-Corse. 

În ceea ce privește deplasarea pe cale aeriană către teritoriile franceze de peste mări, un test 

molecular negativ tip PCR realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare este obligatoriu. 

Informații suplimentare pot fi consultate pe  pagina de internet oficială a aeroporturilor din 

Paris: https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-

passengers-traveling-to-from-paris 

Conform decretului nr. 2020-1310 din 29 octombrie 2020 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143), modificat pe 6 noiembrie 

2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821),  pasagerii sunt obligați 

să prezinte transportatorului aerian, înainte de îmbarcare, o declarație pe propria răspundere 

(déclaration sur l’honneur) care atestă că nu prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2 și 

că nu au intrat în contact cu un caz confirmat de COVID-19 în perioada de 14 zile anterior 

zborului. De asemenea, pasagerii au obligația de a purta mască de protecție. 

Persoanele care sosesc pe cale aeriană în Franța, pe aeroportul internațional Paris - Charles de 

Gaulle, trebuie să păstreze cartea de îmbarcare pentru a o prezenta la controlul poliției de 

frontieră. În cazul pasagerilor români, cartea de îmbarcare atestă faptul că aceștia sosesc dintr-

un stat care nu se află pe lista roșie a autorităților franceze. 

Autoritățile franceze pun la dispoziție numărul verde 0800 130000 pentru întrebări privind 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Covid19-prolongation-de-l-obligation-de-test-avant-l-arrivee-en-Corse
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Documents-publications/Covid19-prolongation-de-l-obligation-de-test-avant-l-arrivee-en-Corse
https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-passengers-traveling-to-from-paris
https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/flights/coronavirus-information-passengers-traveling-to-from-paris
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
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modul de aplicare a măsurilor referitoare la intrarea și sejurul în Franța. 

La intrarea în țară este obligatory 
 

 autoizolarea /carantina?   

Nu  

 Intrarea în Franţa este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate, aflate în curs de 

valabilitate.Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să 

rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii 

diplomatice a României la Paris sau unuia dintre oficiile consulare (Strasbourg, Marsilia, Lyon) şi 

să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi 

contactaţi în situaţii de urgenţă sau să își înregistreze prezența pe teritoriul acestui stat prin 

intermediul portalului www.econsulat.ro. Cetăţenii români pot exercita activităţi economice, 

salariale sau nesalariale (cu îndeplinirea prevederilor legislaţiei franceze de exercitare ale 

acestora).În situaţia manifestării intenţiei voluntare de obţinere a unei cărți de şedere, se poate 

depune o cerere pe lângă prefectura competentă din punct de vedere teritorial. Cartea de 

şedere, eliberată la cerere, se emite pe baza justificării situaţiei punctuale:-În cazul lucrătorului 

salariat, pe baza prezentării dovezii înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare 

la URSSAF;-Personalul independent (lucrător nesalariat) trebuie să ateste efectivitatea 

activităţii (înscrierea la Registrul Comerţului sau în Repertoarul de meserii şi prezentarea 

documentelor comerciale şi contabile).-Potrivit prevederilor articolului 121-1 din Codul francez 

de intrare şi al străinilor şi dreptul la azil, cetăţenii UE au dreptul de şedere în Franţa pentru mai 

mult de 3 luni, dacă:-exercită o activitate profesională în Franţa (prin prezentarea dovezii 

înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare la URSSAF);-dispun de resurse 

http://www.econsulat.ro/
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suficiente pentru a se întreţine (atât persoana îndreptăţită cât şi membrii familiei sale), astfel 

încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială şi deţin o asigurare medicală; -

sunt înscrişi într-o instituţie legal constituită în vederea parcurgerii studiilor, formării 

profesionale şi garantează dispunerea de asigurare medicală şi resurse suficiente pentru a se 

întreţine cât şi pe membrii familiei sale, astfel încât să nu reprezinte o povară pentru sistemul 

de asistenţă socială; -deţin calitatea de membru de familie, copil cu vârsta sub 21 de ani, 

părinte aflat în întreţinere, partener, copil sau părinte al soţului, care însoţeşte un cetăţean 

care îndeplineşte condiţiile menţionate. -Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi 

şedere vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile franceze: 

Ministerul Afacerilor Externe al Franţei (www.diplomatie.gouv.fr) 

 Ambasada Franţei din Bucureşti (www.ambafrance-ro.org) 

 Ambasada României din Paris (paris.mae.ro ) 

Există documentație obligatorie pentru 

intrarea în această țară? 

Intrarea în țară este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate, aflate în curs de 

valabilitate, români nu au nevoie de viză pentru a călători în Franţa. Persoanele care sosesc cu 

avionul în Franța pe aeroportul internațional Paris - Charles de Gaulle trebuie să păstreze 

cartea de îmbarcare pentru a o prezenta la controlul poliției de frontieră. În cazul pasagerilor 

români, cartea de îmbarcare atestă că vin dintr-un stat care nu se află pe lista roșie a 

autorităților franceze. În absența prezentării cărții de îmbarcare, pasagerul va fi considerat ca 

provenind dintr-o țară de pe lista roșie și supus reglementărilor specifice de sănătate 

(document tip derogatoriu, documente justificative etc.) pe lângă verificarea standard a 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.ambafrance-ro.org/
http://paris.mae.ro/
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condițiilor de intrare, securitate și migrare. 

 

Este permisă călătoria în România din această 

țară, pentru cetățenii români? 

Franța rămâne pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 49 din 

13.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Decizia este disponibilă pe linkul 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu  

Prin urmare, pentru persoanele care sosesc din #Franța în #România se aplică următoarele 

reguli:  

Persoanele care stau cel mult 3 zile (72h) nu vor sta în carantină dacă prezintă un test negativ 

pentru Covid-19, făcut cu cel mult 48 de ore înainte de sosirea în România. 

Persoanele care stau pentru o perioadă mai lungă în România, intră în carantină (la 

domiciliu/adresa declarată) pe o perioadă de 14 zile, dar au posibilitatea ca în a 8-a zi să faca un 

test și pot ieși din carantină în a 10-a zi, dacă rezultatul este negativ și nu prezintă simptomele 

specifice.. 

Este permisă tranzitarea țării? Se recomandă verificarea în mod constant a condițiilor de călătorie valabile pe teritoriul 

statelor pe care urmează să le tranzitați la acest link: http://www.mae.ro/node/51880 

Care sunt coridoarele de tranzit? Aeroportul Orly a fost redeschis pe data de 26 iunie (terminalul 2 este închis temporar, sunt 

deschise terminalele 1, 3 și 4), iar pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle sunt funcționale Vă 

rugăm desemnaţi prin Dispoziţia primarului, o comisie pentru preluarea sistemului de apă în 

cauză şi pentru semnarea protocoalelor de predare primire.  

 

Pentru călătorii care tranzitează această țară, În Franţa, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului Se acordă prioritate 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
https://www.facebook.com/hashtag/fran%C8%9Ba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLQLdMlLf1ZX7MB_fIyI8_gJzimZ09yCWqOu07A_j_37XU448tq2DQyXWEiO6k47wENunU993XrIHYvNobbTgJc5emNYkhhkKsegH_Yb8UPLWR0f3uAe2aEm_WfjXWhLcdXlVU814nCf2ekNgqfrntFfiqcTm0GT2gDVMstasP6pV0DJaj_-BpMliCX1ah8xQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rom%C3%A2nia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLQLdMlLf1ZX7MB_fIyI8_gJzimZ09yCWqOu07A_j_37XU448tq2DQyXWEiO6k47wENunU993XrIHYvNobbTgJc5emNYkhhkKsegH_Yb8UPLWR0f3uAe2aEm_WfjXWhLcdXlVU814nCf2ekNgqfrntFfiqcTm0GT2gDVMstasP6pV0DJaj_-BpMliCX1ah8xQ&__tn__=*NK-R
http://www.mae.ro/node/51880?fbclid=IwAR0gMI4o5hXe8UCuKzgD1973_kpEOpMN_rq0Xl49vo7A0ZQuCYZHrS1fGks
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ce condiții se recomandă a fi respectate?  mașinilor care vin din dreapta. Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut 

în Franța. Începând cu data de 01.07.2018, viteza maximă admisă pe șoselele care au două 

sensuri de circulație și care nu sunt prevăzute cu un separator central între sensurile de rulare a 

autovehiculelor, a fost modificată de la 90 km/h la 80 km/h. Purtarea centurii de siguranţă este 

obligatorie. Folosirea telefonului mobil la volan este interzisă. Starea generală a drumurilor şi 

infrastructurii este foarte bună Marea majoritate a locurilor de parcare sunt cu plată. Parcarea 

în zone interzise se sancţionează cu amenda până la 375 de euro sau cu ridicarea maşinii. 

Pentu cetățenilor români care tranzitează teritoriile Franței cu scopul întoarcerii în 

România.,documente necesare în Franța se găsesc la 

https://madrid.mae.ro/sites/madrid.mae.ro/files/ilovepdf_merged.pdf 

Aeroportul Orly a fost redeschis pe data de 26 iunie (terminalul 2 este închis temporar, sunt 

deschise terminalele 1, 3 și 4), iar pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle sunt funcționale 

terminalele 2C și 2E (Hall K), precum și o parte a terminalelor 2F și 2A. 

Autoritățile franceze recomandă limitarea călătoriilor care nu sunt necesare în această 

perioadă, pentru a limita propagarea virusului în lume. 

Atenție! Cetățenii români care tranzitează Franța către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord trebuie, începând cu data de 18 ianuarie 2021, ora 04:00 AM, să prezinte un test 

molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-COV-2, efectuat înainte de sosirea 

în Anglia. Testul poate fi efectuat cu maxim 72 ore înainte de călătoria spre Marea Britanie și 

este obligatoriu indiferent de mijlocul de transport 

https://madrid.mae.ro/sites/madrid.mae.ro/files/ilovepdf_merged.pdf
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utilizat https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage). Începând cu 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (oră locală), măsurile 

se aplică pentru intrarea pe teritoriul Scoției. 

Totodată, persoanele care se deplasează din Marea Britanie către Franța trebuie să prezinte 

transportatorului un atestat de deplasare. Formularul tip ”Attestation de déplacement vers la 

France depuis le Royaume-Uni” este disponibil pe pagina de internet: 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-

de-voyage. 

Pagini (link-uri) utile cu privire la condițiile de 

călătorie și de tranzit 

 http://www.mae.ro/node/51880 , https://www.mae.ro/travel-conditions/3698 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Măsuri Generale  

Întrebare: Răspuns: 

Măsuri interne de limitare /restricții Începând cu data de 15 decembrie a.c., este interzisă circulația pe timpul nopții, în intervalul 

20:00-6:00, în majoritatea departamentelor franceze. Respectarea acestei măsuri va fi 

controlată cu strictețe, iar orice încălcare a dispoziției se pedepsește cu o amendă de 135 de 

euro. Vor fi permise derogări (cu prezentarea documentului justificativ aferent) pentru 

următoarele situații: motive profesionale, urgență familială, misiune de interes general, motive 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
http://www.mae.ro/node/51880?fbclid=IwAR0gMI4o5hXe8UCuKzgD1973_kpEOpMN_rq0Xl49vo7A0ZQuCYZHrS1fGks
https://www.mae.ro/travel-conditions/3698
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
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medicale, pentru persoanele cu dizabilități (și însoțitor), plimbarea animalelor de companie. 

Noul document justificativ pentru intervalul orar 20:00-6:00 este disponibil pe pagina 

Ministerului francez de Interne https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.  

Începând cu data de 2 ianuarie 2021, intervalul orar de interdicție a circulației pe timpul 

nopții este 18:00-6:00 pentru 15 departamente (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Doubs, 

Ardennes, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, 

Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre și Saône-et-Loire). Se elimină restricția de deplasare pe o 

rază de maximum 20km. Nu va mai fi nevoie de documentul justificativ de deplasare (cu 

excepția intervalului orar 20:00-6:00, respectiv 18:00-6:00). Vor fi permise deplasările pe tot 

teritoriul francez, precum și în străinătate. Rămân închise cafenelele, restaurantele și barurile, 

până la noi dispoziții. Rămân închise cinematografele, teatrele, muzeele, sălile de concerte, 

parcurile de distracție, grădinile zoologice, stadioanele, sălile de sport (până la noi dispoziții). 

Lăcașurile de cult sunt deschise și pot fi oficiate ceremonii religioase, cu respectarea unui 

protocol strict. Începând cu luna iunie, aeroportul Paris-Beauvais și-a reluat activitatea 

comercială. De asemenea, serviciul de transport care asigură legătura între Paris și aeroportul 

Beauvais, precum și parcarea au fost redeschise. Pe aeroportul Orly sunt funcționale 

terminalele Orly 1, 3 și 4, iar pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle sunt funcționale 

terminalele 2A, 2E și 2F. La plecare și sosire, Compania  „Paris Aéroport” și companiile aeriene 

au introdus dispozitive de măsurare a temperaturii pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2. La 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
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plecare, companiile aeriene pot măsura temperatura pasagerilor anterior îmbarcării către 

anumite destinații. Dacă este necesar, pasagerilor cu o temperatură peste 38°C li se poate 

refuza îmbarcarea. La sosire, Compania „Paris Aéroport” a implementat un sistem de camere 

termice pentru măsurarea temperaturii pasagerilor în sala de recuperare a bagajelor. În situația 

în care temperatura măsurată în mod automat depășește 38°C, persoanele în cauză vor fi 

supuse unei reverificări a temperaturii corporale. În eventualitatea în care și în urma acestei 

verificări suplimentare se menține valoarea temperaturii de 38°C, persoana va fi supusă unui 

consult medical, în timpul căruia un medic poate recomanda efectuarea unui test molecular tip 

PCR pentru SARS-CoV-2, dacă este necesar. „Paris Aéroport” a pus la dispoziție două centre de 

testare pentru infecția cu SARS-CoV-2 în interiorul aeroporturilor Paris-Charles de Gaulle și 

Paris-Orly. Pasagerii care pleacă trebuie să obțină o programare în prealabil online, accesând 

portalul doctolib.fr. Rezultatele vor fi recepționate în 48 de ore pentru testul molecular tip RT-

PCR și în 1-2 ore pentru testul antigenic. 

Măsuri interne de relaxare Franţa se află ”într-un al doilea val puternic” al epidemiei şi ”nu poate avea loc o relaxare 

Măsuri de susținere a economiei (redresarea 

economiei) 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/guvernul-francez-nu-va-majora-taxele-chiar-daca-

economia-se-confrunta-cu-o-recesiune-severa-1316985.  

Pentru menținerea locurilor de muncă statul francez asumă plata salariilor în 100 % pentru 

lucrătorii din cadrul sectorul de turism, industrie hotelieră , alimentație publică, cultură, sport , 

cărora au fost sistate activitățile din cauza pandemiei .  

Pagini (link-uri) utile cu privire la modificarea 

numărului de persoane infectate, măsuri 

Ambasada României la Paris a pus la dispoziția românilor din Franța o linie telefonică specială 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/guvernul-francez-nu-va-majora-taxele-chiar-daca-economia-se-confrunta-cu-o-recesiune-severa-1316985
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/guvernul-francez-nu-va-majora-taxele-chiar-daca-economia-se-confrunta-cu-o-recesiune-severa-1316985
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interne ale țării, etc. : 06 79 11 81 49 program 9:00 - 21:00), paris.cov@mae.ro, http://paris.mae.ro/local-

news/1329.,https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 

mailto:paris.cov@mae.ro
http://paris.mae.ro/local-news/1329
http://paris.mae.ro/local-news/1329
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020

