
 
 

Măsuri pentru asigurarea securității cetățenilor francezi și a turiștilor străini în Franța 

Întrebări frecvente 

 
 
PRINCIPALII INTERLOCUTORI 

Oficiul de turism din Paris : www.parisinfo.com 

traveltrade@parisinfo.com - +33 1 49 52 42 68 

Linii feroviare : www.voyages-sncf.com 
Metrou : www.ratp.fr 

Aeroporturi din Paris : www.aeroportsdeparis.fr 

Ministerul Afacerilor externe și Dezvoltării internaționale : www.diplomatie.gouv.fr/fr 
Primăria din Paris : www.paris.fr 

În caz de urgență 

Samu : 15 

Politie : 17 
Pompieri : 18 

Număr unic : 112 

 

INTRAREA PE TERITORIUL FRANCEZ 

Franța si-a închis frontierele ? 

Nu, frontierele nu sunt închise, dar Președintele Franței a decis reintroducerea controalelor sistematice 
la frontiere (puncte vamale rutiere, feroviare, maritime și aeroportuare). 

Care sunt implicațiile reintroducerii controalelor la frontiere (documente necesare) ? 

Documentele care trebuie să fie prezentate cu ocazia controalelor la frontieră sunt aceleași ca și cele 

solicitate cetățenilor români în mod obișnuit. Cu toate acestea, se pot înregistra întârzieri din cauza 
măsurilor de securitate din aeroporturi și gări internaționale. (Thalys, Eurostar, etc.) 

Cetățenii europeni au nevoie de pașaport pentru a intra pe teritoriul Franței ? 

Cetățenii țărilor membre ale Uniunii Europene au nevoie de un act de identitate în curs de valabilitate 
(carte de identitate sau pașaport). În general, documentele necesare pentru intrarea pe teritoriul francez 

sunt aceleași ca și cele solicitate în mod obișnuit 

 

Viza mea este valabilă ? 

Da, viza eliberată înainte de reintroducerea controalelor la frontieră rămâne valabilă pentru intrarea pe 
teritoriul Franței. 

Termenul de eliberare a vizei este mai lung decât în mod obișnuit? 

Serviciile consulare franceze vor depune toate eforturile necesare pentru ca eliberarea vizei să aibă loc 

respectând termenul obișnuit. 
 

ATRACȚII TURISTICE, SHOPPING 

Sunt deschise obiectivele turistice, muzeele și monumentele? 
Sunt deschise publicului toate obiectivele culturale din Paris, Ile-de-France și în general toate 

obiectivele turistice de pe întreg teritoriul Franței. 

Câteva exemple de obiective turistice deschise publicului: turnul Eiffel, muzeul Luvru, castelul de la 
Versailles, Disneyland Paris, Grand Palais, Centrul Georges Pompidou, catedrala Notre Dame din 

Paris, cazinourile Lido din Paris, Crazy Horse sau Moulin Rouge, vaporașele din Paris etc. 

În caz de necesitate, Prefectul de politie poate solicita închiderea excepțională a anumitor obiective 

turistice, din motive de securitate. 



Sunt anulate concertele și spectacolele ? 

În principiu, spectacolele și concertele programate sunt menținute iar sălile de spectacole rămân 

deschise, sub rezerva unei decizii din partea organizatorilor sau a prefecturii. Sindicatele din domeniu 
au anunțat măsuri de securitate sporite. Responsabilitatea pentru organizarea și securitatea 

evenimentelor revin operatorului și organizatorului acestora. 

 
Măsurile de securitate în special în ceea ce privește controlul accesului și filtrarea intrărilor sunt 

sporite pentru a asigura siguranța maximă a publicului, a artiștilor și a operelor de artă. 

 

Sunt deschise magazinele ? 
Toate magazinele sunt deschise, inclusiv marile magazine și marile centre comerciale. 

 

HOTELURI, RESTAURANTE 

Au fost luate măsuri de securitate specifice în cadrul hotelurilor din Franța ? 

Așa cum prevede legislația franceză, hotelurile au obligația de a solicita fiecărui client completarea 

unei fișe individuale de evidență (articolul 6 al decretului din 18 august 2015). 
În plus, fiecare unitate de cazare își rezervă dreptul de a întreprinde controale de securitate. 

Există restricții în ceea ce privește programul de funcționare a restaurantelor / barurilor / 

cluburilor? 

Nu. Restaurantele, barurile, cluburile sunt deschise și funcționează după program normal. 

EVENIMENTE, TÂRGURI, SALOANE 

Rămân valabile evenimentele publice ? 
Manifestările organizate în spațiul public sunt anulate sau amânate în regiunea Ile-de-France doar până 

la data de 22 noiembrie 2015. 

Conferințele, congresele și saloanele sunt menținute ? 
Conferința Națiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice COP 21, este menținută și se va desfășura 

în perioada 30 noiembrie - 11 decembrie. Saloanele, conferințele și congresele planificate în perioada 

următoare sunt menținute, și beneficiază de măsuri de securitate sporite. 
 

SECURITATE 

Ce măsuri au fost luate pentru a spori securitatea turiștilor ? 

Atât autoritățile publice cât și autoritățile din domeniu consideră că securitatea națională este o 
prioritate : 

- Președintele Franței a decretat starea de urgență : această măsură conferă autorităților civile puteri 

polițienești extinse în vederea asigurării securității populației și a turiștilor ; decretată inițial pentru o 
perioadă de 12 zile, starea de urgență a fost prelungită pentru o perioadă de trei luni ;  
- Starea de urgență nu semnifică faptul că a fost instituită o interdicție de circulație. În mod general, 

măsurile luate vizează întărirea securității, neavând niciun impact asupra calității sejurului turiștilor 

străini în Franța ; 
- Au fost mobilizate trupe suplimentare de politie și jandarmerie pe întreg teritoriul francez. Pentru 

regiunea pariziană, aproximativ 3000 de militari au fost mobilizați suplimentar. În total, un efectiv 

suplimentar de peste 5000 de polițiști și jandarmi vor asigura măsurile de securitate; 
- Atât formalitățile de control cât și efectivele mobilizate sunt sporite în mijloacele de transport în 

comun și în vecinătatea obiectivelor frecventate de public, printre care și obiectivele turistice (au fost 

triplate efectivele mobilizate în jurul obiectivelor din Paris) ; 
- Toți actorii din sectorul turismului au anunțat măsuri de recrutare de personal de securitate 

suplimentar pentru a garanta securitatea vizitatorilor. 

 

TRANSPORTURI 

Există restricții în ceea de privește deplasarea pe teritoriul Franței ? 

Nu există nicio măsura generală de restricție referitoare la deplasări și călătorii. Cu toate acestea, 

prefecții din departamentele franceze pot institui măsuri restrictive punctuale. 



Cu toate acestea, forțele de ordine pot proceda la controlul persoanelor și al bagajelor, rezervându-și 

de asemenea dreptul de a interzice transportul anumitor bagaje personale considerate ca fiind 

primejdioase.  
 

Este operațional transportul public pe teritoriul Franței ? 

Legăturile aeriene și feroviare sunt asigurare și funcționează normal. Traficul feroviar național și 
internațional se desfășoară normal. 

A fost întărit controlul de securitate înainte de îmbarcare pentru zboruri și pentru accesul la liniile 

internaționale de cale ferată. Se pot înregistra întârzieri suplimentare din cauza măsurilor de securitate. 

La Paris, traficul din metrou, autobuz, tramvai și RER se desfășoară normal, toate stațiile fiind 
deschise. Au fost sporite măsurile de supraveghere și de control în toate mijloacele de transport în 

comun.  

Sunt anulate zborurile cu destinația Franța sau care pleacă din Franța ? 
Nu au fost constatate anulări de zboruri după data de 13 noiembrie. 

GRUPURI 

Există dispoziții speciale pentru grupuri ? 
Nu au fost luate măsuri restrictive speciale în ceea ce privește grupurile de turiști, care trebuie totuși să 

respecte instrucțiunile generale difuzate de autoritățile publice. Cu toate acestea, pe tot teritoriul 

Franței, excursiile școlare sunt anulate până la data de 22 noiembrie, inclusiv excursiile în străinătate 

sau excursiile elevilor străini în Franța. 

Autocarele pot staționa normal ? 

Nu au fost luate instrucțiuni speciale în ceea ce privește staționarea autocarelor. În cazuri rare, pentru 

anumite obiective turistice, s-a luat măsura înlocuirii locurilor de parcare cu alte spații special 
amenajate în vecinătate, semnalizate în mod corespunzător. 

 


