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IULIE 2015
CRIZE CONSULARE GESTIONATE ÎN IULIE 2015
Din numărul total de situaţii gestionate în luna iulie 2015 de către Ministerul Afacerilor Externe, prin
intermediul Departamentului Consular, a fost identificat un caz în care a fost necesară activarea
Celulei de Criză, respectiv cazul cetăţenilor români aflaţi în localitatea Misurata, Libia, pentru a
desfăşura activităţi lucrative , însă, din cauza unui conflict de muncă cu angajatorul libian, s-au aflat
în imposibilitatea părăsirii teritoriului acestui stat.

IULIE 2015

Celula de Criză

La data de 8 iulie 2015, un grup de şapte
cetăţeni români aflat în localitatea Misurata,
Libia, pentru a desfăşura activităţi lucrative, a
fost evacuat şi repatriat în siguranţă.
În mod regretabil, grupul s-a deplasat în Libia,
ignorând situația de securitate precară, aflânduse în imposibilitatea părăsirii teritoriului acestui
stat, din cauza unui conflict de muncă cu
angajatorul libian.
Acțiunile de evacuare și repatriere extrem de
complexe și cu un grad de risc foarte ridicat au
fost coordonate de Celula de Criză activată la
nivelul Centralei MAE din dispoziţia
ministrului afacerilor externe, cu implicarea
directă a Ambasadei României la Tripoli,
relocată la Tunis, Consulatul General al
României la Istanbul și cu sprijinul Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie (O.I.M.).
Aceştia au acţionat împreună cu reprezentanţi ai
Asociaţiei de prietenie Libiano-Române pentru
iniţierea unui dialog atât cu grupul de cetăţeni
români, cât şi cu firma libiană în vederea
soluţionării pe cale amiabilă a conflictului şi
întreprinderea demersurilor necesare pentru
repatrierea în siguranţă a muncitorilor români.
Departamentul Consular a urmărit îndeaproape
evoluţia cazului până la soluţionarea acestuia şi
a menţinut în permanenţă legătura cu toate
părţile implicate, inclusiv cu familiile
muncitorilor români.
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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IULIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna iulie 2015 de către Departamentului Consular prin
Unitatea Comunicare şi Promovare proiecte Consulare, le amintim pe cele care au avut un impact
mediatic deosebit :

1.

Repatrierea unei minore de cetăţenie română din Siria

La data de 2 iulie 2015, o minoră de cetăţenie română a fost repatriată, la cererea familiei, din Siria,
cu sprijinul misiunilor diplomatice ale României la Damasc și Beirut. Familia acesteia a întreprins
toate măsurile pe lângă autorităţile siriene, pentru ca minora să poată părăsi neînsoţită Siria.
Deplasarea de la Damasc până la frontiera siriană a fost efectuată cu un autoturism aparţinând
membrilor de familie sirieni, iar pe parcursul îndeplinirii formalităţilor de tranzitare a frontierelor
siriană și libaneză, efectuate la data de 2 iulie 2015, minora de cetăţenie română a beneficiat de
sprijinul misiunii diplomatice a României la Damasc.
Minora a fost însoţită de către reprezentanţii misiunii diplomatice a României la Damasc până la
Ambasada României în Liban, de unde a fost preluată de către reprezentanţii misiunii diplomatice de
la Beirut, care au însoţit-o până la îmbarcarea în aeronavă şi au sprijinit-o inclusiv în efectuarea
procedurilor vamale.

2.

Evacuarea şi repatrierea din Siria a trei cetăţeni români

La data de 8 iulie 2015, trei cetăţeni români, dintre care doi minori, au fost evacuaţi, la cerere, din
Siria şi repatriaţi pe cale aeriană din Liban, cu sprijinul misiunilor diplomatice ale României la
Damasc și Beirut.
Ambasada României la Damasc a eliberat documentele de călătorie pentru cetățenii români, necesare
repatrierii și a asigurat întregul suport logistic.
Formalitățile de tranzitare a frontierelor siriană și libaneză au fost efectuate la data de 7 iulie 2015.
Un reprezentant al misiunii diplomatice române la Damasc a însoţit cetăţenii români la punctul de
trecere a frontierei dintre Siria şi Liban, pentru a asigura deplasarea acestora în condiţii de siguranţă
pe teritoriul libanez. De asemenea, reprezentanţii misiunii diplomatice române la Damasc, în
cooperare cu cei din Liban, au întocmit procedurile de intrare pe teritoriul acestui stat, însoţind
cetăţenii români spre aeroportul internaţional din Beirut.
Cei trei cetăţeni români au sosit la Bucureşti la data de 8 iulie 2015, în cursul dimineţii.

3.

Accident rutier produs în Slovenia, soldat cu decesul a patru cetăţeni români

La data de 13 iulie 2015, la orele 11.30, pe autostrada A1, în direcția Ljubljana- Koper, pe tronsonul
Lom-Unec, s-a produs un grav accident de circulație în urma căruia au decedat patru cetățeni
români.
În accidentul rutier, care a fost cauzat de o cisternă care transporta kerosen, au fost implicate mai
multe vehicule.
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La nivelul autorităţilor slovene a fost demarată o anchetă pentru clarificarea circumstanţelor
producerii accidentului şi reţinerea făptuitorului.
Trupurile neînsufleţite ale cetăţenilor români au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din
Ljubljana, în vederea efectuării autopsiei.
În cursul dimineţii de 14 iulie 2014, un membru de familie a contactat Ambasada României la
Ljubliana precizând că se îndreaptă spre Slovenia, pentru a repatria trupurile neînsufleţite ale
cetăţenilor români.
Ambasada României la Ljubljana a păstrat permanent legătura cu autorităţile slovene, cu familia
persoanelor decedate pentru îndeplinirea formalităților legale necesare repatrierii trupurilor
neînsufleţite ale celor 4 cetăţeni români.
4.
Producerea unui accident rutier în Ungaria, soldat cu decesul unui cetăţean român şi
rănirea altor doi
La data de 20 iulie 2015, s-a produs un accident de circulaţie pe autostrada M5, în apropierea
localităţii Balastya, soldat cu decesul unui cetăţean român şi rănirea gravă a altor două persoane de
cetățenie română. În accident au fost implicate două autoturisme înmatriculate în România.
În paralel cu demersurile efectuate în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la
circumstanţele producerii accidentului, o echipă consulară s-a deplasat la spital, unde a solicitat
informații detaliate și totodată a asigurat traducerea dialogului dintre medicii curanți și cei doi
cetățeni români spitalizați.
Unul dintre cei doi cetățeni români a suferit o fractură, starea sa fiind stabilă, iar cel de-al doilea
cetățean român a suferit multiple traumatisme, dar a comunicat cu reprezentanții echipei consulare.
De asemenea, Consulatul General al României la Szeged a luat legătura cu membrii de familie ai
cetăţeanului român decedat, în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare repatrierii trupului
neînsufleţit.
Consulatul General al României la Szeged a menţinut legătura cu unităţile medicale în care s-au aflat
cetăţenii români şi au acordat asistenţa consulară de specialitate, în limita competenţelor legale.
5.

Accident rutier în care a fost implicat un autocar în care se aflau 48 de cetăţeni români

În dimineaţa zilei de luni, 27 iulie 2015, pe autostrada de centură a Londrei - M25, a avut loc un
accident rutier în care a fost implicat un autocar în care se aflau 45 de pasageri, persoane de cetăţenie
română.
Secţia consulară a Ambasadei României la Londra a contactat de urgenţă poliţia din Surrey în
vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind acest accident şi starea de sănătate a cetăţenilor
români aflaţi la bordul autocarului. După producerea accidentului, pasagerii români au fost
transportaţi la un punct servicii aflat pe autostradă. O parte dintre aceştia şi-au putut achita cazarea
individual la un hotel, iar alţi patru s-au deplasat la misiunea diplomatică română cu mijloace
proprii, solicitând documente de călătorie. La data de 28 iulie 2015, Secţia consulară a Ambasadei
României la Londra a eliberat, în regim de gratuitate, documentele de călătorie pentru a le permite
revenirea pe teritoriul ţării.
Unul dintre pasagerii români a fost grav accidentat, necesitând îngrijiri medicale.
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Misiunea diplomatică română a luat legătura cu o firmă de transport, un autocar al acesteia
deplasându-se la punctul de servicii de pe M25 pentru a-i prelua pe cetăţenii români în vederea
deplasării în România.
II.

Trafic de persoane și conflicte de muncă

Pe parcursul lunii iulie 2015, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
s-au autosesizat sau au fost sesizate fie de cetăţenii români direct implicaţi, fie de către autorităţile
locale, asupra existenței unor conflicte de muncă sau a unor victime ale traficului de persoane.
În toate cazurile semnalate, reprezentanţele diplomatice și consulare au întreprins, în regim de
urgenţă, toate demersurile legale pe lângă autorităţile competente şi au acordat în cel mai scurt timp
asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români.
Menționăm câteva cazuri de acest gen, semnalate de misiunile diplomatice și oficiile consulare:
1. Situaţia unui grup de 14 cetățeni români aflaţi la muncă în Danemarca, care au reclamat
Ambasadei României la Copenhaga, la data de 21 iulie 2015, faptul că angajatorul danez le-a
întrerupt contractul de muncă fără a le acorda preaviz, cerându-le să părăsească imediat locul unde
îşi desfăşurau activitatea.
Cetăţenii români se aflau în Danemarca de la data de 14 iunie 2015, sosiţi atât din România cât şi din
Portugalia, pentru a lucra la o firmă daneză, la cules de mazăre, aceştia având contracte încheiate
pentru perioada 15 iunie - 1 septembrie 2015.
Ambasada României la Copenhaga a sesizat autoritățile daneze în domeniul muncii (Autoritatea
Națională pentru Piața Muncii și Autoritatea Națională pentru Sănătatea și Securitatea la Locul de
Muncă) precum și o organizație sindicală cu privire la acest caz, solicitând verificarea legalităţii
concedierii muncitorilor români.
Cei 14 cetățeni români au părăsit teritoriul Danemarcei, urmând ca unul dintre reprezentanţi să
păstreze contactul cu misiunea diplomatică română.

2. Situaţia unui grup de 17 cetățeni români, care au sesizat neplata salariilor de către angajatorul
qatarez pentru lunile aprilie şi mai 2015, solicitând asistență consulară Ambasadei României la
Doha, în vederea recuperării drepturilor salariale şi a repatrierii.
În vederea soluţionării conflictului de muncă, Ambasada României la Doha a contactat angajatorul şi
a semnalat situaţia, în regim de urgență, autorităţilor qatareze competente, urmărindu-se soluţionarea
situaţiei muncitorilor români într-un timp cât mai scurt. De asemenea, în vederea soluţionării
situaţiei, reprezentanţii misiunii diplomatice române la Doha au întreprins demersuri pe lângă
Ministerul Afacerilor Externe din Qatar.
Reprezentanţii misiunii diplomatice române au continuat monitorizarea situaţiei celor 17 muncitori
români, cărora le-au asigurat hrană şi apă, păstrând constant legătura cu angajatorul qatarez şi
autorităţile locale.
Angajatorul qatarez a achiziţionat biletele de avion, cetăţenii români fiind repatriaţi în condiţii de
siguranţă la data de 27 iulie 2015, reprezentanţi ai misiunii diplomatice române la Doha însoţind
grupul la aeroportul Internaţional din capitala Qatarului.
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3. La data de 15 iulie 2015, Serviciul de Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii, Asistenței
și Asigurărilor Sociale al Republicii Cipru a notificat Ambasada României la Nicosia despre situația
a 2 cetățene române, care au fost identificate de către autoritățile cipriote ca fiind victime ale
traficului de persoane și exploatării sexuale.
Serviciul de Asistență Socială a solicitat sprijinul ambasadei pentru eliberarea unor documente de
călătorie - deoarece și-au pierdut actele de identitate - și pentru a le transporta la aeroport în ziua
plecării.
La data de 17 iulie 2015, personalul Secției consulare a eliberat documente de călătorie pentru cele
două persoane de cetățenie română. Un reprezentant al misiunii diplomatice române le-a transportat
pe cele două cetăţene române, la data de 25 iulie 2015, la Aeroportul Larnaca, acestea ajungând în
siguranță la București în aceiași zi, în jurul orelor 14.00.
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Situație arestaţi – iulie 2015

1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referinţă
Conform comunicărilor transmise de autoritățile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români arestați în perioada de referinţă în
afara granițelor țării, este de 340 de persoane.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români implicaţi
este Italia (100 ), urmată de Spania (80 ) şi Suedia (44 ).
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3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi oficiile
consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de sprijin şi
asistenţă consulară cetăţenilor români.

IV.

Situație accidente – iulie 2015

1. Numărul cetăţenilor români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada de
referință
Conform comunicărilor transmise de autoritățile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români accidentați în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 22 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați este
Ungaria ( 8), urmată de Slovenia (6 ) şi Polonia (2).

3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi oficiile
consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de sprijin şi
asistenţă consulară cetăţenilor români.
V.

Situație decese – iulie 2015

1.

Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință

Conform comunicărilor transmise de autoritățile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor țării, în
intervalul menționat, este de 116 persoane. Această cifră nu reflectă totalul deceselor cetăţenilor
români survenite în străinătate, întrucât, în numeroase cazuri, familiile persoanelor decedate în
străinătate nu solicită asistență consulară misiunilor diplomatice și oficiilor consulare române pentru
înregistrarea/înscrierea actelor de deces.
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2.

Preponderenţa pe ţări

Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Germania (39), Italia (28) şi Franţa (13).
3.
Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi oficiile
consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de sprijin şi
asistenţă consulară cetăţenilor români.

VI. Situație spitalizaţi iulie 2015
1. Numărul cetăţenilor români spitalizaţi în perioada de referință
Conform comunicărilor transmise de autoritățile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români spitalizaţi în afara granițelor țării,
în intervalul menționat, este de 31 de persoane.
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CETĂŢENI ROMÂNI SPITALIZAŢI ÎN LUNA IULIE 2015
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2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria se află pe primul loc, cu un număr de 8 persoane de cetăţenie română internate, urmată de
Italia (6) şi Slovenia şi Germania, cu un număr de câte 3 cetăţeni români internaţi.
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea operativă a tuturor situaţiilor
deosebite şi incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni români, iar misiunile diplomatice şi oficiile
consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea acordării de sprijin şi
asistenţă consulară cetăţenilor români.
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