SITUAŢIA STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE
ÎN ANUL 2014

 SITUAŢII DE CRIZĂ
Pe parcursul anului 2014, Departamentul Consular s-a confruntat cu o creştere fără precedent a crizelor
consulare în care au fost implicați cetățeni români în afara granițelor țării, ceea ce a determinat o amplificare
a eforturilor Ministerului Afacerilor Externe, prin Celula de Criză, în vederea gestionarii și soluționării
cazurilor consulare deosebite.
Astfel, pe parcursul anului 2014, Celula de Criză a fost activată de către ministrul Afacerilor Externe în
situaţiile de risc major privind evacuarea, repatrierea cetăţenilor români (accidente rutiere, conflicte armate,
dezastre naturale) precum şi în cazul catastrofelor aviatice sau a navelor maritime în situaţii deosebite, la
bordul cărora se aflau cetăţeni români.
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În perioada iunie-august 2014, Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe a funcţionat continuu timp
de 4 săptămâni, 24/7, sâmbătă şi duminică, fără întrerupere, complementar evacuărilor din Siria, Fâşia Gaza
şi Libia, fiind gestionate şi situaţiile de criză apărute în Spania, Ucraina, Mali, relocarea Ambasadei
României în Libia de la Tripoli la Tunis sau zone atinse de catastrofe naturale, precum în cazul inundaţiilor
din Bulgaria.
Creşterea afluxului de cetăţeni români în străinătate a determinat atât îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie
a echipelor mobile consulare, cât şi adaptarea permanentă a tehnologiei aflate în dotarea acestora.
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REPREZENTAREA GEOGRAFICĂ A CRIZELOR CONSULARE ÎN ANUL 2014

Pe tot parcursul anului 2014 au fost continuate evacuările din Siria, începute în anul 2011. De la
debutul conflictelor, Ambasada României la Damasc a repatriat, prin proceduri proprii, aproximativ 600 de
cetăţeni români.
Din numărul total de situaţii gestionate de către Departamentul Consular, în calitate de structură
componentă a Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, în 2014, au existat 15 cazuri pentru care a
fost necesară iniţierea procedurilor specifice în situaţii de urgenţă sau activarea Celulei de Criză.

Anul

Luna

CRIZE CONSULARE GESTIONATE DE DEPARTAMENTUL
CONSULAR ÎN 2014

2014

IANUARIE

Navă dispărută pe ruta Angola-Nigeria. Ca urmare a demersurilor
întreprinse de către Departamentul Consular, prin intermediul Ambasadelor
României la Abuja, Atena şi Luanda, nava, din componenţa echipajului căreia
făcea parte şi un marinar român a fost eliberată.
Acordarea de asistenţă consulară victimelor accidentului din Ungaria,
survenit în judeţul Barnaya, în care a fost implicat un autocar înmatriculat
în România, cu 29 de pasageri la bord, dintre care s-a confirmat cetăţenia
română pentru cei doi şoferi şi un minor.
Ca urmare a inundaţiilor produse în insula Gokceada, s-a deplasat, în
regim de urgenţă, o echipă consulară a CG Izmir pentru acordarea de asistenţă
consulară unui număr de aproximativ 40 de cetăţeni români aflaţi în afara

FEBRUARIE

MAI
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oricărui pericol, dar ale căror mijloace de transport şi documente de călătorie
au fost avariate.
Ca urmare a inundaţiilor produse în Bulgaria, în staţiunea Albena, MAE
a trimis un convoi format dintr-un autocar şi auto-platforme pentru a aduce
IUNIE
acasă turiştii români afectaţi. Din evaluările misiunii diplomatice, pe litoralul
bulgar se aflau aproximativ 1000 de cetăţeni români la momentul producerii
inundaţiilor, dintre care 29 au solicitat să fie repatriaţi, împreună cu 8
autoturisme pe platformă.
În urma accidentului rutier produs la Alicante, au decedat 8 cetăţeni
români care se îndreptau către aeroportul din Valencia pentru a se întoarce în
IULIE
ţară cu o cursă aeriană. Ambasada României la Madrid şi Consulatul de la
Castellon au depus eforturi pentru identificarea victimelor şi îndeplinirea
procedurilor de repatriere a trupurilor neînsufleţite.
În urma catastrofei aviatice din estul Ucrainei, soldate cu prăbuşirea unei
aeronave Malaysian Airlines, pe ruta Haga-Kuala Lumpur, pe lista de
pasageri s-a regăsit o victimă care deţinea dubla cetăţenie, română şi
canadiană.
Prima operaţiune de evacuare din Fâşia Gaza a fost coordonată de MAE
prin deplasarea unei echipe consulare mobile din Centrală, care s-a alăturat
misiunilor diplomatice în vederea repatrierii unui grup de 84 de cetăţeni
români şi membrii lor de familie.
În cadrul celei de-a doua operaţiuni de evacuare din Fâşia Gaza au fost
repatriaţi 19 cetăţeni români şi membrii lor de familie, ca urmare a agravării
situaţiei de securitate din zonă.
Ambasada României la Tel Aviv şi Oficiul de Reprezentare de la Ramallah au
sprijinit în vederea repatrierii, un grup de pelerini români, blocaţi în
Cisiordania pe fondul agravării situaţiei de securitate.
În accidentul aviatic soldat cu prăbuşirea unei aeronave Air Algerie în
Mali, în urma demersurilor întreprinse nu a fost confirmat niciun cetăţean
român pe lista de pasageri.
În cadrul celei de-a treia operaţiuni de evacuare din Fâşia Gaza au fost
repatriaţi 50 de cetăţeni români, majoritatea copii.
AUGUST
Evacuări din Libia, cu implicarea directă a Ambasadelor României la Tripoli
şi Tunis. Numărul cetăţenilor români repatriaţi până în prezent se ridică la
112. Ambasada României la Tripoli a fost relocată la Tunis.
În urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din insula Thassos, prin
SEPTEMBRIE intermediul CG Salonic a fost pus la dispoziţia unui grup de 8 cetăţeni
români un microbuz în vederea repatrierii.
Marinarul român ostatic pe nava KING JESUS din Nigeria a fost eliberat
în aproximativ o săptămână, ca urmare a eforturilor depuse de autorităţile
române.
Cazul cetăţenei române aflate la bordul navei Norman Atlantic,
DECEMBRIE incendiată în apele teritoriale greceşti, a fost atent monitorizat de MAE, prin
intermediul misiunilor diplomatice din Atena, Roma şi a CG Bologna şi
Catania, pentru a se asigura că aceasta este în afara oricărui pericol.
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 CAZURI CONSULARE GESTIONATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL CONSULAR ÎN
ANUL 2014

1. REPATRIERE MINORI 2014
1. Numărul minorilor de cetăţenie română repatriaţi în cursul anului 2014
Conform datelor statistice puse la dispoziție de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pe
parcursul anului 2014, a fost repatriat un număr de 103 minori.
2. Preponderenţa pe ţări
Spania se află pe primul loc, cu un număr de 25 de minori repatriaţi, urmată de Italia (15), Ungaria (10),
Anglia (9), şi Franţa (8).
În toate cazurile în care autoritățile de protecție a minorilor din România și/sau din statele de acreditare au
solicitat sprijin ambasadelor şi oficiilor consulare ale României din străinătate, în demersurile de repatriere
a minorilor de cetățenie română, de monitorizare sau de transmitere a anchetelor sociale efectuate în vederea
adoptării, menținerii sau modificării măsurilor de protecție, s-au întreprins următoarele demersuri:
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3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate:


menţinerea legăturii permanente cu serviciile sociale şi serviciile de protecţie a minorilor din ţările
de acreditare în scopul obţinerii unor statistici actualizate privind numărul minorilor de cetăţenie
română pentru care s-a adoptat vreo măsură de protecţie;
 solicitarea de anchete sociale atât de la autorităţile locale, cât şi de la autorităţile române privind
situaţia şi evoluţia acestor cazuri;
 eliberarea de documente (Titluri de Călătorie) pentru întoarcerea minorilor în România, în cazurile
de repatriere;
4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în vederea
întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior în vederea
furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat

ŢARA
REPATRIAŢI
Austria
3
Canada
5
Cehia
0
Cipru
4
Bulgaria
0
Elveţia
1
Estonia
0
Finlanda
1
Franţa
8
Germania
6
Grecia
2
Irlanda
0
Italia
15
Norvegia
1
Olanda
3
Polonia
0
Portugalia
0
Spania
25
SUA
3
Suedia
1
UK
9
Ungaria
10
Belgia
0
Danemarca
1
Siria
2
5

Moldova
Slovenia
Rusia
Israel
Total

0
1
0
2
103

2. DECESE CETĂŢENI ROMÂNI 2014
1.Numărul de cetăţeni români decedaţi în străinătate în 2014
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, numărul de
cetăţeni români decedaţi în afara granițelor țării, despre a căror situaţie au fost informate misiunile
României, pe parcursul anului 2014 este de 1339, dintre care 40% au fost repatriați. Această cifră nu
reflectă însă totalul deceselor cetăţenilor români survenite în străinătate, întrucât, în numeroase cazuri
defuncţii sunt înhumaţi sau incineraţi în străinătate, iar familiile acestora nu solicită înscrierea certificatelor
de deces străine în registrele de stare civilă române la misiunea diplomatică sau oficiul consular. Conform
statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, media anuală a deceselor cetățenilor români, survenite în străinătate este de fapt de 20002500.
2.Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (442), Germania (295), Spania (155) şi Franţa
(128).
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3. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile de deces sesizate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate,
au fost întreprinse următoarele demersuri:


informarea operativă a centralei MAE despre producerea oricăror situaţii ce implică decesul unor
cetăţeni români;



contactarea şi menţinerea legăturii permanente cu autorităţile locale în scopul obţinerii de informaţii
suplimentare despre fiecare caz;



acordarea de asistenţă consulară familiilor persoanelor decedate, în limita competenţelor;



eliberarea în regim de urgenţă a documentaţiei necesare în cazurile de repatriere, inclusiv înscrierea în
registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces emise de autorităţile străine (după caz).

4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în vederea
întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior în vederea
furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.
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SITUAŢIE DECESE CETĂŢENI ROMÂNI 2014

Arabia Saudită
Bulgaria
Cipru
EAU
Federaţia Rusă
Germania
Iordania
Japonia
Maroc
Olanda
Senegal
Slovacia
Thailanda
Ungaria

Austria
Canada
Columbia
Egipt
Filipine
Grecia
Irak
Luxemburg
Mexic
Polonia
Serbia
Spania
Tunisia

Belgia
Cehia
Croaţia
Elveţia
Franţa
India
Israel
Macedonia
Moldova
Portugalia
Singapore
SUA
Turcia

Brazilia
China
Danemarca
Estonia
Georgia
Indonezia
Italia
Marea Britanie
Norvegia
Qatar
Siria
Suedia
Ucraina
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3. CETĂŢENI ROMÂNI ARESTAŢI 2014
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi
Din informaţiile transmise de către misiunile diplomatice și oficiile consulare în baza statisticilor puse la
dispoziţie de către autorităţile judiciare străine, la nivelul statelor membre UE, la finalul anului 2014,
numărul de cetăţeni români supuşi unor măsuri privative de libertate, arestaţi preventiv sau aflaţi în
executarea unor pedepse cu închisoare la care au fost condamnaţi prin sentinţe definitive, este de 10.220, iar
în total, pe tot mapamondul, este estimat la 13.000.
2. Tipuri de delicte
Principalele delicte pentru care au fost reţinuţi/arestaţi cetăţenii români, pe parcursul anului 2014, sunt furt,
trafic de droguri, prostituţie, fraude bancare şi violenţa domestică.
3. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români implicaţi este
Italia, urmată de Germania, Spania, Austria şi Marea Britanie.

4. Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate:



vizitarea cetăţenilor români aflaţi în centrele penitenciare de pe teritoriul statelor de acreditare;
asigurarea respectării drepturilor acestora în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a unui avocat din
oficiu şi a unui traducător, acolo unde situaţia o impune;
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preluarea declaraţiilor de acord ale cetăţenilor români aflaţi în centrele penitenciare de pe teritoriul
statelor străine, pentru transferul în România în vederea executării restului de pedeapsă;
orice alte demersuri impuse de condiţiile specifice fiecărui caz.

5. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:
 transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în vederea
întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
 menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior în vederea
furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.

4. TRAFIC DE PERSOANE ŞI CONFLICTE DE MUNCĂ
Pe parcursul anului 2014, 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
existenţei unui număr de aproximativ 400 de persoane, de cetăţenie română, implicate în diverse conflicte
de muncă sau victime ale unor reţele de trafic de persoane.
În toate cazurile semnalate, reprezentanţele diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, toate demersurile
legale pe lângă autorităţile competente şi cu sprijinul ataşaţilor de interne din cadrul ambasadelor, au acordat
în cel mai scurt timp asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români şi demarat procedurile de repatriere a
acestora în România, acolo unde situaţia a impus-o.
Totodată, Departamentul Consular a transmis instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile
consulare, în vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale şi a menţinerii
contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior în vederea furnizării de date
actualizate despre fiecare caz gestionat.
În tabelul de mai jos, sunt exemplificate cele mai reprezentative cazuri de acest gen.
Anul

Luna

2014

IANUARIE

CAZURI DE TRAFIC DE PERSOANE ŞI CONFLICTE DE
MUNCĂ GESTIONATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL
CONSULAR
2 marinari români aflaţi la bordul navei IRON MONGER 3
reţinută în portul Khor Fakkan Emiratele Arabe Unite, Dubai
au sesizat situaţia dificilă în care se află şi au cerut sprijin.
Consulatul General al României la Dubai, din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, a întreprins demersuri specifice astfel încât
cetăţenii au fost repatriaţi.
Nava de petrol MT KERALA cu 1 marinar român la bord,
deturnată de piraţi în apele teritoriale ale Luandei, Angola în
data de 18.01.2014. În urma negocierilor dintre armator şi
răpitori, nava a fost eliberată iar marinarul român a fost repatriat.
1 marinar român aflat pe NAVA LEOPARD ancorată în
portul LIMASSOL/CIPRU, pe data de 31.01.2014. Datorită
demersurilor MAE, nava a fost adusă la chei, marinarul român a
fost debarcat şi repatriat.
Ambasada României la Cairo a informat cu privire la situaţia
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FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

navei Olympus la bordul căreia se aflau 29 de marinari români.
Misiunea diplomatică a finalizat repatrierea cetăţenilor români în
februarie 2014.
Un grup de 160 cetăţeni români se aflau în Qatar pentru a
întreprinde activităţi lucrative în domeniul construcţiilor.
Ajunşi la destinaţie, au intervenit conflicte din cauza condiţiilor
de muncă. Prin acţiunile întreprinse de Ambasada României la
Doha şi Departamentul Consular din cadrul MAE, muncitorii au
revenit în România, iar conflictul de muncă a fost închis.
5 marinari români aflaţi la data de 16.02.2014 la bordul naveicargo JUST MARIIAM, sub pavilion moldovenesc, rămasă în
pană în Golful Biscaya, Franţa, au solicitat repatrierea
denunţând condiţiile de bord şi restanţele la plăţile salariilor, fiind
repatriaţi cu sprijinul Ambasadei Române la Paris în data de
20.02.2014.
Consulatul General al României la Milano a fost contactat de
către 4 cetăţeni români care au semnalat un conflict de muncă cu
angajatorul italian, fiind sprijiniţi în vederea repatrierii.
Biroul Consular Erbil a fost contactat de către un cetăţean român
care a precizat că nu poate părăsi regiunea Kurdistan, fiindu-i
reţinut paşaportul de angajator. În urma demersurilor făcute de
Biroul Consular Erbil pe lângă angajator şi autorităţile locale
competente, muncitorul român a primit viza de ieşire şi i s-a
permis plecarea în România.
Consulatul General al României la Sevilla a fost contactat de
către 2 cetăţeni români aflaţi în situaţia de a nu fi remuneraţi
pentru munca depusă. Oficiul consular a repatriat cetăţenii
români, sprijinindu-i financiar.
Ambasada României la Londra a fost contactată de către o
femeie de cetăţenie română care a solicitat sprijinul misiunii
diplomatice în vederea repatrierii, semnalând că ar fi fost
exploatată sexual timp de 6 ani. Misiunea diplomatică a eliberat
pe numele acesteia un titlu de călătorie în regim de gratuitate și a
acordat sprijin în vederea repatrierii.
Consulatul General al României la Sevilla a fost contactat de un
cetăţean român care a semnalat un caz de exploatare prin muncă,
acesta fiind sprijinit în vederea repatrierii.
Biroul de Legătură Kosovo a semnalat cazul unei femei de
cetăţenie română, victimă a traficului de persoane. Aceasta a
refuzat să fie sprijinită în vederea repatrierii, cazul fiind în atenţia
personalului Biroului de Legătură Kosovo.
Un cetăţean român a sosit în data de 05.04.2014, în Libia pentru a
munci, împreună cu alţi 5 cetăţeni români, pe cont propriu,
neavând încheiat în prealabil vreun contract de muncă şi
neanunţând autorităţile române de prezenţa lor acolo. Ambasada
României la Tripoli a întreprins demersurile legale pentru
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MAI

IUNIE

IUNIE –IULIE

IULIE

acordarea de asistenţă şi protecţie cetăţenilor români implicați.
6 cetăţeni români se aflau într-o parcare din oraşul Nimes,
departamentul Gard, Paris, Franţa, au cerut sprijin Ambasadei
României la Paris pentru a fi repatriaţi întrucât au fost înşelaţi de
un “presupus angajator” din oraşul Nimes. Datorită
demersurilor întreprinse de către misiunea diplomatică, aceştia au
fost repatriaţi.
80 cetăţeni români aflaţi în grevă în Padova, Italia, întrucât
fuseseră disponibilizaţi. După demersurile făcute de Ambasada
României la Roma, aceştia au fost reangajaţi.
Ambasada României la Abuja/ Nigeria, a primit înştiinţarea că
un grup de 8 muncitori români se află în situaţie critică pe
şantierul unei companii italiene, din Guineea Ecuatorială,
întrucât condiţiile de muncă promise de angajatorul român, nu au
fost respectate. În urma demersurilor MAE, grupul a fost
repatriat.
9 cetăţeni români ajunşi în Belgia pe baza unei promisiuni de
angajare, au fost înşelaţi de angajator şi au depus la Ambasada
României la Bruxelles o plângere în data 16.06.2014.
Ambasada României la Bruxelles a acordat asistenţă consulară
cetăţenilor români.
6 tineri, cetăţeni români, în dificultate în regiunea FOGGIA,
Italia exploataţi prin muncă, au solicitat Consulatului General al
României la Bologna să fie repatriaţi. Ministerul Afacerilor
Externe a întreprins demersuri specifice astfel încât cetăţenii au
fost repatriaţi.
Autoritatea Navală Română, a informat Ministerul Afacerilor
Externe cu privire la faptul că nava MV Fritz, pe care erau
îmbarcaţi 18 marinari români, a fost sechestrată în portul
Oshawa, Canada, ca urmare a intrării în insolvenţă a
proprietarului. În urma demersurilor Consulatului General din
Toronto pe lângă autorităţile competente din statul de reşedinţă,
s-a obţinut permisiunea repatrierii cetăţenilor români.
Autoritatea Navală Română, a informat Ministerul Afacerilor
Externe cu privire la faptul că nava MV Winona, pe care erau
îmbarcaţi 8 marinari români, a fost sechestrată în portul
Szczecin, Polonia, ca urmare a intrării în insolvenţă a
proprietarului. În urma demersurilor Ambasadei României la
Varşovia pe lângă autorităţile competente din statul de reşedinţă,
s-a obţinut permisiunea repatrierii cetăţenilor români.
Autoritatea Navală Română, a informat MAE cu privire la
faptul că nava MV Leubbert, pe care erau îmbarcaţi 19 marinari
români, a fost sechestrată în portul Ravenna, Italia, ca urmare a
intrării în insolvenţă a proprietarului. În urma demersurilor
Ambasadei României la Roma pe lângă autorităţile competente
din statul de reşedinţă, s-a obţinut permisiunea repatrierii
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IULIESEPTEMBRIE

cetăţenilor români.
Autoritatea Navală Română, a informat MAE cu privire la
faptul că nava MV Katharina, pe care erau îmbarcaţi 9 marinari
români, a fost sechestrată în portul Dakar, Senegal ca urmare a
intrării în insolvenţă a proprietarului. În urma demersurilor
Ambasadei României la Dakar pe lângă autorităţile competente
din statul de reşedinţă, s-a obţinut permisiunea repatrierii
cetăţenilor români.
Biroul Consular Erbil a fost contactat de un cetăţean român, care
a semnalat că un număr de aproximativ 25 de persoane cetăţenie
română nu au fost plătite de angajator de circa 5 luni, iar
angajatorul a decis să îi trimită în România. Reprezentantului
angajaţilor i s-a adus în atenţie că Biroul Consular Erbil nu
mediază conflicte de muncă, dar că va menţine contactul cu
aceştia pentru a preveni eventualele situaţii similare.
6 cetăţeni români angajaţi ai unei companii de construcţii din
România, rămaşi în Irak în localitatea Numaniah, Bagdad, Irak.
În urma unui conflict de muncă creat din cauza neplăţii salariilor
restante, cei 6 cetăţeni români şi-au exprimat dorinţa de a reveni
în România şi au fost repatriaţi la data de 28.07.2014, cu ajutorul
MAE.
Autoritatea Navală Română, a informat MAE cu privire la
faptul că nava MV Serena, a unui armator străin, pe care erau
îmbarcaţi 11 marinari români, a fost sechestrată în portul Warri,
Nigeria ca urmare a intrării în insolvenţă a proprietarului. În urma
demersurilor Ambasadei României la Abuja, pe lângă
autorităţile competente din statul de reşedinţă, s-a obţinut
permisiunea repatrierii cetăţenilor români.

SEPTEMBRIE- Ambasada României la Bagdad a fost contactată de un grup de 6
cetăţeni români care au solicitat să fie repatriaţi, aceştia fiind
OCTOMBRIE sprijiniţi să se întoarcă în România.
Soţia unui muncitor român angajat la o companie italiană din
NOIEMBRIE- Guineea Ecuatorială, a sesizat MAE cu privire la reţinerea sa de
DECEMBRIE către autorităţile din Guineea Ecuatorială, fiind suspect de
comiterea unei crime. Ca urmare a demersurilor efectuate de
Ambasada României la Berlin şi ulterior de Ambasada României
la Abuja, precum şi a Consulatului Spaniei din Bata, pe lângă
autorităţile din Guineea Ecuatorială, cetăţeanul român a fost
eliberat pe cauţiune şi lucrează în campusul companiei italiene,
până la finalizarea anchetei.
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5. ACCIDENTE ŞI SPITALIZĂRI
1. Numărul de cetăţeni români implicaţi în accidente survenite pe teritoriul altor state în anul 2014
În cursul anului 2014, potrivit comunicărilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României în
străinătate, s-au înregistrat 471 de cazuri de cetăţeni români implicaţi în diverse accidente survenite pe
teritoriul altor state și 115 care au necesitat spitalizare şi ulterior repatriere cu sprijinul Centrului Operativ
pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.

ACCIDENTE ŞI SPITALIZĂRI 2014

NUMĂR TOTAL
CETĂŢENI ROMÂNI CARE AU NECESITAT REPATRIEREA PRIN COSU, MS
CETĂŢENI ROMÂNI CARE AU NECESITAT SERVICII MEDICALE

2. Preponderenţa pe ţări
Din totalul de 586 de cetăţeni români implicaţi în accidente produse în străinătate pe parcursul anului 2014,
154 dintre aceştia au fost implicaţi în accidente de trafic produse pe teritoriul Ungariei, tranzitat de un
număr considerabil de cetăţeni români care vin sau revin din celelalte state UE unde desfăşoară activităţi în
scopuri lucrative sau îşi petrec concediile de odihnă. După Ungaria, cele mai multe accidente soldate cu
rănirea şi/sau internarea cetăţenilor romani în unităţi spitaliceşti, au fost în Italia (106) şi Spania (39).
3.Demersuri întreprinse de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate:
În toate cazurile de accidente semnalate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în
străinătate, au fost întreprinse următoarele demersuri:
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informarea operativă a centralei MAE despre producerea oricăror situaţii ce implică
accidentarea/spitalizarea unor cetăţeni români;
deplasarea în regim de urgenţă la locul producerii accidentului;
contactarea şi menţinerea legăturii permanente cu autorităţile locale în scopul obţinerii de informaţii
suplimentare despre fiecare caz;
acordarea de asistenţă consulară familiilor persoanelor accidentate, în limita competenţelor.

4. Demersuri întreprinse de Departamentul Consular:



transmiterea de instrucţiuni precise către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în vederea
întreprinderii tuturor demersurilor legale pe lângă autorităţile locale;
menţinerea contactului permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României în exterior, în
vederea furnizării de date actualizate despre fiecare caz gestionat.

SITUAŢIA STATISTICĂ ACCIDENTE/SPITALIZĂRI 2014
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