SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN
INTERVALUL 01.03.2015 – 31.03.2015
CRIZE CONSULARE MARTIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna martie 2015, de către Ministerul Afacerilor
Externe, prin intermediul Departamentului Consular, a fost identificat un caz cu impact
mediatic, în care a fost necesară activarea Celulei de Criză, respectiv accidentul aviatic al
aeronavei Airbus A320 aparţinând companiei germane Germanwings, produs pe teritoriul
Franţei, la data de 24 martie 2015.
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Celula de Criză

În urma producerii accidentului aviatic al
aeronavei Airbus A320 aparţinând companiei
germane Germanwings, pe teritoriul Franţei, la
data de 24 martie 2015, ministrul afacerilor
externe al României a dispus activarea Celulei
de Criză a MAE, în cadrul căreia a fost
menţinută, în permanenţă, legătura atât cu
Ambasadele României la Berlin, Madrid,
Paris, cu CG Barcelona cât şi cu Celulele de
Criză constituite la nivelul MAE german,
francez şi spaniol. După primirea listei de
pasageri, au fost iniţiate, în regim de urgenţă,
identificări
în
evidențele
naționale,
nefiind obţinute informaţii despre posibile
nume românești, care să atragă atenția asupra
existenței unor persoane de cetățenie română la
bordul avionului prăbușit. La data de 26 martie
2015, Ambasada României la Madrid a
informat că pe lista definitivă obţinută de la
autorităţile locale, care cuprinde cetățeniile
victimelor, NU se confirmă cetățenia română a
vreunui
pasager.
Totodată,
misiunile
diplomatice române din Spania, Franța și
Germania nu au înregistrat nicio cerere de
asistență din partea vreunui cetățean român care
să semnaleze faptul că avea rude sau prieteni la
bordul aeronavei.

 CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA MARTIE 2015
I. Trafic de persoane şi conflicte de muncă
Pe parcursul lunii martie 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 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 au procedat la demararea procedurilor 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.
Menționăm câteva cazuri de acest gen, semnalate de misiunile diplomatice și oficiile consulare.
1. Situaţia unui grup de muncitori români (7 persoane), angajaţi ai unei societăţi comerciale
din România, detaşaţi pe un şantier de construcţii lângă capitala Libiei, Tripoli.
Compania are în total 16 angajaţi români, dintre care 7 au solicitat repatrierea, invocând
nerespectarea obligaţiilor contractuale şi neefectuarea demersurilor de reglementare a
drepturilor lor de şedere de către angajatorul român.
Ambasada României la Tripoli, relocată la Tunis, a ţinut legătura cu muncitorii români, iar
Departamentul Consular a întreprins demersurile necesare pe lângă angajatorul român.
Ca urmare a acestor demersuri, angajatorul a reglementat şederea ilegală şi a organizat
repatrierea celor 7 muncitori români, la data de 6 aprilie 2015.
2. Cazul cetăţenilor români, angajaţi ai unei companii româneşti, detaşaţi pe un şantier de
construcţii situat în localitatea Hilla din Irak.
Din cauza dificultăţilor financiare cu care se confruntă autorităţile irakiene, compania
românească nu a primit banii pentru lucrările efectuate şi nu a mai putut achita drepturile
salariale ale cetăţenilor români.
În urma demersurile întreprinse de Ambasada României la Bagdad pe lângă filiala din Irak a
companiei româneşti, cei 7 muncitori români vor fi repatriați în data de 2 aprilie 2015.
3. Cazul celor 9 cetăţeni români, care au fost exploatați prin muncă în Republica Elenă,
unde se aflau pentru a presta activităţi lucrative la o fermă din apropierea oraşului Patras,
aparținând unui cetățean grec.
Aflându-se în faţa unui conflict de muncă, generat de neînțelegerile cu angajatorul în ceea ce
privește condiţiile dure de muncă, precum și refuzul de a li se plăti sumele datorate cu titlu
de salariu, cetăţenii români au solicitat sprijinul misiunii diplomatice la Atena. În acest sens,
misiunea diplomatică a întreprins demersurile legale pe lângă autorităţile competente, în

vederea verificării aspectelor semnalate. De asemenea, Ambasada României la Atena a
acordat ajutor umanitar cetăţenilor aflaţi în dificultate.
Cetăţenii români au fost asistați de către Ambasada României la Atena și o organizaţie nonguvernamentală, până la finalizarea procedurii de repatriere, care a avut loc în a doua
jumătate a lunii martie.
II. Cazuri deosebite cu impact mediatic
Incendierea la Roma a unor autovehicule aparţinând unor cetăţeni români
a) La data de 1 martie 2015, cinci maşini, dintre care patru cu număr de înmatriculare românesc, au
fost incendiate pe o stradă de la periferia de est a capitalei Italiei, în afara pagubelor materiale, incidentul
nefiind soldat cu victime.
Ambasadei României la Roma a întreprins demersuri pe lângă comandamentul de pompieri din
Roma, cât şi pe lângă comandamentul central al carabinierilor, în vederea obţinerii de informaţii oficiale
referitor la circumstanţele producerii incidentului şi a identităţii deţinătorilor autovehiculelor incendiate.
Misiunea diplomatică română a acordat unuia dintre cetăţenii români asistenţă consulară, în sensul
eliberării unei procuri speciale, pentru obţinerea unor duplicate ale actelor maşinii în vederea radierii
acesteia din circulaţie.
b) La data de 8 martie 2015, la Roma a avut loc un nou caz de incendiere a autoturismului aparţinând
unui cetăţean român .
Şi în acest caz misiunea diplomatică română a întreprins imediat demersuri pe lângă autorităţile de
poliţie locale, cu solicitarea de declanşare a procedurilor de investigaţie specifice, în vederea verificării
semnalărilor şi clarificării situaţiei la faţa locului.
Şeful secției consulare a misiunii diplomatice române la Roma a luat legătura cu cetăţeanul
român al cărui autoturism a fost incendiat şi i-a oferit asistență consulară, acesta precizând că nu
se impun demersuri suplimentare din partea misiunii diplomatice, întrucât în afara autoturismului
incendiat, nu a suferit alte daune.
Misiunea diplomatică română a adresat o Notă Verbală Ministerului Afacerilor Externe italian, prin
care a transmis preocuparea comunităţii româneşti din Italia, precum şi îngrijorarea opiniei publice din
România faţă de evenimentele mai sus menționate, solicitând în acest sens desfăşurarea cu celeritate a
anchetei şi identificarea vinovaţilor de producerea incendiilor.
III. Atentate teroriste
a. Tunisia
La data de 18 martie 2015, la muzeul Bardo din capitala Tunisiei, a avut loc un atac
armat.
În urma demersurilor întreprinse de Ambasada României la Tunis pe lângă autoritățile
competente tunisiene, a rezultat că printre victimele atacului nu s-au aflat şi cetățeni români.
Ambasadorul României la Tunis se afla în momentul atacului în clădirea Parlamentului, aflată în
apropierea muzeului, acesta fiind evacuat în siguranță.

b. Danemarca
La data de 18 martie 2015 în două puncte din capitala daneză, au avut loc atacuri armate, soldate
cu doi morţi şi cinci răniţi, în urma cărora centrul oraşului Copenhaga a fost închis traficului.
În urma demersurilor întreprinse de Ambasada României la Copenhaga pe lângă autoritățile
competente tunisiene, a rezultat că printre victimele atacului nu s-au aflat şi cetățeni români
c. Suedia
La data de 18 martie 2015, într-un restaurant situat la periferia oraşului Göteborg , a avut loc un
atac armat, soldat cu mai multe victime.
În urma demersurilor întreprinse de Ambasada României la Stokholm pe lângă autoritățile
competente tunisiene, a rezultat că printre victimele atacului nu s-au aflat şi cetățeni români

b. Situație arestări – martie 2015
1.Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români arestați în perioada de referinţă în afara granițelor țării,
despre a căror situaţie au fost informate misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României
din străinătate, este de 482.
2. Preponderenţa pe ţări

Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia, urmată de Spania, Suedia, Turcia şi Germania.
3. 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;
supravegherea respectării drepturilor procesuale ale acestora în ceea ce priveşte punerea la
dispoziţie a unui avocat din oficiu şi a unui traducător, acolo unde situaţia o impune;
preluarea declaraţiilor de consimţământ 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.

1. 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.

V. Situație accidente – martie 2015

1. Numărul de cetăţeni români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada
de referință

Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români accidentați în afara granițelor țării, despre a căror situaţie
au fost informate misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, în
intervalul menționat, este de 12.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Germania (3), urmată de Ungaria (2).

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:





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.

VI. Situație decese – martie 2015
1. Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în
străinătate, numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor țării, despre a căror situaţie au
fost informate misiunile României în intervalul menționat, este de 58. Această cifră nu reflectă
fidel 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.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Germania (22), Italia (15) şi Spania
(7).
5. 5.3. 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).

6. 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.

VII. Situație spitalizări martie 2015

1. Numărul cetăţenilor români spitalizaţi în perioada de referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate,
numărul cetăţenilor români spitalizaţi în afara granițelor țării, despre a căror situaţie au fost
informate misiunile României în intervalul menționat, este de 12.
2. Preponderenţa pe ţări
Italia se află pe primul loc, cu un număr de 3 persoane de cetăţenie română internate, urmată de
Franţa(2) și Austria (2).

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






menţinerea legăturii permanente cu unităţile medicale în care se află internaţi cetăţenii
români;
eliberarea de documente (Titluri de Călătorie) pentru întoarcerea cetăţenilor români în
România, în cazurile de repatriere;
efectuarea demersurilor în vederea repatrierii asistate a cetăţenilor români;
contactarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului
Sănătăţii;
traduceri ale rapoartelor medicale transmise de către unităţile sanitare.

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.

Spitalizaţi martie 2015

Austria

2

Franţa

2

Germania Grecia

1

1

Italia

3

Marea
Britanie

1

Ucraina

1

Ungaria

1

