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CRIZE CONSULARE GESTIONATE ÎN MAI 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna mai 2015 de către Ministerul Afacerilor Externe, prin
intermediul Departamentului Consular, Celula de Criză a continuat să fie activă pentru evacuarea
cetăţenilor români din Yemen, ca urmare a deteriorării situaţiei de securitate, acţiune demarată la
data de 25 martie 2015.

În cursul nopţii de 10 spre 11 mai 2015, 5
cetăţeni români şi un membru de familie,
cetățean al Republicii Yemen, au fost evacuaţi
pe cale terestră, în siguranţă, din localitatea
Sana’a (Yemen), către Arabia Saudită.

MAI 2015

Celula de criză a MAE, prin intermediul
misiunilor diplomatice române la Abu Dhabi şi
Riad, a menţinut legătura permanentă cu
autorităţile din zonă, cu familia în cauză şi a
monitorizat întreaga deplasare a acestora pe
traseul Yemen – Arabia Saudită.
Celula de Criză

Evacuările au fost posibile datorită eforturilor
conjugate ale Celulei de Criză activate şi
coordonate de către ministrul afacerilor externe
şi ale misiunilor diplomatice române de la Riad
şi Abu Dhabi.
Astfel, în urma demersurilor complexe de
evacuare identificate, au fost repatriaţi până în
prezent un număr de 73 de persoane, dintre care
62 cetăţeni români şi 11 membrii de familie,
atât pe cale terestră către graniţa cu Arabia
Saudită cât şi pe cale aeriană cu diferite zboruri
organizate de Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie sau de alte state care au acţionat în
vederea evacuării propriilor cetăţeni.
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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA MAI 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna mai 2015 de către Departamentului Consular prin
Unitatea Comunicare şi Promovare proiecte Consulare, amintim cele care au avut un grad de
dificultate sporit, unele dintre ele fiind reflectate și în presă.

1. Accident rutier produs în Germania
În cursul dimineții de 3 mai 2015, pe o șosea din apropierea localității Reuth din Sudul Germaniei,
un autocar cu 11 pasageri la bord, aparținând unei firme de transport înregistrate în România, s-a
răsturnat în afara carosabilului. Dintre pasageri 2 erau cetățeni români, restul cetățeni ai Republicii
Moldova. Cei doi cetățeni români au suferit leziuni superficiale și au fost internați într-o clinică din
Nürnberg. Oficiul consular român de la München a menținut legătura cu autoritățile locale germane
şi cu cetăţenii români implicaţi în accident, pe toată durata desfăşurării evenimentelor.
2. Eliberarea unei nave cargo reţinută în Golful Persic din data de 28 aprilie 2015, la bordul
căreia se aflau 4 marinari români.
La data de 7 mai 2015, pentru nava Maersk Tigris reţinută din data de 28 aprilie 2015, în portul
oraşului Bandar Abbas din Golful Persic de către autorităţile iraniene, în urma unui litigiu de natură
comercială, au fost finalizate procedurile de eliberare. În urma demersurilor, nava a ridicat ancora şi
a pornit spre portul Jebel Ali (Arabia Saudita), destinaţia finală.
Membrii echipajului, printre care şi 4 cetăţeni români, au fost în siguranţă, pe toată perioada
incidentului şi şi-au desfăşurat activitatea în condiţii normale la bordul navei.
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3. Decesul unui marinar român la bordul unei nave maritime, în timp ce aceasta se afla în
portul din Skikda, Algeria.
Decesul cetăţeanului român a avut loc la data de 5 mai 2015, la bordul unei nave maritime, în timp
ce aceasta se afla în portul din Skikda, Algeria. Acesta a fost grav accidentat, în timpul efectuării
unor manevre pe nava unde lucra, decedând la spitalul din localitate.
Ambasada României în Algeria a întreprins demersurile legale pe lângă autorităţile locale, în
vederea obţinerii documentelor oficiale emise de către autorităţile algeriene, acordând asistenţă
consulară în vederea repatrierii trupului neînsufleţit al marinarului român.
4. Accident de elicopter în nordul Pakistanului.
În accidentul de elicopter produs la data de 8 mai 2015 în nordul Pakistanului, se aflau la bord mai
mulţi cetăţeni străini, printre care şi ambasadorul României în Pakistan.
În urma accidentului, și-au pierdut viața șase persoane (ambasadorii Norvegiei şi Filipinelor, doi
piloţi şi soţiile ambasadorilor indonezian şi malaysian), ambasadorul român fiind în afara oricărui
pericol. Ambasada României la Islamabad s-a aflat permanent în contact cu autorităţile locale şi cu
şeful misiunii, aflat la faţa locului, monitorizând cu prioritate evoluţia cazului.
5. Accident rutier produs în Slovenia, soldat cu decesul unui cetățean român şi rănirea altor 7
În dimineaţa zilei de 8 mai 2015, s-a produs un accident rutier, pe autostrada Maribor –
Ljubljana, soldat cu decesul unui cetățean român şi rănirea altor 7. Dintre cetăţenii români implicaţi
în accident, 5 au fost răniţi uşor, având o stare medicală bună, iar 2 au fost supuşi unor intervenţii
chirurgicale. Ambasada României la Ljubljana a păstrat permanent legătura cu autorităţile slovene,
cu familia persoanei decedate pentru îndeplinirea formalităților legale necesare pentru
repatrierea corpului neînsufleţit şi cu cetățenii români aflați la spital.
6. Accident rutier produs în Egipt
Accidentul rutier produs la data de 11 mai 2015 în localitatea Hurgada, Egipt, în care a fost implicat
un autocar în care se aflau şi turişti având dublă cetăţenie, română şi a Republicii Moldova, s-a
soldat cu decesul a 2 cetăţeni având dublă cetăţenie şi rănirea uşoară a altora. Misiunea diplomatică a
acordat asistenţa consulară legală, în vederea efectuării demersurilor pentru transportul corpurilor
neînsufleţite ale victimelor în Republica Moldova, ţara lor de origine, la solicitarea familiilor
persoanelor decedate.
7. Producerea unui accident rutier în Ungaria soldat cu rănirea a 5 cetăţeni români
Accidentul rutier s-a produs în seara zilei de 12 mai 2015, în apropierea localităţii Kiskunhalas,
judeţul Bacs-Kiskun, fiind implicate două microbuze în unul dintre acestea aflându-se 5 cetățeni
români.
În urma impactului, un cetățean român a suferit răni grave, acesta necesitând transportul cu
elicopterul, ceilalți 4 cetățeni români fiind spitalizaţi cu răni mai uşoare. Consulatul General al
României la Szeged a menţinut legătura cu poliţia din Bacs-Kiskun, cu unităţile medicale în care sau aflat cetăţenii români, şi au acordat asistenţa consulară de specialitate, în limita competenţelor
legale.
8. Bombă descoperită într-un autocar bulgăresc la bordul căruia se aflau şi 7 români.
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La data de 16 mai 2015, într-un autocar cu numere de înmatriculare bulgare, care circula pe ruta
Praga – Varna via România, a fost găsită o bombă artizanală. La bordul autovehiculului se aflau 7
pasageri de cetăţenie română. Pirotehniştii unguri au îndepărtat dispozitivul într-o parcare de pe
centura Budapestei, iar călătoria a continuat. Cazul a fost monitorizat de către misiunile diplomatice
ale României de la Budapesta şi Sofia până la deblocarea situaţiei şi continuarea călătoriei în condiţii
de siguranţă.
9. Situaţia femeii cu dublă cetăţenie, română şi finlandeză, ai cărei copii ar fi fost preluaţi
abuziv de către autoritățile din localitatea Tampere, Finlanda.
Ambasada României la Helsinki a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale competente în
domeniul protecţiei minorilor, inclusiv la nivelul ataşatului însărcinat cu probleme de muncă şi
sociale din cadrul Ambasadei, pentru a obţine clarificări în ceea ce priveşte situaţia celor doi minori
precum şi circumstanţele care au determinat preluarea acestora de către serviciile sociale finlandeze.
Reprezentanţii misiunii diplomatice au comunicat persoanei în cauză faptul că ambasada nu se poate
opune executării unei hotărâri judecătorești, competenţele misiunilor diplomatice fiind limitate în
asemenea situaţii şi au pus la dispoziţia cetăţenei române o listă de avocaţi care au drept de practică
pe teritoriul finlandez şi care o pot reprezenta în faţa instanţelor de judecată ale statului finlandez,
inclusiv în ceea ce priveşte exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoreşti.

II.

Trafic de persoane ți conflicte de muncă

Pe parcursul lunii mai 2015, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate sau 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 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 cetăţeni români semnalată Consulatului General al României la Bonn la data
de 21.05.2015, de către un cetăţean român, reprezentant legal al unor firme româneşti, care a relatat
în numele acestora faptul că nu li s-au onorat drepturile salariale pentru munca prestată.
Cetăţenii români au semnat în lunile ianuarie şi februarie 2015, două contracte de prestare de servicii
cu o firmă germană pentru executarea unor lucrări în incinta unui şantierului naval. La data de
04.05.2015, subcontractorul german a hotărât să încheie colaborarea cu firmele româneşti
subcontractoare, cetăţenii români fiind concediaţi, fără a li se aduce la cunoştinţă vreun motiv.
Consulatul General al României Bonn a menţinut legătura cu autorităţile locale şi cu reprezentantul
legal al firmelor româneşti, căruia i-au fost transmise datele unui avocat specializat în drept
comercial şi litigii de muncă pentru a iniţia în instanţă eventuale demersuri juridice, deoarece acestea
sunt realizate potrivit legislaţiei germane doar în formă scrisă, în limba germană, cu respectarea
anumitor condiţii de fond şi de formă.
2. Situaţia unui grup de 10 cetăţeni români, posibile victime ale traficului de persoane.
Consulatul General al României la Gyula a fost informat la data de 30 mai 2015, despre situaţia unui
grup de 10 cetăţeni români, care au solicitat asistență consulară, susținând că au fost exploatați prin
muncă.
Conform declarațiilor cetățenilor români, aceştia sosiseră în Ungaria pentru a presta activităţi
lucrative sezoniere, urmând să fie plătiţi cu ziua şi să li se asigure cazare gratuită.
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Cetăţenii români fuseseră cazaţi într-o casă părăsită, în condiţii insalubre şi inadecvate pentru locuit,
nefiind plătiţi pentru zilele de muncă şi abandonaţi fără bani, mâncare şi apă de către persoana care
intermediase angajarea lor.
Reprezentanţii Consulatului General al României la Gyula s-au deplasat de urgenţă la faţa locului,
preluându-i pe toţi cei zece cetăţeni români şi transportându-i la Punctul de Trecere a Frontierei
Gyula (HU) – Vărşand (RO) pe cale rutieră şi asigurându-le hrană şi apă. Pe toată perioada
acordării asistenţei consulare, Consulatul General al României la Gyula a păstrat legătura cu
familiile cetăţenilor români exploataţi.

III. Situație arestaţi – mai 2015
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referinţă
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 229.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români implicaţi
este Italia (74), urmată de Spania (39) şi Germania (23).

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
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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 – mai 2015
1. Numărul cetăţenilor 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 28.

CETĂĂENI ROMÂNI IMPLICAĂI ÎN
ACCIDENTE ÎN LUNA MAI 2015
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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 Italia şi Austria (5).

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 – mai 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 diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate în intervalul menționat, este
de 65. 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.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (27), Germania (18) şi Spania (4).
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 mai 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 diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate în intervalul
menționat, este de 21.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria şi Italia se află pe primul loc, cu un număr de 8 respectiv 4 persoane de cetăţenie română
internate.
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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