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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IUNIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna iunie 2015 de către Departamentul Consular,
amintim cazurile complexe, în care cetăţeni români s-au aflat în situaţii deosebite care au
necesitat soluţionarea în regim de urgenţă.
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1. Evacuare cetăţeni români din Yemen
În cursul zilei de 15 iunie 2015, un alt grup format din doi cetăţeni români şi un membru de
familie a solicitat sprijinul autorităţilor române în vederea evacuării din Yemen. Grupul a fost
evacuat pe cale terestră, în siguranţă, din localitatea Aden (Yemen), către Arabia Saudită.
Ambasadele României la Riad şi Abu Dhabi au întreprins demersurile legale pe lângă autorităţile
de frontieră, în vederea facilitării obţinerii vizelor de intrare în Arabia Saudită pentru toţi
membrii grupului.
Pe întregul parcurs către frontiera cu Arabia Saudită, grupul s-a aflat în legătură permanentă cu
reprezentanții Ambasadei României la Abu Dhabi şi Riad, care au monitorizat deplasarea
acestuia în siguranţă spre frontiera saudită.
Astfel, la data de 15 iunie 2015, ora locală 13.30, familia formată din 2 cetăţeni români şi un
membru de familie, a tranzitat, în siguranţă, frontiera yemenito-saudită prin Punctul de Trecere a

Frontierei Al Wadiah, urmând ca Ambasada României la Riad să asigure asistenţa consulară
specifică în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor de repatriere.
Ministerul Afacerilor Externe menţionează că numărul total al persoanelor evacuate din
Republica Yemen însumează 76 de persoane, dintre care 64 de cetăţeni români şi 12 membri 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.
2. Evacuare cetăţeni români din Siria
În cursul zilei de vineri, 26 iunie 2015, o familie formată din trei cetăţeni români (dintre care doi
minori) şi un membru de familie cetăţean sirian, a fost repatriată, la cerere, din Siria, cu sprijinul
misiunilor diplomatice ale României la Damasc și Beirut, precum şi cu cel al Organizației
Internaționale pentru Migrație (OIM), biroul Damasc.
Formalitățile de tranzitare a frontierelor siriană și libaneză au fost efectuate, la data de 25 iunie
2015, cu sprijinul misiunilor diplomatice ale României la Damasc şi Beirut, iar deplasarea din
Damasc până la frontiera siriană s-a efectuat cu un autobuz pus la dispoziţie de OIM. Família a
fost preluată din punctul libanez de frontieră de către reprezentanţii misiunii diplomatice a
României la Beirut împreună cu un reprezentant al biroului OIM Beirut.
Familia formată din trei cetăţeni români şi un membru de familie a sosit la Bucureşti în cursul
dimineţii de 26 iunie 2015.
Până în acest moment, de la deteriorarea situației de securitate din zonă, au beneficiat de
asistență consulară în vederea evacuării din Siria, un număr de aproximativ 600 de cetățeni
români și membrii de familie ai acestora.
3.

Cetăţeni români reţinuţi în Marea Britanie

La data de 7 iunie 2015, în portul Dover din Marea Britanie a avut loc un incident în urma căruia
trei cetăţeni români au fost arestaţi de către autorităţile de poliţie locale.
Cetăţenii români, doi șoferi și ghidul unui autocar, au fost arestaţi întrucât la bordul autocarului,
care transporta 43 de pasageri, a fost descoperită o cantitate mare de substanţe stupefiante.
Ambasada Romaniei la Londra a fost informată cu privire la această situaţie şi a întreprins
demersurile legale pe lângă autorităţile locale competente în vederea obţinerii unor informaţii
suplimentare cu privire la motivul arestării şi situaţia juridică a cetăţenilor români.
Celorlalți cetăţeni români aflaţi la bordul autocarului, care a fost reţinut pentru cercetări, le-a fost
acordată asistenţă consulară din partea misiunii diplomatice care a acţionat imediat, pentru ca
aceştia să-și poată continua călătoria în siguranță.

4. Accident rutier produs pe teritoriul Ungariei
În dimineaţa zilei de 11 iunie 2015, pe autostrada M5, pe raza orașului Kiskunfelegyhaza, judeţul
Bacs-Kiskun, a avut loc un accident rutier în care au fost implicați trei cetățeni români.
În accident a fost implicat un autoturism în care călătoreau trei cetățeni români.
În urma impactului, pasagerul din partea dreaptă a suferit răni grave și a decedat la fața locului.
Șoferul și pasagerul care călătorea pe bancheta din spate a autoturismului au fost transportați de
urgență la spital, aflându-se în prezent în ţară.
Consulatul General al României la Szeged a menţinut în permanenţă contactul cu autorităţile
locale şi unitatea medicală în care au fost internaţi cei doi cetăţeni români, acordând asistenţa
consulară necesară repatrierii trupului neînsufleţit al cetăţeanului român decedat în accidentul
rutier.
5. Accident rutier produs în Italia, în care a fost implicat un autobuz cu cetăţeni români
În noaptea de 6 spre 7 iunie 2015, pe autostrada A3, în dreptul localităţii Petina, Italia, a avut loc
un accident în care a fost implicat un autocar la bordul căruia se aflau 50 de cetăţeni români.
Şoferul autocarului a adormit la volan, autocarul acroşând parapetul de la marginea şoselei. În
accident au fost rănite 5 persoane, dintre care doi cetăţeni români au necesitat îngrijiri medicale,
fiind transportaţi la spitalele din Polla, respectiv Oliveto Citra.
Ambasada României la Roma a menținut în permanenţă legătura cu autoritățile locale italiene, cu
unităţile medicale în care s-au aflat cetăţenii români şi a acordat asistenţă consulară de
specialitate, în limita competenţelor legale.
6. Accident rutier produs în Bulgaria, soldat cu decesul a doi cetăţeni români şi rănirea
altor trei
La data de 27 iunie 2015, în apropierea orașului Varna s-a produs un accident rutier pe
autostrada Hemus din Bulgaria, soldat cu decesul a doi cetăţeni români și rănirea altor trei.
Toţi cei 5 cetăţeni români au fost transportaţi la spitalul Sfânta Ana din Varna, unde doi dintre ei
au decedat. În prezent, cei trei cetăţeni români răniţi în accident au fost externaţi.
Ambasada României la Sofia a acordat asistenţa consulară specifică, necesară repatrierii trupului
neînsufleţit pentru unul dintre cetăţenii români decedaţi. De asemenea, misiunea diplomatică
română a acordat sprijinul necesar transportării în România a unuia dintre cetăţenii români răniţi,
intermediind dialogul între spital, familie și autoritățile române.
Ambasada României la Sofia a intervenit pe lângă autoritățile bulgare competente în vederea
scutirii de la achitarea cheltuielilor medico-legale, pentru cetăţenii români decedaţi.
II.

CONFLICTE DE MUNCĂ

Pe parcursul lunii iunie 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 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 32 de cetăţeni români semnalată la data de 3 iunie 2015 Consulatului
General al României la Sevilla de către primăria din localitatea Almonte, provincia Huelva.
Cetăţenii români au călătorit în Spania, în baza unei promisiuni de a efectua activităţi lucrative,
promisiune care ulterior nu a fost respectată.
Oficiul consular român împreună cu autorităţile locale din Almonte şi cu sprijinul unei companii
româneşti de transport, au identificat soluţii pentru a rezolva situaţia în care se afla grupul de
cetăţeni români. Astfel, în urma intervenţiilor oficiului consular, autorităţile locale au pus la
dispoziţia celor 32 de cetăţeni români adăpost într-o clădire aparţinând primăriei locale, fiindu-le
asigurate hrană şi apă, iar la data de 5 iunie 2015, aceştia au fost repatriaţi cu sprijinul companiei
de transport.
2. Situaţia a două grupuri de 22 respectiv 25 de muncitori români, care au solicitat sprijinul
Ambasadei României la Doha, reclamând o serie de nemulţumiri în relaţia cu angajatorul
qatarez. Acestea erau legate de neplata la timp a drepturilor salariale, lipsa contractelor de muncă
(exista numai oferta de lucru), lipsa asigurărilor medicale precum şi lipsa permisului de
rezidenţă. Reprezentanţii ambasadei s-au întâlnit cu cei ai companiei qatareze, discuţiile
concretizându-se în emiterea permiselor de ieşire din Qatar pentru toţi cetăţenii români,
achiziţionarea biletelor de avion pentru reîntoarcerea în România şi promisiunea rezolvării
problemei restanţelor salariale.
Misiunea diplomatică a României la Doha a informat autorităţile locale despre neregulile
semnalate de către angajaţii români, în relaţia cu compania qatareză.
3. Cazul semnalat la data de 27 iunie 2015 Consulatului General al României la Barcelona, cu
privire la situaţia în care se aflau 18 cetăţeni români, aflaţi în apropiere de localitatea Flix,
Tarragona, pentru a desfăşura activităţi agricole. Aceştia reclamau neînţelegeri cu angajatorul
spaniol în ceea ce priveşte drepturile salariale, condiţiile de locuit, lipsa apei potabile şi modul în
care sunt trataţi. Oficiul consular român a sesizat poliţia locală din Tarragona şi a solicitat
sprijinul Ambasadei României la Madrid, pentru a sesiza autorităţile competente în astfel de
cazuri prin intermediul ataşatului de muncă şi probleme sociale din cadrul acesteia.

III. Situație arestaţi – iunie 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 397.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia (105), urmată de Spania (56) şi Germania (40).
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 – iunie 2015

1. Numărul cetăţenilor români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada de
referință
Conform comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din 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 22.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Bulgaria (7)),Ungaria (6), urmată de Germania(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.
V.

Situație decese – iunie 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 114.
Această cifră nu reflectă 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 Italia (28), Germania (27) şi Franţa (20).
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 iunie 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 19.
2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria, Italia, Croaţia şi Bulgaria se află pe primul loc, cu un număr de 6 respectiv 3 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 a 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.

