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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA AUGUST 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna august 2015 de către Departamentul Consular,
amintim cazurile complexe, care au avut un grad de dificultate sporit, în care cetăţenii români
s-au aflat în situaţii deosebite, care au necesitat soluţionarea în regim de urgenţă, unele dintre ele
fiind reflectate şi în presă:
1.

La data de 6 august 2015, pe autostrada Egnathia din nordul Greciei, în zona localității

Asprovalta, s-a produs un accident în care a fost implicat un autoturism în care călătoreau trei
cetățeni români, dintre care doi au decedat.
Cetăţenii români decedaţi au fost transportați la morga spitalului din localitatea Serres din nordul
Greciei. Unitatea spitalicească unde fusese adus, în regim de urgenţă, cetăţeanul român rănit în
accident, a confirmat faptul că acesta era conștient și se afla în afara oricărui pericol.
Consulatul General al României la Salonic a păstrat legătura în permanenţă atât cu familiile
cetăţenilor români, cât şi cu autorităţile locale pe toată durata desfăşurării evenimentelor.
2.

La data de 7 august 2015, s-a produs un accident rutier în Germania, soldat cu decesul a

doi cetăţeni români şi rănirea altor cinci.
Potrivit informațiilor obținute, microbuzul, condus de un șofer de cetățenie română, se deplasa
din România spre Spania şi a lovit un utilaj de întreținere a autostrăzii, staționat pe banda de
urgență, într-o zona cu restricție de viteză.
În urma impactului, au decedat două persoane, inclusiv șoferul, iar ceilalți cinci pasageri au fost
spitalizați în stare gravă, în trei spitale din regiune.
Consulatul General al României la Munchen a păstrat legătura permanentă atât cu autorităţile
germane cât şi cu spitalele unde s-au aflat internați cetățenii români pe toată durata desfăşurării
evenimentelor. Totodată, oficiul consular român a păstrat legătura cu aparţinătorii persoanelor
decedate şi cu cetăţenii români răniţi, până la externarea acestora.

3.

La data de 12 august 2015 Consulatul General al României la Gyula a fost informat de

către autorităţile maghiare despre producerea unui accident de circulaţie pe autostrada M35, în
apropierea localităţii Debrecen, soldat cu rănirea a 6 cetăţeni români dintre care şi trei minori.
Accidentul rutier a fost cauzat de explozia unei roţi a microbuzului, acesta derapând şi
lovindu-se de parapeţii de pe marginea drumului. În urma impactului, unul dintre minori a fost
proiectat prin parbriz. Patru cetăţeni români, inclusiv minorul rănit, au fost transportaţi în regim
de urgenţă, la spitalul judeţean din Debrecen, în stare gravă.
Consulatul General al României la Gyula a monitorizat evoluţia cazului, fiind în permanentă
legătură cu autorităţile competente maghiare, cu spitalul în care a fost internat minorul grav rănit,
până la externarea acestuia, şi cu familia din România a cetăţenilor români implicaţi în accident.
4.

La data de 26 august 2015 Ambasada României la Atena a fost informată cu privire la

decesul unui marinar român, aflat la bordul unei nave care circula dinspre Vasiliko, Cipru, spre
Tutunciftlick, Turcia. Dispariţia marinarului român de la bordul navei fusese constatată în cursul
zilei de 25 august 2015, în timp ce nava se afla în apropierea insulei Rhodos.
Conform procedurilor specifice în domeniu, au fost demarate de urgenţă operaţiunile de căutare,
în urma cărora a fost găsit trupul neînsufleţit al cetăţeanului român.
Ambasada României la Atena a monitorizat cazul, păstrând permanent legătura cu autorităţile
locale şi familia marinarului român decedat, asigurând asistenţa consulară necesară în vederea
îndeplinirii formalităţilor de repatriere a trupului neînsuflețit.
5.

În contextul situaţiei actuale, generate de fenomenul migraţiei ilegale către spaţiul

Uniunii Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare române din Ungaria şi Austria s-au
confruntat în ultima perioadă cu numeroase cazuri ale unor cetăţeni români, reţinuţi/arestaţi de
către autorităţile locale sub suspiciunea de trafic de persoane.
Niciunul dintre cetăţenii români implicaţi în cazuri de acest gen nu a solicitat asistenţă consulară
misiunilor diplomatice/oficiilor consulare din statele respective.
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare române menţin în continuare legătura cu autorităţile
competente în cazurile cetăţenilor români reţinuţi/arestaţi preventiv pentru trafic de persoane.

II.

CONFLICTE DE MUNCĂ

Pe parcursul lunii august 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 de cetăţenie
română ale traficului de persoane.
În toate cazurile semnalate, reprezentanţele diplomatice şi oficiile 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
române:

1.

Situaţia unui grup de 8 cetăţeni români, semnalată de către aceştia la data de 4 august

2015 Ambasadei României în Italia.
Cetăţenii români au fost angajaţi prin intermediul unei firme din România, pentru a desfăşura
activităţi de muncă în Italia, în domeniul agricol.
Aceştia au semnalat că ar fi fost supuşi unor abuzuri din partea angajatorilor, reclamând
condiţiile improprii de cazare, nerespectarea programului de muncă şi refuzul de a fi plătiţi
pentru munca prestată.
Secţia consulară a Ambasadei României la Roma a pus de urgenţă la dispoziţia celor 8 cetăţeni
un avocat român, care le-a acordat gratuit sprijin legal, însoţindu-i la Comisariatul de Poliţie
pentru a formula plângere împotriva angajatorilor.
Cazul s-a aflat atât în atenţia Secţiei Consulare a Ambasadei României la Roma cât şi a biroului
ataşatului pentru probleme de muncă şi sociale al misiunii diplomatice române, care au făcut
toate demersurile necesare pentru repatrierea la cerere a celor în cauză şi continuarea anchetei de
către autorităţile italiene.
2.

Situaţia unui cetăţean român care a solicitat sprijinul Ambasadei României la

Copenhaga, reclamând că fusese sechestrat și bruscat în restaurantul în care lucra legal. Cazul
cetăţeanului român s-a aflat în atenția misiunii diplomatice române din Danemarca încă din data
de 29 iulie 2015, când acesta a contactat atașatul pentru probleme de muncă și sociale,

solicitându-i sprijinul întrucât angajatorul pentru care lucra legal îl obliga să lucreze 70 de ore pe
săptămână, în loc de 20 cât era stipulat în contractul de muncă, fără zile libere şi fără a fi platit
corespunzător pentru orele suplimentare prestate.
Atașatul pentru probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României la Copenhaga a
solicitat sprijinul organizației sindicale al cărui membru este cetăţeanul român, în vederea
însoțirii petentului la poliția daneză în scopul formulării unei plângeri scrise împotriva
angajatorului și a celorlalte persoane implicate în sechestrarea sa.
Misiunea diplomatică a menţinut legătura cu cetăţeanul român şi cu autorităţile daneze
competente şi a acordat asistenţă consulară de specialitate, în limita competenţelor legale.
3.

Cazul unui grup de 6 cetăţeni români, posibile victime ale traficului de persoane, care

au solicitat asistenţă consulară Ambasadei României la Dublin. Aceştia au fost sechestrați într-o
spălătorie auto din Irlanda.
La solicitarea ataşatului de interne din cadrul misiunii diplomatice române, Unitatea de
Combatere a Traficului de Persoane, cu sprijinul polițiștilor din orașul Letterkenny,
departamentul Donegal, au procedat la identificarea locației unde se aflau cei 6 cetățeni români.
Aceştia erau forțați să muncească de către alți conaţionali.
Cetăţenii români au fost conduși la sediul poliției, fiind ulterior cazați într-un centru destinat
victimelor traficului de persoane şi, în cazul în care vor dori, vor putea fi repatriați cu sprijinul
Biroului din Irlanda al Organizației Internaționale pentru Migrație.
Ambasada României la Dublin monitorizează cazul, fiind în contact permanent cu autorităţile
locale irlandeze competente.
III. Situație arestaţi – august 2015
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referinţă
Conform comunicărilor transmise de autorităţile 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 367 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Germania(78), urmată de Spania (55) şi Italia (47).
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 – august 2015

1. Numărul cetăţenilor români implicaţi în accidente survenite în străinătate în perioada de
referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români accidentați în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 36 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 (16), urmată de Germania (7).
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 – august 2015

1. Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 119 persoane.
Această cifră nu reflectă totalul deceselor cetăţenilor români survenite în străinătate, întrucât, în
numeroase cazuri, familiile persoanelor decedate în străinătate nu solicită asistenţă consulară
misiunilor diplomatice şi 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 (43) şi Italia (30).
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 august 2015
1. Numărul cetăţenilor români spitalizaţi în perioada de referință
Conform comunicărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români spitalizaţi în afara granițelor
țării, în intervalul menționat, este de 45 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria (15) şi Germania (10) sunt statele cu cele mai multe 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.

