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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna decembrie 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 9 decembrie 2015, trei cetăţeni români şi doi membri de familie, cetăţeni

sirieni, au fost evacuaţi, la cerere, din Siria şi repatriaţi pe cale aeriană din Liban, cu sprijinul
misiunilor diplomatice române la Damasc şi Beirut şi al Organizaţiei Internaţionale pentru
Migraţie (OIM).
Atât cetăţenii români, cât şi membrii de familie ai acestora au părăsit în condiţii de siguranţă
Siria pe cale terestră către Liban la data de 8 decembrie 2015.
Misiunea diplomatică de la Damasc a eliberat documentele de călătorie necesare repatrierii celor
trei cetăţeni români, iar filiala de la Damasc a OIM a asigurat transportul grupului prin
suportarea costurilor aferente repatrierii. De asemenea, grupul a fost asistat de către reprezentanţi
ai Ambasadei României la Beirut şi ai OIM pentru îndeplinirea formalităţilor de îmbarcare în
aeronava cu care au fost repatriaţi.

2.

La data de 9 decembrie 2015, un cetăţean român şi doi membri ai familiei acestuia,

cetăţeni sirieni – refugiaţi din 2012 din Siria pe teritoriul Libanului, în localitatea Rayak din
Valea Bekaa - au fost repatriaţi pe cale aeriană din Liban, cu sprijinul Ambasadei României la
Beirut şi al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).
Misiunea diplomatică de la Beirut a eliberat documentele necesare repatrierii familiei şi a acordat
asistenţă consulară de specialitate în perioada 7-9 decembrie 2015. De asemenea, grupul a fost

asistat de către reprezentanţi ai ambasadei române şi ai OIM pentru îndeplinirea formalităţilor de
îmbarcare în aeronava cu care au fost repatriaţi.
Mai multe organizaţii neguvernamentale internaţionale care acționează în Valea Bekaa au fost
informate cu privire la situaţia familiei, în vederea acordării de sprijin umanitar. Reprezentanții
filialelor OIM din București, Beirut și Damasc au colaborat pentru identificarea unor soluții
financiare pentru repatrierea familiei, asigurând transportul grupului prin suportarea costurilor
aferente atât repatrierii, cât şi asigurării unei locuințe temporare în București.
Până în prezent, în cooperare cu filialele OIM din București, Beirut și Damasc, Ministerul
Afacerilor Externe a intervenit în mod direct pentru a asigura asistență și protecție consulară,
facilitând până în prezent evacuarea și repatrierea din Siria a unui număr de 709 cetăţeni români
şi membri de familie.

3.

În dimineaţa zilei de 13 decembrie 2015, pe autostrada M5 din Ungaria a avut loc un

accident rutier în care a fost implicat un autotren românesc, la bordul căruia se aflau doi cetăţeni
români. În urma impactului, una dintre persoanele de cetăţenie română a decedat, alta fiind
rănită.
Reprezentanţii Ambasadei României la Budapesta şi ai Consulatului General al României la
Szeged au întreprins, în regim de urgenţă, demersurile legale pe lângă autorităţile ungare
competente, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la circumstanţele
producerii accidentului şi starea de sănătate a cetăţeanului român rănit.
Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii poliţiei ungare, autotrenul la volanul căruia se
afla unul dintre cetăţenii români a intrat în coliziune cu un alt autotren, urmare unei manevre
neregulamentare efectuate de către şoferul acestuia din urmă.
Cetăţeanul român rănit uşor, şofer al autotrenului, a fost transportat de urgenţă la spitalul din
localitatea Kecskemet.

4.

În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2015, în portul Penang din Malaysia a avut loc un

accident soldat cu decesul unui navigator român şi rănirea gravă a altuia.
În acest sens, Ambasada României la Kuala Lumpur a întreprins, de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile locale competente, în vederea obţinerii de informaţii cu privire la circumstanţele
producerii accidentului şi starea de sănătate a navigatorului român rănit. Totodată, reprezentanţii

misiunii diplomatice române l-au contactat pe reprezentantul Inspectors and Maritime
Organizations (ITF) România și pe cel al Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLB) Constanţa.
Ambasada României la Kuala Lumpur a contactat spitalul unde a fost internat navigatorul român,
purtând discuţii cu medicii, în vederea transportării pacientului la Institutul Național Cardiologic
din Kuala Lumpur sau la o clinică din Singapore. De asemenea s-a luat legătura atât cu agentul
local al navei, cât şi cu managerul general norvegian al companiei şi cu agenții de asigurări ai
firmei.
În vederea obţinerii de sprijin pentru transportul cetăţeanului român, ambasada României a
contactat Ministerul Afacerilor Externe al Malaysiei, Departamentul Consular și Centrul de
urgență, șeful Statului major al Forțelor Armate malaysiene și Centrul de urgență al Ministerului
Apărării.
Transportul pacientului la Kuala Lumpur a avut loc la data de 2 ianuarie 2015, cu un elicopter
privat. Ambasada României la Kuala Lumpur continuă monitorizarea situaţiei navigatorului
român rănit şi menține în permanenţă legătura cu soția acestuia, cu autorităţile locale, cu agentul
local și cu managerul general al companiei.

5.

În dimineaţa zilei de 31 decembrie 2015, pe autostrada A1, în zona localităţilor italiene

Ferentino şi Anagni, a avut loc un grav accident rutier în care a fost implicat un autocar cu 60 de
persoane la bord. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 44 de persoane, dintre care 10 grav.
Reprezentanţii Ambasadei României la Roma au întreprins, în regim de urgenţă, demersurile
legale pe lângă autorităţile italiene competente, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare
cu privire la circumstanţele producerii accidentului şi pentru a verifica dacă printre victime se
află și cetăţeni români.
Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii poliției italiene, printre pasagerii
autocarului se afla şi un cetăţean român, care nu a necesitat însă îngrijiri medicale, fiind
transferat într-un alt autocar.
Ambasada României la Roma s-a aflat în legătură permanentă cu poliția italiană până la
finalizarea procedurilor specifice și stabilirea identității tuturor persoanelor implicate, fiind
pregătită să acorde asistenţă consulară de specialitate.

6.

În seara de 31 decembrie 2015, într-un hotel situat în centrul oraşului Dubai s-a declanşat

un incendiu, incidentul soldându-se cu rănirea mai multor persoane.
Consulatul General al României la Dubai a luat legătura imediat cu autorităţile locale emirateze,
pentru

a
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Oficiul consular român a primit o cerere de asistenţă din partea unei persoane de cetăţenie
română, care se afla cazată împreună cu familia în hotelul respectiv, la momentul producerii
incendiului.
Reprezentanţii Consulatului General al României la Dubai au contactat reprezentanţii hotelului,
care au pus la dispoziția persoanelor evacuate cazare, o sumă de bani, cartele de telefon locale
pentru a suna în străinătate şi asistenţă medicală.
Totodată, reprezentaţii hotelului au asigurat că au fost efectuate toate demersurile pe lângă poliţia
locală pentru a emite acte justificative privind pierderea documentelor persoanelor afectate.
Oficiul consular român a emis titluri de călătorie, în regim de gratuitate, necesare întoarcerii în
România pentru familia de cetăţeni români.
Consulatul General al României la Dubai s-a aflat în legătură permanentă cu cetăţeanul român şi
familia acestuia, asigurându-se că au beneficiat de toate facilităţile oferite de reprezentanţii
hotelului.
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II.

SITUAȚIE ARESTAŢI – DECEMBRIE 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 485 de persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI ARESTAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN LUNA
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Preponderenţa pe ţări

Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia (164), urmată de Spania (118) şi Germania (80).

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.

III.

SITUAȚIE ACCIDENTAŢI – DECEMBRIE 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 10 persoane.

Preponderenţa pe ţări

2.

Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Ungaria (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.

IV.

1.

SITUAȚIE DECESE – DECEMBRIE 2015
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 129 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 Italia (45) şi Germania (32).

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 SPITALIZAŢI DECEMBRIE 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 20 de persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI SPITALIZAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN LUNA
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2.

Preponderenţa pe ţări

Ungaria (5) şi Franţa (3) sunt statele cu cele mai multe persoane de cetăţenie română internate.

3.
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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.

