SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
IANUARIE 2016

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IANUARIE 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna ianuarie 2016 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 2 ianuarie 2016, Ambasada României la Sofia a fost informată cu privire la

situaţia deosebită a unui cuplu de cetăţeni români, al căror autoturism a fost furat din parcarea
hotelului în care erau cazaţi în oraşul Veliko Târnovo din Bulgaria. Cetăţenii români au solicitat
sprijinul misiunii diplomatice române în vederea depunerii plângerii cu privire la furtul maşinii
personale la organele de poliţie bulgare.
Reprezentanţii Ambasadei României la Sofia s-au asigurat că drepturile cetăţenilor români au
fost respectate şi că au fost întocmite toate documentele necesare desfăşurării anchetei în acest
caz, la nivelul autorităţilor bulgare.
Misiunea diplomatică română s-a aflat în contact permanent cu autorităţile locale şi cu cetăţenii
români, acordând asistenţă consulară de specialitate, în limita competenţelor legale.

2.

La data de 12 ianuarie 2016, în piaţa Sultanahmet din Istanbul a avut loc un atac soldat cu

mai multe victime.
Consulatul General al României la Istanbul a întreprins demersurile specifice pe lângă
autorităţile locale turce, pentru a obţine date suplimentare.
Potrivit informaţiilor furnizate de către autorităţile competente, în rândul persoanelor decedate nu
au existat cetăţeni români. De asemenea, în urma contactării de către oficiul consular român a
spitalelor în care au fost internate victimele incidentului, a rezultat că printre persoanele rănite
nu se află cetățeni români.

Ambasada României la Paris a fost informată la data de 12 ianuarie 2016 de

3.

către personalul penitenciarului Chateauroux, despre sinuciderea în detenţie a unui cetăţean
român.
Acesta a fost arestat la data de 27 iunie 2013, în baza unui mandat pronunţat de Tribunalul de
Mare Instanţa Paris şi executa o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 7 ani.
Cazul cetăţeanului român era cunoscut la nivelul misiunii diplomatice române, întrucât a existat
o corespondenţă între funcţionarii cu atribuţii consulare şi acesta, misiunea diplomatică română
acordând sprijin în limita competențelor, atât în relația cu reprezentantul legal al cetățeanului
român cât și cu conducerea penitenciarului.
Familia cetățeanului român a fost informată de către personalul penitenciarului cu privire la
deces iar misiunea diplomatică română a acordat asistență consulară de specialitate acesteia, în
limita competenţelor legale.

4.

În urma atacului produs în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 2016, într-un hotel din capitala

Republicii Burkina Faso, Ouagadougou, incident soldat cu mai multe victime, Ambasada
României la Dakar a întreprins, în regim de urgenţă, demersurile specifice pe lângă autorităţile
competente, pentru a verifica dacă au fost afectaţi cetăţeni români.
Potrivit informaţiilor obţinute de către misiunea diplomatică română din partea autorităţilor
locale, în incidentul semnalat nu a fost implicată nicio persoană de cetăţenie română.
5.

La data de 23 ianuarie 2016, Ambasada României la Bangkok a primit o sesizare telefonică

cu privire la un accident și posibil deces al unui cetățean român în Chiang Mai, Thailanda.
Misiunea diplomatică română a contactat în regim de urgenţă autoritățile locale din Chiang Mai
și, în urma verificărilor întreprinse de dispeceratul de urgență al poliției, informația a fost
confirmată. Cetățeanul român a decedat la data de 22 ianuarie 2016, în urma unui accident de
motocicletă.
Ambasada României la Bangkok a informat familia cetățeanului român cu privire la decesul
acestuia şi a oferit asistenţa consulară specifică în astfel de cazuri.

6.

Ambasada României în Slovenia a fost informată de către autorităţile locale cu privire la

producerea, în data de 30 ianuarie 2016, a unui accident rutier în lanţ, soldat cu mai multe
victime. În urma accidentului a fost ranită o persoană cu dublă cetăţenie română/italiană, iar o
altă persoană tot cu dublă cetăţenie, respectiv română/italiană a decedat.
Misiunea diplomatică română s-a aflat în legatură atât cu familia cetăţeanului decedat, în vederea
acordării asistenţei consulare de specialitate, cât şi cu spitalul unde a fost internat cel de-al doilea
cetăţean român, în vederea monitorizării situaţiei medicale a acestuia.
În urma solicitării misiunii diplomatice române, Sectia de Poliţie rutieră Koper a comunicat că în
accident a fost implicat şi un autocar înmatriculat în România, care transporta cetățeni români,
dar nu au fost raportate vătămări corporale care să necesite asistență medicală, iar pasagerii au
fost transportați mai departe de un alt autovehicul. Nu a fost solicitată asistența misiunii
diplomatice române în acest caz.
Totodată, în urma incidentului produs la data de 30 ianuarie 2016, reprezentanții unei firme de
transport din România au contactat Ambasada României la Ljubljana în cursul zilei de 1
februarie 2016 şi au informat că un al treilea autovehicul, având numere de înmatriculare
româneşti, care transporta marfă, a fost implicat în accidentul respectiv. Nicio persoană nu a fost
accidentată, însă autovehiculul a avut nevoie de reparații. Ambasada României la Ljubljana s-a
aflat în contact cu autoritățile slovene, acordând sprijin companiei pentru preluarea remorcii
avariate.

II.

CONFLICTE DE MUNCĂ

Pe parcursul lunii ianuarie 2016, 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 de cetăţenie română.
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 semnalată Ambasadei României la Atena de către poliția din localitatea Attica,

Subdivizia de Combatere a Crimei Organizate și Traficului de Persoane/Departamentul de
Combatere a Traficului de Persoane, privind situaţia a două femei de cetăţenie română, care s-au
prezentat la data de 2 ianuarie 2016 la sediul unităţii de poliţie, pentru a reclama faptul că sunt
exploatate sexual de doi conaţionali, membri ai unui grup de trafic de persoane.
Din relatarea părților vătămate a rezultat că, în luna decembrie 2014, cele două femei au fost
abordate de cetăţenii români, în România, cu propunerea de a lucra în Grecia, legal. Victimele au
acceptat, iar în luna februarie 2015 au venit în Grecia, unde au fost găzduite de făptuitori într-o
locuință din Atena și obligate să se prostituieze.
În ziua de 2 ianuarie 2016, părțile vătămate au reușit să fugă și au anunțat organele de poliție,
care au descins la locuința indicată de acestea și au arestat mai multe persoane, printre care și cei
doi cetățeni români.
Victimelor li s-a acordat asistență de specialitate, specifică în astfel de cazuri.

2.

La data de 4 ianuarie 2016, misiunea diplomatică a României la Nicosia a fost informată

de către un cetățean român cu privire la situaţia a şase marinari români aflaţi la bordul vasului
Merta, ancorat în șantierul naval Musa Bay din localitatea Famgusta.
Conform celor precizate de cetăţeanul român, marinarii români, care solicitau repatrierea, ar fi
început să lucreze la reparația navei în luna iulie 2015, dar nu au mai fost plătiți din luna
octombrie 2015, având provizii limitate și trăind în condiții de igienă improprii.
Reprezentanţii misiunii diplomatice române au luat legătura cu firma angajatoare a celor şase
marinari români.
La data de 17 ianuarie 2016, marinarul român care se afla în corespondență cu Ambasada
României la Nicosia a precizat ca doi dintre cei șase marinari aflați pe vasul Merta au acceptat
propunerea comandantului navei de a li se achiziționa bilete pentru a fi repatriați, dar fără a li se
plăti drepturile salariale restante și fără a primi garanții ca acestea vor fi plătite în perioada
următoare.
Misiunea diplomatică a României la Nicosia s-a adresat, atât în scris, cât și telefonic, cu solicitări
de clarificare, atât către agentul navei, cât și proprietarului navei.

Secția consulară a continuat monitorizarea cazului marinarilor români aflați în portul Famagusta,
menținând contactul cu unul dintre marinarii aflați la bord, cu reprezentantul companiei din
România prin care s-a intremediat contractul marinarilor și cu agentul navei.
De asemenea, Secția consulară a colaborat cu personalul Secției consulare a Ambasadei
României la Ankara, care, prin intermediul traducătorului de limbă turcă a reușit să dialogheze
mai facil cu reprezentanții agentului.
Urmare demersurilor întreprinse şi bunei colaborări cu celelalte instituţii/organisme implicate în
acest caz, marinarii români au fost repatriaţi la 20 şi 21 ianuarie 2016, semnând acorduri de plată
a salariilor restante.

III. Situație arestaţi – ianuarie 2016
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 538 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi sunt Marea Britanie (215), Spania (122) şi Italia (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.

IV.

Situație accidente – ianuarie 2016

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 12 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
sunt Ungaria (3) şi Germania (3) .
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 - ianuarie 2016

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 116 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 (37) şi Germania (33).
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 - ianuarie 2016

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 14 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Italia (3) şi Ungaria (4) 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

