SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE
ÎN INTERVALUL 1-31 MARTIE 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna martie 2016 de către Ministerul Afacerilor
Externe, prin intermediul Departamentului Consular, a fost necesară activarea Celulei de Criză
pentru două cazuri, respectiv:
- Accidentul rutier produs în Turcia la data de 14 martie 2016, soldat cu decesul şi rănirea
mai multor cetăţeni români;
- Atentatele de la Bruxelles din data de 22 martie 2016.
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1. Imediat după producerea accidentului rutier din data de
14 martie 2016, în care a fost implicat un microbuz în
care se aflau 16 turiști de cetățenie română, din dispoziţia
ministrului afacerilor externe, la nivelul MAE a fost
activată o Celulă de Criză, în vederea gestionării situaţiei.
În urma accidentului, doi cetățeni români au decedat, alţi
14 fiind răniţi şi transportați de urgenţă la două spitale din
apropiere, pentru acordarea îngrijirilor medicale.
O echipă consulară mobilă şi reprezentantul Consulatului
Onorific al României la Antalya s-au deplasat începând cu
data de 14 martie 2016 la unităţile spitaliceşti din
localităţile Manavgat şi Antalya, în vederea asigurării
asistenţei consulare pentru victimele accidentului rutier şi
monitorizării stării de sănătate a acestora.
Ambasadorul României la Ankara s-a aflat de asemenea
în contact permanent cu guvernatorul provinciei Antalya
și cu directorii spitalelor în care se aflau internaţi cetățenii
români.
În paralel cu solicitările de sprijin întreprinse de
Ambasada României la Ankara, ambasadorul român a
cerut asistență ministerului turc al afacerilor externe în
vederea obținerii tuturor informațiilor legate de caz.
Echipa consulară mobilă s-a deplasat în mai multe rânduri
la unităţile medicale în care au fost internaţi cetăţenii
români,vizitându-i pe aceştia şi oferindu-le asistenţă

consulară de specialitate, şi a informat în permanenţă
Centrala MAE cu privire la starea lor de sănătate.
De asemenea, Ambasada României la Ankara a asigurat
asistenţa necesară repatrierii trupurilor neînsufleţite ale
celor doi cetăţeni români decedaţi în accidentul rutier,
conform competenţelor legale, aflându-se în legătură
permanentă cu familiile acestora.
În prezent, toţi cetăţenii români care fuseseră spitalizaţi în
unităţi medicale din Turcia în urma accidentului, au fost
repatriaţi.
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2. În urma atentatelor din Bruxelles din cursul dimineţii
de 22 martie 2016, incidente soldate cu numeroase
victime, din dispoziţia ministrului afacerilor externe a fost
activată Celula de Criză a MAE, cu rol în a coordona prin
mecanismele sale specifice misiunile diplomatice ale
României din zonă (Misiunea diplomatică şi
Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles,
precum şi Misiunea diplomatică a României la Haga).
Echipele consulare mobile ale ambasadelor României la
Bruxelles şi Haga au fost activate, conform procedurilor
specifice în astfel de situații, fiind întreprinse toate
demersurile, în vederea verificării dacă există cetăţeni
români printre victime.
Totodată, o echipă consulară mobilă din cadrul Celulei de
Criza MAE s-a deplasat de la Bucureşti la Bruxelles
pentru a acorda sprijin.
De asemenea, MAE a pus la dispoziția cetățenilor români
precum şi rudelor acestora următoarele contactele
telefonice ale Ambasadei României în Regatul Belgiei
+32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 345 0040, +32 (0)2 344
1658, apeluri redirecționate către Centrul de Contact și
Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi
preluate de către operatorii Call Center, precum şi
telefonul mobil de urgenţă al secţiei consulare a misiunii
diplomatice de la Bruxelles +32(0)2 344 0854.
Echipa consulară mobilă a misiunii diplomatice române
de la Haga, care s-a deplasat la Amsterdam pentru a
acorda asistenţă cetăţenilor români aflaţi pe o cursă Tarom

Bucureşti-Bruxelles, rerutată la Amsterdam, a preluat
pasagerii care şi-au exprimat dorința de a reveni în
România iar, cu sprijinul reprezentantului Tarom de la
Bruxelles, au fost îndeplinite toate formalităţile de
îmbarcare pentru o cursă Tarom către București.
Reprezentantul Ambasadei României la Haga a asistat
grupul de cetăţeni români la aeroport până la îmbarcarea
efectivă a acestora.
De asemenea, toate delegaţiile oficiale aflate la Bruxelles
ulterior producerii atentatelor, au beneficiat de asistenţa
celor 3 misiuni diplomatice aflate pe teritoriul Regatului
Belgiei (Ambasada României în Regatul Belgiei,
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea
Europeană şi Delegaţia Permanentă a României la NATO)
în vederea revenirii în ţară în cel mai scurt timp şi în
condiţii de siguranţă.
Echipa consulară mobilă din cadrul Ambasadei României
la Bruxelles s-a deplasat în mai multe rânduri la spitalele
din Bruxelles, pentru a le acorda cetăţenilor români răniţi
asistenţa necesară în astfel de cazuri.
În urma atentatelor, patru cetăţeni români au fost răniţi.
Dintre aceştia, unul a fost externat în aceeaşi zi, respectiv
în data de 22 martie 2016, o altă persoană a fost externată
în data de 1 aprilie 2016 iar ceilalţi doi cetăţeni români se
află în continuare în spital, în stare stabilă.
Misiunea diplomatică română la Bruxelles continuă
monitorizarea evoluției situației.

 CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA MARTIE 2016
I. Cazuri deosebite cu impact mediatic
1. În seara de 8 martie 2016 la Tel Aviv a avut loc un atentat, soldat cu mai multe victime,
Ambasada României în Israel efectuând demersuri pe lângă autorităţile competente locale, pentru
a se asigura că nu au fost cetăţeni români afectaţi în urma acestui tragic eveniment.
În urma verificărilor efectuate, autorităţile israeliene au informat misiunea diplomatică română
că printre persoanele rănite în atentat s-a aflat și un cetăţean român, acesta fiind internat într-un
spital din Tel Aviv, în stare stabilă.
Ambasada României la Tel Aviv s-a aflat în legătură permanentă cu reprezentanţii unităţii
medicale, pentru a oferi asistenţă consulară de specialitate cetăţeanului român.
La data 10 martie 2016 cetăţeanul român a fost externat.

2. La data de 13 martie 2016, în centrul capitalei Republicii Turcia a avut loc un atentat cu
mașină capcană, soldat cu mai multe victime (decedaţi şi răniţi).
În urma demersurilor Ambasadei României la Ankara pe lângă autorităţile turce, a rezultat că în
acest incident nu au fost afectaţi cetăţeni români.
3. În dimineaţa zilei de 19 martie 2016, pe aeroportul din Rostov pe Don a avut loc un accident
aviatic, soldat cu numeroase victime.
Imediat după producerea accidentului, Consulatul General al României la Rostov pe Don a
contactat în regim de urgenţă autorităţile locale şi a întreprins demersuri pe lângă acestea,
respectiv, Reprezentanţa MAE din Rostov pe Don şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă, pentru a
verifica dacă printre persoanele aflate la bordul avionului şi membrii ai echipajului, se aflau şi
cetăţeni români.
Potrivit informaţiilor obţinute de la autorităţi, printre victimele accidentului nu s-au aflat cetăţeni
români.
4. În dimineaţa zilei de 19 martie 2016, în centrul orașului turc Istanbul a avut loc un atac soldat
cu mai multe victime.
Consulatul General al României la Istanbul a întreprins în regim de urgenţă demersuri pe lângă
autorităţile locale, pentru a verifica dacă printre victimele incidentului se află cetăţeni români.
Oficiul consular român s-a aflat în permanentă legătură cu autoritățile turce în vederea obţinerii
unor informații suplimentare, precum şi cu spitalele la care au fost transportate persoanele rănite
pentru a verifica dacă printre aceştia se află cetăţeni români.

În urma verificărilor a rezultat că niciun cetăţean român nu a fost afectat de incidentele
respective.
5. Duminică, 20 martie 2016, în apropierea localităţii Freginals, provincia Tarragona, Spania, a
avut loc un grav accident rutier, soldat cu decesul şi rănirea mai multor persoane.
Consulatul General al României la Barcelona a contactat în regim de urgenţă autorităţile
spaniole, în vederea verificării dacă printre victimele accidentului se află şi cetăţeni români. De
asemenea, o echipă consulară mobilă s-a deplasat la locul accidentului pentru a obţine informaţii
suplimentare, la morga din Tortosa la care au fost transportate persoanele decedate, precum şi la
Centrul de Management al Crizei constituit de autorităţile locale.
În cursul nopţii de 20 spre 21 martie 2016, urmare a procedurilor complexe de identificare a
victimelor, autorităţile spaniole au confirmat decesul unui cetăţean român printre victimele
accidentului.
Consulatul General al României la Barcelona s-a aflat în legătură cu familia persoanei decedate
şi cu autorităţile spaniole competente, acordând asistenţa consulară necesară pentru repatrierea
trupului neînsufleţit.
6. La data de 21 martie 2016 s-a încheiat acţiunea de repatriere a navigatorului român blocat pe
o navă reţinută de autorităţi într-un port din Yemen.
Acţiunea de repatriere a prezentat un grad de dificultate ridicat din cauza faptului că singura rută
de evacuare accesibilă traversa teritoriul Republicii Yemen, ţara în care au loc confruntări între
grupări rivale şi unde România nu are o misiune diplomatică rezidentă.
Acţiunea de repatriere a implicat atât obţinerea acordului tuturor instituţiilor yemenite implicate,
cât şi debarcarea şi transferul navigatorului român prin zone cu risc de securitate ridicat.
După evacuarea din Yemen, navigatorul român a fost repatriat în România, via Iordania, cu
sprijinul Ambasadei României la Amman şi al agenţiei de crewing.
Pentru buna desfăşurare a acţiunii de repatriere a navigatorului român, Ministerul Afacerilor
Externe (MAE) a colaborat cu Autoritatea Navală Română (ANR) şi cu Sindicatul Liber al
Navigatorilor Români, partenerii tradiţionali de dialog şi acţiune ai MAE în astfel de situaţii,
precum şi cu agenţia de crewing care a intermediat angajarea navigatorului român.
7. La data de 25 martie 2016, Ambasada României la Budapesta a fost informată de către
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Pest, cu privire la producerea unui accident aviatic în zona
Gödöllö, soldat cu decesul unui cetăţean român.
Potrivit informaţiilor furnizate de poliţia judeţului Pest, avionul de mici dimensiuni, care
aparţinea unei firme din Budapesta, efectua un zbor de antrenament între localităţile Gödöllö şi
Budapesta.

În seara de 25 martie 2015, avionul, în care se aflau 2 persoane, un cetăţean ungar şi un cetăţean
român, a pierdut legătura cu turnul de control şi s-a prăbuşit.
Avionul a fost găsit în dimineaţa zilei de 26 martie 2016 de către echipele de salvare, în
extravilanul localităţii Dány (judeţul Pest), ambele persoane aflate la bord fiind decedate.
Ambasada României la Budapesta s-a aflat în legătură cu autorităţile ungare şi cu familia
cetăţeanului român, acordând asistenţă consulară în ceea ce priveşte îndeplinirea formalităţilor de
repatriere a trupului neînsufleţit al cetăţeanului român.
8. La data de 29 martie 2016, un avion Egyptair ce efectua un zbor pe ruta Alexandria- Cairo, a
fost deturnat pe Aeroportul Internaţional din Larnaca.
Imediat după semnalarea incidentului, misiunile diplomatice ale României la Cairo şi Nicosia au
întreprins demersurile legale pe lângă autorităţile competente din Egipt şi Cipru, în vederea
obţinerii de informaţii suplimentare cu privire la incident şi verificarea existenţei unor cetăţeni
români la bordul aeronavei.
Potrivit datelor furnizate de către autorităţile competente din Egipt şi Cipru, niciun cetăţean
român nu se afla la bordul aeronavei EgyptAir.
9. În cursul zilei de 29 martie 2016, pe autostrada D5 (Praga-Nurenberg), în dreptul orașului
Plzen, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a 4 cetăţeni români şi rănirea altor 3.
Ambasada României la Praga a efectuat demersurile legale pe lângă autorităţile competente cehe,
în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la identitatea victimelor, starea de
sănătate a cetăţenilor români răniţi şi împrejurările producerii accidentului.
Potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile locale, în accidentul rutier au fost implicate două
autovehicule înmatriculate în România, un camion și un autoturism, cel din urmă având la bord 7
cetățeni români.
În urma coliziunii, 4 dintre cetăţenii români aflaţi în autoturism și-au pierdut viața, alţi 3 fiind
transportaţi la Spitalul Universitar din Plzen, 2 dintre aceştia aflându-se în stare gravă.
În urma instrucţiunilor transmise de către Centrala MAE, consulul român s-a deplasat, în regim
de urgenţă, în seara de 29 martie 2016, la Spitalul Universitar din oraşul Plzen, pentru a obţine
date de la cadrele medicale privind starea de sănătate a cetăţenilor români internaţi şi pentru a
monitoriza constant starea acestora, precum şi la organele de poliţie în vederea obţinerii de
informaţii suplimentare.
Misiunea diplomatică este în legătură cu familiile celor trei cetățeni români spitalizați.
De asemenea, familiile cetăţenilor români decedaţi au fost informate în legătură cu tragicul
eveniment.
Ambasada României la Praga continuă monitorizarea cazului, menţinând permanent legătura cu
autorităţile competente locale, cu reprezentanţii spitalului în care se află internaţi cetăţenii
români şi cu familiile victimelor, continuând acordarea asistenţei consulare de specialitate, în
limita competenţelor legale.

II. Situație arestaţi – martie 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 480 de persoane.
2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi sunt Spania (146) şi Italia (94).

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 accidente – martie 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 26 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Turcia.
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.

Situație decese – martie 2016

IV.

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 111 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 (47) şi Germania (28).

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 - martie 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 36 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Turcia (14) este statul 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.

