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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA MAI 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna mai 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 3 mai 2016, pe teritoriul Italiei, în zona localității Bracciano, s-a produs un accident
de circulaţie în care au fost implicaţi trei cetăţeni români.
Consulatul General al României la Torino a contactat de urgenţă autorităţile locale în vederea
obţinerii de informaţii suplimentare.
Din primele informaţii transmise reprezentanţilor oficiului consular, unul dintre cetăţenii români
a decedat la locul impactului, ceilalţi doi fiind transportaţi la spital în regim de urgenţă pentru
acordarea de îngrijiri medicale, aceştia suferind răni care nu le-au pus însă viața în pericol.
Oficiul consular român a păstrat în permanenţă legătura atât cu autorităţile italiene şi cu
personalul medical, în vederea obţinerii de date actualizate cu privire la starea de sănătate a
cetăţenilor români spitalizați şi în vederea acordării de asistenţă consulară specifică în astfel de
situații.
2. La data de 12 mai 2016, Ambasada României la Bangkok a fost informată cu privire la
decesul unui navigator român, survenit în urma unui accident produs în portul Songkhla din
sudul Thailandei.
Misiunea diplomatică română a contactat în regim de urgență poliţia locală din Songkhla, spitalul
unde a fost transportat de urgenţă cetățeanului român în urma accidentului şi reprezentatul
vasului, în vederea confirmării decesului și a obţinerii de informații cu privire la circumstanțele
producerii decesului.

Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentatul vasului, cetăţeanul român, șef al
echipajului, a căzut accidental de pe o platformă înaltă și a fost dus la spital în stare critică,
decesul acestuia fiind constatat în dimineața zilei de 12 mai 2016.
Familia cetățeanului român a fost informată de către compania angajatoare cu privire la deces,
aceasta suportând cheltuielile legate de repatrierea trupului neînsuflețit în România.
Ambasada României la Bangkok a monitorizat în permanenţă cazul şi a păstrat legătura cu
autorităţile locale şi familia cetăţeanului român, pentru asigurarea asistenţei consulare necesare
îndeplinirii formalităţilor aferente repatrierii trupului neînsuflețit.

3. La data de 19 mai 2016, un avion Egyptair ce efectua un zbor pe ruta Paris-Cairo, având mai
multe persoane la bord, a dispărut de pe ecranele radarelor în timp ce se afla în spaţiul aerian al
Egiptului.
Imediat după semnalarea incidentului, Ambasada României la Cairo a întreprins în regim de
urgenţă demersurile legale pe lângă autorităţile competente egiptene, în vederea obţinerii de
informaţii suplimentare cu privire la incident şi verificarea existenţei unor cetăţeni români la
bordul aeronavei.
Potrivit informaţiilor furnizate de către autorităţile competente din Egipt Ambasadei României la
Cairo, la bordul aeronavei EgyptAir nu s-a aflat niciun cetăţean român.

4. La data de 19 mai 2016, Consulatul General al României din Bonn a fost informat cu privire
la decesul a trei cetățeni români într-un incendiu care a avut loc în dimineața zilei de 17 mai
2016 în localitatea Duisburg, într-un bloc cu mai multe locuințe.
În incendiu au fost rănite alte câteva zeci de persoane, printre care alți doi cetățeni români.
Potrivit informațiilor furnizate oficiului consular român, aceștia au suferit arsuri și intoxicații
grave cu fum. Cetăţenii români au fost internați în spitalul din Duisburg, la secția de terapie
intensivă, din informațiile oferite de către medici, fiind în stare stabilă.
La nivelul autorităţilor competente germane a fost declanşată o anchetă cu privire la
circumstanţele producerii incendiului.

Familiile celor trei cetățeni români au fost informate cu privire la decesul acestora.Consulatul
General al României la Bonn a monitorizat cazul, menţinând în permanenţă legătura cu
autorităţile locale competente şi acordând asistenţă consulară de specialitate, specifică în astfel
de cazuri.
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ARESTAŢI-307

ACCIDENTAŢI-23

SPITALIZAŢI-37

DECEDAŢI-53

II. Situație arestaţi – mai 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 307 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi sunt Italia (141) şi Spania (55).
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 – mai 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 23 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Ungaria (8).
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 - mai 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 53 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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CIPRU-1
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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.

V.

Situație spitalizaţi - mai 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 37 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria (9) 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

