SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
IUNIE 2016

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IUNIE 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna iunie 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 iunie 2016, pe teritoriul Republicii Moldova, un elicopter SMURD s-a
prăbuşit într-o zonă forestieră din raionul Cantemir. În urma accidentului 4 cetăţeni români au
decedat.
Consulatul General al României la Cahul a monitorizat cu prioritate accidentul şi a întreprins
demersurile specifice pe lângă autorităţile locale competente în vederea acordării de asistenţă
consulară specifică în astfel de cazuri. De asemenea, un reprezentant al oficiului consular s-a
deplasat în regim de urgenţă la locul accidentului, imediat după semnalarea accidentului.
La nivelul autorităților locale a fost constituit un grup operativ de lucru în vederea gestionării
situației.
Consulatul General al României la Cahul a păstrat în permanenţă legătura cu autorităţile
competente din Republica Moldova şi România, în vederea acordării de asistenţă consulară de
specialitate.
2. La data 20 iunie 2016, şapte cetăţeni români (dintre care doi minori) şi un membru de
familie au fost evacuaţi, la cerere, din Siria şi repatriaţi pe cale aeriană din Liban, cu sprijinul
misiunilor diplomatice ale României la Damasc și Beirut şi al Organizaţiei Internaţionale pentru
Migraţie (OIM).

Ambasada României la Damasc a eliberat documentele de călătorie necesare repatrierii
grupului de cetățeni români și a oferit asistenţă consulară pe parcursul deplasării acestora de la
Damasc la punctul de trecere a frontierei dintre Siria şi Liban, asigurând întregul suport logistic.
Formalitățile de tranzitare a frontierei siriano-libaneză au fost efectuate la data de 19
iunie 2016, reprezentanţii misiunii diplomatice române la Damasc, în cooperare cu cei din Liban,
întocmind procedurile de intrare pe teritoriul acestui stat.
Grupul format din 7 cetăţeni români şi un membru de familie a sosit în siguranță la
Bucureşti, la data de 20 iunie 2016.
Din 2011, MAE a intervenit în mod direct pe linia asigurării asistenței și protecției
consulare, facilitând evacuarea și repatrierea din Siria a unui număr de 717 cetăţeni şi membri de
familie.

3. În urma incidentului produs la data de 28 iunie 2016 pe aeroportul Ataturk din Istanbul,
Consulatul General al României la Istanbul a întreprins, în regim de urgenţă, demersurile
specifice pe lângă autorităţile locale competente pentru a verifica dacă au fost afectate persoane
de cetăţenie română. La momentul producerii incidentului un grup de cetăţeni români care se
aflau în zona liberă a aeroportului au solicitat sprijin, fiindu-le facilitată cazarea la hotelurile din
apropierea aeroportului. Totodată, familiile din România ale cetățenilor români au fost contactate
de Consulatul General al României la Istanbul.
Oficiul consular român a păstrat în permanenţă legătura cu cetăţenii şi cu reprezentanţii
aeroportului pentru a se asigura că sunt în afara oricărui pericol. Astfel, o echipă consulară s-a
deplasat în regim de urgenţă la faţa locului în vederea acordării de asistenţă consulară iar pe
parcursul nopții au fost efectuate vizite la spitalele din localitate pentru a verifica dacă printre
victime se află și cetățeni români.
Cetățenii români aflați pe aeroport nu au fost răniți, cu excepția unei persoane care a suferit
echimoze la nivelul membrelor inferioare, în urma aglomeraţiei provocate de panică. Viața
persoanei nu a fost pusă în pericol, fiind evacuată și cazată la hotel la puțin timp după producerea
exploziilor.

Cetățenii români precum şi rudelor acestora au avut la dispoziţie contactele telefonice ale
Consulatului General al României la Istanbul, apelurile fiind redirecționate către Centrul de
Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii
Call Center 24/24, precum şi telefonul mobil de urgenţă al oficiului consular român de la
Istanbul. Consulatul General al României la Istanbul a asigurat în permanență asistența consulară
cetățenilor români, situația fiind monitorizată permanent de către Centrala Ministerului
Afacerilor Externe. De asemenea, o echipă consulară din cadrul MAE a fost pregătită, în caz de
necesitate, să se deplaseze la Istanbul pentru extinderea demersurilor de acordare a asistenței
consulare cetățenilor români şi a depus eforturi pentru identificarea unor soluții cât mai rapide
pentru repatrierea cetățenilor români ale căror zboruri au fost anulate.

II. Situație arestaţi – iunie 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 571 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni
români implicaţi sunt Spania (150) şi Italia (131).
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 accidente – iunie 2016

III.

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 3 persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI ACCIDENTAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN
LUNA IUNIE 2016

2
1
0
ITALIA-2

UNGARIA-1

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români
implicați este Italia (2).
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 decese - iunie 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 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.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (34) şi Germania (23).
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 - iunie 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 7 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Italia (3) 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

