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

Din numărul total de situaţii gestionate în luna iulie 2016 de către Ministerul Afacerilor Externe,
prin intermediul Departamentului Consular, a fost necesară activarea Celulei de Criză pentru
două cazuri, respectiv:
-

Atacul de la Nisa din data de 15 iulie 2016, soldat cu decesul şi rănirea mai multor
cetăţeni români;
Evenimentul produs în Turcia la data de 16 iulie 2016.

Celula de Criză
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2016

1.Imediat după producerea atacului de la Nisa la data de
15 iulie 2016, din dispoziţia ministrului afacerilor externe,
la nivelul MAE a fost activată Celula de Criză, în vederea
gestionării situaţiei. În urma atacului, un cetățean român a
decedat, alţi 4 fiind răniţi şi transportați de urgenţă la
spitale din apropiere, pentru acordarea îngrijirilor
medicale.
Echipa consulară a Consulatului General de la Marsilia,
aflată la Nisa, s-a deplasat la unităţile spitaliceşti unde au
fost internate victimele rănite, a stabilit legătura cu rudele
cetăţenilor români spitalizaţi şi le-a acordat asistenţă
consulară de specialitate.
Totodată, Celula de Criză activată la nivelul MAE s-a
aflat în legătură permanentă cu autoritățile franceze, prin
intermediul Ambasadei României la Paris, al
Consulatului General al României la Marsilia și al echipei
consulare, în vederea obținerii unor informații
suplimentare și monitorizarea evoluției situației.
MAE a pus la dispoziția cetățenilor români datele de
contact telefonice ale Consulatului General la Marsilia şi
Ambasadei României la Paris, apelurile fiind
redirecționate către Centrul de Contact și Suport al
Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate

de către operatorii Call Center-ului în regim de
permanență. De asemenea, autoritățile franceze au activat
o linie verde pentru rudele victimelor.
S-a confirmat rănirea a 4 cetățeni români. Demersurile
identificării au fost realizate cu sprijinul ambasadorului
României în Franța şi a reprezentantului Consulatului
General al României la Marsilia.
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Ulterior, s-a confirmat decesul unui cetățean român.
Reprezentantul Consulatului General al României la
Marsilia, precum și consulul onorific la Nisa, s-au aflat
alături de familia cetățeanului român decedat și au acordat
sprijinul necesar.
Ministerul român al Afacerilor Externe, prin intermediul
Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din
Străinătate, (activ 24h/24h), a preluat apeluri telefonice
din partea unor cetățeni români aflaţi la Nisa, din partea
familiilor acestora şi a acordat asistenţa consulară
necesară.
2. În contextul evenimentelor din Turcia, care au avut loc
la data de 16 iulie 2016, la nivelul Ministerului Afacerilor
Externe a fost constituită o Celulă de criză, care a analizat
cele mai eficiente modalităţi de a furniza asistenţa
consulară cetățenilor români aflați în Turcia și care au
solicitat sprijinul autorităților române.
Ministerul Afacerilor Externe a adresat un apel cetățenilor
români aflați în Turcia de a evita orice deplasare care nu
era absolut necesară.
Celula de Criză constituită din dispoziţia ministrului
afacerilor externe și-a continuat activitatea în cursul nopţii
de 16 spre 17 iulie 2016, pentru a stabili cele mai eficiente
modalităţi de a furniza asistenţa consulară cetăţenilor
români aflaţi în Turcia.
De asemenea, reprezentanții Ambasadei României la
Ankara și ai Consulatelor Generale din Istanbul și Izmir
au continuat demersurile de acordare a asistenței

consulare cetățenilor români aflați pe teritoriul Turciei. În
timpul evenimentelor nu s-au înregistrat victime sau răniți
în rândul cetățenilor români aflați în Turcia.
Imediat ce condițiile de securitate au permis, o echipă a
Consulatului General al României la Istanbul s-a deplasat
la Aeroportul Internațional Atatürk din Istanbul, pentru a
oferi asistență cetățenilor români aflați în incinta acestuia.
La nivelul Celulei de Criză au fost menținute contactele
cu firmele și companiile de turism care operau pe relația
cu Turcia.
Pentru acordarea corespunzătoare a asistenței consulare,
dar și pentru preluarea operativă a solicitărilor cetățenilor
români, MAE a pus la dispoziția cetățenilor interesați
numerele de telefon ale Centrului de Contact și Suport. De
asemenea, a fost pusă la dispoziția cetățenilor români, o
linie telefonică tip Telverde (accesibilă numai din
România, în regim de gratuitate), precum și adresa de email: callcenter@mae.ro.
Echipa mobilă a Consulatului General al României la
Istanbul, care s-a deplasat la Aeroportul Internațional
Atatürk, a oferit asistență cetățenilor români aflați în
incinta acestuia. Nu s-au înregistrat cazuri deosebite. În
cadrul aeroportului au fost stabilite două puncte de
adunare/informare pentru cetățenii români – pentru zona
de check–in și pentru zona de tranzit. La aceste puncte sau aflat echipele mobile ale Consulatului General, cu
semne distinctive (veste cu însemne tricolore).
Două echipe consulare mobile din cadrul Ambasadei
României la Sofia s-au deplasat la două dintre cele mai
uzitate puncte de frontieră terestră cu Turcia – Malko
Târnovo/Derekoy și Kapitan Andreevo/Kapikule și au
facilitat tranzitul a peste 35 de autovehicule cu cetățeni
români.
Ca urmare a demersurilor complexe ale Celulei de Criză a
Ministerului Afacerilor Externe, s-au organizat două
zboruri, dintre care unul umanitar, operate de Compania

TAROM, costurile aferente fiind suportate din fondul
special prevăzut în bugetul MAE pentru gestionarea
situaților de criză, în total fiind repatriați un număr de 240
cetățeni români.



CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IULIE 2016

I.

Cazuri deosebite cu impact mediatic

1. În noaptea de 1 spre 2 iulie 2016, într-o cafenea din apropierea localităţii Zrenjanin din
Republica Serbia a avut loc un atac armat.
Consulatul General al României la Vârşeţ a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri specifice
pe lângă autorităţile locale competente. Potrivit informaţiilor obţinute, niciun cetățean român nu
a fost implicat în acest incident.
2. Imediat după semnalarea atacului armat din capitala Bangladeshului, Dhaka, la data de 2 iulie
2016, Ambasada României la New Delhi, care asigură reprezentarea diplomatică şi consulară a
României în Bangladesh, a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale
competente, pentru a verifica dacă în urma producerii incidentului au fost afectaţi cetăţeni
români. Potrivit informaţiilor obţinute de la autoritățile locale, nu a fost afectată nicio persoană
de cetăţenie română.
3. Consulatul României la Catania s-a autosesizat cu privire la un accident feroviar produs în
data de 12 iulie 2016 în sudul Italiei. Oficiul consular român a întreprins, în regim de urgenţă,
multiple demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare
cu privire la circumstanţele producerii accidentului, precum și cu privire la existenţa unor
cetățeni români printre victime. Nu au fost identificate printre victime cetățeni români.
4. La data de 18 iulie 2016, pasagerii unui tren regional care circula între localităţile
Treuchtlingen şi Würzburg au fost atacaţi. Consulatul General al României la Munchen a
întreprins, în regim de urgenţă, demersurile pe lângă autorităţile locale, pentru a verifica dacă au
fost afectaţi cetăţeni români. Potrivit informaţiilor obţinute de către oficiul consular român, în
urma producerii incidentului semnalat nu a fost afectată nicio persoană de cetăţenie română.
5. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Munchen,
a avut în atenţie incidentul produs, în data de 22 iulie 2016, într-un centru comercial din
Munchen. Oficiul consular român a întreprins în regim de urgenţă demersuri pe lângă autorităţile
locale, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la circumstanţele producerii

incidentului și cetăţenia victimelor. Conform datelor obţinute, printre victime nu s-au aflat
cetăţeni români. Personalul Consulatului General al României la Munchen a fost activat pentru a
oferi sprijin în caz de necesitate. De asemenea, o echipă consulară din cadrul Consulatului
General de la Bonn a fost mobilizată pentru a se deplasa la Munchen dacă situaţia o impunea.
6. Ambasada României la Belgrad a fost notificată de către autorităţile competente din Republica
Serbia cu privire la producerea, la data de 23 iulie 2016, a unui accident rutier pe autostrada
Belgrad Zagreb, în apropierea orașului Sremska Mitrovica, soldat cu decesul unui cetăţean
român
şi
rănirea
altor
trei
conaţionali.
Reprezentanții Ambasadei României la Belgrad au fost în contact permanent cu familiile
cetăţenilor români implicaţi în accident şi unităţile medicale în care au fost internate persoanele
rănite, a monitorizat evoluția cazul, oferind asistenţa consulară necesară.
7. La data de 28 iulie 2016, Consulatul General al României la Szeged a fost informat cu privire
la producerea unui accident rutier pe autostrada M5, în afara localităţii Kunszallas. Conform
informaţiilor obţinute de către oficiul consular de la autorităţile locale, pe fondul neatenţiei
conducătorului auto, un microbuz care transporta cetăţeni români a lovit un alt autovehicul care
circula în faţa acestuia, pe acelaşi sens de mers. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat, iar
cetăţenii români răniţi în urma accidentului au fost transportaţi la spital pentru acordarea
îngrijirilor medicale necesare.
Oficiul consular a monitorizat cazul, păstrând în permanenţă legătura cu unităţile spitaliceşti în
care cetățenii români au fost internaţi. Totodată, Consulatul General al României la Szeged a
menţinut permanent legătura cu autorităţile locale şi cu familiile cetăţenilor români implicaţi în
accident.

II. Situație arestaţi – iulie 2016
1. Numărul cetăţenilor români arestaţi în străinătate în perioada de referinţă
Conform notificărilor transmise de autorităţile străine către misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale României în străinătate, numărul cetăţenilor români arestați în afara
granițelor țării, în perioada de referinţă, a fost de 541 persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI ARESTAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN LUNA
IULIE 2016

ANGOLA-1
TURCIA-1
INDIA-7
ELVEŢIA-1
SLOVENIA-1
KENYA-1
GRECIA-2
CIPRU-28
RUSIA-1
LUXEMBURG-3
PORTUGALIA-3
FINLANDA-1
UCRAINA-4
SLOVACIA-1
CHINA-1
SERBIA-3
UNGARIA-30
BELGIA-18
SUA-62
SUEDIA-16
GERMANIA-49
FRANŢA-88
SPANIA-78
ITALIA-141
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2. Preponderenţa pe ţări
Statele pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de reținere/arestare a
unor cetăţeni români sunt: Italia (141), Franţa (88) şi Spania (78).
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate
În cazurile semnalate Centralei Ministerului Afacerilor Externe de către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României, Departamentul Consular a transmis instrucţiuni
pentru gestionarea tuturor situaţiilor deosebite şi a incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni
români. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile
locale în vederea acordării de sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români și familiilor
acestora.

III.

Situație accidente – iulie 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, un număr de 20 de cetăţenilor români au fost
accidentați în afara granițelor țării, în intervalul menționat.

CETĂŢENI ROMÂNI ACCIDENTAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN
LUNA IULIE 2016
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2. Preponderenţa pe ţări
În cursul lunii iulie 2016, majoritatea accidentelor în care au fost implicați cetățeni
români s-au produs pe teritoriul Ungariei (9).
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diplomatice/oficiilor consulare ale României:
În cazurile semnalate Centralei Ministerului Afacerilor Externe de către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României, Departamentul Consular a transmis instrucţiuni
pentru gestionarea tuturor situaţiilor deosebite şi a incidentelor în care au fost implicaţi cetăţeni
români. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile
locale în vederea acordării de sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români și familiilor
acestora.

IV.

Situație decese - iulie 2016

1. Numărul cetăţenilor români decedați în străinătate în perioada de referință
Numărul cetăţenilor români decedaţi în afara granițelor țării, în intervalul menționat, este
de 180 persoane, conform notificărilor primite de misiunile diplomatice și oficiilor consulare ale
României.
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 sau pentru repatrierea corpului neînsuflețit.

2. Preponderenţa pe ţări
Statele în care s-au înregistrat cele mai multe decese, în cursul lunii iulie 2016, sunt Italia
(53) şi Germania (46).

3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În cazurile semnalate Centralei Ministerului Afacerilor Externe de către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României, Departamentul Consular a transmis instrucţiuni
pentru gestionarea acestor situaţii deosebite, în care au fost implicaţi cetăţeni români. Misiunile
diplomatice şi oficiile consulare au menţinut permanent legătura cu autorităţile locale în vederea
acordării de sprijin şi asistenţă consulară cetăţenilor români și familiilor acestora.

V.

Situație spitalizaţi - iulie 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 25 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Italia (9) este statul cu cele mai multe persoane de cetăţenie română internate în cursul
lunii iulie 2016.
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 acestor situaţii 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 și familiilor acestora.

