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

Din numărul total de situaţii gestionate în luna august 2016 de către Ministerul Afacerilor
Externe, prin intermediul Departamentului Consular, a fost necesară activarea Celulei de Criză
pentru 1 caz , respectiv:
-

Seismul produs în Italia la data de 24 august 2016

1. În urma seismului produs în Italia, în data de 24 august
Celula de Criză

2016, Ambasada României la Roma s-a autosesizat şi a
întreprins, în regim de urgenţă, demersuri consulare. De
asemenea, pentru asigurarea asistenţei şi protecţiei
consulare operative a fost mobilizat şi Consulatul General
al României la Bologna. În acest sens, o echipă consulară
mobilă din cadrul oficiului Bologna s-a deplasat în zonele
afectate. În urma producerii seismului, 11 cetățeni români

AUGUST
2016

au decedat, alţi 6 conaţionali fiind răniți.
Misiunea diplomatică română a menținut legătura
permanent cu autoritățile italiene competente și a
întreprins demersuri pe toate canalele disponibile, inclusiv
prin cele 2 echipe consulare mobile (Ambasada României
la Roma și de la Consulatul General al României la
Bologna), care s-au aflat la fața locului şi au acționat
coordonat în vederea obținerii de informații cu privire la
existența cetățenilor români, afectați de seism.
Echipele consulare mobile s-au deplasat la unităţile
medicale unde s-au aflat internaţi cetăţenii români răniţi şi
au menţinut permanent legătura cu personalul specializat
care i-a monitorizat pentru informaţii actualizate cu

privire la evoluţia stării acestora de sănătate.
Cele două echipe mobile au continuat demersurile de
acordare a asistenţei consulare pe parcursul nopţilor,
deplasându-se şi la o tabără de sinistrați unde au fost
adăpostiţi cetăţeni români.
Totodată, ambasadorul României în Italia s-a aflat la fața
locului, a coordonat acțiunile echipelor consulare mobile,
Celula de Criză

asigurând, în același timp, contactul cu factorii de decizie,
la nivel regional.
Având în vedere complexitatea acțiunilor necesare pentru
gestionarea situației, din dispoziţia ministrului afacerilor
externe, o echipă consulară mobilă din cadrul Unităţii de
Reacţie Rapidă a MAE, pregătită să intervină încă de la
debutul calamității, s-a deplasat la Roma, în cursul
dimineţii de 27 august 2016, pentru a sprijini demersurile
echipelor mobile ale Ambasadei României la Roma şi
Consulatului General al României la Bologna, aflate deja
la faţa locului.
În urma finalizării tuturor procedurilor specifice, trupurile
neînsufleţite a 8 cetăţeni români decedaţi în urma
seismului au fost repatriate.
Costurile de repatriere a corpurilor neînsuflețite au fost
suportate integral de Ministerul Afacerilor Externe din
Fondul special de urgență aflat la dispoziția ministerului.

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA AUGUST 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna august 2016 de către Departamentul Consular,
amintim un caz complex, care a avut un grad de dificultate sporit, în care cetăţenii români s-au
aflat în situaţii deosebite :

1.

Ambasada României la Sofia a fost informată telefonic de către autorităţile competente

bulgare cu privire la producerea unui accident rutier, în dimineaţa zilei de 4 august 2016, în
apropierea localităţii Kardzhali, incident soldat cu decesul a doi cetăţeni români -soţ şi soţie - şi
rănirea copilului minor al acestora.
Misiunea diplomatică română a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile locale competente, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare privind
circumstanţele producerii accidentului, confirmarea identităţii cetăţenilor români decedaţi şi
starea de sănătate a persoanei de cetăţenie română rănită.
Consulul din cadrul Ambasadei României la Sofia s-a deplasat la locul producerii
accidentului, în vederea acordării de asistenţă consulară.
Reprezentanții misiunii diplomatice române au fost în contact permanent atât cu familia
cetăţenilor români decedaţi, oferind asistenţă consulară specifică în astfel de cazuri, cât şi cu
unitatea medicală în care a fost internat minorul.

2.

Consulatul României la Catania a fost notificat cu privire la producerea unui accident în

care au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni români. În incidentul produs în cursul zilei de 11 august
2016, în apropierea localităţii San Severo, regiunea Puglia-Italia, un cetăţean român şi-a pierdut
viaţa şi alţi 10 au fost răniţi.
Reprezentanţii oficiului consular au efectuat demersuri pe lângă autorităţile locale pentru
identificarea victimelor şi pentru a se informa cu privire la starea de sănătate a persoanelor rănite.
Consulul din cadrul oficiului consular român a menţinut legătura cu o parte dintre rudele
victimelor, cu autorităţile italiene şi cu unităţile spitaliceşti pentru a urmări starea de sănătate a
cetăţenilor răniţi.

II. Situație arestaţi – august 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 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni
români implicaţi sunt Spania (103) şi Franța (99).

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 – august 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 29 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români
implicați este Ungaria (15).
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 - august 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 124 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 Germania (31) şi Italia (25).
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 – august 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 34 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ungaria (15) 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.

