SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 2016

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016

Din numărul total de situaţii gestionate în luna 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 5 septembrie 2016, pe un şantier de construcţii din Tel Aviv a avut loc un incident
soldat cu mai multe victime.
Ambasada României la Tel Aviv a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile
locale pentru obținerea unor informaţii suplimentare referitoare la incident, precum și cu privire
la existenţa unor cetăţeni români printre victime.
Potrivit informaţiilor furnizate de autorităţi, printre victimele incidentului nu au fost cetăţeni
români.
2. În cursul zilei de 7 septembrie 2016, pe autostrada A4 Trieste –Veneția, pe segmentul de
autostradă dintre localitățile Cessalto și San Donà di Piave, a avut loc un accident rutier soldat cu
mai multe victime de cetăţenie română.
Reprezentații oficiului consular au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la circumstanţele
producerii accidentului rutier, identitatea victimelor și starea de sănătate a persoanelor implicate
în accident.
Potrivit informaţiilor furnizate, accidentul s-a produs între un microbuz, având la bord cetățeni
români, și un camion de mari dimensiuni. În urma coliziunii, un cetăţean român a decedat, alţi 7
conaţionali răniţi fiind transportaţi de urgenţă la spitalul San Donà di Piave, pentru acordarea de
asistenţă medicală.

Consulatul General al României la Trieste a menţinut legătura în permanență cu autoritățile
locale, reprezentanții spitalului în care au fost internați cetățenii români răniți și cu familia
cetăţeanului român decedat, oferind acesteia asistenţă consulară.

3. La data de 9 septembrie 2016, în jurul orelor 9:30, în localitatea O Porrino, Pontevedra,
Galicia, Spania, s-a produs un accident feroviar, în urma căruia au rezultat 4 morți și mai mulți
răniți.
Consulatul General al României la Bilbao a activat imediat celula de criză pentru situații de
urgență și a menținut în permanență contactul cu autoritățile spaniole din regiune pentru a
identifica dacă sunt și cetățeni români printre victimele accidentului.
Conform informațiillor primite de la Protecția Civilă locală, în lista de călători nu a fost
identificat

niciun

cetățean

român.

Totodată, printre victime nu au fost identificați cetățeni români.
4.

La data de 15 septembrie 2016, în portul Padangbai a avut loc un incident în care a fost

implicată o ambarcațiune care efectua o cursă pe ruta Bali-Lombok.
Conform informațiilor comunicate de misiunea diplomatică română, din cauza unor defecțiuni la
motor și a scurgerii de combustibil, la bordul navei s-a produs o explozie, în urma căreia o
persoană

a

decedat

și

alte

14

au

fost

rănite.

Ambasada României la Jakarta a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale pentru
obținerea unor informaţii suplimentare referitoare la incident, precum și cu privire la existenţa
unor cetăţeni români printre victime.
Printre victime nu au fost identificați cetățeni români.

5. Consulatul General al României la New York s-a autosesizat în urma exploziei care a avut loc
în cursul nopţii de sâmbătă 17 spre 18 sept 2016, în cartierul Chelsea şi a efectuat demersuri
pentru a verifica dacă printre victime se află şi cetăţeni români.
La nivelul oficiului consular nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea
unor cetăţeni români.

Consulatul General al României la New York a monitorizat în permanență cazul, fiind pregătit să
acorde asistenţă consulară daca situaţia o va impune.
6. Ambasada României la Jakarta s-a autosesizat în urma erupţiei vulcanice care a avut loc, în
cursul zilei de 28 septembrie 2016, pe insula Lombok, Republica Indonezia şi a efectuat
demersuri pentru a verifica dacă printre persoanele afectate sunt şi cetăţeni români.
În urma acestui incident, la nivelul misiunii diplomatice române nu au fost primite solicitări de
asistenţă consulară din partea vreunui cetăţean român.

II. Situație arestaţi – septembrie 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 255 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni
români implicaţi sunt Spania (75) şi Italia (61).
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 – septembrie 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 11 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români
implicați este Italia (7).
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 - septembrie 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.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (32) 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 - septembrie 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 21 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Italia (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

