SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 2016

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

Răpirea unui cetăţean român în Nigeria

Celula de Criză

La data de 10 octombrie 2016, un cetățean român
aflat la muncă a fost răpit în Nigeria.
Încă din momentul semnalării situaţiei, Ministerul
OCTOMBRIE

Afacerilor Externe, prin Ambasada României la

2016

Abuja, s-a aflat în contact permanent cu autorităţile
federale nigeriene competente, cu angajatorul, precum
și cu familia cetățeanului român.
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost
activată, fiind inițiate procedurile specifice în astfel de
cazuri.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de către Celula
de Criză a MAE, cu sprijinul autorităţilor nigeriene,
cetăţeanul român fost eliberat la data de 12 octombrie
a.c..

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2016

1.
În urma exploziei produsă în seara de 1 octombrie 2016, într-o cafenea din localitatea
Velez-Malaga, Consulatul General al României la Sevilla a întreprins în regim de urgenţă
demersuri pe lângă autorităţile locale, pentru a verifica dacă printre victime se află şi cetăţeni
români.
Reprezentanţii oficiului consular român au contactat spitalul din localitatea VelezMalaga, unde au fost internate victimele exploziei.
Potrivit informaţiilor obţinute, printre victimele internate nu au fost cetăţeni români.
De asemenea, la nivelul oficiului consular nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă
consulară din partea unor cetăţeni români.
2.
Urmare seismelor produse în zilele de 26 şi 27 octombrie 2016 în Italia centrală, atât
Ambasada României la Roma cât şi Consulatul General al României la Bologna au întreprins
demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la efectele
acestor cutremure, precum şi privind existența unor persoane afectate de acestea.
La nivelul reprezentanţelor diplomatice române nu au fost înregistrate solicitări de sprijin
din partea cetățenilor români din zonele calamitate și nu au fost cazuri în care aceștia sau rudele
să apeleze telefonul de urgență al misiunilor.
În urma cutremurelor care au avut loc în Republica Italiană, o familie de cetăţeni români
a fost repatriată, cu sprijinul Ambasadei României în Italia.
3.
La data de 30 octombrie 2016 în centrul Republicii Italiane, între Norcia, Preci și Castel
Sant’Angelo sul Nera (Umbria), s-a produs un nou seism.
Ambasada României la Roma şi Consulatul General al României la Bologna au întreprins
demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la urmările
acestuia, precum şi cu privire la existența unor persoane de cetățenie română afectate de acestea.
Ambasada României la Roma a răspuns tuturor cererilor de asistență consulară adresate
de cetățenii români sau de membrii acestora de familie, transmise direct misiunii diplomatice şi
Centrului de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Ambasada României la Roma s-a autosesizat și a făcut demersuri pe lângă autoritățile
italiene cu privire la decesul unui cetățean român, care a survenit în cursul dimineții de 31
octombrie, la 24 de ore după producerea seismului. Ambasada României la Roma s-a aflat în
contact cu familia cetățeanului român, fiind pregătită să acorde asistență în vederea repatrierii.
Din verificările efectuate, nu au fost cetățeni români spitalizați în urma cutremurului.
O mare parte dintre cetățenii români care și-au pierdut locuințele în urma cutremurului
din 30 octombrie 2016 au fost transferați în hotelurile din zona lacului Trasimeno (regiunea
Umbria).
Misiunea diplomatică de la Roma s-a aflat în permanenţă în legătură cu autoritățile locale
pentru a afla informații cu privire la cetățenii români rămași fără adăpost, precum și locațiile
exacte unde au fost mutați.
O echipă consulară mobilă din cadrul
Ambasadei României la Roma s-a deplasat în
cursul zilei de 31 octombrie 2016 în zona afectată
de cutremur din regiunea Umbria, pentru a oferi
asistență consulară cetățenilor români. Membrii
echipei consulare mobile au avut echipament
special care le-a asigurat vizibilitate, astfel încât
atât cetățenii români, cât și autoritățile locale i-au
contactat cu celeritate. De asemenea, au fost
distribuite afișe cu datele de contact și numerele
de urgență ale Secției Consulare din cadrul Ambasadei României în Italia.

De asemenea, la data de 1 noiembrie 2016, o
echipă consulară din cadrul Consulatului General al
României la Bologna s-a deplasat la Camerino, una
dintre zonele afectate, unde a oferit asistenţă consulară
unor studente din România, aflate la Universitatea din
Camerino, în vederea repatrierii.

La data de 2 noiembrie 2016, procedura de
repatriere a fost finalizată cu succes de către oficiul
consular al României la Bologna.
Echipa consulară din cadrul Consulatului
General al României la Bologna a oferit asistenţă
numeroaselor
persoane
afectate
în
urma
cutremurelor din ultima perioadă din Italia.
Atât Ambasada României la Roma, cât şi Consulatul General al României la Bologna
continuă monitorizarea situației, fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, în caz de
necesitate.

II. Situație arestaţi – octombrie 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 879 persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI ARESTAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN
LUNA OCTOMBRIE 2016
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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 Marea Britanie (271), Italia (152) şi Spania (117).
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 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 – octombrie 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 2 persoane, în Slovacia, respectiv Italia.
3. Demersuri întreprinse de către Departamentul Consular şi misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României în străinătate:
În cazurile semnalate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României,
Departamentul Consular a transmis instrucţiuni privind gestionarea 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 - octombrie 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 162 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 (73) şi Franţa (21).
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 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 - octombrie 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 17 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Italia (5) 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 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.

