SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
NOIEMBRIE 2016

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2016
Din numărul total de situaţii gestionate în luna noiembrie 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.

În cursul lunii noiembrie 2016, Consulatul General al României la Istanbul a avut în

atenţie cazul a doi navigatori români, angajaţi ai unei companii navale, care nu şi-au mai primit
drepturile salariale de două luni. Cei doi cetăţeni români au fost cazaţi de compania angajatoare
într-o unitate hotelieră din Istanbul.
Întrucât compania angajatoare nu a achitat contravaloarea serviciilor de cazare pentru cei
doi cetățeni români, conducerea unității hoteliere a reținut documentele de călătorie și bagajele
acestora, până la recuperarea sumei datorate.
Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul au efectuat demersuri pe
lângă compania angajatoare și conducerea unității de cazare, în vederea recuperării drepturilor
salariale, precum și a documentelor de călătorie și bagajelor celor doi cetățeni români.
În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii oficiului consular, documentele de
călătorie și bagajele cetăţenilor români au fost înapoiate titularilor. Aceştia le-au recomandat
cetăţenilor români să se adreseze autorităţilor turce pentru soluţionarea conflictului cu
angajatorul.
Totodată, reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul au oferit sprijin în
vederea repatrierii în regim de gratuitate. Cei doi cetăţeni români şi-au exprimat acordul pentru
întoarcerea în România, sosind în ţară în siguranţă.

2.

În noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2016, în apropiere de localitatea Christchurch din Noua

Zeelandă s-a produs un seism.
Ambasada României la Canberra şi Consulatul General al României la Sydney au
efectuat demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la
existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de seism.
Potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile locale, nu au existat persoane de cetăţenie
română afectate de acest seism. Misiunea diplomatică şi oficiul consular au monitorizat situatia,
fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, în caz de necesitate.

3.

În urma inundaţiilor înregistrate în luna noiembrie 2016 în Italia şi a incendiilor din Israel,

Consulatul General al României la Torino şi Ambasada României la Tel Aviv au întreprins de
urgenţă demersuri pe lângă autorităţile competente din cele două state, pentru a verifica dacă au
fost afectaţi cetăţeni români.
Nici la nivelul oficiului consular român la Torino şi nici al misiunii diplomatice române
la Tel Aviv nu s-au înregistrat solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţenilor români.

4.

În cursul nopții de 27 noiembrie 2016, în zona localităţii Porpetto, din Italia, s-a produs

un accident rutier în care a fost implicat un autocar cu 37 de cetăţeni români la bord.
Consulatul General la Trieste a efectuat, în regim de urgență, demersuri pe lângă
autoritățile italiene pentru a obține mai multe informații cu privire la starea cetățenilor români
implicaţi în accident.
Conform primelor informaţii obţinute de oficiul consular, un număr de 8 dintre cei 37 de
cetăţeni români, pasageri ai autocarului implicat în accident, au fost răniţi şi transportaţi la
spitalele din localităţile Latisana, Palmanova şi Udine.
O echipă consulară condusă de consulul general al României la Trieste s-a deplasat la
locul accidentului, pentru a sprijini grupul de cetăţeni români şi a le acorda asistență consulară.
Pentru pasagerii care nu au fost răniţi, a fost asigurată asistenţa necesară în vederea
continuării călătoriei spre ţară, prin implicarea Ambasadei României la Roma, Consulatului
General la Trieste şi companiei de transport.

5.

În cursul lunii noiembrie 2016, Ambasada României la Ciudad de Mexico a avut în atenţie

situaţia unui grup de 16 turişti români, care a întâmpinat dificultăţi la tranzitarea unor state din
America

Centrală.

Misiunea diplomatică română a efectuat demersuri, din data de 25 noiembrie 2016, în
vederea facilitării intrării pe teritoriul Republicii El Salvador a grupului de turişti. În
conformitate cu acordurile în vigoare, cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru călătoriile în
scop turistic în statele vizate de circuit (Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras,
Guatemala).
Ambasada României la Ciudad de Mexico a efectuat demersuri pe lângă autorităţile
statelor tranzitate de grupul de turiști, în vederea eliminării posibilităţii apariţiei unor situaţii
similare, cauzate de informarea deficitară a autorităţilor locale de frontieră cu privire la regimul
de

călătorie

aplicabil

cetăţenilor

români.

II. Situație arestaţi – noiembrie 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 912 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni
români implicaţi sunt Marea Britanie (299), Italia (151), Spania (110) şi Franţa (106).
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 – noiembrie 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 14 persoane, în Italia (10), Ungaria (3) şi
Republica Moldova (1).
2. 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 - noiembrie 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 146 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 (38), Germania (32),
Franţa (26).
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 - noiembrie 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 43 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Italia (9) 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.

