SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
IANUARIE 2017

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA IANUARIE 2017
Din numărul total de situaţii gestionate în luna ianuarie 2017 de către Departamentul

Consular, amintim cazurile complexe, cu un grad de dificultate sporit, în care au fost implicaţi
cetăţeni români, care au necesitat soluţionarea în regim de urgenţă, unele dintre acestea fiind
reflectate şi în presă:

1.

Imediat după incidentul produs în Istanbul în dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2017, în jurul

orei 02:00 (01:00 ora României), Consulatul General al României la Istanbul a întreprins
demersuri pe lângă autorităţile abilitate şi spitalele din localitate, pentru a verifica dacă au fost
afectaţi cetăţeni români.
Consulatul General al României la Istanbul a monitorizat în permanenţă evoluţia situaţiei,
a păstrat legătura cu autorităţile locale şi cu spitalele la care au fost internate victimele, fiind
pregătit să acorde asistenţă consulară.
Oficiul consular nu a primit nicio solicitare de asistenţă consulară de la vreun cetăţean
român în legătură cu incidentul din Istanbul.
De asemenea, printre victimele accidentului nu au existat persoane de cetățenie română.

2.

La începutul lunii ianuarie 2017, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României

la Sofia şi Centrul de Contact şi Suport pentru Românii din Străinătate, a avut în atenţie cazul
cetăţenilor români afectaţi de condiţiile meteorologice nefavorabile din Republica Bulgaria.
Au fost efectuate, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile de la Sofia şi cele
locale, în vederea derulării acţiunilor necesare pentru deszăpezirea zonei şi transportarea în
siguranţă a cetăţenilor afectaţi spre graniţa cu România. În urma acestor demersuri, autorităţile
bulgare au asigurat un echipaj de poliţie şi un utilaj de deszăpezire pe traseul Dobrici-BalcicVama Veche, autoturismele şi autobuzele cu cetăţeni români fiind însoţite pe acest traseu, până
la punctul de frontieră Durankulak-Vama Veche.

Misiunea diplomatică de la Sofia s-a aflat în contact permanent cu cetăţenii români, până
în momentul sosirii acestora în România.
3.

În cursul zilei de 8 ianuarie 2017, doi cetăţeni români şi soția unuia dintre aceştia, de

cetățenie yemenită, au fost evacuaţi în siguranţă din Yemen, pe traseul Sayyoun – Amman –
Atena – București.
Pe tot parcursul deplasării, cei doi cetăţeni români s-au aflat în legătură permanentă cu
Ambasada României din Regatul Hașemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea.
Reprezentanţii misiunii diplomatice române de la Amman, în coordonare permanentă cu
structurile Ministerului Afacerilor Externe implicate și cu sprijinul consulului onorific al
Republicii Yemen în România, au acordat permanent asistenţă consulară în vederea repatrierii
celor 3 persoane pe cale aeriană, prin identificarea unei modalităţi optime de evacuare, emiterea
documentelor de călătorie şi asigurarea îndeplinirii formalităţilor de îmbarcare.
Ministerul Afacerilor Externe continuă eforturile de evacuare în siguranţă a cetăţenilor
români aflaţi în Republica Yemen şi rămâne în legătură permanentă atât cu aceştia, cât şi cu toate
autorităţile competente din regiune.

4.

În urma seismelor care au avut loc la data de 18 ianuarie 2017 în Republica Italiană,

Ambasada României la Roma şi Consulatul General al României la Bologna au întreprins, în
regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obținerii unor informații cu
privire la urmările cutremurelor şi existența unor cetăţeni români printre persoanele afectate.
În vederea solicitării de asistenţă consulară, cetăţenilor români li s-au pus la dispoziţie
numerele de telefon ale Ambasadei României în Italia - (0039) 06 835 233 58, (0039) 06 835
233 56, (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44 şi ale Consulatului General al României la
Bologna - (0039) 051 5872120, (0039) 051 5872209 - apelurile fiind redirecționate către Centrul
de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către
operatorii Call Center în regim de permanență, cât şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice
- (0039) 345.147.39.35 şi al oficiului consular- (0039) 349 1178220.
Ambasada României la Roma şi Consulatul General al României la Bologna au
monitorizat în permanenţă situația şi au menţinut legătura cu autorităţile locale.

5.

În urma avalanșei care a lovit un hotel din localitatea Farindola, în regiunea Abruzzo,

Ambasada României în Italia a primit semnalări conform cărora, trei cetățeni români (un adult și
doi minori) se află în incinta unităţii de cazare.
Personalul misiunii diplomatice a contactat autoritățile locale, în vederea confirmării
acestor informații și a obținerii de detalii suplimentare cu privire la starea cetăţenilor români.
Potrivit informațiilor oficiale obţinute din partea autorităţilor italiene, cele trei persoane de
cetățenie română, un adult și doi minori, semnalate ca fiind dispărute în urma avalanșei, au fost
identificate, acestea fiind în viață.
Cetăţenii români au fost transportaţi la spitalul din Pescara, în afara oricărui pericol,
Ambasada României la Roma menţinând în permanenţă legătura cu reprezentanţii unităţii
medicale, în vederea monitorizării acestora.
Pe parcursul gestionării operațiunilor de salvare, reprezentanţii Ambasadei României la
Roma au fost în contact permanent atât cu autoritățile italiene competente, cât și cu familia
cetățenilor români, acordând sprijinul necesar.

6.

La începutul lunii ianuarie 2017, Ambasada României la Ankara a avut în atenţie situaţia

cetăţenilor români blocaţi în Gaziantep, ca urmare a anulării curselor aeriene din cauza
conditiilor meteorologice nefavorabile.
Misiunea diplomatică a menţinut permanent legătura cu cetăţenii români afectaţi, care
s-au adresat ambasadei solicitând sprijin.
Imediat după semnalarea situaţiei, Ambasada României la Ankara a luat legătura cu
operatorul aerian ale cărui zboruri au fost anulate şi a întreprins demersuri pe lângă acesta, pentru
se asigura că cetăţenilor români le sunt respectate drepturile, în sensul asigurării condiţiilor de
cazare şi masă. Grupul cetăţenilor români care s-a adresat Ambasadei României la Ankara a
ajuns cu bine în România.

II. Situație arestaţi – ianuarie 2017

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 765 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 (266), Franţa (137) şi Italia (98).

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.

1.

Situație accidente – ianuarie 2017
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 Ungaria (10), Italia (3) şi Vietnam
(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 – ianuarie 2017

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 156 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 (43) şi Germania (40).

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 - ianuarie 2017

1.

Numărul cetăţenilor români spitalizaţi 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 spitalizaţi în afara
granițelor țării, în intervalul menționat, este de 52 persoane.

2.

Preponderenţa pe ţări
Ungaria este statul cu cele mai multe persoane de cetăţenie română internate (15) în

unităţi medicale din străinătate.

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.

