SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
DECEMBRIE 2016

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2016
Din numărul total de situaţii gestionate în luna decembrie 2016 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.

La data de 3 decembrie 2016, în localitatea Gyor a avut loc un accident rutier în care a

fost implicat un autocar care transporta cetăţeni români.
Ambasada României la Budapesta a efectuat demersuri pe lângă autorităţile locale în
vederea obţinerii unor informaţii suplimentare.
Conform datelor preliminare, accidentul s-a soldat cu rănirea uşoară a trei cetăţeni
români, care au fost transportaţi, în regim de urgenţă, la unitatea medicală din Gyor pentru
acordarea de îngrijiri medicale, fiind ulterior externaţi.
Până la sosirea unui alt mijloc de transport pentru continuarea călătoriei, autorităţile
ungare au pus la dispoziţia celorlalţi cetăţeni români un autocar.
Ambasada României în Ungaria a monitorizat în permanenţă situaţia şi a menţinut
legătura cu autorităţile locale şi şoferul autocarului, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară.

2.

În dimineaţa zilei de 10 decembrie 2016, în gara din oraşul Hitrino din nord-estul

Bulgariei, a avut loc un accident feroviar.
Ambasada României la Sofia a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii cu privire la existenţa unor cetăţeni români
printre victime.
În

accident

nu

au

fost

implicaţi

cetăţeni

români.

3.

În urma incidentului produs la data de 11 decembrie 2016, în capitala egipteană, în

apropierea catedralei Saint Mark din zona Abbassia, Ambasada României la Cairo a întreprins în
regim de urgenţă demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii cu
privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime.
În incident nu au fost implicaţi cetăţeni români.
4.

În cursul zilei de 15 decembrie 2016, în apropierea localităţii Parndorf, pe autostrada A4,

s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a şase persoane de cetăţenie română.
Ambasada României la Viena a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii privind circumstanţele producerii
accidentului, datele de identificare ale cetățenilor români şi starea de sănătate a acestora.
Misiunea diplomatică română a contactat în cursul zilei de 15 decembrie 2016 cele două
unităţi medicale în care au fost internaţi doi dintre cetăţenii români răniţi.
Potrivit informaţiilor furnizate de personalul medical, cei doi cetăţeni români au fost
internați în stare foarte gravă la secţia de Terapie Intensivă, fiind supuşi unor intervenţii
chirurgicale.
Ceilalţi patru cetăţeni români implicaţi în accident au suferit răni uşoare, fiind externaţi în
cursul zilei de 15 decembrie 2016.
Reprezentanţii misiunii diplomatice române au monitorizat cu prioritate cazul, menţinând
în permanenţă legătura atât cu unităţile medicale în care au fost internaţi cei doi cetăţeni români,
cât şi cu poliţia locală, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară.

5.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Republica Federală

Germania, a avut în atenţie incidentul produs în seara zilei de 19 decembrie 2016 (soldat cu
numeroase victime, morți și răniți), în care un camion a lovit o mulţime de oameni care se aflau
la un târg de Crăciun din centrul Berlinului.
Reprezentanţii misiunii diplomatice au întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale,
pentru a verifica dacă au fost afectați și cetăţeni români.
Ambasada României la Berlin a monitorizat în permanenţă situaţia, fiind pregătită să
acorde asistenţă consulară, la dispoziția cetățenilor români aflându-se numerele de telefon ale
misiunii diplomatice: +49 30 21239555, +49 30 21239514 și +49 30 21239516, apelurile fiind

redirecționate automat către Call Center-ul Centrului de Contact și Suport al Cetăţenilor Români
din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii telefonici în regim de permanență sau
numărul de urgenţă al misiunii diplomatice: +49 16 090884680.
În urma acestui incident, la nivelul Ambasada României în Republica Federală Germania
nu a fost înregistrată nicio solicitare de asistență consulară din partea cetățenilor români.

6.

În urma producerii seismului din seara de 25 decembrie 2016, în sudul Chile, la

aproximativ 225 de km de Puerto Mont, Ambasada României în Republica Chile a efectuat
demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obținerii unor informații cu privire la existența
unor

cetățeni

români

printre

persoanele

afectate.

Urmare producerii seismului nu au fost afectaţi cetăţeni români.
7.

Consulatul General al României la Gyula a avut în atenţie accidentul rutier care s-a

produs în dimineața zilei de 27 decembrie 2016, pe DN 42, la km 49, în Ungaria.
Reprezentanţii oficiului consular au întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale
pentru a se informa cu privire la implicarea unor cetăţeni români în acest accident.
Potrivit informării primite din partea IPJ Hajdu-Bihar, un autotren a început manevra de
depăşire a altui autotren, fără a ţine cont de faptul că din sens opus circula un microbuz
înmatriculat în România, care transporta 15 pasageri, din care 11 copii, 2 însoţitori şi 2 şoferi.
În urma coliziunii nu au existat persoane rănite grav. Toţi pasagerii au fost transportaţi
preventiv la spitalul din Berettyoujfalu, pentru investigaţii, aceştia fiind ulterior externaţi.
Consulatul General al României la Gyula a menținut cazul în atenție.

II. Situație arestaţi – decembrie 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 928 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 (376), Italia (132), Franţa (113) şi Spania (104).

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 – decembrie 2016
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 24 persoane, în Ungaria (18) şi Austria (6).

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 - decembrie 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 153 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 (48), Italia (36) şi

Spania (19).

3.

Demersuri

întreprinse

de

către

Departamentul

diplomatice/oficiile consulare ale României în străinătate:

Consular

şi

misiunile

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 - decembrie 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 48 persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI SPITALIZAŢI ÎN STRĂINĂTATE ÎN
LUNA DECEMBRIE 2016
AUSTRIA-6
CIPRU-1
FRANŢA-1
GERMANIA-8
GRECIA-4
ITALIA-12
MAREA BRITANIE-3
OLANDA-1
PORTUGALIA-1
SPANIA-3
UNGARIA-8

2.

Preponderenţa pe ţări
Italia (12) este statul cu cele mai multe persoane de cetăţenie română internate 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.

