SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 2015

I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna septembrie 2015 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 8 septembrie 2015, pe autostrada Egnathia din nordul Greciei, în zona

localității Lagada, s-a produs un accident în care a fost implicat un autoturism în care călătoreau
4 cetățeni români.
Urmare accidentului, pasagerul din dreapta a suferit traumatisme grave, victima fiind
transportată iniţial la Secţia de Reanimare a unui spital din localitatea Salonic, unde ulterior a
decedat.
Consulatul General al României la Salonic a păstrat legătura în permanenţă cu aparţinătorii
decedatei de cetăţenie română, cu societatea de asigurări care a suportat costurile repatrierii
trupului neînsufleţit, precum şi cu firma de pompe funebre, acordând asistenţă consulară de
specialitate în vederea întocmirii formalităţilor necesare repatrierii.

2.

La data de 13 septembrie 2015, s-a produs un accident rutier în Republica Slovacia, în

care a fost implicat un autoturism condus de un cetăţean slovac, în care călătoreau 2 cetăţeni
români. În urma accidentului, unul dintre cetăţenii români a suferit leziuni grave, necesitând
spitalizare. Cel de-al doilea pesager român a suferit răni uşoare, fiindu-i oferit tratament medical
pe loc.
Ambasada României la Bratislava a păstrat legătura permanentă atât cu autorităţile slovene, cât şi
cu spitalul în care s-a aflat internat cetățeanul român rănit, pe toată durata desfăşurării
evenimentelor.

La data de 16 septembrie 2015, trei cetăţeni români minori şi mama acestora, cetăţean

3.

sirian, au fost evacuaţi, la cerere, din Siria şi repatriaţi pe cale aeriană din Liban, cu sprijinul
misiunilor diplomatice române la Damasc şi Beirut şi al Organizaţiei Internaţionale pentru
Migraţie (OIM).
Cele patru persoane au părăsit în condiţii de siguranţă Siria pe cale terestră către Liban, la data de
15 septembrie 2015.
Misiunea diplomatică de la Damasc a eliberat documentele de călătorie necesare repatrierii celor
trei cetăţeni români, iar Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), filiala Damasc, a
asigurat transportul grupului la Beirut cu autoturismele din dotarea organizaţiei.
De asemenea, grupul a fost asistat de către Ambasada României la Beirut şi Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie pentru îndeplinirea formalităţilor de îmbarcare la aeronavă, în
vederea repatrierii.
Până în acest moment, MAE, în cooperare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM),
filiala Damasc, a intervenit în mod direct pe linia asigurării asistenței și protecției consulare,
facilitând evacuarea și repatrierea din Siria a unui număr de 692 de cetăţeni români şi membri de
familie.

4.

La data de 20 septembrie 2015, Consulatul General al României la Gyula a fost informat

de către autorităţile ungare despre producerea unui accident de circulaţie pe DN42, între
localităţile Berettyoujfalu şi Mezopeterd, soldat cu decesul unui cetăţean român şi rănirea a 4
persoane dintre care şoferul de cetăţenie română şi 3 persoane de cetăţenie ungară.
Accidentul rutier a fost cauzat de către cetăţeanul român, care a intrat în depăşirea unui autobuz,
fără a se asigura de siguranţa manevrei efectuate. Acestuia i-a fost reţinut permisul de conducere,
i s-a întocmit dosar penal şi a beneficiat de traducător de limba română şi avocat din oficiu.
Consulatul General al României la Gyula a monitorizat evoluţia cazului, fiind în permanentă
legătură cu autorităţile competente ungare şi cu familia cetăţeanului român decedat.

II.

CONFLICTE DE MUNCĂ

Pe parcursul lunii septembrie 2015, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate s-au autosesizat sau au fost sesizate fie de cetăţenii români direct implicaţi, fie de
către autorităţile locale, asupra existenței unor conflicte de muncă sau a unor victime ale
traficului de persoane de cetăţenie română.
În toate cazurile semnalate, reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare au întreprins, în
regim de urgenţă, toate demersurile legale pe lângă autorităţile competente şi au acordat în cel
mai scurt timp asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români.
Menționăm câteva cazuri de acest gen, semnalate de misiunile diplomatice și oficiile consulare
române:

1.

Situaţia semnalată Ambasadei României în Franţa la data de 17 septembrie 2015 de către

un cetăţean român, comandantul unei nave care efectua săptămânal curse între Guadeloupe-St.
Barth-St. Martin.
Acesta a semnalat faptul că ar fi fost supus unor condiţii dificile de lucru şi nu i-au fost
respectate dispoziţiile contractuale, prin efectuarea sistematică de ore suplimentare, anexând şi
documente privind starea sa precară de sănătate. Căpitanul român a solicitat să fie supus unui
examen medical, să-şi poată recupera drepturile salariale şi să fie debarcat în vederea repatrierii.
Cazul s-a aflat atât în atenţia Secţiei Consulare a Ambasadei României la Paris cât şi a biroului
ataşatului pentru probleme de muncă şi sociale al misiunii diplomatice române, care au făcut
toate demersurile legale pentru deblocarea situaţiei cetăţeanului român.
Urmare demersurilor întreprinse, cu sprijinul Direcţiei Afacerilor Maritime şi a Federaţiei
Internaţionale a Lucrătorilor în Transporturi (ITF), căpitanul de cetăţenie română a fost debarcat,
examinat medical, a recuperat integral drepturile salariale, angajatorul achiziţionându-i biletul de
călătorie spre România.

2.

Situaţia unui grup de 7 femei de cetăţenie română, angajate ale unei cooperative din

Bologna, care au solicitat asistenţă consulară Consulatului General al României la Bologna, la
data de 23 septembrie 2015.

Acestea, membre ale unui sindicat din Italia, se aflau în grevă, susţinând faptul că li s-au încălcat
drepturile contractuale, acuzând angajatorii de presiuni şi ameninţări.
Reprezentanţii oficiului consular s-au deplasat la faţa locului, intrând în contact cu cetăţenele
române şi purtând discuţii cu angajatorii, în vederea deblocării situaţiei create.
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III. Situație arestaţi – septembrie 2015
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 306 de persoane.

CETĂŢENI ROMÂNI ARESTAŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Italia (81), urmată de Germania (64) şi Austria (27).
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 accidente – septembrie 2015

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 18 persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
sunt Grecia şi Italia (4) .
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 decese – septembrie 2015

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 89 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 de
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2. Preponderenţa pe ţări
Ţările în care s-au înregistrat cele mai multe decese sunt Italia (36) şi Germania (19).
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.
VI. Situație spitalizaţi septembrie 2015
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 25 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Spania (4), Italia (3) şi Ungaria (3) sunt statele 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.

