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I.

CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2015

Din numărul total de situaţii gestionate în luna noiembrie 2015 de către Ministerul Afacerilor
Externe, prin intermediul Departamentului Consular, a fost necesară activarea Celulei de Criză
pentru trei cazuri complexe, respectiv:

1.

Repatrierea a 155 de cetăţeni români, aflaţi în scop turistic în staţiunile egiptene Sharm

El Sheikh şi Hurghada
Urmare tragediei aviatice produse la data de 31 octombrie 2015 în Egipt şi pe fondul măsurilor de
securitate impuse de autoritățile egiptene la nivelul aeroporturilor din Sharm El Sheikh şi
Hurghada, ministrul afacerilor externe a dispus activarea Celulei de Criză a MAE. În acest sens, a
fost trimisă, în regim de urgenţă, o echipă consulară mobilă (parte a Celulei de Criză), în vederea
efectuării demersurilor de asistenţă consulară şi repatriere a cetăţenilor români aflaţi în scop
turistic în cele două staţiuni.
Aceasta a acordat asistenţă şi protecţie consulară în procesul de repatriere a turiștilor români,
asistându-i pe toată durata călătoriei, inclusiv în ceea ce priveşte îndeplinirea procedurilor şi
formalităţilor specifice îmbarcării în aeronavă. Totodată, a monitorizat permanent situaţia,
asigurându-se că deplasarea acestora s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă.
Astfel, la data de 7 noiembrie 2015, 140 de cetăţeni români care se aflau în staţiunile Sharm El
Sheikh şi Hurghada, în scop turistic, au fost repatriaţi în România, cu un zbor al unei companii de
transport aerian.
Celula de Criză activată de ministrul afacerilor externe a continuat acordarea de asistenţă şi
protecţie consulară în procesul de repatriere a unui alt grup de 15 turişti români, la data de 9
noiembrie 2015. Misiunea diplomatică română a menţinut legătura permanentă cu acest grup şi a
monitorizat întreaga deplasare pe traseul Egipt-Amman-Istanbul-Bucureşti, asigurându-se că
aceasta se desfăşoară în condiţii de siguranţă.

2.

Atacurile teroriste din noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2015 care au avut loc în Paris,

soldate cu peste 130 de morţi şi sute de răniţi, între care două persoane de cetăţenie română
decedate şi alte două rănite
În noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2015, în Paris au avut loc şase atacuri teroriste soldate cu
peste 130 de morţi şi sute de răniţi. Printre victimele atentatelor s-au numărat şi patru cetăţeni
români, doi decedați și doi răniți ușor.
Urmare acestor incidente, ministrul afacerilor externe a activat Celula de Criză a MAE, care a
întreprins în regim de urgență, încă de la semnalarea atacurilor, demersuri împreună cu
Ambasada României la Paris, căreia i-a transmis instrucţiuni în acest sens.
De la momentul transmiterii de către misiunea diplomatică română a primelor informații
referitoare la incidentele produse în Paris, reprezentanții Celulei de Criză, activată și coordonată
de către ministrul afacerilor externe, au menținut permanent legătura cu Ambasada României la
Paris, în vederea actualizării periodice a informațiilor referitoare la evoluția situației.
Totodată, au fost contactate Celula de Criză a MAE francez și Celula interministerială de Criză
de la Ministerul de Interne francez.
La nivelul Ambasadei României la Paris a fost creat un grup de lucru, care s-a aflat în contact
permanent cu cetățenii români şi cu autoritățile locale competente monitorizând desfășurarea
evenimentelor.
De asemenea, Call Center-ul Centrului de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din
Străinătate (CCSCRS), apelabil 24 de ore/7 zile, a preluat toate apelurile cetăţenilor români
interesaţi de situaţia familiei sau a rudelor aflate în Paris care nu puteau fi contactate. Datele
preluate prin Call Center au fost transmise misiunii diplomatice de la Paris, în scopul verificării.
În acest sens, misiunea diplomatică română a fost în contact permanent cu serviciul central de
asistenţă medicală şi cu spitalele pariziene care au primit răniți, precum şi cu Institutul Medico
Legal din Paris pentru a solicita date despre eventuale victime cetăţeni români.
După confirmarea oficială a decesului cetățenilor români, reprezentanţii misiunii diplomatice
române de la Paris s-au deplasat la domiciliul din Franţa al acestora pentru a acorda familiilor
îndoliate asistența consulară specifică în astfel de cazuri.
Celula de Criză activată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe s-a aflat în legătură
permanentă cu toate instituțiile implicate în gestionarea operativă a acestui caz.

3.

Repatrierea navigatorilor români aflaţi pe nava Asirat, arestată într-un port din

Tunisia
Celula de Criză MAE a gestionat situaţia celor 20 de navigatori români aflaţi la bordul unei nave
arestate la data de 1 august 2015 în portul Gabes, din Tunisia, care au solicitat sprijinul MAE în
vederea repatrierii. Nava, înregistrată în registrul naval al Republicii Moldova şi având ca
proprietar o companie din Liberia, a fost arestată în urma unui litigiu comercial care viza
exclusiv nava.
În vederea soluţionării acestui caz, Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe a colaborat permanent cu agenţia de crewing din România care a intermediat angajarea
navigatorilor români şi cu Autoritatea Navală Română, partenerul constant de dialog în astfel de
situaţii. De asemenea, pentru a veni în sprijinul navigatorilor români, MAE a transmis
instrucţiuni Ambasadelor României la Tunis şi la Tripoli, relocată la Tunis, pentru a întreprinde
demersurile legale pe lângă autorităţile tunisiene.
Cele două misiuni diplomatice române au păstrat permanent contactul cu navigatorii români
aflaţi pe navă, au colaborat cu agenţia de crewing şi au întreprins demersuri specifice în astfel de
cazuri pe lângă autorităţile tunisiene competente. Totodată, reprezentanţii misiunilor diplomatice
române, care s-au deplasat de două ori la bordul navei, s-au asigurat că în tot acest interval
navigatorii români au avut deplină libertate de mişcare şi au beneficiat de hrană, apă,
combustibil, medicamente, precum şi acces la servicii medicale. De la începutul conflictului,
navigatorii români aflaţi pe nava ASIRAT au fost repatriaţi în mai multe etape, la data de 19
noiembrie 2015 ultimii doi navigatori revenind în România.
Alte cazuri deosebite cu impact mediatic:
1. Repatrierea unui grup de cetăţeni români din Siria
La data de 11 noiembrie 2015, şapte cetăţeni români şi doi membri de familie, cetăţeni sirieni,
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).
Atât cetăţenii români, cât şi membrii de familie ai acestora au părăsit în condiţii de siguranţă
Siria pe cale terestră către Liban la data de 10 noiembrie 2015. Misiunea diplomatică de la
Damasc a eliberat documentele de călătorie necesare repatrierii celor şapte cetăţeni români, iar

filiala de la Damasc a OIM a asigurat transportul grupului prin suportarea costurilor aferente
repatrierii. De asemenea, grupul a fost asistat de către reprezentanţi ai Ambasadei României la
Beirut şi ai OIM pentru îndeplinirea formalităţilor de îmbarcare în aeronava cu care au fost
repatriaţi.
În cooperare cu filiala de la Damasc a OIM, MAE a intervenit în mod direct pentru a asigura
asistență și protecție consulară, facilitând până în prezent evacuarea și repatrierea din Siria a unui
număr de 701 cetăţeni români şi membri de familie.

2. Accident rutier produs în Ungaria, în care a fost implicat un microbuz care transporta 15
cetăţeni români
Consulatul General din Szeged a întreprins demersuri pe lângă autorităţile ungare competente, în
urma producerii unui accident rutier, în localitatea Pusztaszer, la data de 14 noiembrie 2015, în
care a fost implicat un microbuz care transporta 15 cetăţeni români. Potrivit constatărilor
preliminare, vehiculul a lovit frontal un alt autoturism. În urma impactului, doi cetăţeni ungari
aflaţi în autoturism au decedat, iar cetăţenii români din microbuz au fost răniţi.
Consulatul General din Szeged a informat că cetăţenii români spitalizaţi au suferit leziuni
diferite, cele mai grave necesitând spitalizare de peste 8 zile şi s-a aflat în permanentă legătură,
până în momentul externării, cu unităţile medicale în care aceştia au fost internaţi.
Totodată, oficiul consular român a contactat firma de transport din România, iar un alt microbuz
a sosit în Ungaria și i-a transportat pe cetăţenii români în țară.
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III. Situație arestaţi – noiembrie 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 495 de persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţara pe teritoriul căreia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de arestări cu cetăţeni români
implicaţi este Marea Britanie (126), urmată de Spania (115), Italia (56) şi Germania (53).
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 accidentaţi – noiembrie 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 23 persoane.

2. Preponderenţa pe ţări
Ţările pe teritoriul cărora s-au înregistrat cele mai multe accidente cu cetățeni români implicați
este Ungaria (15) .
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 – noiembrie 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 102 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 Germania (29) şi Italia (20) .
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 - noiembrie 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 58 de persoane.
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2. Preponderenţa pe ţări
Germania (9), Ungaria (8) şi Belgia (8) 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.

