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Riscuri ce pot apărea în timpul călătoriei

Furt și jaf
În cazul în care ați fost atacat sau jefuit, informați poliția locală cât mai curând posibil. Apoi
contactați cea mai apropiată misiune diplomatică română sau consulat. Ambasada vă va ajuta să
contactați familia sau o persoană de încredere din România, în cazul în aveți nevoie de bani. Dacă
nu puteți primi bani, consulul vă va oferi suma respectivă din contul MAE. În cazuri speciale,
consulul poate oferi asistență �nanciară necesară pentru întoarcerea în România. Aceste sume
trebuie returnate integral la întoarcerea în țara de reședință.

În caz de boală sau accident
În caz de boală sau accident, având în vedere că ambasada română din țara respectivă nu vă va
putea ajuta, va � nevoie să aveți la dumneavoastră asigurarea de călătorie pentru a bene�cia de
asistență medicală. Pentru a a�a mai multe despre asigurarea de călătorie, vizitați
secțiunea Asigurări, unde găsiți toate informațiile necesare.

Pierderea sau furtul documentelor
În cazul documentelor pierdute sau furate trebuie să contactați cea mai apropiată misiune
diplomatică română. După con�rmarea identitații, consulul vă va emite un pașaport
temporar pentru a vă întoarcă acasă. În caz de pierdere a documentelor în hotel, în avion sau la
aeroport, trebuie să informați în prealabil personalul hotelului, compania aeriană aeroport sau
biroul pentru obiecte pierdute de la aeroport.

Arest
Dacă sunteți oprit, reținut sau arestat în străinătate, insistați să �e contactat consulul român din
țara respectivă, care, la cererea deținutului, poate:

anunța familia;
obține de la autoritățile locale informații cu privire la motivele reținerii, durata
procedurilor și posibilitatea unei eventuale eliberări;
menține contactul cu deținutul.

Sunteți într-o țară unde nu există misiuni diplomatice române

În țările în care România nu are ambasadă sau consulat aveți dreptul la asistență
consulară din partea reprezentanților altor state membre ale Uniunii Europene sau
resortisanții din aceste țări.
Dacă pierdeți banii pe care îi aveați la dumneavoastră, consulatul uneia dintre țările UE
poate oferi asistență �nanciară, iar în caz de pierdere a documentelor, consulul poate
emite documente de călătorie care să vă permită să vă întoarceți în România.
În caz de arest sau detenție, consulul unei țări UE poate informa partea română despre
acest eveniment și va avea grijă ca cetățenii din România să �e tratați în același mod ca
și ceilalți deținuți din închisoare.
În caz de deces al unui cetățean român, consulul unei țări UE va noti�ca autoritățile
române și va oferi asistența necesară pentru obținerea certi�catului de deces și pentru
înmormântare sau va îndeplini formalitățile necesare pentru a trimite persoana
decedată în țara de origine. 

Pierderea unui copil sau a unui adult peste hotare
In acest caz, trebuie să raportați de urgență dispariția la cel mai apropiat departament de poliție
din țara respectivă, dar și autorităților din țara de reședință. Intrați în contact cu un ONG care se
ocupă de căutarea persoanelor dispărute. În cazul în care a dispărut un copil, dacă sunteți într-
una dintre țările UE trebuie să sunați la numărul gratuit 116 000. Pe
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www.missingchildreneurope.eu găsiți o listă cu adresele organizațiilor care se ocupă de găsirea
copiilor dispăruți. 

Ce nu poate face un consul?

consulul nu vă ajută să obțineți aprobări pentru ocuparea forței de muncă în
străinătate;
consulul nu vă ajută să găsiți cazare în străinătate;
consulul nu reglementează problemele legate de obligațiile �nanciare, cum ar � datorii,
amenzi, bilete etc.;
consulul nu intervine în con�icte cu privire la contractele civile încheiate (de exemplu,
achiziționarea serviciilor turistice etc.);
consulul nu poate servi ca un avocat, dar vă poate oferi o listă cu avocați.
 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

http://www.missingchildreneurope.eu/
https://www.esky.ro/despre-noi/contact

