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7 romani nu s-au putut imbarca in avionul din
Africa de Sud
Zborul special organizat pentru repatrierea cetatenilor romani blocati
temporar in Africa de Sud ca urmare a anularii curselor aeriene pe fondul
situatiei epidemiologice create de identificarea variantei Omicron a
coronavirusului a decolat din Johannesburg marti, la ora 03.54 (ora locala/ora
Romaniei), aeronava fiind asteptata sa aterizeze la Bucuresti in jurul orelor
15.30. La bord sunt 70 de pasageri, din care 46 sunt romani, 18 sunt din alte
state UE, iar alti sase sunt din terte state. Sapte romani nu au reusit sa se
imbarce, scrie Ziare.com.
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„Zborul special organizat la initiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea cetatenilor romani
blocati temporar in Africa de Sud a decolat din Johannesburg la ora 03.54 (ora locala/ora
Romaniei), in urma indeplinirii cu succes a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare,
aeronava fiind asteptata sa aterizeze la Bucuresti in jurul orelor 15.30 (ora Romaniei).
Lista de pasageri care au urcat la bordul aeronavei care a decolat, elaborata ca urmare a
demersurilor active aleMAE, prin Ambasada Romaniei de la Pretoria, cuprinde urmatoarele 70 de

persoane: 46 de cetateni romani (inclusiv delegatia sportiva aCSM Baia Mare), 18 cetateni
europeni (10 cetateni bulgari, 4 cetateni spanioli, 3 cetateni polonezi, 1 cetatean ungar) si 6
cetateni din state terte (4 cetateni georgieni, 1 cetatean australian, 1 cetatean neozeelandez –
acestia facand parte din lotul de sportivi ai CSM Baia Mare si avand rezidenta in Romania)”,
transmite MAE.
MAE informeaza ca alti 7 cetateni romani care se afla in Cape Town nu au reusit sa se imbarce
pe zborul de repatriere, fie din cauza ca nu au putut sa faca deplasarea in timp util la
Johannesburg, fie pentru ca nu au facut la timp testele PCR necesare. Reprezentantii
Ambasadei Romaniei la Pretoria raman in contact cu acestia si vor continua eforturile de sprijinire
in vederea identificarii, in viitorul apropiat, a altor solutii detransport catre Romania.
Pentru realizarea listei de pasageri si indeplinirea procedurilor si formalitatilor necesare legate de
realizarea zborului special, MAE, prin Ambasada Romaniei la Pretoria si Consulatul General al
Romaniei la Cape Town, a mentinut legatura permanent cu cetatenii romani, informandu-i
constant despre etapele operatiunii de repatriere si a mentinut contactul cu autoritatile sudafricane pentru a facilita coordonarea si stabilirea tuturor detaliilor organizatorice.
De asemenea, misiunea diplomatica a Romaniei la Pretoria a fost in dialog cu Delegatia UE in
Africa de Sud si cu reprezentantele diplomatice ale celorlalte state membre UE acreditate in
Africa de Sud si a transmis disponibilitatea autoritatilor romane de a sprijini transportul spre
Europa si pentru alti cetateni europeni blocati temporar, la randul lor, in aceasta tara, preluand
si procesand solicitarile acestora.
Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Pretoria s-a deplasat la aeroportul din Johannesburg
pentru a pune la dispozitia cetatenilor romani alimente de baza si apa si pentru a-i sprijini in
realizarea tuturor formalitatile specifice in aeroport in vederea imbarcarii pe cursa Tarom.
MAE multumeste Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Transporturilor pentru foarte buna
colaborare in derularea pregatirilor mentionate anterior.
”Prin participarea activa, alaturi de celelalte autoritati romane competente, la organizarea si
desfasurarea operatiunilor de repatriere a cetatenilor romani blocati temporar in Africa de Sud, in
special prin intermediul reprezentantilor Ambasadei Romaniei la Pretoria, MAE si-a realizat
concret, in acest caz specific, functia de asigurare a asistentei si protectiei consulare a cetatenilor
romani din strainatate aflati in situatii deosebite”, precizeaza ministerul intr-un comunicat.
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