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 Referitor la solicitarea dumneavoastră, Ministerul Afacerilor Externe vă transmite 

următoarele:  

1.     Câți cetățeni români aflați în SUA au fost confirmați cu COVID-19? Ce vârste au și în ce state 

locuiesc? 

Ministerul Afacerilor Externe precizează că situația cetățenilor români aflați în străinătate și care au 

fost confirmați ca fiind infectați cu virusul Covid-19, inclusiv situația celor decedați ca urmare a 

acestei infecții sau care au fost declarați vindecați, este actualizată potrivit informațiilor obținute de 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate și prezentată zilnic în Buletinul 

de presă al Grupului de Comunicare Strategică. În ceea ce privește vârsta și statele în care locuiesc 

cetățenii români confirmați pozitiv cu virusul Covid-19, pe teritoriul SUA, MAE precizează că 

acestea constituie date cu caracter personal și, în consecință, nu pot fi comunicate în alt scop decât 

cel pentru care au fost transmise.  

  

2.     Câți cetățeni români se află în SUA și urmează să fie deportați în țară?  

Potrivit informațiilor transmise de Ambasada României la Washington, ordinele emise de autoritățile 

competente din SUA și care privesc deciziile de îndepărtare a cetățenilor români de pe acest teritoriu, 

nu sunt aduse la cunoștința misiunii diplomatice sau oficiilor consulare. Prin urmare, la nivelul 

acestora nu există informații cu privire la numărul exact al cetățenilor români față de care a fost 

adoptată o astfel de decizie.  

  

3.     În ce perioadă este posibil să se realizeze deportările? 

Potrivit informațiilor disponibile la nivelul Ambasadei României la Washington, autoritățile 

americane au programat efectuarea unui zbor de repatriere în a doua jumătate a lunii mai, 

coordonatele urmând a fi transmise de către autoritățile abilitate.  


