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În atenția misiunilor diplomatice ale României în Germania și a Ministerului Afacerilor
Externe (MAE) al Guvernului României
Salutăm consultările publice desfășurate de MAE în perioada 01-14.04.2021 pentru
organizarea consulatelor itinerante în 2021 https://www.mae.ro/node/55250. Prin această
scrisoare, propunem consulate itinerante și în Germania și reiterăm nevoia mai multor
consulate permanente pe teritoriul Germaniei.
O analiză recentă1 a Institutului German de Statistică, (Statistische Bundesamt, Destatis),
arată că la data de 31.12.2020 erau înregistrați 800 de mii de români în Germania (o
creștere cu 50 mii față de anul precedent). Românii ocupă locul 4 ca număr de străini în
Germania după turci, polonezi și sirieni. În realitate, numărul românilor din Germania a
depășit chiar 1 milion de persoane, dacă includem și persoanele cu cel puțin unul din părinți
născut în România2. O statistică la zi în funcție de landurile Germaniei găsiți în Anexa 1.
Nevoile de servicii consulare ale acestor cetățeni români nu sunt suficient acoperite de către
cele 4 misiuni diplomatice ale României în Germania. Asociațiile semnatare au semnalat în
repetate rânduri nevoia înființării mai multor consulate pe teritoriul Germaniei, a suplimentării
personalului consular la misiunile diplomatice deja existente cât și a îmbunătățirii și
simplificării serviciilor consulare.
În lipsa unui număr suficient de consulate permanente ale României în Germania, și în urma
nevoii acute de servicii consulare pentru un număr mare de cetățeni români cu reședința în
Germania solicităm pentru anul 2021, atât suplimentarea personalului misiunilor
diplomatice existente cât și înființarea de consulate itinerante în următoarele localități
din Germania:
- Offenbach am Main, Hessen - Parohia Offenbach, prin părintele paroh Ștefan
Anghel, semnatar al acestei scrisori, pune la dispoziție spațiul de la adresa
Backstraße 16, 63069 Offenbach am Main, folosit și pentru secția de votare din
Offenbach la alegerile prezidențiale și parlamentare din anii trecuți.
- Kassel, Hessen - Parohia Kassel, prin părintele paroh Ovidiu Ioan, semnatar al
acestei scrisori, pune la dispoziție spațiul de la adresa Friedrich-Ebert-Straße 249,
34119 Kassel.
1

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migrati
on/auslaend-bevoelkerung-2010200207004.pdf?__blob=publicationFile&fbclid=IwAR0KUIKRXkpLaRVOUw92j1ymTIimo-ReIJl6
mNRrTd9uuCBH3U7lirmRu5E
2

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migrati
on/migrationshintergrund-2010220197004.pdf?__blob=publicationFile

-
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Landshut, Bayern - Asociația Germano-Română din Landshut- DRFV sustine
demersurile pentru gasirea spatiului adecvat in colaborare cu Migrationsbeirat
Landshut
Leipzig, Sachsen - Parohia Ortodoxa Romana "Sf Mare Mucenic Gheorghe"
Russenstr. 194, 04288 Leipzig
Hannover, Niedersachsen- Asociatia romano-germana din Niedersachsen,
Beckstraße 31, 30457 Hannover
Nürnberg, Bayern Petersauracherstr str 47-49, 90449 Nürnberg Centrul Cultural
Româno- German “Dumitru Dorin Prunariu”

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am menționat mai sus și locații posibile sau
asociații dispuse să ajute la găsirea unei locații. De asemenea, vă asigurăm de
disponibilitatea de voluntariat a asociațiilor semnatare și a rețelei de persoane de
contact a acestora pentru informarea și organizarea prealabilă a solicitanților de
servicii. În Anexa 1 găsiți statistica românilor înregistrați în Germania în funcție de land.
De asemenea, în acest context reiterăm nevoia urgentă a înființării de noi consulate
permanente în Germania și urgentarea înființării consulatelor deja aprobate din Frankfurt și
Hamburg.
Cu mulțumiri,
Nume
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Anexa 1 Statistica românilor înregistrați în Germania în funcție de land. Adaptat după
Destatis, 31.12.2020

