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În 2013, activitatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) s-a desfăşurat în conformitate cu obiectivele şi
orientările politice stabilite în programul de guvernare.
În domeniul afacerilor europene şi euro-atlantice, serviciul diplomatic s-a concentrat îndeosebi asupra
edificării de parteneriate, a dezvoltării unor relaţii bilaterale privilegiate, a convergenţei în coaliţii multilaterale.
O atenţie aparte a fost rezervată dimensiunii economice, cu accent asupra legăturilor cu statele cu resurse
deosebite, cu economii în plină ascensiune şi spaţiilor post-conflict.
Calendarul foarte bogat al acţiunilor MAE în 2013 demonstrează că diplomaţia română s-a redinamizat şi are
capacitatea să gestioneze eficient situaţii din ce în ce mai complexe şi dificile.
În cadrul MAE, a fost declanşat procesul de reflecţie asupra preşedinţiei Consiliului UE, care va reveni în
2019 României. S-au luat în considerare substanţa agendei de lucru cu instituţiile europene, precum şi
problemele asigurării infrastructurii logistice adecvate, printre care şi aceea a dotării ministerului cu un sediu
nou, întrucât cel actual este total inadecvat activităţii diplomatice.
1. AFACERI EUROPENE
În 2013, sferei activităţilor europene i s-a consacrat o parte însemnată a efortului diplomatic, dat fiind
impactul din ce în ce mai profund pe care calitatea de membru îl are asupra priorităţilor politice ale României
şi a românilor, prin prisma calităţii de cetăţeni europeni, dar şi din perspectiva unei amprente mai robuste a
României în UE.
1.1 În acord cu rolul său de unic coordonator în domeniul afacerilor europene (dobândit în temeiul HG nr.
379/2013, publicată în Monitorul Oficial din 27 iunie 2013), MAE a continuat să urmărească de o manieră
activă elaborarea şi susţinerea poziţiei României în cadrul UE faţă de dosarele aflate în dezbatere, cu
reflectarea intereselor prioritare ale României.
Acţiunea MAE a fost subsumată obiectivului general de consolidare a sistemului de elaborare, adoptare şi
promovare a poziţiei de negociere a României la nivelul UE care să permită o poziţionare rapidă, eficientă şi
consistentă a României în UE.
Obiectivele politice ale României în cadrul UE converg spre dinamizarea procesului de construcţie
europeană, având ca temei normele valorile fundamentale europene. România a pledat pentru consolidarea
edificiului european, mai ales în condiţiile recentei crizei economice, şi a cerut să se evite instaurarea unei
Europe cu mai multe viteze.
1.1.1 România a participat activ la procesul decizional în UE şi la promovarea agendei interne şi externe
europene, precum şi la măsurile de depăşire a provocărilor de natură politică şi economică cu care se
confruntă Uniunea. A participat direct, la nivel tehnic şi politic, atât la dezbaterile formale (în cadrul
Consiliului Afaceri Generale), cât şi la cele informale privind viitorul Europei (reuniunea informală a miniştrilor
de externe privind viitorul Europei, Palma de Mallorca, 19-20 iulie 2013) pentru promovarea obiectivelor
României în raport cu perspectivele evoluţiei Uniunii.
MAE a promovat constant o abordare bazată de principii şi valori pro-europene, cu evidenţierea necesităţii
combaterii active a retoricii xenofobe, populiste şi anti-europene de natură să afecteze viitorul proiectului
european.
România a fost reprezentată la reuniunile Consiliului Afaceri Generale şi Consiliului Afaceri Externe. S-au
organizat contacte bilaterale cu reprezentanţii instituţiilor europene şi cu cei ai statelor membre. MAE a
coordonat pregătirea reuniunilor Consiliului European, precum şi elaborarea poziţiilor României în cadrul
consiliilor sectoriale ale UE.
S-a derulat dialogul activ cu reprezentanţii preşedinţiilor-rotative ale Consiliului UE. S-a participat la procesul
de consultare şi coordonare în legătură cu dosarele europene de actualitate. S-a purtat un dialog susţinut cu
preşedinţia irlandeză (semestrul I 2013) şi preşedinţia lituaniană (semestrul al II-lea 2013). S-a luat legătură
cu autorităţile competente din statele care urmează să exercite preşedinţia rotativă a Consiliului UE – Grecia
şi Italia.
S-a desfăşurat fără întreruperi dialogul cu misiunile diplomatice la Bucureşti ale statelor UE. MAE a fost
reprezentat la reuniunile organizate de ambasadele statelor care exercitau preşedinţiile-rotative ale
Consiliului UE.
Implicarea activă în procesul decizional din cadrul Consiliului UE a fost acompaniată de dialogul politic şi
tehnic cu Comisia Europeană, Parlamentul European.
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Au fost transmise şi susţinute poziţiile României faţă de evoluţia crizei economice, menite să contribuie la
evitarea agravării acesteia şi totodată la relansarea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă, în
special pentru tineri. A fost sprijinită aprofundarea Pieţei Unice şi exercitarea libertăţilor aferente acesteia, cu
accent pe liberalizarea completă a pieţei muncii pentru cetăţenii români şi prevenirea oricăror forme de
restricţionare a liberei circulaţii în UE.
1.1.2 Diplomaţii români s-au implicat activ în finalizarea negocierilor privind viitorul cadru financiar al UE,
inclusiv în ceea ce priveşte modificarea Regulamentului 1083/2006 în sensul extinderii în cazul României (şi
Slovaciei) a perioadei de dezangajare automată a fondurilor UE (n+3).
Prin contribuţia activă a MAE, România a participat la consolidarea Uniunii Economice şi Monetare, la
constituirea şi declanşarea Mecanismului Unic de Supraveghere Bancară - primul pilon al viitoarei Uniuni
Bancare a UE.
1.1.3 Începând din 2013, MAE a devenit punct unic de contact pentru Strategia Europa 2020, preluând astfel
coordonarea elaborării şi monitorizării Programului naţional de reformă, care vizează atingerea obiectivelor
naţionale pentru Europa 2020. În această calitate, MAE a coordonat procesul de participare a instituţiilor
româneşti la Semestrul European, asigurând coerenţa poziţiilor României la Bruxelles. De asemenea, MAE a
asigurat monitorizarea implementării Programului naţional de reformă şi coordonarea acţiunilor pentru
punerea în aplicare a Recomandărilor specifice de ţară şi a altor angajamente rezultate din concluziile
adoptate de Consiliul European.
1.1.4 În procesul de reformare al Politicii agricole comune, România şi-a promovat poziţiile în scopul
conturării unei agriculturi europene multifuncţională, sustenabilă, capabilă să răspundă nevoilor de securitate
alimentară pe plan global. Deşi bugetul global al UE a suferit ca urmare a austerităţii de la nivel UE,
România a reuşit să menţină o pondere importantă a fondurilor destinate agriculturii.
1.1.5 MAE s-a implicat constant, în anul 2013, în activităţile de consolidare a securităţii energetice, cu accent
pe implementarea legislaţiei privind piaţa internă a energiei şi a prevederilor referitoare la dimensiunea
externă a politicii energetice a UE, precum şi promovarea proiectelor energetice strategice care să îi permită
asigurarea independenţei sale energetice, inclusiv prin includerea acestora in lista proiectelor de interes
comun care vor beneficia de finanţare europeană. Totodată, MAE a promovat, inclusiv în dialogul bilateral cu
state din regiune furnizoare de energie şi de tranzit propriile obiective, proiecte în vederea consolidării
securităţii energetice naţionale şi atragerii de investiţii. Astfel, s-a susţinut că este necesar să se stabilească
o piaţă integrată de energie zonală, a Europei Centrale şi de Est, să fie finalizate proiectele de
interconectare cu state vecine, mai ales cu R. Moldova, să fie identificate sursele potenţiale de combustibili
fosili în Marea Neagră, să se treacă la concretizarea proiectelor Interconectorului Azerbaijan–Georgia–
Romania, aprovizionării cu gaz natural lichefiat, cablului submarin România – Turcia, dezvoltării instalaţiilor
de stocare a gazelor, construirii reactoarelor 3 şi 4 la Centrala Nucleară de la Cernavodă.
1.1.6 MAE a continuat să promoveze cu consecvenţă obiectivul aderării României la spaţiul Schengen atât
în dialogul în plan comunitar, cât şi în cel bilateral cu statele membre, reiterând de fiecare dată argumentul
principial că adoptarea deciziei politice de extindere a spaţiului Schengen este o consecinţă firească a
faptului că România a îndeplinit condiţiile tehnice prevăzute de acquis-ul Schengen. În paralel, promovarea
în continuare a progreselor obţinute de autorităţile române în domeniul reformei justiţiei şi combaterii
corupţiei a reprezentat un obiectiv prioritar în cadrul demersurilor derulate de MAE la nivelul Comisiei
Europene şi statelor membre UE. Totodată, România s-a implicat în dezbaterile pe plan european pe tema
creării unor noi instrumente la nivel UE destinate promovării valorilor fundamentale, combaterii corupţiei şi
eficientizării justiţiei şi a pledat pentru o abordare principială şi echitabilă în raport cu toate statele membre
UE.
1.1.7 Anul 2013 a marcat adoptarea primului text juridic al UE, chiar dacă neobligatoriu, privind incluziunea
romilor - Recomandarea privind măsurile eficiente de integrare a romilor în statele membre. MAE a urmărit
atent procesul de negociere a acestui document adresat tuturor statelor membre. În acelaşi timp, MAE a
continuat să prezinte practica română în materie.
1.1.8 MAE, în calitate de coordonator naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-a
implicat activ în eforturile de coordonare şi implementare ale Strategiei. Au fost organizate consultări interinstituţionale pentru reflectarea obiectivelor Strategiei Dunării în Acordul de Parteneriat (Forumul Naţional şi
reuniuni ale grupului interministerial), utilizarea programelor de cooperare regională la aprofundarea relaţiilor
României cu statele vecine, în special R. Moldova.
România şi-a consolidat profilul regional şi european, prin organizarea principalului eveniment politic al
Strategiei, Forumului Anual, (28-29 octombrie 2013, Bucureşti). Tradiţionala reuniune a miniştrilor de externe
din statele dunărene a fost organizată, pentru prima dată, cu prilejul evenimentului, la iniţiativa ministrului de
externe şi, tot în premieră, a fost completată de reuniunea miniştrilor pentru dezvoltare regională.
Principalele concluzii, preluate şi în Declaraţia Comună au fost: coordonarea priorităţilor macro-regionale de
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dezvoltare, întărirea guvernanţelor naţionale, alinierea surselor de finanţare în viitoarea programare 20142020 şi susţinerea fermă a statelor dunărene ne-membre ale Uniunii în parcursul integrării europene.
1.1.9 România a continuat să susţină în mod activ şi constant extinderea UE, cu respectarea ansamblului
criteriilor de aderare. O etapă importantă a acestui proiect politic s-a concretizat prin aderarea Croaţiei la
Uniune, la 1 iulie 2013. În iunie şi decembrie 2013 au fost adoptate decizii politice importante pentru
dinamizarea procesului de extindere, inclusiv cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Serbia. A
fost relansat procesul de negociere cu Turcia.
1.1.10 De la 1 iunie 2013, României i-a revenit preşedinţia-în-exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa
de Sud-Est (SEECP). MAE a acţionat pentru sincronizarea agendei SEECP cu priorităţile agendei europene,
in sensul sprijinirii eforturilor de apropiere de UE a statelor din regiune. Ministrul de externe a fost purtătorul
unui astfel de mesaj în timpul vizitei comune întreprinse în Macedonia şi Albania, la 7-8 octombrie 2013,
împreună cu ministrul de externe din Lituania, care exercita preşedinţia-rotativă a Consiliului UE.
1.1.11 România şi-a asumat un rol important în înfăptuirea de iniţiative care vizează crearea unui spaţiu
democratic, stabil şi prosper în vecinătatea UE. Politica europeană de vecinătate, prin Parteneriatul Estic,
Sinergia Mării Negre şi Uniunea pentru Mediterana, este instrumentul adecvat declanşării reformelor
profunde şi durabile în statele din vecinătatea estică şi sudică a UE, în urma cărora să fie posibile asocierea
politică şi integrarea economică a statelor din acest spaţiu.
1.1.12 În cadrul Parteneriatului Estic, Summitul de la Vilnius a fost important, îndeosebi prin rezultatele
privind R. Moldova şi Georgia. România a pledat constant pentru intensificarea proceselor de asociere
politică şi integrare economică şi pentru adoptarea, la Summit, a unei declaraţii care să contureze o viziune
coerentă despre viitorul relaţiilor acestor state cu UE. În acest cadru, România a susţinut cu succes
parafarea integrală a Acordului de asociere şi a Acordului aprofundat şi cuprinzător de comerţ liber dintre R.
Moldova şi UE, care să deschidă calea pentru semnarea acestora în 2014, în timpul mandatului actualei
Comisii Europene. La Summit au fost recunoscute progresele R. Moldova în privinţa mobilităţii, în baza
raportului pozitiv care a fost prezentat de Comisia Europeană. Imediat după Summit au fost iniţiate în
Consiliul UE şi în Parlamentul European demersuri pentru aprobarea normelor conform cărora să se
liberalizeze în 2014 regimul de vize pentru cetăţenii R. Moldova. MAE a susţinut activ aceste obiective în
contactele diplomatice, atât pe lângă preşedinţia-rotativă a Consiliului UE, cât şi în contactele cu statele UE.
1.1.13 În 2013 au devenit mai dinamice relaţiile bilaterale cu partenerii europeni. MAE a realizat o agendă
foarte intensă de dialog cu statele Europei, prin efectuarea a peste 20 de vizite ale ministrului de externe,
oficiale şi de lucru, în aproape toate statele UE, cu obiectivul aprofundării relaţiilor de cooperare. MAE s-a
concentrat pe dezvoltarea dialogului politico-diplomatic şi s-a acordat o atenţie prioritară intereselor
României legate de agenda europeană. Dialogul cu statele UE s-a aflat constant în centrul eforturilor MAE.
O atenţie deosebită a fost acordată parteneriatelor strategice cu Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Italia
şi Polonia, prin dezvoltarea multisectorială a acestora. De asemenea, diplomaţia românească şi-a concentrat
eforturile pe dezvoltarea relaţiilor cu Germania şi Austria, precum şi cu statele nordice şi baltice. O altă
direcţie importantă de acţiune a reprezentat-o dezvoltarea relaţiilor cu statele vecine – Bulgaria şi Ungaria,
cu accent deosebit pe proiecte transfrontaliere şi circumscrise agendei europene, precum cele din cadrul
SUERD.
1.2 În ceea ce priveşte aspectele juridice ale actelor de politică externă ale UE, MAE a asigurat promovarea
poziţiei României în mai multe dosare de interes major pentru România: - proiectul de acord de aderare a
Uniunii Europene la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, prin implicarea în elaborarea
mandatului Uniunii Europene la rundele de negociere ale grupului de lucru „CDDH 47+1”; contribuţii privind
conţinutul proiectului de recomandare pentru o decizie a Consiliului de a autoriza Comisia Europeană de a
negocia o convenţia de aplicare în acordurile existente a regulilor de transparenţă privind arbitrajul dintre
investitori şi stat sub auspiciile UNCITRAL - modalităţi de atingere a obiectivului eliminării vizelor în relaţia cu
Canada; - aspecte legate de libera circulaţie a persoanelor.
MAE a asigurat elaborarea mandatelor părţii române pe teme legate de politica UE în materia investiţiilor
străine directe (în special în ceea ce priveşte proiectul de regulament privind responsabilitatea financiară în
cadrul reglementării disputelor dintre investitori şi stat, implementarea prevederilor Regulamentului
1219/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii tranzitorii pentru acordurile
bilaterale de investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe).
S-a acţionat în privinţa negocierilor unor acorduri între UE şi Canada şi SUA şi a acordurilor preconizate cu
Japonia şi China, având ca obiectiv general prezervarea competenţelor statelor membre în domeniul acţiunii
externe a UE.
A fost avut în vedere cadrul juridic intern aferent gestionării afacerilor europene. S-a contribuit la elaborarea
HG nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene
în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea
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art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Externe. A fost asigurată reprezentarea MAE în procesul de elaborare şi aprobare în Parlament a proiectului
de lege privind cooperarea Guvern-Parlament în domeniul afacerilor europene.
A fost coordonată activitatea autorităţilor competente să implementeze în România regimurile sancţionatorii
instituite de Consiliul de Securitate al ONU, de Uniunea Europeană, precum şi de alte organizaţii
internaţionale. Au fost îndeplinite sarcinile rezultate din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale (OUG 202/2008), cu completările şi modificările
ulterioare. Pe plan extern, s-a asigurat interfaţa cu instituţiile internaţionale, autorităţile statale sau alţi actori
în domeniul negocierii, al adoptării la nivel internaţional şi al aplicării pe plan intern a sancţiunilor
internaţionale. Au fost informate organizaţiile internaţionale emitente ale regimurilor sancţionatorii în legătură
cu măsurile întreprinse în plan intern pentru punerea lor în aplicare. S-a cooperat cu autorităţile şi instituţiile
competente străine pentru punerea în aplicare eficientă a sancţiunilor internaţionale. A fost coordonată
desfăşurarea următoarelor activităţi: urmărirea principalelor obligaţii ce incumbă autorităţilor naţionale în
aplicarea măsurilor restrictive, aşa cum derivă din standardele descrise în documentele explicative pe
această temă adoptate pe plan internaţional; furnizarea de clarificări privind conformitatea cu dreptul
internaţional şi cu privire la conţinutul regimurilor restrictive şi la competenţele de implementare altor instituţii
şi autorităţi publice şi petenţilor; traducerea în limba română a documentelor internaţionale care instituie
măsuri sancţionatorii pe plan internaţional şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României prin ordin al
ministrului afacerilor externe; participarea în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experţi, organizate la
Bruxelles de Consiliul Uniunii Europene; implicarea activă în procesul de evaluare pentru România a
oportunităţii de aplicare a noilor regimuri/măsuri sancţionatorii propuse pe plan internaţional în vederea
conturării unei poziţii consolidate a României; contribuţia la organizarea, împreună cu instituţiile şi asociaţiile
naţionale competente (Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Inspectoratul
General pentru Imigrări, Direcţia Generală a Vămilor, Autoritatea Naţională de Administraţie Fiscală,
Ministerul Justiţiei, Banca Naţională Română), a vizitei Misiunii de evaluare a Comitetului de Experţi pentru
Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor, în mai 2013. În 2013, au avut loc trei reuniuni ale
Consiliului interinstituţional creat în baza OUG 202/2008. S-au solicitat opinii instituţiilor competente asupra
aspectelor apărute în negocierile aflate în curs asupra diverselor regimuri de sancţiuni. S-a contribuit la
pregătirea şi desfăşurarea vizitei Misiunii de evaluare a Comitetului de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de
Combatere a Spălării Banilor. În acest sens, a asigurat completarea chestionarului de ţară pe aspectele ce
ţin de domeniul implementării sancţiunilor internaţionale, relaţia dintre legislaţia internă şi internaţională în
domeniu. În cadrul reuniunilor RELEX, s-a asigurat reprezentarea intereselor României în ceea ce priveşte
problematicile orizontale referitoare la sancţiunile internaţionale. În acest sens, în 2013, a fost analizată
revizuirea primei părţi a Bunelor practici privind implementarea eficace a măsurilor restrictive, demersul
urmând să fie reluat în prima parte a anului 2014. Tot în cadrul RELEX/ format sancţiuni, au fost schimbate
primele puncte de vedere referitoare la neajunsurile identificate recent de Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene în ceea ce priveşte motivarea şi probarea deciziilor de listare a persoanelor şi entităţilor vizate de
măsurile restrictive.
1.3 Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent
Guvernamental în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a Tribunalului Uniunii Europene (TUE), a
celorlalte instituţii UE, în cadrul fazelor contencioase şi precontencioase ale procedurilor enumerate de art. 2
alin. (1) pct. 43 din HG nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea MAE, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în toate procedurile.
Agentul Guvernamental pentru CJUE întocmeşte toate actele şi realizează toate demersurile procedurale
necesare în contextul reprezentării României, prezentând poziţia statului român în cadrul fazelor
precontencioase şi contencioase ale acţiunilor pendinte.
Pe planul activităţii de reprezentare a României înaintea CJUE, a TUE, precum şi a celorlalte instituţii ale
UE, în cadrul procedurilor prevăzute de art. 2, alin. (1), pct. 43 din HG nr. 8/2013, este de menţionat că, în
2013, România nu a suferit nicio condamnare la CJUE. De altfel, de la 1 ianuarie 2007 şi până în prezent,
România nu a suferit nicio condamnare înaintea CJUE pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru UE.
În 2013, Agentul Guvernamental pentru CJUE a gestionat 74 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii
declanşate de Comisia Europeană împotriva României. Dintre acestea, 44 de acţiuni au fost declanşate în
perioada 26 iunie 2009 – 31 decembrie 2012, procedura fiind încă în desfăşurare la 1 ianuarie 2013, iar 30
de acţiuni au fost declanşate în 2013. În ceea ce priveşte acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor
gestionate în 2013, 27 de acţiuni au fost clasate în faza precontencioasă; 47 de acţiuni sunt în curs: 45 se
află în fază precontencioasă şi două se află pe rolul CJUE (cauza C – 405/13, Comisia împotriva România şi
cauza C-406/13, Comisia împotriva României – acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de
comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2009/72/CE şi, respectiv Directivei
2009/73/CE). Tot în 2013, au fost formulate observaţii /susţinute pledoarii în 15 cauze privind cereri
preliminare - 12 formulate de instanţe naţionale şi trei, de instanţe ale altor state ale UE.
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La 31 decembrie 2013, erau în curs 12 cereri preliminare, în care Agentul Guvernamental pentru CJUE a
formulat observaţii. În 2013, Agentul Guvernamental pentru CJUE a formulat observaţii scrise în două cereri
de aviz, ambele fiind în curs: Avizul 1/13 privind existenţa unei competenţe exclusive a UE cu privire la
acceptarea aderării unei ţări terţe la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale
răpirii internaţionale de copii; Avizul 2/13 privind compatibilitatea proiectului de Acord privind aderarea UE la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În cadrul MAE, în vederea
prevenirii încălcării legislaţiei UE au fost evaluate 294 de proiecte de acte normative şi propuneri legislative
şi s-au formulat observaţii şi recomandări de modificare când a fost cazul. S-au comunicat 256 de măsuri
naţionale de transpunere pentru 94 de directive ale UE, evitându-se declanşarea procedurii de infringement
pentru necomunicarea acestora; S-au gestionat 172 de dosare EU-Pilot, colaborându-se cu autorităţile
responsabile şi monitorizându-se angajamentele asumate de acestea. S-a urmărit aplicarea regulilor Pieţei
Interne prin gestionarea Centrului SOLVIT România şi prin gestionarea sistemului IMI. MAE a contribuit la
promovarea drepturilor cetăţenilor români din spaţiul UE, prin soluţionarea, cu celeritate, a solicitărilor
acestora venite prin sistemul SOLVIT.
1.4 Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent
Guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a Comitetului Miniştrilor
ale Consiliului Europei a reprezentat Guvernul României în cadrul procedurilor contencioase din faţa CEDO,
prezentând în mod detaliat, în cadrul observaţiilor transmise sau audierilor organizate de CEDO, poziţia
statului cu privire la admisibilitatea, fondul şi solicitările privind satisfacţia echitabilă în cererile comunicate.
De asemenea, Agentul Guvernamental pentru CEDO a asigurat reprezentarea statului român în cadrul
procesului de supraveghere a executării hotărârilor şi deciziilor CEDO, efectuat de Comitetul Miniştrilor din
cadrul Consiliului Europei. În acest scop, a informat autorităţile şi instituţiile publice naţionale care au atribuţii
în domeniile vizate de hotărârile sau deciziile CEDO cu privire la cerinţele ce decurg din jurisprudenţa CEDO
în vederea executării, s-a consultat cu acestea în scopul stabilirii pachetului de măsuri ce trebuie adoptate
pentru executare şi a elaborat documentele de informare a Comitetului Miniştrilor cu privire la măsurile ce au
fost sau urmează a fi luate de statul român pentru executare (planuri şi bilanţuri de acţiune). În 2013, în ceea
ce priveşte procedurile în faţa CEDO, au fost comunicate Guvernului român un număr de aproximativ 400 de
cauze în vederea formulării observaţiilor cu privire la admisibilitate şi/sau fond. În principal, cauzele
comunicate au avut ca obiect durata procedurilor judiciare, neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, condiţiile
de detenţie, efectivitatea anchetelor penale, respectarea dreptului la libertate şi siguranţă, diverse aspecte
referitoare la echitatea procedurilor judiciare, respectarea vieţii private sau a libertăţii de exprimare,
tratamentul persoanelor care suferă sau sunt suspectate de afecţiuni psihice, îndeplinirea de stat a
obligaţiilor pozitive legate de asigurarea unui sistem medical eficient. Este de precizat că pentru aceste
cauze, la un moment ulterior transmiterii observaţiilor cu privire la admisibilitate şi fond, sunt solicitate şi
observaţii privind satisfacţia echitabilă. În 2013, CEDO a pronunţat: 83 de hotărâri în care a constatat cel
puţin o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţie, 2 hotărâri în care s-a pronunţat exclusiv asupra
satisfacţiei echitabile, 3 hotărâri şi 96 de decizii (totale sau parţiale) în care a constatat că nu există o
încălcare a unui drept prevăzut de Convenţie, 27 de decizii de radiere ca urmare a soluţionării amiabile, 17
decizii de radiere ca urmare a declaraţiei unilaterale a Guvernului şi 40 de decizii de radiere ca urmare a
constatării absenţei interesului reclamantului de a menţine cererea pe rolul Curţii. Este de remarcat faptul că
şi în 2013, numărul hotărârilor şi deciziilor prin care nu s-a constatat nicio încălcare a unui drept prevăzut de
Convenţie (99) a fost mai mare decât cel al hotărârilor prin care s-a constatat încălcarea Convenţiei (83). În
ceea ce priveşte procedurile execuţionale din faţa Comitetului Miniştrilor, în anul 2013 Agentul
Guvernamental a elaborat, în urma consultărilor constante cu autorităţile interne, planuri sau bilanţuri de
acţiune şi a susţinut aceste documente în cadrul reuniunilor dedicate executării hotărârilor în principalele
grupuri de cauze aflate în curs de executare (restituirea proprietăţilor naţionalizate, durata procedurilor
judiciare, condiţiile de detenţie, relele tratamente aplicate de agenţii statului şi efectivitatea anchetelor
penale), precum şi într-un număr important de cauze individuale. Între deciziile Comitetului Miniştrilor cu
privire la evaluarea măsurilor luate în vederea executării, subliniem faptul că în iunie 2013 acest organism al
Consiliului Europei a salutat adoptarea noii legislaţii în materia restituirii proprietăţilor naţionalizate, apreciind
modul în care autorităţile naţionale au colaborat cu structurile Consiliului Europei. Agentul Guvernamental a
organizat în această perioadă o vizită de lucru a autorităţilor naţionale la Strasbourg pentru realizarea de
consultări cu privire la conformitatea legislaţiei în domeniul restituirii proprietăţii cu jurisprudenţa CEDO. De
asemenea, a organizat o vizită a Serviciului pentru Executarea hotărârilor CEDO la Bucureşti, ocazie cu care
s-au discutat cu autorităţile competente măsurile luate în grupurile de cauze privind relele tratamente
aplicate de agenţii statului, efectivitatea anchetelor penale şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu
pentru populaţia rromă. Agentul Guvernamental a continuat participarea activă la dezbaterile din cadrul
Consiliului Europei cu privire la reforma CEDO şi a sistemului Convenţiei.
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2 PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA
În perioada de referinţă, MAE a acordat prioritate amplificării parteneriatului strategic cu SUA - cel mai
important parteneriat strategic, de anvergură globală, al României, prin implementarea prevederilor
„Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi Statele Unite ale
Americii” (adoptată la 13 septembrie 2011, la Washington D.C.), respectiv operaţionalizarea Task Force-ului
România – SUA pentru implementarea „Declaraţiei Comune”.
Principalele momente care au marcat relaţiile bilaterale dintre România şi SUA în 2013, la realizarea cărora
MAE a contribuit în mod direct, au fost: vizita la Washington D.C. a prim-ministrului României (20-24
octombrie 2013); ceremonia de marcare a începerii lucrărilor principale de construcţie la Facilitatea
Antirachetă de la Baza Militară Deveselu (28 octombrie 2013); cea de-a doua reuniune a Task Force-ului
România-SUA pentru implementarea „Declaraţiei Comune” (14 noiembrie 2013).
Ministrul afacerilor externe a avut patru întâlniri, în contextul unor reuniuni multilaterale, cu secretarul de stat
al SUA. Cu prilejul participării la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU, a avut întrevederi şi cu
asistenta pentru relaţiile cu Europa şi Eurasia a secretarului de stat al SUA şi cu alţi înalţi oficiali din
Departamentul de Stat. S-a întâlnit şi cu subsecretarul pentru comerţ internaţional din cadrul
Departamentului Comerţului.
Dialogul cu reprezentanţii Administraţiei SUA a fost subsumat consolidării Parteneriatului Strategic, prin
extinderea şi aprofundarea cooperării bilaterale în toate domeniile identificate în Declaraţia comună privind
Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi SUA. A fost acordată o atenţie prioritară
obiectivului dinamizării relaţiilor economice şi creşterii investiţiilor americane, precum şi obiectivului includerii,
cât mai curând posibil, a României, în calitatea sa de partener strategic, în programul Visa Waiver, date fiind
dezbaterile din Congresul SUA privind noua legislaţie în domeniu. De pe poziţia de susţinător puternic al
consolidării relaţiilor transatlantice, România a sprijinit avansarea negocierilor în direcţia încheierii
Parteneriatului Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii dintre UE şi SUA, cu luarea în considerare a temelor
de interes pentru fiecare dintre parteneri. În discuţiile cu reprezentanţii americani au fost abordate, totodată,
evoluţiile regionale, cu accent pe Parteneriatul Estic al Uniunii Europene, din perspectiva rolului României de
susţinător activ al aspiraţiilor europene ale R. Moldova, Georgiei şi Ucrainei, fiind subliniată importanţa
Summit-ului de la Vilnius şi dorinţa ca acesta să fie un succes.
În ceea ce priveşte obiectivul de operaţionalizare şi instituţionalizare ale principalului mecanism de
cooperare bilaterală, MAE a iniţiat, organizat şi co-prezidat, la nivelul secretarului de stat pentru afaceri
strategice, împreună cu Ambasada SUA la Bucureşti, la 14 noiembrie 2013, a doua reuniune a Task Forceului România – SUA pentru implementarea „Declaraţiei comune”. Prin agenda cuprinzătoare şi consistentă
de discuţii, axată pe proiecte şi demersuri concrete, precum şi prin implicarea în dezbateri a unui număr
semnificativ de instituţii române, reuniunea a marcat trecerea la un nivel superior în acest proces, după
reuniunea de lansare din 31 octombrie 2012. S-a confirmat caracterul operaţional şi înscrierea pe un parcurs
de predictibilitate a celor trei structuri bilaterale de lucru din cadrul Task Force-ului: Grupul de lucru pe
probleme consulare, inclusiv problematica vizelor (coordonat de MAE, cu reuniuni organizate la 31 ianuarie
2013, 25 aprilie 2013, 9 august 2013 şi 14 noiembrie 2013), Grupul de lucru pe probleme economice şi
comerciale (coordonat de Ministerul Economiei, cu reuniuni organizate la 5 iunie 2013 şi 14 noiembrie 2013),
respectiv Subgrupul de lucru pe tema securităţii energetice (coordonat de reprezentantul special al
Guvernului României pentru securitatea energetică, cu reuniuni organizate la 9 iulie 2013 şi 14 noiembrie
2013).
Cooperarea pe dimensiunea militară şi de securitate a căpătat valenţe noi, conferite de: începerea
implementării efective a „Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului
de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România”, semnat la 13 septembrie 2011, la Washington
D.C. (MAE susţinând dialogul politic cu reprezentanţii Administraţiei SUA pe această temă şi contribuind, în
limita atribuţiilor sale, la finalizarea negocierii mai multor aranjamente juridice bilaterale legate de
implementarea acestuia), ceremonia de marcare a începerii lucrărilor principale de construcţie la Facilitatea
Antirachetă de la Baza Militară Deveselu, cooperarea la aeroportul militar Mihail Kogălniceanu (care va
funcţiona, începând cu 2014, ca un nod esenţial de transport al trupelor americane dinspre Afganistan),
modernizarea capacităţilor militare aeriene româneşti (prin achiziţia avioanelor multirol F-16) sau cooperarea
post-2014 în Afganistan.
Acordând un rol central, pe agenda de priorităţi, extinderii cooperării economice bilaterale şi atragerii de noi
investiţii americane în România, MAE a susţinut constituirea unui „Grup de lucru pe probleme economice şi
comerciale”, a cărui reuniune de lansare a avut loc, sub coordonarea sa, la 5 iunie 2013, având ca obiective
principale identificarea ariilor de interes comun în domeniul economic şi facilitarea interacţiunii directe între
partenerii români şi americani. La propunerea şi sub coordonarea MAE, a avut loc, în perioada 14-15
noiembrie 2013, cea de-a doua misiune economică anuală în România a Consiliului de Afaceri Americano –
Român (AMRO), reprezentanţii acesteia participând, în premieră, la lucrările Task Force-ului, alături de
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reprezentanţii Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham). Ministrul afacerilor externe al
României a avut trei întrevederi cu conducerea AMRO în intervalul septembrie – noiembrie 2013: în timpul
participării la reuniunea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din septembrie 2013 de la New
York, cu prilejul recentei vizite a Prim-ministrului României la Washington (20-23 octombrie 2013) şi în data
de 14 noiembrie, cu prilejul misiunii economice a AMRO în România.
Subsumat obiectivului prioritar al României de accedere în programul Visa Waiver, conform deciziilor din
cadrul reuniunii inaugurale a Task Force-ului din 31 octombrie 2012, MAE a iniţiat demersurile privind
constituirea „Grupului de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor”. Această structură are
drept obiectiv principal identificarea modalităţilor celor mai adecvate pentru facilitarea accesului României în
program, în special din perspectiva reducerii semnificative a ratei de refuz al solicitărilor de viză din partea
cetăţenilor români, care, pentru anul fiscal 2012-2013, a coborât la 11,5 %. Ulterior, MAE a organizat şi coprezidat, împreună cu Ambasada SUA la Bucureşti, reuniunile trimestriale ale acestuia.
3. POLITICA DE SECURITATE
A continuat promovarea intereselor de securitate ale statului român în vederea consacrării României ca
important contributor la eforturile de asigurare a păcii, stabilităţii şi securităţii internaţionale, consolidând
profilul de stat european cu vocaţie transatlantică, ferm susţinător al rolului global al NATO şi UE.
3.1 În cadrul NATO, România a urmărit obiective legate de consolidarea misiunii principale a NATO, de
apărare colectivă; îndeplinirea responsabilităţilor legate de participarea la operaţiunile şi capacităţile militare
ale Alianţei; promovarea rolului NATO de furnizor de stabilitate, promotor al reformelor şi cooperării regionale
în vecinătatea imediată a României (Balcanii de Vest şi regiunea Mării Negre), în sinergie cu UE.
Simultan cu participarea activă la dezbaterile din Consiliul Nord-Atlantic şi din comitetele subordonate, MAE
s-a implicat intens în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor menite să asigure continuarea dialogului bilateral
la nivel înalt cu reprezentanţii Alianţei. Prin aceasta s-a urmărit atât întărirea poziţiilor prezentate în
deliberările pe diverse teme de pe agenda Organizaţiei, precum şi, mai ales, promovarea obiectivelor
strategice ale României în cadrul NATO.
În acest context, contactele bilaterale s-au derulat în ritm intens, acoperind un număr important de oficiali
NATO, printre acestea figurând: vizita în România a secretarului general al NATO (24 mai 2013);
participarea adjunctului secretarului general adjunct al NATO şi a asistentului pentru riscurile emergente de
securitate al secretarului general NATO la ceremonia de începere a lucrărilor la facilitatea de apărare
antirachetă din România (22-23 octombrie 2013); vizita în România a asistentului Secretarului General
NATO pentru investiţii de apărare (30 aprilie – 3 mai 2013); vizita în România a adjunctului asistentului
pentru operaţii al secretarului general NATO.
Prezenţa demnitarilor români la reuniunile de nivel înalt ale NATO (participarea ministrul de externe, la
reuniunile ministeriale ale Consiliului Nord-Atlantic – Bruxelles, 23 aprilie 2013 şi 3-4 decembrie 2013) a fost
valorificată inclusiv prin organizarea unor întâlniri bilaterale, având drept obiectiv promovarea unor priorităţi
de etapă ale României.
Pe acest fond, s-a promovat viziunea şi priorităţile României cu privire la Summitul din 2014, evidenţiind
sprijinul României pentru conturarea unei agende consistente şi ambiţioase, în măsură să conducă la
rezultate concrete şi să ofere direcţionări clare pentru viitorul Alianţei post-2014.
România a subliniat rolul-cheie pe care Alianţa va continua să îl joace în planul securităţii internaţionale,
ceea ce va impune dezvoltarea unor capabilităţi adecvate, menite să furnizeze răspunsuri eficiente pentru
întregul spectru de ameninţări la adresa statelor membre. În acest context, România a acordat şi va acorda
în continuare o importanţă deosebită implementării iniţiativelor NATO în domeniul apărării, dar şi politicilor
Aliate privind combaterea noilor ameninţări, precum atacurile cu rachete balistice sau atacuri cibernetice.
Partea română a reafirmat necesitatea menţinerii atenţiei Alianţei asupra regiunilor învecinate, cu accent
asupra Balcanilor de Vest şi a regiunii Marea Neagră - Caucazul de Sud, în condiţiile în care situaţia de
securitate în aceste zone se menţine complexă. România a pledat, în continuare, pentru intensificarea
oportunităţilor de dialog politic între Consiliul Nord-Atlantic şi parteneri, în contextul în care contribuţiile
partenerilor la obiectivele şi misiunile NATO sunt notabile.
Cu privire la politica de parteneriate, partea română a sprijinit utilizarea formatelor flexibile de dialog, în
paralel cu menţinerea relevanţei şi consolidarea formatelor clasice. România a co-autorat, împreună cu mai
multe state Aliate şi partenere, un document de tip Food-for-Thought privind valorificarea beneficiilor
asociate Parteneriatului pentru Pace.
În ceea ce priveşte politica „uşilor deschise”, România a susţinut necesitatea ca Alianţa să ofere tot sprijinul
necesar statelor aspirante, astfel încât să poată fi obţinute progrese concrete la viitorul Summit NATO din
9

septembrie 2014. Mai mult, România s-a afirmat drept unul dintre susţinătorii puternici ai reflectării temei
extinderii pe agenda Summitului NATO din 2014.
Cu prilejul reuniunii miniştrilor de externe NATO (Bruxelles, 3-4 decembrie 2013), şeful diplomaţiei române a
evocat importanţa specială acordată de România politicii ,,uşilor deschise’’ şi includerii acestei teme pe
agenda viitorului Summit, apreciind că o ignorare a acestui subiect în 2014 ar afecta credibilitatea Alianţei. A
subliniat necesitatea de a menţine angajamentul ferm al celor patru state aspirante faţă de NATO şi de a
transmite mesaje care să contribuie la un sprijin ridicat al opiniei publice din ţările respective pentru opţiunea
euro-atlantică. A menţionat angajamentul asumat de NATO de a evalua în mod activ performanţele ţărilor
aspirante, pentru a putea lua o decizie privind lansarea unor invitaţii de aderare, atunci când condiţiile
necesare sunt întrunite.
România şi-a reafirmat susţinerea pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei,
precum şi pentru aspiraţiile sale euro-atlantice. Mandatele de Ambasadă Punct de Contact NATO pe care
România le îndeplineşte la Tbilisi şi Baku, în perioada 2013-2014, au determinat, de o manieră semnificativă,
dezvoltarea dialogului şi cooperării acestor ţări cu Alianţa Nord - Atlantică.
De asemenea, MAE a susţinut consolidarea relaţiei R. Moldova cu NATO şi vizibilitatea acestei ţări în cadrul
Alianţei. România a acordat sprijin şi asistenţă R. Moldova în obţinerea statutului de contributor la KFOR şi a
continuat îndeplinirea responsabilităţilor ce îi revin în calitate de lead-nation pentru Fondul voluntar destinat
distrugerii pesticidelor şi altor substanţe chimice periculoase în Republica Moldova.
România a reiterat sprijinul pentru construirea unor relaţii de parteneriat strategic NATO-Rusia, bazate pe
principiile încrederii şi transparenţei reciproce, precum şi pe respectarea angajamentelor asumate. România
a susţinut proiectele de cooperare practică dintre NATO şi Rusia, un exemplu de colaborare cu perspective
deosebite fiind programul de cercetare avansată în domeniul telemedicinei desfăşurat sub egida NRC, în
cadrul căruia România şi Rusia sunt co-directori de proiect.
Referitor la Afganistan, partea română a susţinut demersurile vizând clarificarea aspectelor legale ale
participării Aliaţilor şi partenerilor operaţionali la viitoarea misiune NATO Resolute Support post-2014,
trimiterea de instructori şi consilieri pentru forţele afgane de securitate nefiind posibilă în lipsa unui Acord
privind statutul forţelor NATO în Afganistan. Reconfirmarea angajamentului Aliat pentru viitorul Afganistanului şi proiectarea unei relaţii de parteneriat pe termen lung cu această ţară au constituit, de asemenea,
elemente principale în demersurile părţii române.
România a reiterat sprijinul pentru dezvoltarea arhitecturii antirachetă a NATO, misiune-cheie a Alianţei
Nord-Atlantice, pe baza principiilor indivizibilităţii securităţii, solidarităţii şi apărării întregului teritoriu Aliat, în
concordanţă cu deciziile luate la summiturile NATO de la Bucureşti – 2008 şi Chicago - 2012.
MAE a pledat pentru consolidarea relaţiei transatlantice, element de bază al securităţii europene, reiterând
interesul României de a continua să-şi aprofundeze relaţia privilegiată cu SUA şi să-şi definească rolul
acestui parteneriat transatlantic în cadrul NATO.
Reuniunile în formatul Trilateralei România - Polonia – Turcia au reflectat interesele comune de securitate
ale celor trei state în cadrul NATO şi în regiune, cu accent particular pe participarea la sistemul SUA,
respectiv al NATO, de apărare împotriva rachetelor balistice, implementarea iniţiativei NATO Smart Defence,
atingând şi aspecte legate de politica de vecinătate şi alte subiecte de pe agenda comună.
În acest context, este de notat prima reuniune a miniştrilor de externe ai Trilateralei România-Polonia-Turcia
cu omologii din cele patru state aspirante la aderarea la NATO (Bosnia-Herţegovina, Georgia, Macedonia şi
Muntenegru), realizată la iniţiativa României, în timpul reuniunii miniştrilor de externe din statele Aliate, din
23 aprilie 2013. Partea română va continua consolidarea dialogului şi cooperării trilaterale în sprijinul
securităţii regionale, europene şi euro-atlantice, ca o contribuţie semnificativă la coordonarea şi solidaritatea
interaliate.
3.2 În domeniul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC), a fost reconfirmat sprijinul României pentru
consolidarea PSAC, subliniindu-se importanţa cooperării dintre Statele Membre şi a degajării unei voinţe
politice unitare, care să articuleze un profil ridicat şi credibil al UE în planul securităţii. Reprezentanţii MAE au
susţinut o abordare echilibrată în UE a vecinătăţilor de est şi sud ale Uniunii, manifestând sprijin pentru
iniţiativele UE care vizează cooperarea în domeniul PSAC cu statele partenere. Reprezentanţii MAE au
încurajat abordarea echilibrată a dimensiunilor civilă şi militară ale PSAC.
România s-a implicat activ în activităţile conceptuale şi de implementare a Politicii europene de securitate şi
apărare şi, ulterior, a PSAC, contribuind la numeroase misiuni şi operaţiuni sub egida acesteia. Participarea
României s-a efectuat în concordanţă cu liniile principale de politică externă, axându-se pe zone de interes
deosebit pentru România, cum ar fi Balcanii de Vest, Georgia şi Afganistan. Această orientare către
vecinătate nu a produs un dezechilibru major de abordare, România fiind prezentă totodată şi în zone
îndepărtate – Orientul Mijlociu sau Africa.
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Acţiunile diplomaţiei române au scos în evidenţă disponibilitatea României de a se implica în zone de risc şi
de interes pentru UE, capacitatea de a pune la dispoziţie resurse umane şi materiale adecvate misiunilor,
precum şi deschiderea faţă de activităţi care implică riscuri şi dificultăţi. Totodată, implicarea României în
PSAC a încurajat o dublă perfecţionare: la nivelul experţilor a avut loc o creştere a nivelului de cunoştinţe şi
a celui de experienţă, diseminate în cadrul propriilor instituţii şi la nivel naţional; în acelaşi timp, s-a
înregistrat o mai bună coordonare la nivel instituţional şi definirea unui cadru naţional, Strategia în domeniul
capacităţilor civile, care a consolidat abordarea integrată a implicării noastre pe acest palier.
Pe acest fond, în contextul Consiliului European dedicat apărării (19-20 decembrie 2013), România a pledat
pentru necesitatea sporirii cooperării între Statele Membre în scopul dezvoltării de capacităţi care să permită
Uniunii asumarea unor responsabilităţi sporite pe plan extern, asigurarea angajamentului faţă de proiectele
majore care să acopere lacunele existente în materie de capacităţi şi menţinerea unei baze industriale
militare puternice în Europa.
În opinia părţii române, stimularea cooperării intra-europene în materie de capabilităţi de apărare rămâne
singura soluţie pentru asigurarea securităţii cetăţenilor la acelaşi nivel înalt ca în prezent. Evitarea
duplicărilor prin promovarea proiectelor de dezvoltare şi utilizare în comun a capacităţilor, de tipul Pooling
and Sharing, precum şi coordonarea cu NATO (iniţiativa corespondentă Smart Defense) vor asigura
complementaritate şi funcţionalitate a capacităţilor, în condiţii de eficienţă financiară.
Cu prilejul discuţiilor cu oficiali ai UE, precum adjunctul comandantului operaţiilor din cadrul Civilian Planning
and Conduct Capability/CPCC, parte a Serviciului European de Acţiune Externă, 28 octombrie 2013),
reprezentanţii MAE au punctat necesitatea revizuirii Strategiei Europene de Securitate (adoptată în 2003),
aceasta trebuind să reflecte noul context global şi profilul crescut al UE în materie de securitate.
MAE, alături de Agenţia Spaţială Română, s-a implicat în mod constructiv, în decursul anului 2013, în
demersurile, iniţiate şi derulate de Uniunea Europeană, de promovare a unui „Cod Internaţional de Conduită
privind Activităţile din Spaţiul Extra-atmosferic”, menit să contribuie la consolidarea securităţii în spaţiul
cosmic, prin instituirea unui set transparent de măsuri de încredere.
În acelaşi timp, România a sprijinit eforturile comunităţii internaţionale pentru implementarea Rezoluţiei 2118
(2013) a Consiliului de Securitate al ONU şi a Deciziei adoptate de Consiliul Executiv al Organizaţiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind instituirea unor proceduri speciale pentru distrugerea expeditivă
a arsenalului de arme chimice al Siriei.
Pe parcursul anului 2013, MAE a participat activ, în colaborare strânsă cu instituţiile naţionale cu
responsabilităţi în domeniul securităţii nucleare, la procesul de pregătire a participării României la Summitul
privind Securitatea Nucleară (Haga, 24-25 martie 2014).
Serviciul diplomatic a contribuit la implicarea României în combaterea infracţiunilor cibernetice. În octombrie
2013, a fost semnat Memorandumul de înţelegere între România şi Consiliul Europei, în conformitate cu care
sediul noului Oficiu al Consiliului Europei de combatere a criminalităţii cibernetice a fost stabilit la Bucureşti.
3.3 Prin Departamentul de Control al Exporturilor, în cadrul activităţii curente de înregistrare, licenţiere,
consultanţă, proceduri, declaraţii, notificări, în domeniul armelor convenţionale au fost diseminate şi
operaţionalizate noile proceduri de licenţiere a importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; s-au
înregistrat 100 de operatori economici pentru desfăşurarea de operaţii comerciale; s-au examinat, avizat şi
eliberat 1000 de licenţe individuale şi globale de export, import şi transfer, în cadrul a 30 de reuniuni ale
Consiliul interministerial pentru controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţii cu produse militare. Suma
licenţiată este estimată la circa 300 milioane de euro, în creştere substanţială faţă de anii trecuţi. S-au
analizat şi soluţionat 83 de cereri de consultanţă. În domeniul dublei utilizări, a fost dezbătută procedura
revizuită de utilizare a licenţelor generale de export ale UE; au fost înregistrate şase noi companii şi s-au
procesat 41 de notificări de utilizare din partea celor 18 companii înregistrate pentru utilizarea licenţelor
generale UE; s-au examinat, avizat şi eliberat 46 de licenţe individuale de export, în cadrul a 16 reuniuni ale
Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiilor cu produse cu dublă utilizare - suma anuală
licenţiată este estimată la circa 40 milioane de euro; s-au analizat peste 2200 de cereri de consultanţă
privind încadrarea produselor în listele de control, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală; s-au
transmis Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) declaraţiile anuale privind activităţile
desfăşurate sub egida Convenţiei privind interzicerea armelor chimice (CWC), de cele 12 platforme chimice
producătoare de substanţe organice definite peste pragul de declarare şi de importatorii români de produse
chimice controlate de CWC; s-a transmis la OIAC informarea privind Programul naţional de protecţie pentru
anul 2012; s-a răspuns la peste 40 de notificări şi chestionare primite de la OIAC. În domeniul armelor
convenţionale, în 2013, au intrat în vigoare Legea nr. 104/2013 pentru aprobarea OUG 55/2012 de
modificare şi completare a OUG 158/1999 şi a fost publicată OUG 158/1999, cu completările şi modificările
ulterioare; Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor
operaţiuni, aprobată prin Ordinul ministrului Afacerilor Externe nr. 740/2013. Au fost elaborate şi publicate
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Normele metodologice de aplicare a OUG 158/1999, aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Externe nr.
849/2013; formularele-tip pentru înregistrare, certificare, licenţiere ş.a. prevăzute de OUG 158/1999,
aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Externe nr. 848/2013. A fost iniţiat proiectul de lege de ratificare a
Tratatului privind comerţul cu arme (ATT), adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România pe 3
iunie 2013, în prima zi de la deschidere spre semnare, inclusiv traducerea textului ATT. În domeniul dublei
utilizări, a intrat în vigoare Legea nr. 35/2013 pentru aprobarea OUG nr. 12/2012 pentru modificarea şi
completarea OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; a
fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea
autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aflat în procedură de avizare
interinstituţională. În cursul anului 2013, au fost desfăşurate 41 de acţiuni de control, pe următoarele direcţii
principale: înregistrarea persoanelor juridice care solicită înregistrarea pentru derularea de operaţiuni cu
produse militare; verificarea modului de derulare de persoanele juridice a operaţiunilor cu produse strategice
şi îndeplinirea obligaţiilor post-licenţiere; valorificarea informaţiilor primite de la autorităţile publice abilitate,
potrivit legii, să desfăşoare astfel de activităţi. A fost aplicat regimul de sancţiuni, conform legii: doua
sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 lei şi, în cazul unei companii, a fost sesizat Ministerul Public,
pentru importul unor produse militare fără respectarea legislaţiei în materie. Prin cooperare cu societăţi
industriale ţi alte instituţii s-a asigurat un flux constant de informaţii cu celelalte instituţii reprezentate în
consiliile interministeriale de licenţiere; a fost asigurată activitatea de consultanţă acordată operatorilor
economici; au fost organizate două seminarii pentru companiile cu activităţi desfăşurate sub egida CWC; a
fost organizată Conferinţa “Regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare în România”; s-a
participat activ la elaborarea strategiei naţionale pentru industria de securitate în cadrul Comitetului
interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate; a fost actualizat permanent website-ului
www.ancex.ro; s-a participat la EXPOMIL, cu stand propriu. Pe plan extern, au fost îndeplinite
angajamentele (inclusiv raportări şi plata obligaţiilor financiare) ce au revenit României prin participarea la
aranjamente internaţionale multilaterale din domeniul de competenţă al ANCEX, i.e. Aranjamentul
Wassenaar (WA), OIAC ş.a.; s-a participat la reuniunile WA pentru controlul exporturilor de produse militare
şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare (grupul de experţi, grupul ofiţerilor de licenţiere, grupul de lucru
general şi plenara); s-a participat în cadrul grupurilor de lucru sub Consiliul UE pe domeniul arme
convenţionale şi dublă utilizare (COARM, COARM/ATT, CONOP, CODUN, WPDU şi CGDU); s-a participat
la Conferinţa diplomatică pentru adoptarea Tratatului privind comerţul cu arme (ATT), adoptat la 2 aprilie
2013 şi semnat de România la 3 iunie 2013; au fost organizate consultări tehnice bilaterale cu omologi din
Israel şi Suedia, s-a participat la Conferinţa de examinare a CWC; s-au organizat consultări cu R. Moldova,
inclusiv cu sprijinul SUA (vizita de outreach pentru Grupul “Australia”, consultări tehnice cu omologii de la
Chişinău); au fost realizate prezentări tematice în cadrul grupurilor de experţi ale regimurilor multilaterale de
control al exporturilor; s-a participat la programele UE de asistenţă pe dublă utilizare.
4 RELAŢIILE CU R. MOLDOVA
În relaţiile cu R. Moldova, MAE a pus accent asupra stimulării şi sprijinirii progreselor în înfăptuirea
prevederilor agendei europene. Diplomaţii români au urmărit cu consecvenţă situarea României în prima linie
a asistenţei pentru o mai bună integrare a R. Moldova, pentru consolidarea parcursului european şi
conlucrarea în acest scop, cu Comisia Europeană. În centrul acţiunii diplomatice s-a aflat parafarea
integrală, la summitul Parteneriatului Estic (Vilnius, 28-29 noiembrie 2013), a Acordului de asociere cu
Uniunea Europeană, inclusiv a componentei de liberalizare a schimburilor, cu confirmarea unui calendar
precis privind semnarea acestor documente până în august 2014. Paralel, s-a acţionat pentru mobilizarea
sprijinului statelor UE faţă de liberalizarea vizelor de călătorie pentru cetăţenii R. Moldova. La 27 noiembrie
2013, Comisia Europeană a iniţiat procedura de amendare a Regulamentului 539/2001 care deschide calea
spre o decizie de ridicare a vizelor de scurt sejur pentru cetăţenii R. Moldova. Această ţintă a fost atinsă,
printr-un efort diplomatic sistematic care a inclus reuniunea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii
Moldova (Bruxelles, 11 martie); iniţierea de către ministrul de externe al României a unei scrisori cosemnate
de alţi şapte omologi europeni, solicitând instituţiilor comunitare accelerarea ritmului de parcurgere a
procedurilor tehnice aferente celor două Acorduri amintite; scrisoarea a fost circulată la Consiliul Afaceri
Externe din 24 iunie); invitarea şefului diplomaţiei de la Chişinău, alături de ministrul afacerilor externe al
Lituaniei (preşedinţia Consiliului UE în semestrul II 2013), la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române
(Bucureşti, 28 august); vizita comună la Chişinău a miniştrilor afacerilor externe ai României şi Slovaciei (19
noiembrie).
Au fost sprijinite marile proiecte guvernamentale de cooperare cu R. Moldova, respectiv: lansarea lucrărilor
la gazoductul Iaşi-Ungheni (august 2013) şi finalizarea lucrărilor pe tronsonul terestru românesc până la
sfârşitul anului 2013; alocarea, în luna decembrie 2013, în contul Ajutorului nerambursabil de 100 de
milioane euro, a aproximativ 20 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii şcolare din R. Moldova;
semnarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Acordul privind acordarea asistenţei de 100 milioane de
euro, pe componenta de mediu.
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MAE a lucrat la concretizarea unui calendar politic bilateral extrem de bogat, cu vizite la nivelul preşedinţilor
(Chişinău, 17 iulie şi 28 noiembrie, respectiv Bucureşti, 1 decembrie), al prim-miniştrilor (trei contacte:
Bucureşti, 23 decembrie; Chişinău/Ungheni, în contextul inaugurării lucrărilor la gazoductul Iaşi-Ungheni, 2627 august; Bucureşti, 9 iulie), al miniştrilor din domeniile: apărare, economie, muncă, sănătate, justiţie,
afaceri interne, energie, educaţie, agricultură, transporturi, precum şi la nivel de experţi în toate domeniile.
În planul dialogului bilateral cu Chişinăul au avut loc: vizita ministrului afacerilor externe şi integrării europene
al Republicii Moldova (Bucureşti, 18 ianuarie); consultările la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe
(Bucureşti, 12 septembrie); semnarea Acordului amiabil de soluţionare a cauzei Societatea Română de
Televiziune contra R. Moldova, de pe rolul CEDO (Bucureşti, 12 septembrie), negociat de MAE, cu
consultarea părţii reclamante; Decizia Curţii, reluând integral termenii Acordului, a fost publicată pe 7
noiembrie şi a făcut posibilă revenirea programelor TVR în spaţiul media de peste Prut, după o absenţă de
şase ani, începând cu 1 decembrie 2013; lansarea a opt proiecte în valoare totală de 620.000 euro, finanţate
din fondurile asistenţei pentru dezvoltare, destinate unor domenii-cheie pentru integrarea europeană a
Republicii Moldova: justiţie şi afaceri interne (pregătirea forţelor de asigurare a ordinii publice, acordarea de
asistenţă în domeniul migraţiei şi azilului, re-socializarea minorilor aflaţi în detenţie); anti-discriminare (sprijin
pentru politici şi mecanisme eficiente în domeniu); asistenţă pe linie guvernamentală (fond de mobilitate);
semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi
condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării (Bucureşti, 28 august).
5 RELAŢIILE CU STATELE DIN VECINĂTATE
5.1 Au continuat demersurile de consolidare a cooperării bilaterale politice şi economice cu statele din
Balcanii de Vest, cu accent pe sprijinirea parcursului lor european şi euro-atlantic. A fost oferită experienţa
României în materie. Totodată, având în vedere prezenţa comunităţilor de etnici români pe teritoriul statelor
din regiune, situaţia asigurării şi respectării drepturilor fundamentale ale acestora a reprezentat una din
temele principale ale agendei bilaterale.
Dialogul politic cu statele din regiune a fost dinamic evidenţiind necesitatea aprofundării şi în plan regional, a
cooperării bilaterale politice, economice şi sectoriale, în vederea dezvoltării regiunii şi a întăririi vocii sale atât
în cadrul UE, cât şi al NATO.
Dialogul la nivel înalt între România şi R. Serbia a fost susţinut. Prim-ministrul sârb s-a aflat în România de
două ori în acest an: în vizită oficială (Bucureşti, 30-31 mai 2013) şi în calitate de ministru de interne, la
lucrările Conferinţei Ministeriale a Forumului Salzburg (Bucureşti, 17-18 octombrie 2013). Ministrul de
externe sârb a întreprins o vizită de lucru la Bucureşti (14 mai 2013) şi a participat la Forumul Anual al
Strategiei UE pentru regiunea Dunării 2013 ( Bucureşti, 28-29 octombrie 2013).
În perioada 3-5 iulie 2013 s-a desfăşurat turneul ministrului de externe în Macedonia şi Muntenegru. Pentru
ambele state, acestea au fost primele vizite oficiale la nivel de ministru român al afacerilor externe din 2008.
A mai avut loc vizita oficială în România a preşedintelui Parlamentului din Muntenegru (23-24 septembrie
2013), precum şi a prim-ministrului muntenegrean (26 noiembrie 2013).
Relaţiile cu Albania au fost dinamice, a avut loc o întrevedere între miniştrii de externe (New York, 25
septembrie 2013, cu prilejul Sesiunii Adunării Generale a ONU).
În cadrul sprijinului constant acordat de România parcursului european şi euro-atlantic al BosnieiHerţegovina, în perioada 27-28 februarie 2013, au avut loc consultări cu ministerul de externe din BosniaHerţegovina, precum şi cu reprezentanţii comunităţii internaţionale din această ţară. În dialogul bilateral s-au
înscris vizita la Bucureşti ale preşedintelui în exerciţiu al Preşedinţiei Colective (19-20 martie 2013), precum
şi aceea a membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor (11-12 noiembrie2013).
În perioada iunie 2013- iunie 2014, României exercită preşedinţia-în-exerciţiu a Procesulului Cooperării SudEst Europene (SEECP). S-a acţionat pentru consolidarea profilului acestei cooperări ca principală formulă
politică de exprimare a zonei. Obiectivul-cheie a fost integrarea europeană şi euro-atlantică a statelor din
Europa de Sud-Est, cu accent pe sincronizarea acţiunilor regionale cu procesele de extindere UE şi NATO,
prin intermediul promovării prioritare a proiectelor care vor contribui la accelerarea proceselor de integrare. A
avut loc vizita comună, la Skopje şi Tirana, a ministrului de externe român, în calitate de preşedinte-înexerciţiu al SEECP, şi a ministrului de externe din Lituania, căreia i-a revenit preşedinţia rotativă a Consiliului
UE (7-8 octombrie 2013). Obiectivul vizitei comune a fost de a transmite un mesaj ferm de susţinere a
procesului de extindere, a parcursului european al celor două state şi de consolidare a cooperării regionale
în Europa de Sud-Est, în vederea întăririi relaţiilor de bună vecinătate în regiune şi avansării în procesul de
integrare europeană. În plus, România a acţionat în vederea asigurării inclusivităţii regionale, cu respectarea
poziţiei tuturor statelor participante SEECP, încă de la prima reuniune a miniştrilor afacerilor externe SEECP
(New York, 27 septembrie 2013).
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Preşedinţia în exerciţiu română a SEECP a acţionat pentru organizarea unei conferinţe privind promovarea
bunelor practici în domeniul combaterii corupţiei şi recuperării bunurilor, lansarea unor proiecte concrete în
domeniul JAI, a unui proiect regional cu componenta economică (ocuparea locurilor de muncă şi creşterea
competitivităţii). De asemenea, va fi organizată o conferinţă a miniştrilor turismului şi o conferinţă regională a
Institutelor naţionale de statistică.
S-a acţionat pentru realizarea obiectivelor relaţiilor interparlamentare din cadrul SEECP, cu accent pe
organizarea în 2014, la Bucureşti, a primei sesiuni a Adunării Parlamentare a SEECP.
Angajamentul României faţă de Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) s-a
concretizat în iniţiative şi acţiuni vizând: creşterea eficienţei OCEMN, consolidarea misiunii economice a
organizaţiei, implementarea „Agendei Economice. Pentru un Parteneriat Întărit în OCEMN” şi promovarea
unei interacţiuni sporite cu Uniunea Europeană.
În anul 2013, au fost continuate eforturile privind creşterea contribuţiei, rolului şi prestigiului României în
OCEMN, şi pentru promovarea proiectelor corespunzătoare interesului naţional. S-a sprijinit concret
participarea unor companii şi institute de cercetare din România la realizarea unor proiecte finanţate din
Fondul de Dezvoltare a Proiectelor; promovarea candidaturii României pentru obţinerea unui nou mandat în
conducerea PERMIS, înfăptuirea proiectelor de dezvoltare coordonată a autostrăzii inelare a Mării Negre şi a
magistralelor maritime la Marea Neagră.
5.2 În anul 2013, dinamica contactelor politico-diplomatice cu statele din Europa de Est şi Asia Centrală a
cunoscut o tendinţă ascendentă. Aceste contacte au fost circumscrise, în principal, în jurul a doi vectori: (1)
agenda europeană cu statele din regiune (Parteneriatul Estic, respectiv perspectiva Summit-ului de la
Vilnius, 28 noiembrie 2013); (2) direcţiile prevăzute de Programul de Guvernare referitoare la
intensificarea/aprofundarea cooperării cu statele din vecinătatea estică directă a României – Ucraina, F.
Rusă, cele din Caucazul de Sud şi Asia Centrală. Acţiunile MAE au urmărit în plan bilateral: reluarea
contactelor politico-diplomatice pe relaţii în care a existat o tendinţă de trenare (F. Rusă, Ucraina);
asigurarea continuităţii contactelor pe relaţii de interes deosebit pentru România (Georgia, Azerbaidjan, Asia
Centrală); înregistrarea de progrese pe dosarele sensibile în plan bilateral cu statele din regiune; extinderea
cadrului juridic bilateral şi în plan european: obţinerea rezultatelor ambiţioase la Summit-ul PaE de la Vilnius;
promovarea şi protejarea intereselor naţionale ale României în relaţiile bilaterale în raport cu evoluţiile şi
tendinţele la nivel comunitar.
Principalele acţiuni derulate în anul 2013 au fost: turneul prim-ministrului României în Azerbaidjan,
Kazahstan şi Uzbekistan, vizita ministrului afacerilor externe în Federaţia Rusă (prima vizită bilaterală la
acest nivel după anul 2009) şi vizita ministrului ucrainean al afacerilor externe la Bucureşti. Totodată, pe linia
MAE la nivel de secretar de stat au avut loc runde de consultări cu omologii din Georgia,
Kazahstan,Uzbekistan şi Federaţia Rusă. Astfel a fost acoperit un spectru extins de teme din cadrul
agendelor bilaterale cu statele din regiune, incluzând securitatea energetică, cooperarea comercială şi
economică, dialogul politico-diplomatic.
Cooperarea pragmatică pe multiple dimensiuni cu Federaţia Rusă a constituit un obiectiv major. Convorbirile
din timpul vizitei la Moscova a ministrului de externe (8-10 iulie 2013) au certificat dorinţa clară a ambelor
părţi de a da un impuls nou legăturilor bilaterale, ajunse la a 135-a aniversare a relaţiilor diplomatice. În
cadrul dialogului, s-a căzut de acord că se pot aborda cu deschidere toate temele, inclusiv cele care au o
valoare şi o semnificaţie specială pentru ambele naţiuni. S-a derulat cu rezultate pozitive sesiunea Comisiei
Mixte Interguvernamentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică din 2013. Dialogul româno-rus are şi
o componentă culturală şi ştiinţifică. La 9 iulie 2013 a fost semnat Acordul privind deschiderea Institutului
Cultural Român la Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură la Bucureşti. Autorităţile de la Moscova
au primit cu deschidere amenajarea, de către România, a primului cimitir de campanie comemorativ pentru
militarii români căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul Rusiei.
Au fost iniţiate demersuri pentru dinamizarea activităţii Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor
izvorâte din istoria relaţiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României. În primul trimestru al anului
2013, au fost transmise părţii ruse două scrisori de invitaţie pentru desfăşurarea, la Bucureşti, a unei noi
sesiuni a Comisiei comune (după o întrerupere de şapte ani a activităţii acesteia). Partea rusă a amânat
organizarea unei noi sesiuni în 2013 şi a propus organizarea a două noi sesiuni în 2014.
Pe agenda relaţiilor politice cu Ucraina, evenimentul cel mai semnificativ a fost reprezentat de întrevederile
dintre miniştrii de externe (Bucureşti, 13 septembrie 2013 şi Kiev, 5 decembrie 2013). Dialogul a prilejuit
reiterarea imperativului conferirii unui nou impuls relaţiilor bilaterale, îndeosebi prin dinamizarea dialogului la
nivel înalt pe palierul guvernamental şi parlamentar, dar şi explorarea multiplelor oportunităţi de cooperare în
domeniul economic.
Perspectivele de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor cu Caucaz/Asia Centrală au reprezentat prioritatea
centrală pe agenda turneului efectuat de Prim-ministrul României în regiune (27-30 iunie 2014). Astfel s-a
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urmărit: Azerbaidjan: reconfirmarea angajării României pentru realizarea Planului de Acţiune pentru
implementarea Parteneriatului Strategic România - R. Azerbaidjan, respectiv atragerea implicării
Azerbaidjanului în stabilirea de măsuri concrete pentru extinderea Parteneriatului Strategic RomâniaAzerbaidjan; Kazahstan: dezvoltarea dialogului politic, revitalizarea cooperării economice; Uzbekistan:
dezvoltarea dialogului politic de nivel, consolidarea relaţiilor economice dintre cele două ţări, în plan
instituţional şi privat, deschiderea unor planuri noi de cooperare instituţională între cele două ţări.
În consultările dintre ministerele de externe român şi georgian s-a efectuat un schimb aprofundat de opinii
asupra paşilor concreţi pentru a accelerarea integrării europene şi euro-atlantice a Georgiei - obiectiv
strategic asumat de autorităţile georgiene şi sprijinit activ de România. A fost evocat rolul de Punct de
Contact cu NATO al Ambasadei României de la Tbilisi - element important d susţinere diplomatică a
aspiraţiilor euroatlantice ale Georgiei. S-a reafirmat sprijinul pe care România îl acordă pe plan politic şi
operaţional Misiunii UE de Monitorizare în Georgia - contribuţie concretă la eforturile internaţionale vizând
reglementarea conflictelor prelungite. S-a subliniat că autorităţile de la Bucureşti susţin independenţa,
suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei, în cadrul frontierelor sale, recunoscute la nivel
internaţional.
6 RELAŢIILE CU STATELE DE PE ALTE CONTINENTE
6.1 Asia Relaţiile dintre România şi R. P. Chineză au fost marcate de vizitele întreprinse de prim-ministrul
României la Beijing şi de premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze la Bucureşti, evenimente cu dublă
valoare simbolică, bilaterală şi regională, care au constituit prilejuri de evidenţiere a nivelului excelent al
dialogului politic bilateral, bazat pe o tradiţie solidă de aproape şaizeci şi cinci de ani de cooperare. A fost
subliniată semnificaţia celei de-a 65-a aniversări, în 2014, a stabilirii relaţiilor diplomatice şi a împlinirii unui
deceniu de la semnarea Parteneriatului amplu de prietenie şi cooperare. A fost reliefat interesul României
pentru continuarea dialogului politic bilateral şi impulsionarea cooperării în toate domeniile pe baze
pragmatice, cu precădere în sfera economică. Au fost salutate rezultatele pozitive ale celui de-al XVI-lea
Summit UE-China şi s-a arătat că experienţa României ca stat al Uniunii Europene poate fi valorificată în
beneficiul reciproc, atât din perspectiva parteneriatului strategic UE-China, cât şi pe planul relaţiilor bilaterale.
În perioada 26-29 noiembrie 2013, la Bucureşti, a fost găzduit summitul "16+1" al cooperării dintre RP
Chineză şi statele din Europa Centrală şi de Est.
Ministrul de externe a efectuat o vizită în Japonia, în timpul căreia a fost semnată Declaraţia comună privind
parteneriatul reînnoit dintre România şi Japonia. A continuat campania de informare a publicului cu privire la
condiţiile de călătorie în Japonia, cu obiectivul permanentizării scutirii de vize pentru turiştii români.
Şeful diplomaţiei române a întreprins în R. Coreea o vizită pentru continuarea dialogului în cadrul
parteneriatului strategic şi inaugurarea consulatului onorific al României la Daejeon. Cu acest prilej, au avut
loc o întrevedere cu prim-ministrul, convorbiri cu ministrul de externe sud-coreean, conducerea
parlamentului, în cercurile de afaceri locale şi conducerea Universităţii Hankuk din Seoul, unde funcţionează
catedra de limba română.
Vizita oficială întreprinsă în India de ministrul de externe şi semnarea Declaraţiei comune privind stabilirea
unui Parteneriat extins între România şi India au pus în lumină importanţa acordată de autorităţile române
relaţiilor bilaterale şi nivelul excelent atins de aceste relaţii.
S-a avut în vedere necesitatea relansării şi dezvoltării relaţiilor economice cu Malaysia, precum şi potenţialul
de turism al celor două ţări. S-a convenit instituirea unui consiliu de afaceri între România şi Malaysia, pentru
stimularea contactelor între cercurile de afaceri. S-au întreprins demersuri în vederea reanalizării situaţiei
cetăţenilor români aflaţi în închisoare în Malaysia, sub învinuirea de trafic şi cărăuşie de droguri. S-a
transmis apelul să se evite pedeapsa cu moartea, care este inacceptabilă şi contravine valorilor umane
statuate la nivel internaţional. A fost declanşată, prin mass-media şi prin oficiile diplomatice şi consulare ale
României, campania vizând prezentarea pericolelor la care se expun cărăuşii de droguri. S-a convenit
accelerarea negocierilor în vederea stabilirii cadrului legal bilateral necesar cooperării în domeniile asistenţei
juridice, extrădării şi transferării persoanelor condamnate.
Vizita la Bucureşti a şefului diplomaţiei din Sri Lanka a permis continuarea consultărilor dintre ministerele de
externe, în cadru cărora s-a subliniat necesitatea contactelor dintre cercurile de afaceri, cu perspectiva
finalizării unor proiecte economice în 2014.
6.2 În cursul anului de referinţă, MAE a acordat o atenţie deosebită relansării relaţiilor bilaterale cu Canada
şi imprimării unei noi dinamici, atât dialogului politic, cât şi în celelalte domenii ale relaţiilor bilaterale, având
în vedere nu doar comuniunea de valori, ataşamentul comun faţă de familia francofonă, relaţiile de aliaţi în
cadrul NATO şi statutul de stat al UE al României, ci şi faptul că cele două state împărtăşesc interese şi
obiective concrete, în multiple domenii de cooperare. O importanţă aparte a fost acordată eliminării, într-un
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orizont de timp cât mai apropiat, obligativităţii vizelor impuse cetăţenilor români, ca o reflectare a relaţiilor de
parteneriat dintre cele două state.
6.3 Orientul Mijlociu şi Africa În anul 2013, activitatea MAE a urmărit continuarea dezvoltării şi diversificării
relaţiilor bilaterale cu statele din Orientul Mijlociu. Baza relaţiilor a fost reprezentată de dialogul politic derulat
prin organizarea de vizite oficiale în capitale sau întâlniri cu ocazia unor reuniuni internaţionale. Un obiectiv
constant pe agenda dialogului cu statele din Orientul Mijlociu a fost creşterea exporturilor româneşti pe
pieţele tradiţionale din această regiune şi a schimburilor comerciale în general, precum şi stimularea
investitorilor din aceste ţări să vină să participe la proiectele economice din România.
Ministrul afacerilor externe a efectuat vizite oficiale în Egipt şi Maroc, în perioada 6-9 iunie, unde a discutat
cu omologii din statele respective despre posibilităţile de consolidare a raporturilor bilaterale. În Maroc, vizita
ministrului român al afacerilor externe a confirmat calitatea excelentă a relaţiilor bilaterale precum şi interesul
celor două părţi de a amplifica şi diversifica aceste relaţii în toate domeniile, inclusiv prin valorificarea
posibilităţilor oferite de apartenenţa României la Uniunea Europeană şi de calitatea Regatului Maroc de
partener privilegiat al UE. Vizita oficială în Egipt a ministrului de externe a urmărit relansarea dialogului politic
cu noile autorităţi egiptene şi iniţierea unor contacte mai largi cu forţele democratice active pe scena politică
internă şi cu influenţă regională, precum şi restructurarea cooperării în domenii cheie de dezvoltare viitoare
şi de realizare a unui posibil transfer de expertiză, în domeniul reformei politice şi economice.
Relaţiile cu statele arabe din regiunea Golfului şi cu Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) s-au
concentrat pe crearea condiţiilor necesare valorificării intereselor comerciale şi economice româneşti. Cu
ocazia participării ministrului român de externe la reuniunea UE-CCG (Manama, 30 iunie), a fost continuat
dialogul politic şi economic cu omologii statelor membre ale CCG (Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe
Unite, Oman, Kuweit), precum şi cu secretarul general al acestei organizaţii.
Cu prilejul participării la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU, la New York, ministrul de externe a
avut întâlniri bilaterale cu omologii din Egipt, Liban, Iran, precum şi cu cel palestinian şi cu secretarul general
al Ligii Statelor Arabe.
Relaţiile dintre România şi Irak au cunoscut un curs ascendent, ilustrat prin vizita în România a ministrului de
externe irakian (3 octombrie). MAE a sprijinit realizarea vizitei la Bucureşti a vice-premierului irakian, însoţit
de mai mulţi membri ai guvernului de la Bagdad, prilej cu care au fost discutate o serie de proiecte
economice bilaterale.
În ceea ce priveşte activitatea politico-diplomatică dintre România şi Israel, anul 2013 a fost marcat de
continuarea consolidării dialogului politic şi a relaţiilor de parteneriat cu Israelul, accentul fiind pus pe
identificarea relaţiilor economice şi comerciale, precum şi pe dezvoltarea relaţiilor culturale şi educaţionale.
Cu privire la cooperarea politică dintre România şi Israel, se poate constata o intensificare a contactelor de
lucru dintre ministerele afacerilor externe ale celor două state, marcate prin diferite vizite oficiale, precum
vizita în Israel (23-26 decembrie) a ministrului de externe, vizita în Israel a ministrului delegat pentru românii
de pretutindeni (11-14 noiembrie), vizita în România (3 septembrie 2013) a adjunctului ministrului de externe
israelian şi consultările româno-israeliene pe linia MAE, la Ierusalim, la nivel de director general – director
politic (11 aprilie 2013).
În anul 2013, dialogul politic la nivel româno-palestinian a cunoscut dezvoltări notabile, prin schimbul de
vizite care a avut loc. Cea mai importantă acţiune a fost vizita ministrului român al afacerilor externe în
Teritoriile Palestiniene din 24 decembrie 2013. Au avut loc consultări pe linia ministerelor afacerilor externe
la nivel de secretar de stat, la Bucureşti, în data de 20 septembrie.
În cursul anului 2013, MAE a continuat să urmărească cu deosebită preocupare evoluţiile complexe
înregistrate în dosarul sirian. Atenţia MAE s-a concentrat pe asigurarea asistenţei şi protecţiei consulare
cetăţenilor români din Siria şi regiune, prin menţinerea funcţională a misiunii diplomatice (având în vedere
numărul ridicat de cetăţeni români a cărei prezenţă se estimează pe teritoriul sirian) şi monitorizarea situaţiei
umanitare, cu accent pe problematica refugiaţilor şi a persoanelor deplasate intern. România a contribuit pe
linie umanitară în 2012-2013 cu 400.000 USD, acordând sprijin atât organizaţiilor internaţionale cu atribuţii
specifice în domeniu, cât şi în plan bilateral, unor state precum Iordania, Turcia şi Liban.
Pe continentul african, MAE a urmărit o politică de revigorare a relaţiilor tradiţionale ale României, cu o
componentă axată pe zona sub-sahariană. Promovarea politicii externe a României în Africa s-a făcut prin
intermediul unor contacte ale ministrului de externe, la New York, prilejuite de participarea la sesiunea
anuală a Adunării Generale a ONU, cu miniştrii de externe din Senegal şi Mauritania.
Valorificarea potenţialului raporturilor tradiţionale cu statele africane s-a făcut şi prin consultările politice pe
linie MAE la nivel de secretar de stat (Addis Abeba, 28-29 octombrie 2013). Cu ocazia convorbirilor avute la
sediul Uniunii Africane, s-au discutat posibilităţile de acţiune comună pentru creşterea constantă a cooperării
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româno-africane în domeniul culturii şi al educaţiei, precum şi acolo unde oferta românească de expertiză
este atractivă şi adaptată realităţilor africane (industrie, agricultură, sănătate).
6.4 America Latină Relaţiile cu statele din America Latină au fost marcate de participarea României la
dialogul bi-regional al Uniunii Europene cu zona latino-americană. În perioada 26-27 ianuarie 2013, la
Santiago de Chile, România a fost reprezentată pentru prima oară la Summitul Uniunea Europeană Comunitatea Statelor Latinoamericane şi Caraibiene (UE-CELAC). La Summit, a luat parte preşedintele
României. La reuniunea ministerială pregătitoare, a participat ministrul de externe.
Anul 2013 a reconfirmat şi consolidat traiectoria ascendentă a relaţiilor bilaterale în ansamblu cu statele din
America Latină. S-a consemnat cea mai activă perioadă din ultimii 20 de ani în ceea ce priveşte dialogul
politico-diplomatic.
În ianuarie 2013, a avut loc vizita oficială la nivel înalt în Peru, concretizată prin iniţierea unui parteneriat
strategic, primul de acest fel al României cu un stat din America Latină.
În timpul Summitului şi al reuniunii ministeriale UE-CELAC, ministrul de externe a avut întâlniri cu miniştrii de
externe din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay.
În perioada 9-10 aprilie 2013, a avut loc vizita la Bucureşti a ministrului de externe din Uruguay, care a
prilejuit a treia convorbire cu ministrul de externe român într-un interval de numai şapte luni, după cele din
septembrie 2012, de la New York, din timpul sesiunii Adunării Generale a ONU.
Au avut loc consultări cu ministerele de externe din Brazilia şi Cuba.
Ritmul susţinut al contactelor politice a coincis cu trendul ascendent al relaţiilor economice, exporturile
României în America Latină înregistrând, în primele nouă luni ale anului 2013, o creştere cu aproape 65%,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012. La 30 septembrie 2013, exporturile României în America
Latină erau aproape egale cu cele ale României în SUA şi Canada.
7 DIPLOMAŢIA MULTILATERALĂ
7.1 Organizaţia Naţiunilor Unite a continuat să constituie cadrul tradiţional de promovare a intereselor
României în domeniul diplomaţiei multilaterale, care a permis ca România să fie percepută de-a lungul
timpului ca actor responsabil al comunităţii internaţionale prin respectarea principiilor fundamentale şi
contribuţii la realizarea obiectivelor Organizaţiei în cele trei domenii majore: pacea şi securitatea
internaţională, dezvoltare şi drepturile omului.
Participarea de substanţă a României la activităţile ONU a fost confirmată de alegerea, în luna septembrie
2013, ca vice-preşedinte al celei de-a 68-a sesiuni a Adunări Generale a ONU.
În luna septembrie 2013, ministrul de externe a participat la dezbaterile de politică generală ale sesiunii a 68a a Adunării Generale a ONU prilej de prezentare a priorităţilor de politică externă ale României, precum şi a
poziţiilor României faţă de principalele teme de pe agenda globală. Prezenţa la New York a şefului delegaţiei
României a permis realizarea unor contacte bilaterale cu omologi din 18 de ţări şi cu înalţi responsabili din
sistemul ONU.
Totodată, participarea a confirmat implicarea României în definirea liniilor de acţiune ale ONU în domeniul
dezvoltării în perioada care va urma anului 2015. În calitate de vice-preşedinte al Adunării Generale a ONU,
ministrul de externe a prezidat una din şedinţele primei reuniuni a Forumului Politic la Nivel Înalt pentru
dezvoltare durabilă, la 24 septembrie 2013.
Ca membru al UE, România a participat activ la consultările cu celelalte state membre UE organizate pe
teme ale problematicii din sistemul ONU, având o contribuţie constructivă la definirea poziţiilor UE şi la
promovarea acestora în cadrul proceselor de negociere. A contribuit la definirea priorităţilor UE în anumite
domenii, pornind de la experienţa sa şi de la priorităţile sale naţionale, atât la Bruxelles cât şi în capitalele
diplomaţiei multilaterale a ONU: New York, Geneva, Viena, Nairobi, Roma şi Paris.
În domeniul păcii şi securităţii internaţionale, România a continuat să participe cu personal militar, de poliţie
şi de protecţie la operaţiunile de menţinere a păcii sub egida ONU, România fiind desemnata prima ţară care
asigură protecţia înalţilor funcţionari ONU în Siria. De asemenea, au continuat cursurile de pregătire din
cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, de la
Bucureşti. În anul 2013, au fost iniţiate demersurile pentru negocierea unui nou Memorandum de Înţelegere
dintre România şi ONU, în baza căruia ofiţerii de protecţie ONU se vor instrui în continuare în cadrul acestui
Centru de Excelenţă .
România a continuat participarea activă la procesul ONU de negociere şi adoptare a primului Tratat
internaţional care reglementează standarde globale pentru comerţul cu arme convenţionale (Arms Trade
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Treaty – ATT), votat în cadrul Adunării Generale a ONU, la 2 aprilie 2013. Echipa de negociatori a României
a contribuit de o manieră constructivă la procesul de negociere a textului Tratatului şi la construirea unei largi
majorităţi de state ONU care sprijină obiectivele acestuia. România a semnat ATT la 3 iunie 2013
(documentul a fost semnat, la sediul ONU din New York, de Reprezentantul Permanent al României pe
lângă Naţiunile Unite), în prima zi a deschiderii spre semnare. Astfel, România a reconfirmat tradiţia
diplomatică de recunoaştere a importanţei politice a acestui nou Tratat, precum şi a interesului de a se
angaja plenar prin însuşi momentul semnării sale. Ulterior, MAE a iniţiat, cu celeritate, procedurile interne
legale care vor permite ratificarea acestui nou instrument internaţional de România.
Prin urmărirea constantă a dezbaterilor Consiliului de Securitate şi Adunării Generale şi a rezoluţiilor
adoptate, au fost oferite factorilor de decizie politică elementele necesare pentru fundamentarea unor decizii
faţă de situaţiile conflictuale sau de criză care au apărut sau au continuat în anul 2013.
În domeniul dezvoltării, MAE a iniţiat şi coordonat elaborarea Obiectivelor naţionale privind dezvoltarea
durabilă, aprobate de Guvernul României la 11 decembrie 2013, prin:
− constituirea unui grup de lucru interministerial pentru elaborarea acestor obiective;
− participarea ca membru al Grupului de lucru al Adunării Generale a ONU pentru obiectivele
dezvoltării durabile şi fundamentarea acestei participări pe rezultatele procesului iniţiat pe plan
intern;
− iniţierea activităţilor specifice de pregătire a trecerii la transpunerea în fapt a deciziilor Conferinţei
ONU privind dezvoltarea durabilă, pe principalele paliere: întărirea şi revitalizarea Programului
Naţiunilor Unite pentru Mediu, definirea obiectivelor dezvoltării durabile, constituirea Forumului
Politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă şi convenirea mijloacelor de implementare
− finalizarea cu succes a programelor de ţară ale organismelor ONU prezente în România,
consolidarea capacităţii instituţionale a ministerelor şi organismelor guvernamentale şi continuarea
activităţilor UNICEF în România.
În domeniul drepturilor omului, statului de drept şi democraţiei, România a contribuit la sprijinirea proceselor
de tranziţie care au loc în alte state, mai ales după „primăvara arabă”, pornind de la experienţa dobândită în
propriul proces de tranziţie democratică început în anul 1990.
România a contribuit în mod semnificativ la activităţile Comunităţii Democraţilor, în calitate de co-preşedinte,
împreună cu Republica Coreea, al Grupului de Lucru al Comunităţii Democraţiilor privind cooperarea
regională în domeniul promovării democraţiei.
România şi-a intensificat participarea de activităţile sau procesul de reflecţie în unele domenii de cooperare
internaţională apărute recent în cadrul ONU: Alianţa Civilizaţiilor, responsabilitatea de a proteja, medierea
sau misiunile politice speciale ale ONU.
De asemenea, MAE a sprijinit, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, participarea altor instituţii ale statului
la activităţile unor agenţii specializate din sistemul ONU.
În 2013 au fost obţinute funcţii şi posturi de conducere pentru România şi au fost derulate cu succes
campanii vizând alegerea României în următoarele organisme specializate din sistemul ONU: Vicepreşedinte al Adunării Generale a ONU / UNGA, Preşedinte al Consiliului Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor / UIT, Comitetul Subsidiar al Convenţiei UNESCO din 1970, privind măsurile pentru
interzicerea şi stoparea importului, exportului şi traficului ilicit al bunurilor culturale, Consiliul Consultativ al
Convenţiei UNESCO privind protejarea patrimoniului cultural subacvatic, Comisia pentru Dezvoltare Socială /
CSocD, Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare / CPD, Consiliul Dezvoltării Industriale al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială / IDB ONUDI.
7.2 Prin activitatea desfăşurată în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
MAE a promovat necesitatea unui proces inclusiv, orientat spre înregistrarea de progrese tangibile în
reglementarea conflictelor prelungite, consolidarea conceptului cuprinzător de securitate al OSCE,
respectarea tuturor angajamentelor asumate, menţinerea autonomiei Instituţiilor OSCE, consolidarea
Dimensiunii Umane şi creşterea eficienţei OSCE în combaterea ameninţărilor transnaţionale. În cadrul
Consiliului Ministerial OSCE din 5-6 decembrie 2013, de la Kiev, România a sprijinit adoptarea Declaraţiei
Ministeriale privind Procesul Helsinki+40, prin care se încurajează continuarea eforturilor pentru realizarea
unei Comunităţi de Securitate Euro-atlantice şi Euro-asiatice în perspectiva aniversării, în 2015, a 40 de ani
de la adoptarea Actului Final de la Helsinki.
MAE a continuat să urmărească valorificarea pe deplin a potenţialului OSCE de consolidare a securităţii şi
stabilităţii europene. O atenţie prioritară a fost acordată eforturilor de reglementare a conflictelor prelungite,
promovării principiului abordării cuprinzătoare a securităţii şi implementării depline a angajamentelor
asumate pe toate cele trei dimensiuni ale OSCE.
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MAE a urmărit în mod deosebit încurajarea eforturilor în direcţia soluţionării conflictului din Republica
Moldova, inclusiv prin sprijinirea negocierilor în format “5+2”, ca unic cadru care garantează transparenţa şi
legitimitatea unei soluţii durabile bazate pe respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova. La Consiliul Ministerial al OSCE de la Kiev, România a susţinut adoptarea unei
Declaraţii ministeriale pe tema negocierilor privind soluţionarea conflictului din Republica Moldova în formatul
“5+2”, care a reconfirmat sprijinul OSCE pentru soluţionarea conflictului, cu respectarea suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
România a sprijinit eforturile de întărire a profilului OSCE în combaterea ameninţărilor transnaţionale, cu
accent pe agrearea unui prim set de măsuri de creştere a încrederii în domeniul securităţii cibernetice.
România a jucat un rol activ, în calitate de responsabil de dosar al UE la OSCE, acţionând pentru facilitarea
consensului şi, totodată, urmărind reflectarea corespunzătoare a priorităţilor naţionale în documentul final. În
cadrul Consiliului Ministerial OSCE de la Kiev, din decembrie 2013, România a salutat adoptarea Declaraţiei
privind combaterea ameninţărilor transnaţionale, care cuprinde şi o referire la setul de măsuri de creştere a
încrederii în domeniul securităţii cibernetice.
MAE a contribuit la consolidarea profilului României la nivelul OSCE în cursul anului 2013, inclusiv prin
organizarea, la Bucureşti, în perioada 15 – 16 iulie 2013, a Conferinţei privind medierea în spaţiul OSCE.
Evenimentul s-a înscris în eforturile României de promovare activă a întăririi capacităţii de acţiune a OSCE
în toate etapele ciclului conflictual şi de sporire a gradului de conştientizare a importanţei medierii, ca
instrument esenţial în eforturile de prevenire şi soluţionare a conflictelor.
MAE a continuat să susţină eforturile privind modernizarea instrumentelor existente în domeniul controlului
armamentelor convenţionale şi măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii (regimul de control al
armamentelor convenţionale, Documentul de la Viena, Tratatul Cer Deschis, Codul de Conduită privind
aspectele politico-militare ale securităţii), precum şi implementarea adecvată a acestora.
MAE a susţinut de o manieră activă implementarea cuprinzătoare a principiilor, valorilor şi angajamentelor
OSCE în domeniul Dimensiunii umane. În calitate de şef de dosar, în cadrul UE, pentru problematica Roma
şi Sinti, România a facilitat consensul pentru adoptarea, la Consiliul Ministerial al OSCE de la Kiev, a
Deciziei privind consolidarea eforturilor de implementare a Planului de Acţiune al OSCE cu privire la Roma şi
Sinti, cu accent pe situaţia femeilor, tineretului şi copiilor romi. România a sprijinit, de asemenea, adoptarea,
în cadrul Consiliului Ministerial OSCE de la Kiev, a unei Decizii privind libertatea religioasă, de conştiinţă şi a
cultelor, care prezintă importanţă pentru România, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea drepturilor
religioase ale persoanelor aparţinând minorităţii române din Serbia.
MAE s-a implicat în 2013 în promovarea Dimensiunii economice şi de mediu, ca parte integrantă a
conceptului OSCE de securitate cuprinzătoare şi de cooperare. În negocierile care s-au finalizat la Consiliul
Ministerial de la Kiev cu adoptarea de Decizii privind amprenta ecologică a activităţilor în domeniul energetic
şi, respectiv, protecţia infrastructurilor de importanţă critică împotriva dezastrelor naturale, MAE a promovat
includerea de prevederi multidimensionale şi a pledat pentru o angajare consolidată a societăţii civile în
implementarea angajamentelor pe Dimensiunea economică şi de mediu a OSCE.
7.3 În 2013, s-a consolidat dialogul politic cu Consiliul Europei. A fost reconfirmată deschiderea
manifestată de România faţă de cooperarea cu această organizaţie. La 24 aprilie 2013, prim-ministrul român
a efectuat o vizită oficială la Strasbourg, în timpul căreia a purtat convorbiri cu reprezentanţii organizaţiei.
România fost vizitată de preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (25-26 februarie 2013),
secretarul general al Consiliului Europei (19-21 martie 2013), experţi ai Comisiei de la Veneţia (4-5 iulie
2013). A fost marcată a XX-a aniversare a aderării României la organizaţie, printr-o masă rotundă la
Fundaţia „Nicolae Titulescu” (7 octombrie 2013). Toate acţiunile întreprinse pe planul relaţiilor cu Consiliul
Europei au avut ca scop promovarea priorităţilor de politică externă a României, consolidarea rolului specific
al statului român ca factor de stabilitate în plan regional, precum şi consolidarea instituţională pe plan intern.
În perioada 4-8 martie 2013 a avut loc vizita de contact a Comisiei împotriva Rasismului şi Intoleranţei a
Consiliului Europei (ECRI), pentru examinarea modului în care autorităţile române au pus in aplicare
recomandările formulate în cel de-al treilea raport ECRI din februarie 2006, în vederea redactării celui de-al
patrulea raport. În aprilie 2013 au fost prezentate comentariile României la cea de-a treia Opinie a
Comitetului de Experţi al Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale; au fost evidenţiate,
punctual, progresele realizate de România în implementarea prevederilor Convenţiei, precum şi elemente de
actualitate.
7.4 În anul 2013, MAE a continuat să promoveze pe plan extern obiectivele politice ale României legate de
prevenirea şi combaterea terorismului şi a altor riscuri asimetrice. De asemenea, MAE a contribuit, în
baza colaborării cu celelalte instituţii cu responsabilităţi, la finalizarea unor proiecte importante la nivel
naţional, printre care Strategia de securitate cibernetică a României, Planul Integrat Naţional de Comunicare
Publică pentru situaţii de risc terorist sau criză teroristă (PINCP) şi metodologia aferentă, precum şi
Protocolul de cooperare MAE – SRI privind sprijinul acordat activităţii de tip Marshal la bordul aeronavelor.
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7.5 MAE a acţionat în vederea asigurării implementării în România a tuturor obligaţiilor decurgând din
instrumentele multilaterale în domeniile dezarmării şi neproliferării. În 2013, România a prezidat, în
numele Grupului Est–European, al doilea Comitet Pregătitor al Conferinţei de Evaluare din 2015 (PrepCom
II). Din această poziţie, România a contribuit activ la reafirmarea NPT ca instrument juridic esenţial al
regimului global de neproliferare şi al securităţii colective.
Exercitarea funcţiei de preşedinte al PrepCom II a reconfirmat eforturile diplomaţiei româneşti de implicare,
la nivel multilateral, în dosare de importanţă majoră pe dimensiunea securităţii globale.
7.6 MAE a coordonat campania de aniversare a 20 de ani de la aderarea României la Organizaţia
Internaţională a Francofoniei (OIF), prin manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate pe tot
parcursul anului, atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice. Dintre acestea
semnalăm: Gala Francofoniei, inaugurarea Pieţei Francofoniei, prima de acest fel din Europa, Expoziţia
„Repere francofone ale României – 1993-2013”, Masa rotundă francofonă „Literatura romană de expresie
franceză”, la Târgul de carte GAUDEAMUS.
Activitatea României în cadrul OIF a fost jalonată de participarea la reforma instituţională şi consolidarea
dimensiunii politice a Francofoniei. În luna noiembrie 2013, România a participat la cea de-a 29-a reuniune a
Conferinţei Ministeriale a Francofoniei (CMF).
MAE a coordonat cea de-a 6-a ediţie a „Programului de burse doctorale şi postdoctorale Eugen Ionescu”,
realizat în cooperare cu Agenţia Universitară a Francofoniei, proiect iniţiat de România în 2007, care
reprezintă un instrument important de asistenţă pentru dezvoltare în favoarea Sudului francofon. De
asemenea, MAE a coordonat realizarea Programului OIF de formare în limba franceză a funcţionarilor
români, în cooperare cu OIF, Franţa, Comunitatea Franceză din Belgia şi Luxemburg, şi a asigurat
continuarea cadrului juridic al programului, în 2014, prin semnarea protocolului adiţional la memorandumul
aferent, din 2010.
8 DIPLOMAŢIA ECONOMICĂ
Activitatea diplomatică în materie de securitate energetică a rămas conectată la priorităţile, obiectivele şi
provocările actuale, urmărind consolidarea relaţiilor cu statele cu rol cheie în ecuaţia energetică, cu atenţie
aparte acordată dimensiunii regionale. După decizia Consorţiului Shah Deniz privind ruta de transport al
resurselor caspice, România s-a angajat într-un proces de redefinire a cadrului energetic strategic şi de
repoziţionare în plan regional. Demersurile specifice diplomaţiei economice au fost caracterizate şi de
continuarea promovării active a proiectelor strategice pentru securitatea energetică naţională şi europeană,
precum traseul de transport al gazului natural România-Ungaria-Austria care figurează în planurile
alternative pentru regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, proiectul AGRI sau sistemul de interconectări cu
statele vecine.
Anul 2013 a reprezentat o etapă importantă în internaţionalizarea companiilor energetice româneşti, pentru
creşterea gradului de interconectare, reluarea eforturilor de atragere a investitorilor străini în centrala
atomoelectrică de la Cernavodă (unităţile 3 şi 4) şi diversificarea aprovizionării cu energie – inclusiv prin
prospectarea-explorarea potenţialului de hidrocarburi la Marea Neagră şi a resurselor neconvenţionale în
conformitate cu prevederile europene de mediu.
A fost iniţiată procedura de validare a concluziilor studiului de fezabilitate al proiectului Interconectorului
Azerbaidjan - Georgia – România.
Pe linia continuării contactelor la nivel înalt în acest domeniu, MAE s-a implicat activ pe parcursul anului
2013, în pregătirea convorbirilor oficiale cu statele partenere în proiectele energetice la care România este
parte - vizitele oficiale ale reprezentanţilor români în regiunea extinsă a Asiei Centrale şi de Est (Azerbaidjan,
Turcia, respectiv China), în statele UE (Bulgaria, Ungaria, Austria), vizitele întreprinse de numeroşi demnitari
străini în România, precum şi pregătirea consultărilor şi reuniunilor cu specific energetic la nivelul instituţiilor
UE.
MAE a asigurat, totodată, reprezentarea şi participarea României la evenimentele cu caracter regional din
sfera energetică, dintre care se evidenţiază cooperarea în Grupul de la Vişegrad extins.
Au continuat demersurile oficiale şi informale privind candidatura la Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE). MAE a iniţiat un cadru de consultare cu statele membre ale organizaţiei –
având în vedere opiniile divergente asupra perspectivelor de extindere a OCDE – în perspectiva maximizării
şanselor de aderare la organizaţie (orizont 2016). În context, a fost demarat un proces de reevaluare internă
şi repoziţionare în raport cu Organizaţia. Caracterul strategic al obiectivului de aderare la OCDE a fost
reconfirmat prin înscrierea sa în Programul de Guvernare 2013-2016 şi prin obţinerea sprijinului politic la
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nivel înalt (premier şi preşedinte) în demersurile externe. MAE a asigurat coordonarea inter-instituţională în
relaţia cu OCDE şi a iniţiat demersuri pentru simplificarea cadrului legal de plată a cotizaţiilor la organizaţie.
MAE, prin misiunile diplomatice din străinătate, a continuat să sprijine instituţiile române în promovarea
intereselor economice ale actorilor publici şi privaţi din România, precum şi în atragerea investiţiilor străine şi
consolidarea parteneriatelor economice strategice. Au continuat eforturile de promovare a acestor obiective
în regiuni cu potenţial economic semnificativ, în vederea continuării tendinţei de diversificare a schimburilor
economice. MAE a căutat, totodată, să ofere consistenţă şi vizibilitate sporite componentei economice a
vizitelor la nivel înalt, interacţiunea cu mediul privat autohton fiind asigurată prin dialogul cu instituţiile de
profil (Ministerul Economiei, Camera de Comerţ şi Industrie a României, EximBank).
MAE a urmărit, prin misiunile sale diplomatice, consolidarea legăturilor cu structuri asociative semnificative
pentru mediul de afaceri din ţările de reşedinţă. Un exemplu semnificativ este contribuţia Ambasadei
României la Washington la înfiinţarea American-Romanian Business Council (AMRO), format prin asocierea
unor puternice firme americane cu interese în România, care în noiembrie 2013 a efectuat o vizită oficială în
România.
Misiunile diplomatice au sprijinit activ delegaţiile româneşti participante la diverse manifestări în străinătate
(vizite la nivel – oficiale, sectoriale -, expoziţii, misiuni economice), ca şi soluţionarea unor probleme cu
impact asupra relaţiilor economice bilaterale ce afectează prezenţa României pe diferite pieţe.
MAE a contribuit totodată, prin bunele oficii ale misiunilor diplomatice, la soluţionarea unor probleme
economice şi financiare punctuale (apărute între diverse entităţi din ţările de reşedinţă şi cele din România).
A urmărit constant menţinerea unui dialog deschis, activ cu reprezentanţii mediului privat, inclusiv prin
iniţiative precum dezbaterea specială dedicată aceste teme în cadrul Reuniunii anuale a Diplomaţiei Române
din 2013.
Nu în ultimul rând, au fost identificate noi punţi de cooperare cu entităţile naţionale active în sfera R&D/C-D,
inserându-se acest segment al cooperării economice în mesajele externe ale MAE (ex. laser-ul de mare
capacitate ELI, participarea ROSA la programele spaţiale europene şi internaţionale).
Pe palier financiar multilateral, activitatea MAE (în cooperare cu alte instituţii de linie, în special Ministerul
Finanţelor Publice), s-a concentrat pe următoarele aspecte principale: susţinerea procesului de extindere a
ariei de operaţiuni a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare către spaţiul Mediteranei de SudEst; susţinerea intereselor României în procesul de selectare a candidaturilor la postul de director general al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC); implicarea în activitatea inter-instituţională de finalizare cu
succes a tuturor etapelor intermediare ale acordului de finanţare de tip preventiv cu FMI si Comisia
Europeană, precum şi de semnare a unui nou acord preventiv.
MAE a continuat să monitorizeze, la nivelul Centralei şi al misiunilor diplomatice, spaţiile geografice şi
grupările geostrategice cu potenţial economic global (SUA, UE-27/zona euro, Asia, BRICS, FMI, Banca
Mondială, G8, G20), economiile emergente sau cu potenţial regional semnificativ, dar şi principalele centre şi
pieţe bursiere (financiare şi de materii prime). S-a urmărit îndeosebi întărirea capacităţii de monitorizare,
analiză şi previziune, în scopul unei cât mai eficiente promovări a intereselor economice strategice ale
României.
9 DEZVOLTAREA CADRULUI JURIDIC AL RELAŢIILOR EXTERNE
A continuat procesul de negocieri cu Bulgaria pentru soluţionarea delimitării spaţiilor maritime în Marea
Neagră, în conformitate cu elementele convenite în cadrul discuţiilor purtate cu ocazia vizitei ministrului de
externe bulgar la Bucureşti, (22-23 august 2013). A avut loc o primă rundă de discuţii la nivel de secretar de
stat/secretar permanent în cadrul ministerelor de externe ale celor două state (Sofia, 9 decembrie 2013).
La 10 iunie 2013 s-a desfăşurat, la Bucureşti, reuniunea secretarilor Comitetului de specialitate românoungar de colaborare în domeniul minorităţilor naţionale, în vederea definitivării textului Protocolului celei de-a
opta sesiuni.
La 15 octombrie 2013, MAE împreună cu Ambasada Slovaciei şi cu Primăria oraşului Nădlac a organizat o
conferinţă internaţională cu tema „210 ani de convieţuire româno-slovacă „Nădlac – model al culturalităţii”.
Conferinţa s-a înscris în seria de manifestări dedicate celei de-a XX-a aniversări a aderării României la
Consiliul Europei. S-a marcat totodată împlinirea a 210 ani de la stabilirea, în 1803, a slovacilor în acest
oraş. Au participat miniştrii de externe din România şi Slovacia şi un adjunct al secretarului general al
Consiliului Europei.
La iniţiativa MAE s-a desfăşurat un proces de dezbatere publică referitor la posibilitatea ca România să
accepte competenţa obligatorie a Curţii Internaţionale de Justiţie. Au fost organizate reuniuni academice, la
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (4 februarie 2013), la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
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(29 martie 2013), la Universitatea Transilvania din Braşov (12 aprilie 2013) şi la Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu (31 mai 2013). Dezbaterea publică a fost finalizată prin conferinţa organizată la 14 iunie 2013 la
Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, care a beneficiat de prezenţa Preşedintelui Curţii Internaţionale
de Justiţie. Ulterior a fost elaborat proiectul de lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii
Internaţionale de Justiţie care a fost supus consultării inter-instituţionale şi postat pe pagina de internet a
MAE în cadrul transparenţei decizionale.
Au continuat demersurile bilaterale şi multilaterale pentru a determina Ucraina să nu treacă la implementarea
fazei de dezvoltare completă a proiectului canalului de navigaţie realizat în Delta Dunării (proiectul
„Bâstroe”), până la asigurarea conformităţii cu normele dreptului internaţional.
României i-a revenit, în 2013, funcţia de facilitator al Planului de acţiune pentru atingerea universalităţii şi
punerii în aplicare complete a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale. S-au organizat acţiuni
diplomatice la New York, Bucureşti şi Haga, menite să stimuleze ratificarea Statutului sau aderarea la el. La
acţiuni au participat un adjunct al secretarului general al ONU - consilier special pentru genocid, preşedintele
Curţii Penale Internaţionale, preşedintele Adunării Statelor Părţi la Statutul de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale.
Au fost susţinute intervenţii pe toate temele de interes aflate pe agenda Comisiei VI a Adunării Generale a
ONU (raportul CPI, raportul CIJ, raportul CDI). S-a participat activ la întâlnirile experţilor în drept internaţional
public din cadrul Consiliului Europei, respectiv din cadrul Secretariatului General al Consiliului European.
În cadrul UNIDROIT, la începutul lunii decembrie 2013, România a fost realeasă în Consiliul Guvernator.
În contextul obiectivului României de a-şi schimba statutul la UNCITRAL din observator în membru cu ocazia
proximelor alegeri, în componenţa delegaţiei a fost inclus un profesor de drept internaţional privat din cadrul
Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a permite o participare activă a României la activitatea
UNCITRAL.
România a fost realeasă în poziţia de vicepreşedinte UNCAC, în noiembrie 2013, cu ocazia celei de a 5-a
sesiuni a Conferinţei Statelor Părţi. Calitatea de vicepreşedinte este exercitată de România prin directorul
general pentru afaceri juridice din MAE.
România a fost aleasă la sfârşitul anului 2013 în calitate de preşedinte al Grupului de lucru juridic şi financiar
al Comisiei Dunării.
În anul 2013, au fost semnate 50 de tratate (din care 39 bilaterale şi 11 multilaterale), au fost îndeplinite
procedurile pentru intrarea în vigoare pentru un număr de 61 de tratate (din care 47 bilaterale şi 14
multilaterale) şi au intrat în vigoare pentru partea română 46 de tratate (din care 39 bilaterale şi 7
multilaterale).
În prezent, pot fi consultate pe site-ul MAE 2000 de tratate. Sunt în curs de publicare pe site încă 300 de
tratate. Rezultatele activităţii desfăşurate de la demararea proiectului până în prezent, totalizează 180 state
pentru care toate etapele transpunerii în format electronic au fost realizate.
10 SERVICIILE CONSULARE
Pe parcursul anului 2013, în MAE a continuat îmbunătăţirea asistenţei şi serviciilor consulare pentru cetăţenii
români aflaţi în străinătate, demersuri concretizate în următoarele proiecte şi acţiuni:
10.1 Proiectul referitor la sistemul informatic integrat - pentru a veni în sprijinul numărului tot mai mare
de cetăţeni români aflaţi în străinătate, dar şi pentru creşterea performanţei activităţii consulare, MAE a iniţiat
derularea unui proiect informatic integrat, denumit generic E-Cons (sistem informatizat de programare,
preluare şi procesare a tuturor solicitărilor de servicii consulare), având ca obiect coordonarea unitară şi
informatizarea prestării serviciilor consulare, prin lansarea unui portal web integrat pentru totalitatea
serviciilor consulare. Cele doua componente majore ale acestui sistem vor fi:
¾
Proiectul E-visa: prin implementarea acestui proiect, MAE oferă posibilitatea ca solicitanţii de
servicii consulare să îşi constituie dosarul de solicitare de viză de acasă sau dintr-o altă locaţie dotată cu
conexiune la internet; de asemenea, se are în vedere eficientizarea muncii angajaţilor oficiilor consulare, prin
faptul că o parte din dosarele solicitatorilor se pot constitui fără implicarea lor directă. Proiectul îşi propune să
dezvolte şi să implementeze un portal de solicitare online pentru obţinerea vizelor, care să joace rolul de
interfaţă electronică între sistemul naţional privind vizele şi utilizatorii solicitatori în cadrul portalului.
¾
Proiectul Centrul de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate cu misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României (prin intermediul a trei canale de comunicare: telefon, fax,
e-mail) care va oferi posibilitatea ca orice cetăţean să comunice cu ambasadele sau consulatele cu costuri
cât mai mici.
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10.2 Reuniuni consulare regionale - în vederea uniformizării practicilor consulare şi asigurării unei acţiuni
unitare pentru situaţii deosebite, DCons a reluat în 2013 practica organizării reuniunilor consulare regionale:
Roma (martie), Bonn (mai), Astana (iunie), Istanbul (noiembrie).
10.3 Crize consulare gestionate - MAE a continuat activitatea de consolidare a Centrului Consular de
Crize, atât prin dotarea echipelor consulare mobile cu kit-uri de urgenţă destinate asigurării de asistenţă
consulară în orice condiţii, cât şi prin formarea continuă a personalului Unităţii de Reacţie Rapidă din cadrul
Centrului. Enumerăm cazurile care se remarcă prin complexitatea asistenţei consulare acordate:
•

Algeria - In Amenas (atac armat asupra unui complex de exploatare a gazelor – 16 ianuarie 2013),

•

accidentul rutier din Muntenegru (23 iulie 2013),

•

nave sechestrate de autorităţile locale pentru litigii comerciale între armatori şi autorităţile portuare (cu
cetăţeni români membri ai echipajelor): petrolierul Vanessa, arestat de autorităţile nigeriene, nava
Olympus, sechestrată în zona militarizată a canalului Suez, nava Aqua Hercules, sechestrată în portul
Iskenderun, Turcia, nava Pioneer, sechestrată în Thailanda, nava Histria Coral, reţinută în Lagos,
Nigeria; nava Adour, capturată în Rep. Togo şi adusă în apele teritoriale ale Nigeriei,

•

litigii de muncă : Libia (51 cetăţeni români traficaţi în scopul exploatării prin muncă);

•

cazul celor trei cetăţeni români arestaţi în Malaezia pentru trafic de droguri,

•

criza din Siria: MAE a continuat activitatea de acordare a asistenţei consulare în vederea repatrierii, atât
pentru cetăţenii români aflaţi pe teritoriul acestui stat, cât şi pentru cetăţenii altor state (state membre UE
sau state terţe). Până la data de 31.12.2013, au fost repatriaţi 417 cetăţeni români cu membri de familie.

10.4 Proiect privind externalizarea serviciilor de preluare a dosarelor de viză (out-sourcing) – în acest
scop au fost organizate întâlniri de lucru cu autorităţile implicate (IGPF, IGI, instituţii cu atribuţii în domeniul
siguranţei naţionale), care şi-au exprimat acordul cu privire la implementarea proiectului. Urmează a fi
derulate demersuri pentru modificarea cadrului legislativ în vigoare, în vederea cuprinderii serviciilor de
externalizare, întocmirea caietului de sarcini, efectuarea unei analize minuţioase a modificărilor necesare a fi
aduse SNIV.
10.5 Modificările aduse sistemului SNIV - A fost realizat portalul de consultări interne, în parteneriat cu
instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;
Au fost desfăşurate activităţi privind realizarea Punctului Unic de Contact (SPoC), sistem tehnic privind
funcţionarea SNIV, cerinţă obligatorie la nivel SM. Pentru finalizarea acestui sistem urmează ca CNV să fie
dotat cu echipamente tehnice adecvate şi personal care să asigure funcţionarea acestuia non stop
10.6 Permisele de mic trafic de frontieră cu elemente biometrice (PMT): În urma demersurilor DCons
(CNV) s-a realizat implementarea cu succes a noului format de permis de mic trafic de frontieră cu elemente
biometrice. În 2013 au fost eliberate aprox. 6000 permise.
10.7 Activitatea Centrului Naţional de Paşapoarte de Serviciu şi Diplomatice
•

Au fost implementate o serie de modificări ale aplicaţiei E-pass în procesul de preluare de date şi
evidenţă a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporare de la misiunile
diplomatice/oficiile consulare, în vederea fluidizării fluxurilor de preluare şi emitere a documentelor de
călătorie şi a evidenţei cererilor din sistemul informatic integrat.

•

A fost instituit un sistem de asigurare, în permanenţă, a asistenţei tehnice de specialitate pentru
misiunile diplomatice şi oficiile consulare în materia metodologiei şi procedurilor de lucru pentru
preluarea cererilor de eliberare de documente de călătorie.

10.8 Formarea personalului cu atribuţii consulare în cadrul Centrului de Instruire pentru Personalul
Consular (CIPC)
•

DCons a continuat în 2013 activitatea de formare profesională prin organizarea, în cadrul CIPC, a unor
cursuri de specialitate destinate diplomaţilor şi funcţionarilor cu atribuţii consulare,

•

CIPC a asigurat pregătirea continuă a personalului diplomatic cu atribuţii consulare pe perioada
concediului de odihnă efectuat în ţară (câte două zile pe parcursul lunilor iulie – noiembrie).

•

La nivelul DCons a fost creată Baza de date consulară, cuprinzând informaţii de actualitate în materie
consulară, circulare, note de audienţă, fişe de ţară, legislaţie, şi care poate fi accesată de toţi referenţii
DCons, în scopul îmbunătăţirii activităţii.

10.9 Iniţiative legislative:
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•

participări la dezbaterile comisiilor speciale din cadrul Parlamentului pe marginea unor proiecte de acte
normative cu incidenţă în activitatea consulară (în materia taxelor consulare, a procedurilor de
supralegalizare, apostilare şi a documentelor de călătorie,

•

adoptarea O.G. nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 24/1992 privind stabilirea
serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora,

•

avizarea proiectului Legii nr.175/2013 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,

•

analiză şi avizare a proiectului de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 194/2002, republicată şi
modificată

•

elaborarea Ordinului MAE nr. 734/03.06.2013 privind procedura prin care misiunile diplomatice
eliberează titlul de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie
subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, pentru care s-a solicitat
reunificarea familiei,

•

avizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, cu observaţiile realizate de MAE,

•

avizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu observaţiile realizate de MAE,

•

elaborarea Ordinului comun MAE-MAI, referitor la introducerea vizei de tranzit aeroportuar pentru
cetăţenii sirieni care tranzitează aeroporturile din România,

•

modificarea Ordinului MAE nr. 1743/2010 privind revizuirea Listei statelor pentru ai căror cetăţeni este
necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul
României, ca urmare a necesităţii introducerii Angolei şi Sudanului de Sud pe această listă,

•

analiză şi avizare a proiectului de Hotărâre a Guvernului (publicată sub nr. 530 din 24.07.2013) pentru
acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la acordarea vizelor române de scurtă şedere pentru
anumite categorii de străini (lucrătorii offshore ), proiect iniţiat de Ministerul Economiei,

•

participarea la grupurile de lucru organizate de MAI – DGAERI, cu privire la analizarea propunerilor de
Regulament privind înregistrarea călătorilor terţi (RTP) şi instituirea sistemului de intrări/ieşiri (EES) la
frontierele externe ale SM , acte normative discutate de Comisia UE, la grupul de lucru Frontiere.

Proiectul de strategie consulară - Necesitatea îmbunătăţirii calităţii serviciilor consulare dar şi a aplicării
aquis-lui Schengen la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate impun
necesitatea elaborării unei strategii în domeniul consular, care să definească viziunea pentru următorii ani a
activităţii aferente. Utilitatea elaborării unui asemenea document izvorăşte din necesitatea asigurării unei
coerenţe instituţionale în finalizarea proiectelor iniţiate şi/sau aflate în diverse stadii de realizare, precum şi în
implementarea proiectelor şi măsurilor preconizate a fi adoptate de MAE, utilizând atât fonduri europene
nerambursabile, cât şi alocaţiile bugetare proprii.
10.10 Modernizarea reţelei consulare: În anul 2013 au fost finalizate lucrări de reamenajare la standarde
Schengen la un număr de patru secţii consulare (Kiev, Tunis, Baku, Izmir), la Beijing lucrările sunt în
execuţie, iar pentru un număr de patru secţii consulare lucrările sunt în curs de iniţiere (New York, Alger,
Beirut şi Ashabat).
10.11 Participarea la grupuri de lucru la nivelul Consiliului şi Comisiei UE (Bruxelles): DCons a
continuat participarea la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei pe teme consulare:
•

Reuniunea Comitetului privind documentele de călătorie constituit în baza Deciziei nr. 1105/2011 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind lista documentelor de călătorie
care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe şi pe care se poate aplica o viză şi privind
un mecanism de creare a acestei liste

•

COCON (cooperare consulară) - propunerea de Directivă privind protecţia consulară a cetăţenilor Uniunii
în străinătate, prin care se intenţionează a se înlocui Decizia (CE) 553/1995 privind protecţia cetăţenilor
Uniunii Europene prin reprezentanţele diplomatice şi consulare.

•

DCons prin CNPDS a asigurat reprezentarea naţională la toate reuniunile grupurilor de lucru ale
Comisiei Europene în domeniul documentelor de călătorie
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•

(Reuniunea Comitetului privind formatul uniform de vize - Comitetul art. 6) şi au participat la diverse
reuniuni şi consultări periodice, pe tematică de specialitate, organizate atât la nivel naţional, cât şi la
nivel internaţional cu omologii din celelalte state membre UE.

•

Participare la grupurile de lucru VISION, VISA în scopul operaţionalizării sistemelor informatice instituite
la nivel UE, cât şi pentru monitorizarea modificărilor legislative privind politica uniformă de vize şi
punerea în practică a acesteia.

10.12 Încheierea unor acorduri în materie consulară - MAE a continuat procesul de negociere pentru
încheierea de acorduri privind scutirea de la obligativitatea obţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte
diplomatice şi/sau de serviciu cu următoarele state:
- acorduri parafate:
•
•
•
•

Emiratele Arabe Unite (paşapoarte diplomatice şi de serviciu/speciale)
Sultanatul Oman (paşapoarte diplomatice),
Kârgâstan (paşapoarte diplomatice şi de serviciu),
Cuba (paşapoarte diplomatice),

- acorduri în curs de negociere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arabia Saudită (paşapoarte diplomatice),
Statul Qatar (paşapoarte diplomatice),
Republica Arabă Egipt (paşapoarte diplomatice),
Kuweit (paşapoarte diplomatice),
Regatul Bahrain (paşapoarte diplomatice şi de serviciu/speciale),
Azerbaidjan (paşapoarte de serviciu),
Indonezia (paşapoarte diplomatice),
Sri Lanka (paşapoarte diplomatice).

- amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă
a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996.
10.13 Extinderea reţelei consulare onorifice – cu toate că restricţiile bugetare au împiedicat deschiderea
unor oficii consulare de carieră, a fost întărită prezenţa României în străinătate prin extinderea reţelei
consulare onorifice, fiind inaugurate un număr de 7 consulate onorifice în: Burundi (Bujumbura), Rep. Elenă
(Patra), Principatul Liechtenstein (Vaduz), Principatul Monaco (Monaco), Nigeria (Gombe), Slovacia (Banska
Bystrica), Zambia (Lusaka).
10.14 Campanii de informare a cetăţenilor români:
•

Campanie de informare pentru cetăţenii care doresc să muncească în străinătate,

•

Pliantul “Sfaturi utile pentru călătoriile în Mexic”,

•

Continuarea campaniei „Călătoreşte în siguranţă. Un SMS îţi poate salva viaţa!”

•

Continuarea campaniei antidrog „Drogurile îţi schimbă destinaţia!”

•

Proiect de amplasarea unor infochioşcuri (cuprinzând informaţii referitoare la atribuţiile misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare, condiţiile şi alertele de călătorie aflate pe pagina de internet a MAE,
precum şi alte informaţii utile) în zone intens circulate,

•

Campanie de mediatizare a proiectelor sus menţionate în cadrul centrelor universitare.

10.15 Participarea la proiecte finanţate din fonduri europene: MAE a participat, în calitate de partener,
alături de Ministerul Afacerilor Interne, la implementarea şi derularea unor proiecte în domeniul prevenirii şi
combaterii migraţiei ilegale, proiecte finanţate din fonduri europene:
•

„Consolidarea managementului returnării prin cooperarea cu instituţii relevante din ţările terţe”,

•

„Sprijin pentru mecanismul de cooperare cu instituţiile ţărilor terţe”.

Număr total de servicii consulare efectuate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate în anul 2013: 755.739, încasările din taxe consulare pe primele trei trimestre fiind de 41.536.389
euro, conform raportărilor transmise de misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Au fost acordate un
număr de 96.442 de vize.
De asemenea, au fost procesate cereri pentru eliberarea unui număr de: 1634 paşapoarte diplomatice şi
3309 de paşapoarte de serviciu.
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11 ACTIVITATEA SERVICIULUI DIPLOMATIC ŞI CONSULAR ÎN GESTIONAREA PROBLEMATICII
COMUNITĂŢILOR ROMÂNEŞTI STABILITE ÎN AFARA FRONTIERELOR
Pornind de la importanţa pe care Guvernul României o acordă serviciului diplomatic şi consular în
gestionarea problematicii comunităţilor româneşti stabilite în afara frontierei, ca interfaţă imediată a statului
român în procesul de relaţionare cu acestea, MAE a urmărit ca principal obiectiv instituţional consolidarea,
creşterea şi diversificarea capacităţii de gestionare a problematicii comunităţilor româneşti din străinătate la
nivelul misiunilor diplomatice ale României din statele unde se înregistrează comunităţi româneşti. Au fost
transmise permanent instrucţiuni generale şi punctuale în vederea intensificării procesului de relaţionare a
misiunilor diplomatice cu comunităţile româneşti şi de realizare a acţiunilor de diplomaţie publică pentru
atingerea obiectivelor fundamentale de consolidare a identităţii naţionale, de creştere a profilului şi a
prezenţei comunităţilor româneşti în statele de reşedinţă, precum şi de întărire a structurilor asociative din
cadrul acestora.
Eforturile de întărire a capacităţii misiunilor diplomatice privind gestionarea problematicii românilor din
străinătate au fost consemnate statistic în rapoartele de etapă privind implementarea Strategiei MAE pentru
comunităţile româneşti. În 2011, reacţia de disponibilitate a serviciului diplomatic şi consular al României
privind gestionarea problematicii românilor din străinătate se situa la nivelul de aproximativ 50% din totalul
misiunilor diplomatice. La sfârşitul anului 2013 nivelul de implicare a crescut la aproximativ 85% dintr-un
număr de peste 70 de oficii monitorizate în al căror spaţiu de jurisdicţie se înregistrează comunităţi româneşti
constituite. Acest nivel este reflectat în cele peste 1300 de proiecte, programe şi demersuri realizate la nivel
global de către misiunile diplomatice româneşti, în perioada monitorizată (martie-decembrie 2013), pentru
realizarea obiectivelor strategice fundamentale.
Proiectele derulate în cadrul Strategiei, MAE nu accesează resurse bugetare suplimentare faţă de cele
alocate, prin bugetul MAE, desfăşurării activităţii de diplomaţie publică a misiunilor diplomatice. Dinamica
exponenţială a nivelului de implicare al oficiilor diplomatice româneşti pe domeniul de referinţă arată faptul că
România deţine în prezent o structură solidă a serviciului diplomatic şi consular, capabilă să îşi asume şi să
gestioneze în mod eficient procesul de implementare a politicilor statului român pe componenta comunităţilor
româneşti din străinătate.
12 ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
În 2013, Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) a elaborat, sub
coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, Strategia privind relaţiile cu românii de
pretutindeni 2013 – 2016 - instrument de lucru prin intermediul căruia se aplică politicile în domeniu, prin
raportarea permanentă şi consecventă la interesele naţionale. Strategia are la bază principiul identificării
unor soluţii specifice la problemele particulare existente în comunităţile româneşti de peste hotare. Totodată,
se are în vedere şi contextul mai larg, al provocărilor şi consecinţelor pe care globalizarea şi asimilarea le au
asupra comunităţilor insuficient consolidate pentru a-şi păstra caracteristicile filonului identitar.
În acord cu Strategia, DPRRP a demarat o serie de iniţiative în vederea realizării obiectivelor propuse pe
agenda anului 2013. Sub coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, DPRRP a participat
la reuniunile consiliului consultativ interinstituţional privind problematica comunităţilor româneşti din afara
frontierelor statului român.
Instituţii cu atribuţii în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni au fost cooptate în organizarea
programelor şi acţiunilor DPRRP. În acest sens, DPRRP a organizat „Diaspora Estival” – program de
dezbateri, mese rotunde, conferinţe şi seminarii pe teme de interes pentru românii de pretutindeni, şcoala de
vară „Cunoaşte-ţi vecinii”, destinată tinerilor bursieri ai statului român din vecinătate şi Balcani şi programul
de tabere „ARC” pentru copii şi tineri etnici români de peste hotare. S-a reuşit astfel corelarea obiectivelor
autorităţilor statului, complementarizarea resurselor instituţionale, precum şi elaborarea unui calendar
integrat de acţiuni dedicate românilor de pretutindeni.
Pentru asigurarea continuităţii contactelor şi dialogului între autorităţile române şi comunităţile româneşti din
afara graniţelor, DPRRP a organizat în luna decembrie a treia ediţie a Forumului Românilor de Pretutindeni.
Forumul a avut ca scop pregătirea desfăşurării, în anul 2014, a primei ediţii a Congresului Românilor de
Pretutindeni. De asemenea, DPRRP şi-a propus, prin marcarea Zilei Românilor de Pretutindeni şi a Zilei
Naţionale a României, organizarea unei serii de manifestări culturale care să asigure vizibilitate comunităţilor
româneşti de peste hotare şi să aducă în prim plan personalităţi româneşti de prestigiu.
În perioada 12 martie – 3 aprilie 2013, DPRRP a organizat sesiunea de depunere a cererilor de finanţare
nerambursabilă. Până în anul 2013, sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora s-a desfăşurat preponderent pe axele: educaţie (programul „Nicolae Iorga”),
cultură (programul „Constantin Brâncuşi”), mass-media (programul „Mihai Eminescu”) şi spiritualitate şi
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tradiţie (programul „Andrei Şaguna”). Ca element de noutate, DPRRP a introdus o nouă linie de finanţare
care să răspundă nevoilor de consolidare a segmentului non-guvernamental românesc de peste hotare:
Societate civilă - „Dimitrie Gusti”.
În plan educaţional, DPRRP a acordat sprijin pentru organizarea de cursuri de limba română, istorie şi
geografie ale României, atât în sediile asociaţiilor româneşti cât şi în sistemul şcolilor de duminică, a dotat
bibliotecile şi unităţile şcolare de peste hotare cu un fond de carte nou şi a continuat să sprijine organizarea
de tabere, şcoli de vară şi cursuri de formare pentru românii de pretutindeni.
În plan cultural, DPRRP a sprijinit proiectele care au ca scop punerea în valoare a patrimoniului cultural
românesc, a păstrării tradiţiilor şi a promovării artei populare româneşti, a susţinut organizarea de festivaluri
folclorice sau de film, turnee de teatru, simpozioane, conferinţe, precum şi realizarea de studii şi cercetări
care au ca obiect problematica comunităţilor din vecinătate şi emigraţie.
În planul spiritualităţii, DPRRP a continuat colaborarea cu Biserica Ortodoxă Română în vederea păstrării
tradiţiilor şi obiceiurilor creştine şi desfăşurării serviciilor religioase în limba română şi a acordat sprijin
financiar parohiilor care desfăşoară proiecte educaţionale şi acţiuni social-culturale. Totodată, DPRRP a
acordat fonduri pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea bisericilor româneşti de peste hotare.
În domeniul asociativităţii, DPRRP a iniţiat demersuri în vederea cooperării interinstituţionale pentru
aplicarea unei strategii unitare în ceea ce priveşte relaţiile cu românii pretutindeni. DPRRP a creat premisele
unui cadru de dezbatere privind posibilele modele de organizare a românilor din afara graniţelor sub formă
de reţele profesionale şi stimularea abordărilor de tip networking între asociaţiile româneşti de peste hotare,
dar şi între acestea şi autorităţile din România.
În domeniul mass media, DPRRP a acordat sprijin pentru editarea şi distribuirea unor publicaţii de limba
română, a susţinut redacţiile de radio şi televiziune româneşti, difuzarea de emisiuni destinate românilor de
pretutindeni, precum şi realizarea de studii şi filme documentare care dezvoltă subiecte relevante din istoria
românilor. De asemenea, DPRRP a încurajat crearea unor forme de comunicare bazate pe tehnologia
modernă – lansarea unor platforme integrate de comunicare pe internet, destinate românilor de pretutindeni,
precum şi realizarea de site-uri dedicate personalităţilor marcante din emigraţie, a persoanelor care s-au
evidenţiat pe profiluri profesionale specifice, a reţelelor şi asociaţiilor profesionale din afara graniţelor.
13 ACTIVITATEA DE COMUNICARE - PURTĂTORUL DE CUVÂNT
Pe parcursul anului 2013, a fost reconceptualizată activitatea de comunicare publică a MAE, atât în plan
organizatoric, cât mai ales pe fond, în scopul dinamizării şi sporirii vizibilităţii instituţiei în spaţiul public şi
pentru a răspunde cât mai adecvat provocărilor de natură politică şi consulară, cu care s-a confruntat MAE în
această perioadă. Prin numirea unui purtătorului de cuvânt a fost reluată comunicarea activă, de substanţă
cu presa română şi străină într-un ritm adaptat la dinamica acţiunilor diplomaţiei româneşti.
Concret, s-au realizat o serie de demersuri în vederea intensificării activităţii de comunicare a instituţiei prin:
a. multiplicarea apariţiilor în presa română şi străină, obţinând o mai bună mediatizare a acţiunilor
MAE/ministru în mass-media de diferite orientări, pe subiecte de actualitate aflate pe agenda publică internă
şi internaţională; b. reconceptualizarea activităţii cu presa prin sporirea dialogului cu reprezentanţii media
pentru a identifica pârghiile cele mai adecvate de comunicare şi oportunităţile de mediatizare; c. dinamizarea
mediatizării politicilor şi acţiunilor MAE prin intermediul social media; d. impulsionarea dialogului şi
coordonării activităţii de comunicare a misiunilor, printr-un dialog constant cu ataşaţii de presă din cadrul
ambasadelor şi consulatelor; e. reconceptualizarea comunicării misiunilor prin crearea şi transmiterea unor
proceduri clare privind relaţia cu mass-media şi mediatizarea poziţiilor şi politicilor MAE; f. actualizarea
bazelor de date şi a procedurilor de acreditare a jurnaliştilor români şi a corespondenţilor străini, respectiv a
„Ghidului de comunicare publică”, care cuprinde informaţii utile cu privire la procedurile de comunicare în
diferite situaţii ale activităţii de comunicare a misiunilor, dar şi modalităţi de gestionare a comunicării în
situaţii de criză, scopul vizat fiind realizarea unei comunicări unitare la nivelul instituţiei şi îmbunătăţirea
acesteia în ansamblul său.
În anul 2013, au fost difuzate către presa română şi străină şi s-au mediatizat prin toate canalele de
comunicare circa 1300 de comunicate, informări şi atenţionări de presă, a soluţionat, în dialog cu direcţiile de
specialitate, aproximativ 600 de solicitări din partea presei (în baza Legii 544/2001), care vizau activitatea şi
politicile gestionate de instituţie. Printr-un dialog susţinut şi consistent cu reprezentanţii mass-media, s-au
realizat circa 100 de interviuri acordate de ministrul afacerilor externe, dintre care peste 50 presei străine.
Au fost prezentate pentru mass-media evenimentele de amploare precum vizitele ministrului în străinătate,
întrevederile bilaterale la Bucureşti, summit-uri (Forumul SUERD, Reuniunea Comitetului Forumul Nabucco,
eveniment UNICEF), evenimentele anuale organizate de instituţie (Reuniunea Anuală a Diplomaţiei,
Francofonia, Ziua Europei, Porţile deschise la MAE, lansări de carte, cursurile Titulescu), campanii consulare
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de informare publică (Campania de prevenire a traficului de fiinţe umane, cărăuşie de droguri, campania de
informare a cetăţenilor asupra cadrului legislativ de muncă în diferite state, lansare E-viza, campanie de
informare MAE-CNA), promovarea activităţii Info-Europa.
S-a derulat o intensă activitate de comunicare, în regim pe permanenţă, în Celulele de Criza constituite
pentru gestionarea unor evenimente precum criza de ostatici de la In Amenas (ianuarie 2013), sechestrarea
unor marinari români (Egipt, EAU), repatrieri din zone de conflict (Siria), conflicte de muncă, accidente grave
a cetăţenilor români în străinătate (Muntenegru, Ungaria, Londra, Spania).
14 DIPLOMAŢIA PUBLICĂ, CULTURALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Diplomaţia publică, culturală şi ştiinţifică a MAE a mizat, în 2013, pe crearea unor contexte noi şi pe alegerea
unor momente semnificative, cu elemente de noutate, pentru activitatea ministerului, care să compenseze
fondurile alocate, insuficiente pentru o activitate susţinută, ce poate avea un grad mai mare de impact.
Direcţiile acestei activităţi au fost: sprijinirea liniilor strategice şi a acţiunilor din politica externă cu
componente de diplomaţie publică şi culturală; intensificarea colaborării cu mediul academic şi cu cel privat;
o mai eficientă relaţionare, în raport cu prevederile legale, cu Institutul Cultural Român pe de o parte şi a
institutelor culturale româneşti din străinătate cu misiunile diplomatice din ţările de reşedinţă pe de altă parte;
finalizarea temeiului legal extern pentru toate institutele culturale româneşti din străinătate prevăzute în HG
492/2004 cu modificările şi completările ulterioare; actualizarea cadrului juridic al relaţiilor culturale pentru
ţări importante în strategia de politică externă (Republica Populară Chineză, Republica Austria, Republica
Turcia, Federaţia Rusă etc.); elaborarea unui nou concept de promovare a imaginii României în ansamblul
său; prioritizarea acţiunilor de diplomaţie publică şi culturală în raportul cu bugetul alocat.
În 2013, a fost organizată prima ediţie a Zilei Porţilor Deschise la MAE, în contextul Zilelor Europene ale
Patrimoniului, care a oferit prilejul unui număr de peste 650 de cetăţeni români şi străini, de toate vârstele şi
din toate categoriile sociale, să viziteze principalele două clădiri în care îşi desfăşoară activitatea diplomaţii
români; evenimentul a inclus organizarea unei colecte de carte: vizitatorii au donat peste 350 de titluri pentru
copiii românilor din străinătate.
Au continuat, totodată, programele tradiţionale de diplomaţie publică şi culturală ale MAE: Cursurile
Internaţionale Nicolae Titulescu pentru tineri diplomaţi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, Cupa
MAE, Cartea lunii la MAE şi Repere editoriale. În acest cadru, pe 12 decembrie 2013 a fost lansat, în
prezenţa ministrului afacerilor externe, volumul „Prizonieri români în Uniunea Sovietică. Documente, 19411956”, reper fundamental în cercetarea complexei problematici a prizonierilor de război şi rod al colaborării
ştiinţifice între Institutul Diplomatic Român şi Agenţia Arhivelor Federale ale Rusiei şi Arhivele Militare Ruse
de Stat.
Colaborarea cu mediul academic s-a consolidat prin întâlniri şi participări active la o serie de evenimente
publice. Un proiect nou, care va continua în 2014 cu scopul de a deveni o tradiţie în activitatea de diplomaţie
publică şi culturală, este reprezentat de promovarea activităţii diplomatice şi a specificului MAE în mediul
universitar.
În acelaşi context, o componentă importantă a reprezentat-o activitatea în domeniul educaţiei. A continuat
gestionarea burselor MAE pentru anul universitar 2013/2014 şi au fost organizate întâlniri cu studenţii străini
beneficiari ai programului “Burse MAE”, la Universitatea din Piteşti, în cadrul evenimentului „Zilele
studentului străin”, la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca şi la Universitatea din Craiova. Începând
cu aprilie 2013, a fost iniţiat un mecanism de consultare cu reprezentanţii Institutului Cultural Român, în
vederea identificării modalităţilor adecvate de reactivare a celor 50 de burse acordate iniţial Fundaţiei
Culturale Române (ulterior Institutului Cultural Român), prin HG nr. 288/1993 privind şcolarizarea în
România a cetăţenilor din alte ţări. A fost asigurată legătura cu lectoratele româneşti din străinătate şi
promovarea cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de Institutul Limbii Române în
unităţile de învăţământ din Italia, Belgia şi Spania, precum şi a ofertei de învăţământ superior atât din
România cât şi din ţările interesate, cât şi din ţările prioritare pentru politica educaţională a ţării noastre.
MAE a organizat conferinţe de promovare a unor proiecte finanţate din fonduri europene, a continuat
promovarea României în cadrul UNESCO, a asigurat coordonarea Platformei 4, People to People, a PaE,
a promovat evenimentele organizate în comun cu reprezentanţii Comisiei Europene.
În vederea actualizării strategiei şi a fundamentării activităţii pe termen mediu şi lung, a fost demarată
elaborarea unor documente-cadru pentru activitatea de diplomaţie publică şi culturală: Manualul de bune
practici pentru diplomaţii cu atribuţii în domeniul diplomaţiei publice, culturale, educaţionale şi ştiinţifice din
cadrul misiunilor României în străinătate, Ghidul de pregătire în domeniul diplomaţiei publice şi culturale în
vederea trimiterii în misiune permanentă, Manualul de bune practici destinat angajaţilor MAE care îşi
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desfăşoară activitatea la institutele culturale româneşti din străinătate (directori, directori adjuncţi, referenţi),
Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutelor culturale româneşti din străinătate.
15 RELAŢII INTERINSTITUŢIONALE
În 2013, în cadrul MAE, au fost gestionate 149 de interpelări parlamentare, 36 de solicitări de informaţii
publice, 2724 de petiţii, 24 de proiecte de acte normative şi s-au formulat 94 de puncte de vedere asupra
unor propuneri legislative.
16 ORGANIZAREA MAE; MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
MAE a continuat implementarea proiectului “Fii proactiv! Învaţă permanent. Module de training pentru
îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având ca obiectiv principal dezvoltarea
cunoştinţelor şi competenţelor personalului MAE prin programe de perfecţionare în vederea creşterii
eficacităţii activităţii instituţiei. În cadrul proiectului a fost dezvoltată o platformă informatică, e-Cariera MAE,
care va gestiona activităţilor de dezvoltare profesională. De asemenea, au fost achiziţionate servicii de
formare profesională în domenii precum management, limbi străine, management resurse umane,
management de proiect, formare de formatori, achiziţii publice, negocieri internaţionale, comunicare şi
diplomaţie publică, management financiar şi contabilitatea instituţiilor publice. În cadrul procesului de
diversificare a surselor şi modalităţilor de formare au fost achiziţionate programe care vor fi derulate în
sistem e-learning pentru personalul din Serviciul Exterior în domeniul relaţiilor internaţionale, utilizării
tehnologiei informaţiei şi limbilor străine.
În 2013 s-au amplificat demersurile pentru creşterea reprezentării diplomatice a României în cadrul
instituţiilor internaţionale, cu precădere în cele europene. În acest sens, a fost actualizată metodologia
internă de recrutare şi selecţie pentru obţinerea unei eficacităţi superioare şi au fost intensificate eforturile
pentru transmiterea unor candidaturi cât mai valoroase.
Au fost îmbunătăţite procedurile pentru efectuarea stagiilor de practică, ceea ce a condus la o creştere a
parteneriatelor dintre MAE şi universităţi pentru dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor studenţilor,
consolidându-se, în acest mod, poziţia MAE de furnizor de experienţă profesională pentru tineri între
instituţiile administraţiei publice centrale.
A continuat aplicarea metodologiei de promovare în grad diplomatic şi consular şi a celei de evaluare a
activităţii profesionale.
În anul 2013, în MAE au fost preluate, în baza prevederilor OUG nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, activitatea şi
structurile specializate ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, precum şi activitatea şi structurile în domeniul afacerilor europene de la Ministerul Afacerilor
Europene.
S-a organizat sesiunea anuală de concurs pentru trimitere în misiune permanentă în străinătate atât pentru
personalul diplomatic şi consular, cât şi pentru personalul de specialitate şi tehnico-administrativ.
De asemenea, pentru acoperirea necesarului de personal în cazul posturilor vacantate în cursul anului şi
pentru care a fost necesară ocuparea imediată au fost organizate aproximativ 50 de concursuri interne în
regim de voluntariat cu trimitere în misiune permanentă cu durata iniţială de 13 luni.
Din punct de vedere statistic, tabloul activităţii în cadrul Departamentului Resurse Umane se prezintă astfel:
−

Fluxul documentelor înregistrate intrări/ieşiri în DRU în 2013: 31.600 de lucrări, dintre care: intrări –
13.500; ieşiri – 18.100; Registrul declaraţiilor de avere/interese - 1077; OM emise individuale sau
colective – 2.000; documente clasificate – 300;

−

Mobilitatea personalului în Centrală şi Serviciul Exterior al MAE: 1.293 salariaţi MAE, la care se adaugă
mobilitatea membrilor de familie aflaţi la misiune.

17 RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA MAE ÎN ANUL 2013
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi prin legile de rectificare a bugetului de stat pe anul
2013, MAE i-au fost aprobate fonduri bugetare pe anul 2013, în sumă totală de 701.691 mii lei din care
630.059 mii lei la sursa „Buget de Stat”, 50.000 mii lei la sursa „Venituri proprii” şi 21.632 mii lei la sursa
„Fonduri externe nerambursabile”.
Structura bugetului final aprobat şi cheltuielile (plăţile efective) realizate în anul 2013, se prezintă după cum
urmează:
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mii lei
DENUMIRE INDICATORI

BUGET
FINAL
APROBAT

%
din total
general

TOTAL
PLĂŢI

%
plăţi din
bugetul
aprobat
col 5=
col 4/col 2

Col 1

col 2

col 3

col 4

I. CHELTUIELI - BUGET DE STAT, din care:

630.059

89,79 %

617.081

97,94%

CHELTUIELI DE PERSONAL

308.861

44,02%

306.450,7

99,22%

BUNURI ŞI SERVICII

181.746

25,90%

181.470,1

99,85%

0,77%

5.333,4

99,13%

10,22%

71.527,2

99,78%

6,30%

35.334

79,89%

8.897

1,27%

8.042,5

90,40%

ACTIVE NEFINANCIARE

9.264

1,32%

8.923,1

96,32%

II. VENITURI PROPRII

50.000

7,13%

30.626,1

61,25%

III. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

21.632

3,08%

2.762

12,77%

TOTAL GENERAL

701.691

100,0%

650.469,1

92,70%

TRANSFERURI
INTRE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

UNITATI

ALE 5.380

ALTE TRANSFERURI
PROIECTE
DIN
NERABURSABILE

71.683
FONDURI

EXTERNE 44.228

ALTE CHELTUIELI

Bugetul de stat a fost repartizat în procente astfel:
−

Misiunile diplomatice ale României în străinătate, au folosit un procent de 50,06 %, reprezentând suma
de 315.381,2 mii lei;

−

Centrala MAE, a folosit un procent de 40,54 % reprezentând suma de 255.426,8 mii lei;
Din aceste fonduri, Centrala MAE, a finanţat în principal următoarele categorii de cheltuieli:
-

de întreţinere şi funcţionare a sediilor în care îşi desfăşoară activitatea centrala MAE;
organizarea şi desfăşurarea în România a unor acţiuni şi evenimente de politică externă atât la nivel
bilateral cât şi multilateral;
acţiuni de diplomaţie publică prin organizarea unor evenimente culturale aprobate pe agenda
politico-diplomatică;
acţiunile pentru gestionarea crizelor, alerte consulare şi reacţie rapidă;
plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale;
asistenţa pentru dezvoltare acordată (ODA) în baza angajamentelor asumate de România;
cofinanţare derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile;

−

Proiectele pentru sprijinirea Românilor de Pretutindeni au primit finanţare din bugetul MAE, în sumă de
8.840 mii lei, adică 1,40 % din bugetul de stat aprobat pe anul 2013;

−

Institutele culturale ale României în străinătate, au folosit un procent de 4 %, din total buget de stat,
reprezentând suma de 28.263 mii lei, sumă utilizată numai pentru plata cheltuielilor de personal,
întreţinere şi funcţionare. Finanţarea cheltuielilor pentru programele culturale se realizează din bugetul
Institutului Cultural Român;

−

Unităţi aflate în subordinea MAE, a folosit un procent de 0,97%, din total buget de stat, reprezentând
suma de 6.168 mii lei;
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În subordinea MAE funcţionează patru instituţii cu statut de ordonator terţiar de credite, pentru care a fost
repartizat un buget total de 6.168 mii lei;
−

Institutul Diplomatic Român - ordonator terţiar de credite finanţat din venituri proprii şi subvenţii
acordate de la bugetul de stat;

−

Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni , instituţie publică cu personalitate
juridică finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat;

−

Institutul European din România, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată din venituri
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat;

−

Comisia Fulbright îşi desfăşoară activitatea în coordonarea MAE, organizaţie binaţională nonprofit,
finanţată de la bugetul de stat, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernul
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii;

Creditele bugetare repartizate precum şi cheltuielile realizate de centrala MAE, misiuni diplomatice, institute
culturale ale României în străinătate şi ordonatori terţiari de credite au avut la bază încadrarea acestora în
bugetul aprobat pentru MAE.
La titlul „ALTE TRANSFERURI” pentru plata contribuţiilor la organismele internaţionale, MAE a transferat în
anul 2013 suma de 61.464 mii lei, iar suma de17.169 mii lei a rămas restantă datorită lipsei de fonduri la
această categorie de cheltuieli. Această situaţie a fost determinată de faptul că în cursul anului 2013, MFP
nu a asigurat suplimentarea bugetului MAE pentru plata contribuţiilor la organismele internaţionale.
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Anexa 1
În 2013, MAE a contribuit la realizarea acţiunilor diplomatice ale preşedintelui României:
•

11 ianuarie - Limassol, participare la Summitul extraordinar al şefilor de stat şi de guvern din Partidul
Popular European

•

21 ianuarie - Bucureşti, participare la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice străine

•

25 ianuarie - Santiago de Chile, convorbire cu preşedintele Serbiei

•

26-27 ianuarie - Santiago de Chile, participare la summitul UE şi al Comunitaţii Statelor LatinoAmericane şi Caraibiene

•

28-29 ianuarie – vizită în Peru

•

7-8 februarie - Bruxelles, participare la Consiliul European

•

15 februarie – vizită la Vatican

•

15 februarie - Roma, întâlnire cu reprezentanţii Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de
Ierusalim, de Rodos şi de Malta

•

26 februarie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

•

27 februarie - Viena, participare la al V-le Forum Global al Alianţei Civilizaţiilor al Naţiunilor Unite

•

27 februarie - Viena, întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii române din Austria

•

27 februarie - Viena, convorbire cu preşedintele Austriei,

•

27 februarie - Viena, întâlnire cu oameni de afaceri austrieci

•

7 martie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Fundaţiei The German Marshall Fund of the United
States

•

11 martie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia condusă de preşedintele Băncii Europene de Investiţii

•

14-15 martie - Bruxelles, participare la Consiliul European

•

19 martie - Roma, participare la intronizarea suveranului pontif

•

19 martie - Roma, convorbire cu vicepreşedintele SUA

•

20 martie - Bucureşti, preşedintele în exerciţiu al Preşedinţiei Rotative din Bosnia şi Herţegovina

•

20 martie - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al Consiliului Europei

•

3 aprilie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia de parlamentari ai Uniunii Creştin-Democrate şi ai Uniunii
Creştin-Sociale din Germania

•

25 aprilie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Consiliului European

•

9 mai - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Băncii Mondiale

•

14 mai - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Oficiului European de Luptă Antifraudă

•

24 mai - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al NATO

•

29 mai - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Camerei Comunelor a Parlamentului Regatului Unit

•

31 mai - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Serbia

•

3 iunie - Bucureşti, convorbire cu alteţa sa regală prinţul de Wales

•

6 iunie - convorbire telefonică cu vicepreşedintele SUA

•

12-13 iunie - Bratislava, participare la al XVIII-lea summit central-european

•

17 iunie - Bucureşti, convorbire cu secretarul Consiliului de Securitate din Rusia

•

18 iunie - Bucureşti, convorbire cu directorul Agenţiei Centrale de Infomaţii din SUA

•

20 iunie - Viena. Partcipare la reuniunea Partidului Popular European

•

25 iunie - Bucureşti, întâlnire cu contele şi contesa de Essex

•

27-28 iunie - Bruxelles, participare la Consiliul European
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•

3 iulie - Berlin, participare la conferinţa privind locurile de muncă pentru tineri

•

11-12 iulie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Franţa

•

16 iulie - Bucureşti, convorbire cu directorul general al Fondului Monetar Internaţional

•

17 iulie – vizită la Chişinău

•

19 iulie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia comună a Fondului Monetar Internaţional, a Comisiei Europene
şi a Băncii Mondiale

•

28-29 august – vizită în Slovacia

•

2-3 octombrie - Bucureşti, vizita preşedintelui Estoniei

•

24-25 octombrie - Bruxelles, participare la Consiliul European

•

28 octombrie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia condusă de subsecretarul pentru politici al
Departamentului Apărării din SUA

•

28 octombrie - Deveselu, judeţul Olt – participare la ceremonia de marcare a demarării lucrărilor
principale de construcţie la instalaţia de apărare antirachetă.

•

12 noiembrie - Paris, participare la conferinţa privind locurile de muncă pentru tineri

•

14/15 noiembrie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia Consiliului de Afaceri Americano-Român (AmericanRomanian Business Council)

•

27 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu premierul Consiliului de Stat din RP Chineză

•

28-29 noiembrie - Vilnius, participare la a III-a reuniune la nivel înalt a statelor UE şi Parteneriatului Estic

•

29 noiembrie - Chişinău, convorbire cu preşedintele R. Moldova şi participare la recepţia de la
Ambasada României cu prilejul Zilei Naţionale

•

19-20 decembrie - Bruxelles, participare la Consiliul European
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Anexa 2
În 2013, MAE a contribuit la realizarea acţiunilor diplomatice ale prim-ministrului României:
•

31 ianuarie - Viena, participare la conferinţa organizaţiei neguvernamentale R20 Regions of Climate
Action cu tema Implementing the Sustainable Energy Future

•

4 februarie - Bruxelles, convorbire cu preşedintele Comisiei Europene

•

4 februarie - Bruxelles, convorbire cu preşedintele Consiliului European

•

4 februarie – Bruxelles, convorbire cu comisarul european pentru politică regională

•

14 februarie - Nürnberg, vizitarea Târgului BIOFACH 2013 şi prezentarea unei alocuţiuni în cadrul
dezbaterii „Agricultura Ecologică –Orizonturi 2020”

•

15 februarie - Bucureşti, intervenţie în emisiunea Quest Means Business la CNN

•

17 februarie - Braşov, participare la deschiderea celui de-al XVII-lea Festival Olimpic al Tineretului
European - FOTE 2013

•

20 februarie - Cluj-Napoca, participare la acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii
"Babeş-Bolyai" fostului comisar european Günther Verheugen

•

21 februarie – vizită în Franţa

•

26 februarie – vizită în Danemarca

•

9 martie - Budapesta, participare la reuniunea anuală a Partidului Socialiştilor Ungari

•

11 martie - Bucureşti, convorbire cu delegaţie condusă de preşedintele Băncii Europene de Investiţii

•

12 martie - Bucureşti, convorbire cu ministrul pentru Europa al Regatului Unit

•

20 martie - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al Consiliului Europei

•

3 aprilie - Bucureşti, întâlnire cu o delegaţie de tineri politicieni germani.

•

24 aprilie - Strasbourg, participarea la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

•

28 aprilie – vizită în Bulgaria, la Ruse

•

29 aprilie - Bucureşti, participare la inaugurarea expoziţiei Comori din China

•

9 mai - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Băncii Mondiale

•

9 mai - Bucureşti, întâlnire cu reprezentanţii Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA

•

21 mai - Bucureşti, participare la reuniunea ministerială a Comitetului Nabucco

•

22 mai - Bruxelles, participare la Consiliul European

•

22 mai - Bruxelles, convorbire cu preşedintele Comisiei Europene

•

22 mai - Bruxelles, convorbire cu cancelarul Germaniei

•

23 mai - Leipzig, participare la festivitatea prilejuită de a 150-a aniversare a social-democraţiei

•

24 mai - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al NATO

•

24 mai - Bucureşti, participare la reuniunea Forumului Bucureşti, cu tema „Levantul, leagănul diplomaţiei
culturale Redescoperind Mediterana” organizat de Fundaţia Română pentru Democraţie

•

28 mai - Bucureşti, participare la conferinţa Cities of Tomorrow: dezvoltarea urbană, încotro?

•

31 mai - Bucureşti, vizita prim-ministrului din Serbia

•

5 iunie – vizită în Polonia

•

10-11 iunie – vizită în Germania

•

11 iunie – vizită în Slovacia

•

14 iunie - Bucureşti, convorbire cu comisarul european pentru politică regională

•

14 iunie - Măgurele, participare la lansarea proiectului Laser ELI-NP, la Institutul de Fizică şi Inginerie
Nucleară
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•

14 iunie - Calafat-Vidin, participarea la ceremonia de inaugurare a podului construit împreună cu
Bulgaria

•

17 iunie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

•

17 iunie - Bucureşti, convorbire cu secretarul Consiliului de Securitate din Rusia

•

18 iunie - Bucureşti, convorbire cu directorul Agenţiei Centrale de Infomaţii din SUA

•

26 iunie – vizită în Azerbaidjan

•

27 iunie – Vizită în Kazahstan

•

27-28 iunie – Vizită în Uzbekistan

•

29-iunie – Vizită în China la Shenzhen

•

30 iunie - Hong-Kong. Convorbire cu guvernatorul regiunii

•

1-2 iulie – Vizită în RP Chineză - Shenzhen, Beijing, Chongqing, convorbiri cu preşedintele şi cu
premierul Consiliului de Stat

•

9 iulie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din R. Moldova

•

11-12 iulie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Franţa

•

22 - 23 iulie, vizită în Spania

•

26-27 august – vizită în R. Moldova

•

19 septembrie – vizită în Turcia

•

23 septembrie – vizită în Finlanda

•

24 septembrie – vizită în Lituania

•

21-22 octombrie – vizită în SUA

•

24 octombrie - Bruxelles, participare la reuniunea liderilor socialişti europeni

•

28 octombrie - Bucureşti, participare la inaugurarea Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării

•

28 octombrie - Bucureşti, convorbire cu comisarul european pentru politică regională

•

29 octombrie - Istanbul, participare la inaugurarea tunelului feroviar Marmaray, vernisarea plachetei de
comemorare a lui Constantin Brâncoveanu, convorbiri cu prim-ministrul turc

•

7 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Consiliului German pentru Relaţii Economice cu
Europa de Est

•

12 noiembrie - Londra, începerea tranzacţiilor la bursă cu acţiuni Romgaz

•

14 noiembrie - Bucureşti, delegaţia Consiliului de Afaceri Americano-Român (American-Romanian
Business Council)

•

14 noiembrie - Bruxelles, împreună cu prim-ministrul R. Moldova, convorbiri cu preşedintele Comisiei
Europene, convorbire cu comisarul european pentru energie şi comisarul european pentru transporturi

•

25-28 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu premierul Consiliului de Stat din RP Chineză

•

26-29 noiembrie - Bucureşti, participare la summitul "16+1" al cooperării China - statele din Europa
Centrală şi de Est

•

26 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Polonia

•

26 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Slovacia

•

26 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Cehia

•

26 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Albania

•

26 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Slovenia

•

27 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu prim-ministrul din Muntenegru
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Anexa 3
În 2013, ministrul de externe a avut întâlniri bilaterale
la Bucureşti,
unde au efectuat vizite miniştrii de externe din:
R. Moldova- 18 ianuarie şi 29 august
Ungaria - 4-5 martie
Grecia - 4 aprilie
Uruguay - 9-10 aprilie
Sri Lanka - 19-20 aprilie
Serbia - 14 mai
Spania - 16 mai
Bulgaria - 22-23 august
Lituania - 27 august
Polonia - 11 septembrie
Irak - 3 octombrie
RP Chineză - 25 noiembrie
Letonia – 26 noiembrie
Georgia – 8 decembrie
precum şi la:
Ankara
Atena
Baku
Berlin
Berna
Bruxelles
Cairo
Chişinău
Dublin
Haga

Ierusalim
Kiev
Ljubljana
Londra
Manama
Moscova
München
Nădlac
New Delhi
New York

unde au avut loc întâlniri cu miniştrii de externe din:
Cipru
Albania
Columbia
Arabia
Saudită
Coreea de
Sud
Austria
Egipt
Autoritatea
Naţională
Elveţia
Palestiniană
Emiratele
Azerbaidjan
Arabe Unite
Bahrain
Estonia
Belgia
Franţa
BosniaGeorgia
Herţegovina
Germania
Brazilia
Grecia
Bulgaria
India
Canada
Irak
Cehia
Iran
Chile
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Paris
Podgoriţa
Praga
Rabat
Ramallah
Riga
Santiago de
Chile
Seul
Skopje

Stockholm
Tallinn
Tirana
Tokyo
Vaduz
Vilnius
Wachau

Irlanda
Israel
Japonia
Kuweit
Letonia
Liban
Lituania
Luxemburg
Macedonia
Malaysia
Mali
Maroc
Mauritania
Muntenegru
Norvegia
Olanda

Oman
Qatar
R. Moldova
Regatul Unit
Rusia
Senegal
Singapore
Slovacia
Slovenia
SUA
Suedia
Turcia
Ucraina
Uruguay

Anexa 4
În 2013, ministrul de externe a participat la următoarele acţiuni în cadrul Uniunii Europene:
10-11 ianuarie – Trakai, Lituania, Snow Meeting 2013
17 ianuarie - Bruxelles, reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene cu privire la
criza din Mali
17 ianuarie - Bruxelles, convorbire cu înalta reprezentantă pentru politica externă şi de securitate a UE
17 ianuarie Bruxelles, convorbire cu ministrul pentru afaceri europene din Regatul Unit
22 ianuarie - Bucureşti, conferinţa de presă pentru lansarea Preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE
25 ianuarie - Santiago de Chile, reuniunea ministerială a UE şi a Comunitaţii Statelor Latino-Americane şi
Caraibiene
31 ianuarie - Bruxelles, reuniune a Consiliului Afacerilor Externe
4 februarie - Bruxelles, reuniune a Consiliului Afacerilor Externe
7-8 februarie - Bruxelles, participare în cadrul delegaţiei oficiale a României conduse preşedintele României,
la reuniunea Consiliului European
11 februarie - Bucureşti, convorbire cu comisarul european pentru agricultură
11 februarie - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al Consiliului Cooperarii Regionale
18 februarie - Bruxelles, reuniunea Consiliului Afacerilor Externe
20 februarie - Cluj-Napoca, participare la acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii "BabeşBolyai" fostului comisar european Günther Verheugen
11 martie - Bruxelles, reuniuni ale Consiliului Afacerilor Externe, Consiliului Afacerilor Generale şi Grupului
pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova
13 martie - Bucureşti, convorbire cu ministrul pentru Europa al Regatului Unit
21 martie - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al Consiliului Europei
22-23 martie - Castelul din Dublin, reuniune informală de tip "Gymnich" a miniştrilor de externe din statele
UE
28 martie - Bucureşti, participare la reuniunea interministerială a Forumului Naţional al Strategiei UE pentru
regiunea Dunării
22 aprilie - Luxemburg, participare la reuniuni ale Consiliului Afacerilor Externe şi Consiliului Afacerilor
Generale
24 aprilie - Strasbourg, participare la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
9 mai - Bucureşti, recepţia organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene cu prilejul Zilei Europei
16 mai - Bucureşti, convorbire cu ministrul pentru afaceri europene din Danemarca
16 mai – Strasbourg – participare la lucrările Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei
21 mai - Bruxelles, reuniunea Consiliului Afacerilor Generale
22 mai - Bruxelles, participare la delegaţia la Consiliul European
27 mai - Bruxelles, reuniunea Consiliului Afaceri Externe
27 iunie - Bucureşti, concert pentru marcarea Zilei Naţionale a Croaţiei şi aderării statului croat la UE
30 iunie - Manama, Bahrain, participare la a 23-a reuniune a Consiliului Ministerial Uniunea Europeană –
Consiliul de Cooperare al Golfului
19-20 iulie - Palma de Malorca, reuniunea miniştrilor de externe din statele UE pe tema viitorului Europei
22 iulie - Bruxelles, reuniunea Consiliului Afaceri Externe
22 iulie - Bruxelles, reuniunea ministerială a Parteneriatului Estic
21 august - Bruxelles, reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe
6-7 septembrie - Vilnius, reuniune informală de tip Gymnich a miniştrilor de externe din statele UE
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12 septembrie - Bucureşti, secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale
24 septembrie - New York, participare la reuniunea ministerială a statelor UE
26 septembrie - New York, convorbire cu comisarul european pentru extindere şi politica de vecinătate
30 septembrie - Bucureşti, comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit
6-7 octombrie, Skopje, convorbiri cu autorităţile macedonene împreună cu ministrul de externe din Lituania,
preşedinte al Consiliului Uniunii Europene
14 octombrie - Bucureşti, mic dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE
14 octombrie - Bucureşti, adjunctul pentru afaceri europene al ministrului de externe din RP Chineză
15 octombrie - Bucureşti, sesiunea prilejuită de a XX-a aniversare a aderării României la Consiliul Europei;
semnarea Memorandumului de Înţelegere între România şi Consiliul Europei pentru înfiinţarea Biroului
pentru Combaterea Criminalităţii Informatice
28 octombrie - Bucureşti, participare la reuniunea miniştrilor de externe din Regiunea Dunării
28-29 octombrie - Bucureşti, participare la inaugurarea Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării
29 octombrie - Bucureşti, convorbire cu comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală
11-12 noiembrie, New Delhi, reuniunea ministerială a Întâlnirii Asia-Europa (Asia-Europe Meeting)
18 noiembrie - Bruxelles, participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe
16 decembrie - Bruxelles, participare la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe
17 decembrie - Bruxelles, participare la reuniunea Consiliului Afacerilor Generale
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Anexa 5
În 2013, ministrul de externe a participat la următoarele acţiuni în cadrul NATO:
27 februarie - Roma, participare la dineul Transatlantic” al miniştrilor de externe din statele NATO şi UE,
Macedoniei, Elveţiei, înaltului reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate şi secretarului
general al NATO
23 aprilie - Bruxelles, participare la reuniune ministerială a Consiliului Nord-Atlantic
24 mai - Bucureşti, convorbire cu secretarul general al NATO
25 mai - Oradea, convorbire cu preşedintele Comitetului pentru Veterani, al Comitetului Permanent pentru
Informaţii, al Comitetului pentru Servicii Militare ale Camerei Reprezentaţilor din SUA, vicepreşedinte al
Subcomitetului pentru Cooperarea privind Apărarea şi Securitatea Transatlantică din cadrul Adunării
Parlamentare a NATO
27 octombrie - Bucureşti, dineu de lucru cu adjunctul secretarului general al NATO şi cu asistentul pentru
politica spaţială şi de apărare al secretarului de stat al SUA
3-4 decembrie - Bruxelles, reuniunea ministerială a Consiliului Nord-Atlantic; a Consiliului NATO-Rusia; a
statelor care contribuie la ISAF; a Comisiei NATO-Georgia
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Anexa 6
În 2013, ministrul de externe a participat la următoarele acţiuni în cadrul forurilor şi organizaţiilor
internaţionale:
1-2 februarie – München, a 49-a Conferinţă cu privire la politicile de securitate
20 februarie - Cluj-Napoca, Conferinţa Desintegration and Integration in East - Central Europe
28 februarie - Roma, reuniune ministerială cu privire la Siria a 10 state europene, SUA şi reprezentanţilor
opoziţiei siriene
16 martie - Bruxelles, participare la Brussels Forum
9 mai - Bucureşti, secretarul general al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi preşedintele
Consiliului ICAO în România
27 mai - Bruxelles, preşedintele celei de-a 67-a sesiuni a Adunării Generale ONU
14 iunie -Bucureşti, convorbire cu preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie
15-16 iunie - Wachau, participare la Forumul European
15 iulie - Bucureşti, conferinţă cu privire la mediere în spaţiul OSCE
23 august - Bucureşti, Ceremonia de semnare a Planului de acţiune aferent programului de ţară UNICEF România 2013-2017
22-28 septembrie - New York, participare la a 68-a Sesiune a Adunării Generale a ONU
24 septembrie - New York, preşedinţia segmentului interactiv cu privire la parteneriatele globale pentru
dezvoltare în cadrul reuniunii inaugurale a Forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă
25 septembrie - New York, participare la recepţia oferită de preşedintele SUA în onoarea şefilor delegaţiilor
naţionale la a 68-a Sesiune a Adunării Generale ONU
25 septembrie - New York, secretarul executiv al Comisiei Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului privind
Interzicerea Totală a Testelor Nucleare
25 septembrie - New York, reuniunea ministerială pe tema „100 de ani de la crearea Palatului Păcii:
Avansarea cadrului de rezolvare paşnică a disputelor”, găzduită de ministrul de externe olandez
25 septembrie - New York, reuniunea specială a Adunării Generale a ONU privind progresele în îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului
25 septembrie - New York, marcarea celei de-a XX-a aniversări a Declaraţiei şi a Programului de acţiune ale
Conferinţei Mondiale privind Drepturile Omului de la Viena
26 septembrie - New York, mic dejun ministerial cu şefii de delegaţii ai statelor membre ale Grupului de
Prieteni ai Medierii.
26 septembrie - New York, convorbire cu şeful Departamentului ONU pentru Operaţii de Menţinere a Păcii,
adjunct al secretarului general al ONU
27 septembrie - New York, preşedinţia reuniunii informale a miniştrilor de externe din statele participante la
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
27 septembrie - New York, convorbire cu preşedintele celei de-a 68-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU
27 septembrie - New York, Conferinţa Articolului XIV - de facilitare a intrării în vigoare a Tratatului privind
interzicerea totală a testelor nucleare
27 septembrie - New York, secretarul general al OSCE
3 octombrie - Bucureşti, convorbire cu reprezentantul personal al preşedinţiei în exerciţiu a OSCE pentru
combaterea antisemitismului
16 septembrie - Bucureşti, convorbire cu înaltul reprezentant al ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor
17 octombrie - Bucureşti, întâlnire cu preşedintele Curţii Penale Internaţionale şi preşedintele Adunării
Statelor Părţi la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale
5-6 decembrie - Kiev, Conferinţa Ministerială a OSCE
5 decembrie - Kiev, înaltul comisar pentru minorităţi naţionale al OSCE
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Anexa 7
În 2013, ministrul de externe a participat şi la următoarele acţiuni politico-diplomatice:
1 februarie – München, convorbire cu vicepreşedintele SUA
2 februarie – München, convorbire cu vicepreşedintele Institutului Brookings, director al Programului de
Politică Externă
2 februarie – München, convorbire cu un adjunct al ministrului de externe din Israel
5 februarie - Bucureşti, participare la Conferinţa de lansare a Siglei prieteniei româno-polone, cu prilejul celei
de-a XX-a aniversări a semnării Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi
Republica Polonă
7 februarie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Camerei de Comerţ Româno19 februarie - Bucureşti, convorbire cu un adjunct al ministrului de externe din Rusia
20 februarie - Cluj-Napoca, participare la acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii "BabeşBolyai" fostului comisar european Günther Verheugen
13 martie - Bucureşti, convorbire cu ministrul al economiei palestinian
19 martie - Roma, participare la ceremonia de intronizarea suveranului pontif
21 martie – Bucureşti, participare la gala dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei
26 martie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia parlamentară sud-coreeană condusă de preşedintele Comitetului
pentru Afaceri Externe, Comerţ şi Reunificare din cadrul Adunării Naţionale a Republicii Coreea
15 aprilie - Bucureşti, participare la inaugurarea „Pieţei Francofoniei”
29 aprilie - Bucureşti, participare la inaugurarea expoziţiei Comori din China
30 aprilie - Bucureşti, întâlnire cu un grup de oameni de afaceri din Arabia Saudită
9 mai - Bucureşti, întâlnire cu reprezentanţii Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA
19 mai - Dinkelsbühl, în Bavaria, Sărbătoarea Anuală a Saşilor Transilvăneni din Germania
20 mai - Bucureşti, grup de tineri reprezentând Federaţia Asociaţiilor de Basarabeni din România
3 iunie - Bucureşti, delegaţie a Comitetului Central al organizaţiei palestiniene Al-Fatah
13 iunie - Iaşi, convorbire cu prinţesa Muna al Hussein din Iordania; participare la ceremonia de oferire a
titlului de Doctor Honoris Causa prinţesei iordaniene, la Universitatea de Medicina şi Farmacie “Grigore T.
Popa” şi la deschiderea oficială a celei de-a IV-a ediţii a Conferinţei medicale româno-iordaniene
17 iunie - Bucureşti, secretarul Consiliului de Securitate din Rusia
19 iunie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţie parlamentară din R. Moldova, condusă de copreşedintele Comisiei
Interparlamentare pentru Integrare Europeană a Parlamentului României şi a Parlamentului R. Moldova
24-25 iunie - Podgoriţa, coordonarea acţiunilor de realizare a procedurilor pentru reîntoarcerea acasă a
supravieţuitorilor şi de repatriere a trupurilor neînsufleţite ale victimelor din accidentul de autocar; convorbiri
cu preşedintele şi cu prim-ministrul din Muntenegru
30 iunie - Manama, convorbire cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului
30 iulie - Bucureşti, alpiniştii români care au escaladat vârful Nanga Parbat din Himalaya
19 august – Mangalia, convorbire cu ministrul justiţiei din Japonia participant la deschiderea Săptămânii
mediului asociativ „Diaspora Estival” de la Mangalia.
27-29 august - Bucureşti, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române
3 septembrie - Bucureşti, adjunct al ministrului de externe din Israel
5 septembrie - Bucureşti, vicepreşedinte al parlamentului din Vietnam
20 septembrie - Bucureşti, convorbire cu ministrul apărării din R. Moldova
20 septembrie - Bucureşti, adjunct al ministrului de externe al Autorităţii Naţionale Palestiniene
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23 septembrie - New York, reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri din SUA, respectiv companii
membre în Consiliul de Afaceri Româno-American (American-Romanian Business Council/AMRO) şi cu
reprezentanţi ai Consiliului de conducere al Camerei de comerţ româno-americane
23 septembrie - New York, întâlnire cu membri ai organizaţiilor evreieşti din SUA, la care au participat
reprezentanţi ai American Jewish Committee, Conference of Presidents of Major Jewish Organisations, B’nai
B’rith International, World Jewish Congress, Claims Conference, American Jewish Joint Distribution
Committee, World Jewish Restitution Organization
23 septembrie - New York, participare la conferinţa ministerială a Francofoniei
26 septembrie - New York, reuniunea ministerială a grupului „Prietenii Poporului Sirian”
27 septembrie - New York, convorbire cu secretarul general al Ligii Statelor Arabe
30 septembrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
2 octombrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Curţii Constituţionale din R. Moldova
2 octombrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Institutului Francez pentru Relaţii Internaţionale
3 octombrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Republicii Estonia
5 octombrie - Sibiu, deschiderea cursurilor internaţionale Nicolae Titulescu pentru tineri diplomaţi
10 octombrie - Londra, convorbire cu ministrul fără portofoliu din Cabinetului premierului britanic, responsabil
pentru problematica economică
10 octombrie - Londra, convorbire cu membrul Camerei Comunelor cu funcţia de ministru de externe în
cabinetul "din umbră” al Partidului Laburist (de opoziţie) din Regatul Unit
10 octombrie - Londra, convorbire cu speaker-a Camerei Lorzilor din Regatul Unit
14 octombrie - Bucureşti, convorbire cu adjunctul pentru afaceri europene al ministrului de externe din RP
Chineză
15 octombrie - Nădlac, conferinţa internaţională „210 ani de convieţuire a slovacilor şi românilor – Nădlac
model cultural”
17 octombrie - Bucureşti, conferinţa "Investiţiile străine în România, condiţie esenţială pentru dezvoltare",
organizată de Fundaţia Dignitas
18 octombrie - Bucureşti, Conferinţa internaţională Political parties - key factors in political development of
societies
21-22 octombrie - Washington, participare la vizita prim-ministrului
4 noiembrie - Bucureşti, convorbire cu preşedintele Parlamentului din Croaţia
5 noiembrie - Ljubljana, convorbire cu preşedintele Sloveniei
5 noiembrie - Ljubljana, convorbire cu prim-ministrul Sloveniei
5 noiembrie - Ljubljana, convorbire cu preşedintele parlamentului sloven
5 noiembrie - Ljubljana, participare la conferinţa economică Doing Business in Romania and Beyond, la
Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei
8 noiembrie - Bucureşti, şeful Diviziei de cercetare arhivistică de la Muzeul Memorial al Holocaustului de la
Washington
8 noiembrie - Bucureşti, participare la conferinţa de presă prilejuită de readucerea în ţară a 145 de monede
de aur dacice de tip Koson
14 noiembrie - Bucureşti, delegaţia Consiliului de Afaceri Americano-Român (American-Romanian Business
Council)
17 noiembrie, Tbilisi, participare la ceremonia de învestitură a preşedintelui Georgiei
21 noiembrie, Bucureşti, întâlnire cu subsecretarul permanent al ministerului de externe din Regatul Unit
21 noiembrie, Bucureşti, întâlnire cu ministrul de stat pentru comerţ şi industria textilă din Pakistan
22 noiembrie, Bucureşti, întâlnire cu viceprim-ministrul irakian
29 noiembrie - Bucureşti, delegaţia Grupului parlamentar China-Europa din Adunarea Naţională Populară a
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29 noiembrie - Bucureşti, întrevedere de lucru cu Grupul Ambasadorilor din America Latină şi Caraibe Brazilia, Argentina, Uruguay, Peru, Venezuela, Cuba şi Mexic
2 decembrie - Bucureşti, întâlnire cu delegaţia parlamentară din Bulgaria, condusă de preşedintele Adunării
Naţionale
2 decembrie - Bucureşti, întâlnire cu preşedintele Forumului B’nai B’rith Dr. Moses Rosen România
5 decembrie - Kiev, ministrul de externe din Bulgaria
8-10 decembrie - Bucureşti, ministrul de externe din Georgia
9 decembrie - Bucureşti, preşedintele organizaţiei German Marshall Fund
10 decembrie - Bucureşti, grupul ambasadorilor arabi
12 decembrie - Bucureşti, participare la lansarea volumului „Prizonieri de război români în Uniunea
Sovietică. Documente 1941 – 1956”, din cadrul programului „Repere editoriale la MAE”
13-15 decembrie - Monaco, participare la World Policy Conference
18 decembrie - Bucureşti, convorbire cu viceministrul delegat al afacerilor externe din Japonia.
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