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Pentru diplomația română, anul 2021 a adus 

provocări și oportunități noi, complexe, care 

ne-au dat impulsul să acționăm în spiritul 

eforturilor noastre deja consacrate de a 

contribui la consolidarea rezilienței 

României în plan internațional. 

Adaptarea, flexibilitatea și rezistența 

rămân, și în anii care urmează, cuvinte 

cheie în construcția unui serviciu 

diplomatic modern, angajat pragmatic în 

promovarea și apărarea drepturilor și 

intereselor cetățenilor români din țară și din 

străinătate.   

 

În paginile care urmează ne-am propus să realizăm o scurtă, dar importantă 

trecere în revistă a acțiunii noastre pe parcursul anului 2021 și, mai ales, a 

realizărilor care califică Ministerul Afacerilor Externe român drept unul 

performant, aflat pe o cale sigură spre reformă internă, vizionar, implicat și 

atent față de nevoie cetățenilor români. Prin capitolele acestui material care 

sintetizează de la realizările agendei de politică externă, la asistența consulară 

oferită cetățenilor români din afara granițelor, sprijinul acordat în situații de 

criză cetățenilor români și străini, reforma corpului diplomatic pe criterii de 

eficiență, asistența pentru dezvoltare gestionată de instituția noastră, precum 

și elementele relevante de comunicare și transparență, sperăm să contribuim la 

consolidarea dialogului constant cu cetățenii, mass-media și toate părțile 

interesate.  

 

Bogdan Aurescu 

ministrul afacerilor externe 
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I. AGENDA DE POLITICĂ EXTERNĂ 

 
1) Agenda de contacte bilaterale a ministrului afacerilor externe:  

consultări, întrevederi și convorbiri cu omologi din întreaga lume 

 
În anul 2021, Ministerul Afacerilor Externe a continuat eforturile  pentru susținerea și 

promovarea intereselor și obiectivelor naționale strategice,  pe baza celor trei piloni 

esențiali ai politicii externe: creșterea rolului și influenței țării noastre în Uniunea 

Europeană (UE) și, respectiv, Alianța Nord-Atlantică (NATO) și dezvoltarea și 

aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii (SUA), 

concomitent cu susținerea și promovarea valorilor democratice, a drepturilor și 

libertăților fundamentale, a stabilității și securității atât în regiune, cât și la nivel 

global, cu promovarea și respectarea strictă a dreptului internațional și a ordinii 

internaționale bazate pe reguli, susținerea fermă a multilateralismului eficient și 

corelarea politicii externe în materie de obiective și priorități cu politica de 

securitate și apărare.  

 

Totodată, pandemia de COVID-19 a pus în 

evidență, poate mai pregnant decât 

oricând, caracterul multidimensional al 

diplomației secolului XXI, precum și 

necesitatea de a întări legăturile pe 

toate palierele cu statele membre 

UE și din vecinătate, statele 

membre NATO, parteneri strategici 

și parteneri cu viziuni și valori 

similare de pe întreg globul.  

 

S-au evidențiat astfel, în cursul anului 

2021, eforturile de consolidare a unora 

dintre cele mai importante parteneriate 

pentru țara noastră: Parteneriatul Strategic  

cu Statele Unite ale Americii, prin contacte  
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regulate la toate nivelurile, culminând cu a șaptea reuniune a Dialogului Strategic 

România-SUA pentru implementarea Declarației comune privind Parteneriatul 

Strategic pentru secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii (8 noiembrie 

2021), inaugurată prin consultări politice între ministrul afacerilor externe Bogdan 

Aurescu și secretarul de stat al SUA Antony Blinken și Parteneriatul strategic între 

România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, 

revitalizat în contextul victoriei forțelor pro-reformă de la Chișinău și al consolidării 

dialogului la cel mai înalt nivel și a programelor de cooperare. 

 

                     Din perspectivă bilaterală, de la începutul        

acestui an, evoluțiile situației sanitare au 

permis primirea, în format fizic, la 

București, a 13 vizite (10 omologi), din 

state UE și non-UE, inclusiv în 

contextul unor evenimente 

organizate de MAE, după cum 

urmează: Spania (Arancha González 

Laya, 3 februarie), Slovacia (Ivan 

Korčok, 16 februarie), Ungaria (Péter 

Szijjártó, 18 februarie), Turcia 

(Mevlüt Çavuşoğlu, 22 aprilie, 

Trilaterală RO-PL-TR), Polonia 

(Zbigniew Rau, 22 aprilie, Trilaterală RO-

PL-TR și 23 noiembrie), Georgia (23 aprilie, 

Trilaterală RO-PL-TR), Ucraina (23 aprilie, Trilaterală RO-PL-

TR), Republica Moldova (Nicolae Popescu, 7 septembrie, cu ocazia participării la 

Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) 2021, 12 octombrie și 23 noiembrie), 

Grecia (Nikos Dendias, 8 septembrie, RADR 2021) și Bangladesh (A. K. Abdul Momen, 

8 octombrie). 
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Totodată, ministrul afacerilor externe a realizat anul acesta 7 vizite externe și un 

turneu diplomatic regional (Caucazul de Sud), având astfel contacte cu 10 omologi și 

înalți oficiali, după cum urmează: Republica Moldova (Aureliu Ciocoi, 19 februarie și 

Președintele Maia Sandu, 23 iulie), Slovenia (Anže Logar, 26 martie), Iordania (Ayman 

Safadi, 4 aprilie), Italia (Luigi Di Maio, 7 aprilie), Ungaria (Peter Szijjártó, 28 aprilie, 

Jula), Azerbaidjan (25 iunie, Jeyhun Bayramov, Turneu Caucaz), Georgia (David 

Zalkaliani, 26 iunie, Turneu Caucaz), Spania (José Manuel Albares Bueno, 30 

septembrie), Statele Unite ale Americii (Antony Blinken, 8 noiembrie). 
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De asemenea, în anul 2021, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat 

sau a intervenit în cadrul a 26 de reuniuni multilaterale, la care se adaugă 15 

reuniuni ale Consiliului Afaceri Externe și 4 reuniuni ordinare și extraordinare ale 

miniștrilor afacerilor externe din cadrul NATO. În marja acestora, ministrul 

afacerilor externe a avut întrevederi sau discuții cu 15 omologi, după cum urmează: 

SUA (Antony Blinken, 23 martie, Ministeriala NATO și 5 octombrie, MCM OCDE), 

Kârgâzstan (Ruslan Kazakbaev, 18 iunie, Forumul Diplomatic de la Antalya), Republica 

Niger (Hassoumi Massoudou, 18 iunie, Forumul Diplomatic de la Antalya), Egipt (Sameh 

Hassan Shoukry, 12 iulie, CAE), Republica Maldive (Abdulla Shahid, 20 septembrie 

2021, Adunarea Generală a ONU (UNGA) – în calitate de Președinte AG ONU), Qatar 

(Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 22 septembrie, UNGA), Kazahstan (Mukhtar 

Tileuberdi, 22 septembrie, UNGA), Pakistan (Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, 24 

septembrie, UNGA), Armenia (Ararat Mirzoyan, 25 septembrie, UNGA), Vietnam (Bui 

Thanh Son, 24 septembrie, UNGA), Gambia (Mamadou Tangara, UNGA), Republica 

Capului Verde (Rui Alberto de Figueiredo Soares, UNGA), Republica Democrată Sao 

Tome și Principe (Edite do Ramos da Costa Ten Jua, UNGA), Republica Libaneză 

(Abdallah Bouhabib, 28 noiembrie, Forumul Regional al Uniunii pentru Mediterana), 

Serbia (Nikola Selaković, 2 decembrie, Consiliul Ministerial OSCE). 
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Nu în ultimul rând, ministrul afacerilor 

externe a avut, în această perioadă, 

peste 14 convorbiri telefonice cu 

omologi și alți oficiali, dintre care 

menționăm: Lituania (Gabrielius 

Landsbergis, 6 ianuarie), Spania 

(Arancha González Laya, 22 ianuarie 

2021), Danemarca (Jeppe Kofod, 4 martie), 

Republica Estonia (Eva-Maria Liimets, 1 

martie), SUA (Antony Blinken, 30 martie și Jake Sullivan, 

consilierul pentru securitate națională al Președintelui Statelor Unite, 14 decembrie), 

Secretarul General al OCDE (Mathias Cormann, 15 aprilie), Muntenegru (Đorđe 

Radulović, 12 mai), Statul Israel (Yair Lapid, 31 iulie 2021), Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord (Dominic Raab, 31 iulie), Bulgaria (Svetlan Stoev, 21 

august) Australia (Dan Tehan, 8 septembrie), Republica Islamică Pakistan (Makhdoom    

Shah Mahmood  Qureshi, 7 septembrie), Secretarul General al NATO (Jens 

Stoltenberg, 29 octombrie). 
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2) Agenda de participări la reuniuni și evenimente multilaterale a ministrului 

afacerilor externe 

 
               În actualul context pandemic, relevanța acțiunii 

diplomatice se bazează pe creșterea 

rezistenței în fața provocărilor de toate 

tipurile, a capacității de adaptare și 

gestionare mai eficientă a riscurilor, 

amenințărilor și provocărilor regionale 

și globale. Ministerul Afacerilor Externe 

acționează în baza unui angajament 

constant față de protejarea valorilor, 

intereselor și obiectivelor României și ale 

cetățenilor români. Pentru a ne consolida 

reziliența, avem nevoie de adaptare fără 

precedent, alături de menținerea direcției 

strategice și principiale a acțiunii noastre 

diplomatice.  

 

 

 

 

Acțiunea diplomatică a MAE a fost și este, astfel, 

fundamentată pe susținerea profundă pe care 

țara noastră o acordă formatelor regionale și 

multilaterale din care facem parte, promovând în 

același timp un multilateralism eficient și de 

viitor.   
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3) Agenda de contacte bilaterale și participări la reuniuni și evenimente externe 

ale secretarilor de stat 

 
Agenda de contacte bilaterale și participări la reuniuni 

și evenimente externe a ministrului afacerilor externe 

a fost completată, în anul 2021, de acțiunile realizate 

la nivelul secretarilor de stat și la nivel de lucru, pe 

componentele aflate sub coordonarea acestora: 

afaceri europene, afaceri strategice, afaceri 

interinstituționale, afaceri globale și strategii 

diplomatice. 

 

Astfel, secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe au primit, la București, 17 

omologi, din toate zonele geografice, și au organizat peste 15 întrevederi cu omologi 

din întreaga lume în sistem video-conferință. Totodată, secretarii de stat ai MAE au 

realizat peste 12 vizite externe, în cadrul cărora au purtat discuții cu omologi și alți 

oficiali de rang înalt, și au participat la 7 reuniuni 

multilaterale în format fizic și la 16 reuniuni 

multilaterale în sistem video-conferință.  

 

Nu în ultimul rând, secretarii de stat ai MAE au asigurat 

reprezentarea României la importante reuniuni 

externe recurente, precum Consiliul Afaceri Generale 

de la Bruxelles (secretarul de stat pentru afaceri 

europene înregistrând 12 participări la reuniuni formale 

și informale), Consiliul Afaceri Externe – Dezvoltare 

(secretarul de stat pentru afaceri instituționale înregistrând 4 

participări la acest format) și, nu în ultimul rând, Dialogul Strategic România – SUA, 

la cea de-a șaptea reuniune, din noiembrie 2021, participând secretarul de stat pentru 

afaceri strategice. 
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4) Inițiative și acțiuni relevante de politică externă ale MAE 

 
În contextul actual al evoluțiilor la nivel internațional, în 

schimbare accelerată și cu provocări și crize continue 

și variate, sunt necesare răspunsuri complexe și 

coerente – altfel spus, soluții inteligente. 

Adaptarea la noile realități nu presupune 

schimbarea bazelor politicii noastre externe, 

pilonii acesteia rămânând aceiași, ci generează 

oportunități pentru avansarea unor noi demersuri 

în plan național, european și global, mai ambițioase 

și mai inovative.  

  

România se află în apropierea unor zone de instabilitate 

accentuată și trebuie să acționeze inteligent pe plan extern în ce privește proiectarea 

securității, stabilității și securității în afara granițelor sale. 

 

 

În același timp, țara noastră trebuie să rămână 

conectată la tendințe noi și să-și consolideze 

profilul internațional. Astfel, în cursul anului 

2021, Ministerul Afacerilor Externe a găzduit și, 

respectiv, sprijinit mai multe acțiuni majore de 

politică externă, ce au reunit miniștri ai 

afacerilor externe, lideri politici de nivel înalt 

și alți oficiali, pe teme pe care țara noastră se 

pronunță frecvent și pe care le susține activ la 

nivel european și global: securitate regională, 

extinderea UE, reziliență și altele. Enumerăm, 

astfel, câteva dintre cele mai importante inițiative și 

acțiuni pe agenda de politică externă a MAE în 2021. 
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5) Continuarea Președinției României la Comunitatea Democrațiilor (2019-

2022) 
 
        Sub Președinția română, demarată în anul 2019, 

Comunitatea Democrațiilor (CoD) și-a 

consolidat substanțial rolul ca platformă 

de promovare a democrației în întreaga 

lume. Astfel, extinderea mandatului 

Președinției române a CoD cu încă un 

an, până în septembrie 2022, a 

reconfirmat succesul mandatului și 

viziunii României în fruntea acestui for. 

În contextul Președinției, anul 2021 a 

marcat 6 evenimente cu participarea 

sau intervenția ministrului afacerilor 

externe, organizate în calitate de 

Președinție. 
 

De asemenea, în contextul Președinției române a CoD, au fost adoptate 4 declarații 

atrăgând atenția asupra unor situații particulare de amenințări asupra democrației în 

lume sau fixând obiectivele acestui format pe mai departe: Declarația membrilor 

Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor cu privire la situația din Myanmar 

(februarie 2021), Declarația Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor 

privind rolul femeilor în cadrul guvernanței democratice și dezvoltării durabile 

(aprilie 2021), Declarația ministerială de la București a Comunității Democrațiilor 

(septembrie 2021), salutarea și alăturarea la Declarația statelor Consiliului 

Guvernator privind situația din Cuba (noiembrie 2021). 
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6) Implicarea MAE în Conferința privind Viitorul Europei 

  
Conferința privind Viitorul Europei a fost lansată 

formal la 9 mai 2021, la Strasbourg, sub sloganul 

„Viitorul este în mâinile tale” și ar urma să se 

deruleze până în primăvara anului 2022 (pe 

durata Președinției franceze a Consiliului UE). 

În România, lansarea dezbaterii naționale 

privind viitorul Europei a fost găzduită de 

Președintele României, Klaus Iohannis, la 13 

iulie 2021. Conferința privind Viitorul Europei 

reprezintă un cadru de 

discuții și reflecție 

privind viitorul Europei, cu 

implicarea a numeroși actori - instituțiile europene, 

guvernele statelor membre, parlamentele naționale, 

cetățenii, societatea civilă, mediul academic, 

partenerii sociali și alți actori interesați.  
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7) Tratate la care România a devenit parte în 2021 

 
În perioada 1 ianuarie 2021 – 13 decembrie 2021 au fost semnate 16 tratate la nivel 

de stat sau guvernamental (14 bilaterale și 2 multilaterale) şi au intrat în vigoare 

pentru România 11 tratate (7 bilaterale, 3 multilaterale şi 1 în calitate de stat membru 

al UE). La acest moment, sunt în curs de negociere aproximativ 500 de tratate 

bilaterale, în domenii precum: cooperare economică, militară, culturală, educaţie, 

sănătate, securitate socială, evitarea dublei impuneri, protecţia informaţiilor 

clasificate, combaterea criminalităţii organizate, asistenţa judiciară în materie  
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penală, transporturi, turism, agricultură, eliminarea vizelor, mediu, comunicaţii, 

energie, morminte de război, protocoale de inventariere a cadrului juridic bilateral. 
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II. ASISTENȚĂ CONSULARĂ ÎN  

BENEFICIUL CETĂȚENILOR ROMÂNI  

DIN AFARA GRANIȚELOR 

 
MAE a continuat și în 2021 amplul proces de reformă a activității consulare inițiat deja, 

care are ca obiectiv adaptarea acestui domeniu la noile realități, la evoluțiile 

tehnologice și la așteptările tot mai ridicate - și îndreptățite - ale comunităților de 

cetățeni români din străinătate. Reforma consulară cuprinde mai multe paliere 

prioritare: modernizarea și extinderea rețelei de oficii consulare, continuarea 

accelerată a digitalizării consulare, debirocratizarea procedurilor de lucru, precum și 

profesionalizarea continuă a întregului corp consular al României. În ceea ce privește 

realizările înregistrate în cursul acestui an, enumerăm în continuare cele mai 

importante repere. 

 

I. CONTINUAREA ACCELERATĂ A PROCESULUI DE DIGITALIZARE ȘI 

DEBIROCRATIZARE A ACTIVITĂȚII CONSULARE: 

 

DEMERSURI PENTRU DIGITALIZAREA SERVICIILOR CONSULARE: 

 

 optimizarea, începând cu luna august, a platformei www.econsulat.ro, 

pentru a fi accesată cu ușurință de pe tablete și telefoane mobile;  

 

 reducerea cu peste 50% a informațiilor obligatorii pentru transmiterea 

cererilor de eliberare de documente de călătorie (pașapoarte și titluri de 

călătorie) - cel mai solicitat serviciu consular;  

 

 posibilitatea programării anumitor servicii consulare pe un flux rapid 

(documente de călătorie, procuri/declarații, documente solicitate de 

autoritățile locale, adeverință de cazier judiciar, verificarea autenticității 

permisului de conducere);  

 

 îmbunătățirea motorului de căutare disponibil la nivelul portalului 

www.econsulat.ro pentru identificarea rapidă de către solicitanți a serviciului 

consular dorit prin utilizarea unor cuvinte cheie; 

http://www.econsulat.ro/
http://www.econsulat.ro/
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 simplificarea accesului cetățenilor români la informații consulare prin 

reorganizarea și unificarea informațiilor consulare pe paginile de internet 

gestionate de MAE. În prezent, solicitantul are la dispoziție toate informațiile 

consulare pe portalul www.econsulat.ro, inclusiv informații privind documentele 

emise de autoritățile locale necesare prestării anumitor servicii consulare și alte 

informații specifice spațiului. Celelalte pagini de internet ale MAE 

redirecționează către acesta. 

 

DEMERSURI PENTRU DEBIROCRATIZAREA SERVICIILOR CONSULARE:  

 

 transmiterea prin canale informatice securizate către autoritățile române 

competente, de la începutul lunii august, a solicitărilor în materie de stare 

civilă preluate prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cu 

reducerea considerabilă a timpilor de soluționare a acestor cereri; 

 

 simplificarea, începând din luna august, a procedurilor de lucru în materia 

cetățeniei române, respectiv obținerea acordului șefului de misiune pentru 

depunerea jurământului de credință la sediul Autorității Naționale pentru 

Cetățenie din București și eliminarea declarațiilor autentificate care se solicitau 

la depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române și care acum se 

regăsesc în cuprinsul cererii adresate Președintelui Comisiei pentru Cetățenie 

din cadrul ANC; 

 

 simplificarea procedurii de obținere a adeverințelor de verificare a 

autenticității permiselor românești de conducere, care, începând din luna 

iunie, se eliberează pe loc, la data depunerii cererii la misiunea diplomatică sau 

oficiul consular, inclusiv în 6 limbi străine; 

 

 eliminarea, începând din luna iulie, a obligativității prezentării fotocopiilor 

documentelor justificative de către solicitanții de servicii consulare; 

 

 

http://www.econsulat.ro/
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 transmiterea prin poștă sau prin firme de curierat a pașapoartelor simple 

electronice a fost generalizată și extinsă la alte tipuri de documente eliberate 

în cadrul serviciilor consulare (acte de stare civilă, cazier judiciar, atestat permis 

de conducere etc.) încă de la sfârșitul anului 2020, fiind eliminate astfel 

deplasările repetate la sediile oficiilor consulare. 

 

II. REDIMENSIONAREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI CONSULARE A ROMÂNIEI  

 

 s-au întreprins demersuri pentru înființarea de consulate generale în 

capitalele din statele în care se înregistrează mari comunități românești, 

pentru o mai bună delimitare a activității consulare de cea pe linie politico-

diplomatică și pentru a facilita alocarea eficientă a resurselor umane și logistice 

necesare pentru acordarea de asistență și servicii consulare la cele mai ridicate 

standarde. Au fost aprobate de către Președintele României decretele de 

înființare a Consulatelor Generale de la Londra, Chișinău, Madrid, Roma și 

Paris - după obținerea prealabilă a acordului țărilor gazdă - și se află într-un 

stadiu avansat demersurile pentru operaționalizarea deplină a celor cinci oficii 

consulare;  

 

 au fost reluate demersurile de operaționalizare a Consulatului General de la 

Salzburg, prevăzută pentru anul 2022. Noul oficiu consular va oferi asistență și 

servicii consulare la cele mai înalte standarde numeroasei comunități românești 

prezente în regiunile din centrul și vestul Austriei și va contribui substanțial la 

degrevarea activității Secției Consulare a Ambasadei României la Viena; 

 

 într-o fază avansată se află și proiectul înființării unui Birou consular la Belfast, 

pentru a veni în sprijinul comunității românești care trăiește în această zonă a 

Regatului Unit al Marii Britanii și care până acum era nevoită să se deplaseze la 

Consulatul General din Edinburgh pentru a beneficia de servicii consulare;  

 
 

 



 

 

2021 

23 

 

 

 

 

 

 au fost inițiate demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru înființarea unui 

Birou consular la Ismail, care pe lângă activitatea pe linie consulară va contribui 

și la intensificarea legăturilor economice și culturale;  

 

 au fost demarate procedurile necesare pe lângă autoritățile franceze pentru a 

obține consimțământul statului de reședință pentru înființarea Consulatului 

General al României la Nantes, care, după ce va fi operaționalizat, va facilita 

accesul la servicii consulare pentru cetățenii români care trăiesc în zona central-

vestică a Franței; au fost relocate în spații moderne oficiile consulare de la 

Nicosia, Dubai, Londra și este în faza finală relocarea CG Marsilia. Sunt în curs 

de relocare, extindere sau modernizare Secția consulară a Ambasadei României 

la Viena, precum și consulatele generale din Milano și Edinburgh. 
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III. ACȚIUNEA CONSULARĂ ÎN 2021 ÎN CIFRE 

 

SERVICII CONSULARE PRESTATE 

 

 În acest an au fost înregistrate, în Sistemul Informatic pentru Managementul 

Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMISC), un număr de circa 950.000 

servicii consulare, dintre care circa 500.000 documente de călătorie, peste 

70.000 acte de stare civilă, circa 60.000 dosare din categoria cetățenie, circa 

200.000 acte notariale, circa 30.000 acte obținute din România, circa 63.000 

vize, peste 30.000 alte servicii. Documentele de călătorie au continuat să 

reprezinte ponderea cea mai mare din categoria serviciilor consulare prestate. 

 

 În ciuda pandemiei de COVID-19, au fost soluționate mai multe servicii consulare 

decât în anul 2019, când au fost prestate 934.863 servicii (o diferență de 

aproximativ 10.000 servicii). 

 

CONSULATE MOBILE SAU ITINERANTE 

 

 Urmare planificării stabilite la începutul anului, au fost realizate, în cursul anului 

2021, 63 de consulate itinerante (mobile). În cadrul acestora au fost procesate 

peste 15.000 de servicii consulare, acest număr fiind de 9 ori mai mare decât 

serviciile prestate în cele 21 de consulate 

itinerante/mobile    desfășurate pe parcursul 

anului 2020. 

 

SESIUNI ALE PROGRAMULUI „DIALOG CU 

DIASPORA PE TEME CONSULARE – 2021” 

 

 Pentru a facilita menținerea unui dialog 

constant și susținut cu comunitățile de 

români din străinătate, a fost reluat, 

începând cu luna mai, Programul „Dialog cu 

diaspora pe teme consulare”. Au fost 

realizate, atât în format fizic, cât și prin  
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videoconferință, 9 sesiuni de Dialog cu Diaspora, în special în state cu mari 

comunități românești, precum Italia, Spania, Germania, Regatul Unit, Franța, 

Austria, Portugalia. 

 

 La aceste reuniuni au participat fizic aproximativ 350 de reprezentanți ai 

mediului asociativ românesc și au fost urmărite online de peste 100.000 de 

cetățeni români. 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII CALL-CENTER-ULUI CONSULAR 

 

 A fost modernizată infrastructura tehnică a Call-Center-ului prin achiziționarea 

unor echipamente de ultimă generație, pentru sporirea capacității de procesare 

a apelurilor telefonice, de la 96 de linii telefonice la 256 de linii, au fost 

actualizate informațiile consulare oferite de robotul telefonic și a fost 

suplimentat numărul de operatori în Call-Center. Noua aplicație se află în ultima 

fază de testare; 

 

 Ministerul Afacerilor Externe a gestionat, în anul 2021, prin intermediul Call-

Center-ului, un număr de peste 661.000 de solicitări de informații consulare. 
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III. SPRIJIN ACORDAT CETĂȚENILOR 

ROMÂNI ȘI STRĂINI  

ÎN CONTEXT DE CRIZĂ 

 
Ministerul Afacerilor Externe a continuat să acționeze 

pentru consolidarea capacității de reacție la crize 

consulare, inclusiv prin dezvoltarea componentei 

dedicate din cadrul sistemului informatic E-Cons și 

implementarea unui nou sistem de comunicare a alertelor 

de călătorie, pornind de la lecțiile învățate în gestionarea 

pandemiei de COVID-19 și a altor tipuri de crize (de 

securitate, umanitare etc.).  

 

Acest obiectiv specific se înscrie în eforturile constante ale MAE în ceea ce privește 

creșterea rezilienței, inclusiv prin consolidarea capacităților de sprijin, direct sau în 

cooperare cu alte state partenere, pentru cetățenii români aflați în situații dificile în 

afara țării. La nivelul MAE a fost gestionată, în cursul anului 2021, o serie importantă 

de crize de natură consulară, generate sau exacerbate de pandemia de COVID-19 

și de alte amenințări complexe de securitate, așa cum arată cazul crizei din 

Afganistan, după cum urmează: 

 

 A fost acordată, în luna februarie, asistență consulară în vederea repatrierii sau 

permiterii accesului 

pe teritoriul 

Statelor Unite 

Mexicane pentru 114 cetățeni 

români blocați pe 

aeroportul internațional din Cancun. Ca 

urmare a demersurilor întreprinse inclusiv la nivel de ministru al afacerilor 

externe pe lângă omologul mexican, autoritățile acestui stat au remediat, în 

regim de urgență, situația cetățenilor români. De asemenea, ministrul mexican 

al afacerilor externe a transmis omologului român, în numele Guvernului țării 

sale, regrete pentru impactul negativ produs de acțiunile autorităților mexicane; 
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 Repatrierea, în cursul lunii mai, a 47 de alpiniști și turiști blocați în Nepal, 

cetățeni români și ai 

Republicii Moldova, 

blocați din cauza 

restricțiilor pentru 

combaterea pandemiei de COVID-

19, ca urmare a acțiunilor derulate în 

coordonare cu misiuni diplomatice ale altor State Membre UE prin activarea 

Mecanismului European de Protecție Civilă;  

 

 Repatrierea, pe parcursul lunilor august-septembrie 2021, a 49 de cetățeni 

români din 

Afganistan, a 7 

cetățeni ai unor 

state aliate, precum și a 156 de 

cetățeni afgani esențiali pentru 

România, posibilă datorită eforturilor 

depuse de Celula de criză interinstituțională coordonată de MAE, pe care 

ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a convocat-o la 13 august 2021;  

 

 Repatrierea, la 30 noiembrie, a 70 de persoane blocate temporar în Africa de 

Sud  în urma 

anulării unor 

curse aeriene: 

46 de cetățeni români (inclusiv 

delegația sportivă a CSM Baia Mare), 

18 cetățeni europeni (10 cetățeni bulgari, 4 

cetățeni spanioli, 3 cetățeni polonezi, 1 cetățean ungar) și 6 cetățeni din state 

terțe (4 cetățeni georgieni, 1 cetățean australian, 1 cetățean neozeelandez); 
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 Repatrierea, la 2 

decembrie, a 184 de 

persoane blocate 

temporar în Maroc în urma anulării 

unor curse aeriene, după cum urmează: 

122 de cetățeni români și 62 cetățeni europeni (4 cetățeni bulgari, 15 cetățeni 

croați, 2 cetățeni greci, 22 cetățeni polonezi, 12 cetățeni ungari, 2 cetățeni 

lituanieni, 4 cetățeni sloveni și un cetățean austriac);  

 

 Gestionarea situației a 86 pacienți români infectați cu COVID-19 transferați 

în unități spitalicești din UE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare de la 

Viena, 

Varșovia, 

Szeged, Gyula, Copenhaga, 

Praga, Torino, Roma, Berlin, Bonn, 

Munchen. 
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IV. REFORMA CORPULUI DIPLOMATIC ȘI 

CONSULAR PE CRITERII DE EFICIENȚĂ 

 
Ministerul Afacerilor Externe a continuat acțiunile de reformă internă pe principii de 

profesionalism, rigoare și corectitudine, în conformitate cu setul de demersuri de 

modernizare a procedurilor interne în domeniul politicilor de resurse umane realizate 

deja, având ca obiectiv principal asigurarea unei funcționări mai eficiente a MAE și 

proiectarea unui parcurs mai predictibil și mai corect al carierei diplomatice.  

 

Vor fi implementate consecvent realizările de etapă importante de până acum: 

 

1. Realizarea și implementarea unor noi proceduri, care să crească gradul de 

modernizare și eficientizare a politicii de resurse umane. Printre acestea: 

 

a. Stabilirea în premieră a unei Proceduri de clasificare a misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare ale României, care va avea efecte 

pozitive în alocarea de resurse umane și financiare adecvate mandatului 

fiecărei misiuni, urmărind integrarea acestei clasificări în planul de 

carieră al diplomaților. În prezent, reprezentarea României în afara țării 

se realizează prin 170 de misiuni, dintre care: 94 de ambasade, 44 de 

consulate generale, 6 consulate, 1 oficiu de reprezentare, 2 delegații, 2 

reprezentanțe permanente, 3 misiuni permanente, 18 institute culturale 

române. 

 

b. Proceduri de plecare la post pentru toate categoriile de personal MAE: 

  

i. Îmbunătățirea implementării Procedurii de selecție pentru 

trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor 

Corpului diplomatic și consular al României. 

 

ii. Adoptarea, în premieră, și implementarea Metodologiei de selecție 

pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a 

personalului încadrat pe funcții de execuție specifice MAE.  
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Acestea au facilitat regularizarea procesului de rotație, începând cu 

2020, urmărind reintrarea într-o logică de rotație internă firească 

unui serviciu diplomatic modern. Astfel, în anul 2021, în urma 

proceselor de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă de 4 

ani sau în misiune de urgență pentru 13 luni organizate în acest an, 

167 de persoane au fost trimise la post pe posturi diplomatice și 

consulare și 127 de persoane au fost trimise în misiune pe posturi 

tehnico-administrative și de specialitate. Aproximativ 60 de 

persoane au revenit din misiune pe posturi diplomatice și consulare 

și pe posturi prevăzute pentru funcții de execuție specifice. 

 

c. Revizuirea Metodologiei de promovare în grad diplomatic și consular, 

pentru a fi adaptată la realitățile și nevoile instituționale actuale;  

 

d. Realizarea, pentru prima oară, a unei Proceduri de reîncadrare în 

Centrala MAE la întoarcerea de la post a 

personalului diplomatic și consular și a 

personalului încadrat pe funcții de 

execuție specifice MAE. 

 

2. Continuarea unei selecții riguroase a 

viitorilor membri ai Corpului Diplomatic și 

Consular român prin concursuri de admitere 

în MAE. În acest sens, MAE a organizat, în 

2021, 2 concursuri de admitere pentru 

ocuparea a 252 de posturi vacante: concursul 

pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al 

României pentru un număr de 120 de posturi pentru funcții diplomatice și 

consulare și concursul pentru ocuparea posturilor pentru funcții de execuție 

specifice MAE pentru un număr de 132 de posturi. 
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3. Numirea de noi ambasadori pe criterii de competență. În cursul anului 2021, au 

fost numiți 30 de ambasadori noi. 

 

4. Promovarea 

unei prezențe 

românești 

consolidate în 

instituțiile 

europene și 

organisme 

regionale. În 

ultimii doi 

ani, România 

a înregistrat o 

serie de 

succese 

diplomatice 

prin: 

 

a. obținerea poziției de Secretar General al Organizației de Cooperare 

Economică la Marea Neagră (OCEMN) în persoana ambasadorului Lazăr 

Comănescu, fost ministru al afacerilor externe al României și fost consilier 

prezidențial pentru politică externă; 

 

b. obținerea poziției de director executiv al Autorității Europene pentru 

Muncă (ELA), prin alegerea diplomatului român Cosmin Boiangiu în această 

funcție; 

 

c. obținerea pozițiilor de Șef al Delegației Uniunii Europene în Muntenegru 

(Oana Popa, fost ambasador al României în Serbia) și de Șef (însărcinat cu 

afaceri), al Delegației Uniunii Europene în Siria (Dan Stoenescu, fost 

ambasador al României în Tunisia);  
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d. În ultimii doi ani, România a obținut 19 posturi de agenți temporari din 

clasa Administrator în cadrul SEAE.  

 

5. Promovarea egalității de șanse ca politică de resurse umane. MAE a continuat 

să acționeze pentru numirea și promovarea femeilor în funcții de conducere în 

Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea criteriilor de competență, 

performanță și profesionalism, în continuarea procesului de reformare a MAE pe 

criterii de competență, început în noiembrie 2019. Astăzi, în timp ce 49,49% din 

totalul angajaților MAE (Centrală și Serviciul Exterior) sunt femei, din numărul 

total al persoanelor care ocupă funcții de conducere la nivelul Centralei MAE, 

femeile reprezintă 53,6%. Astfel, dintre cei cinci secretari de stat în MAE, două 

poziții de demnitate publică sunt ocupate de femei, iar funcția de secretar 

general este deținută tot de o femeie. De asemenea, ambele funcții de Agent 

Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene și pentru Curtea 

de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv de Agent 

Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt ocupate de 

femei. Totodată, la nivelul departamentelor conduse de directori generali, șase 

funcții de director general dintr-un total de șaisprezece poziții sunt ocupate, în 

prezent, de femei. În Serviciul exterior, femeile reprezintă un procent de 33,7% 

din numărul total de persoane numite sau desemnate în calitate de șef de 

misiune. 
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V. ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTARE 
 

 

 
În acest an, bugetul alocat în cadrul bugetului MAE pentru Planul anual de cooperare 

internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară aferent anului 2021 a fost de 

2.885.200 euro. Principalul beneficiar a fost, și în anul 2021, Republica Moldova, 

unde au fost alocați 675.000 euro pentru proiecte în domeniul: sprijin pentru 

societatea civilă și presă independentă, educație, sănătate, combaterea violenței 

împotriva femeilor și altele, alături de alți beneficiari din Europa de Est și Centrală 

(Belarus, Ucraina, Georgia, Asia Centrală, Tadjikistan, Uzbekistan, Kazahstan), unde 

au fost alocați 421.385,92 euro, pentru proiecte în domeniul umanitar, al 

democrației, sănătății, societății civile și mass-media independente, educației, 

consolidării capacității instituționale, combaterii corupției. 

 

 Africa și Orientul Mijlociu (Liban, Siria, Ciad, Irak, RD Congo, Niger) – 715.000 

euro pentru proiecte în sprijinul refugiaților (Siria, Palestina, Ciad), precum și 

proiecte în domeniul alimentar, sănătății, accesului la energie regenerabilă; 

 

 America Latină și Caraibi (Caraibe, Haiti, 

Guyana, Surinam, Columbia) - 290.000 

euro pentru proiecte în domeniul 

prezervării sectorului forestier, 

educației; totodată, o parte din 

contribuție a fost alocată în sprijinul 

refugiaților și migranților din 

Venezuela; 

 

 Asia-Pacific (Afganistan, Tuvalu, 

Palau) – 270.000 euro pentru proiecte 

în domeniul medical, securității 

alimentare și agriculturii, managementului 

dezastrelor, energiei sustenabile; totodată, o parte din 

contribuție a fost alocată pentru refugiații Rohingya în Bangladesh;  
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 Alți beneficiari importanți în cursul anului 2021 au fost state din regiuni precum: 

Balcanii de Vest (Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica 

Macedonia de Nord, Muntenegru) - 185.000 euro 

pentru proiecte în domeniul educației, 

modernizării instituțiilor publice, domeniul 

medical/sanitar, gestionării situațiilor de 

urgență, combaterii criminalității 

transfrontaliere, schimbărilor climatice, 

combaterii corupției, dezvoltării 

durabile; 

 

 La nivel global/multilateral: 181.353,73 

euro  pentru proiecte dedicate fondului de 

solidaritate al femeilor (OIF), schimbărilor 

climatice (GCFTF), respectiv finanțării unor 

grant-uri (ONG-uri) și OCDE (Romania-OECD 

Roadmap for Collaboration). 

 

 De asemenea, din bugetul de asistență oficială pentru dezvoltare, în 2021 au 

fost acordați 2.073.089,75 euro pentru refugiații de pe teritoriul Turciei. 
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VI. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 
 

 

 

Ministerul Afacerilor Externe consideră extrem de necesară, în mod constant, o 

comunicare mai eficientă, mai aproape de cetățeni, care să reflecte substanța și 

complexitatea activității diplomatice și a obiectivelor naționale de politică externă, 

inclusiv prin implicarea crescută a societății civile. Astfel, au continuat și în anul 2021 

demersurile de consolidare a colaborării cu mediul academic, societatea civilă și think-

tankurile de profil, precum și cele privind consolidarea unei comunicări pe care dorim 

să o facem cât mai profesionistă și eficientă, atât în ceea ce privește comunicarea 

publică, cât și în ceea ce privește activitatea de răspuns la petiții și interpelări, în cel 

de-al doilea caz și ca parte a cooperării constante între Ministerul Afacerilor Externe 

și Parlamentul României.  

 

În anul 2021, ministrul afacerilor externe a 

participat, fizic sau în sistem video-

conferință, la 21 de evenimente 

organizate de think-tank-uri, 

organizații ale societății civile sau 

organizații cu profil academic, din 

țară și din străinătate, inclusiv 

European Council on Foreign 

Relations (ECFR), Institutul Regal 

Elcano, European Policy Centre, 

European Institute of Peace, 

Atlantic Council sau New Strategy 

Center.  

 

În ceea ce privește relația cu Parlamentul 

României, în anul 2021, MAE a primit 299 de întrebări 

și interpelări parlamentare, pentru care a formulat răspunsuri, iar 

reprezentanți ai MAE au participat, cumulativ, la 126 de ședințe ale comisiilor 

parlamentare, la Camera Deputaților și Senat, dintre care 55 la nivel de secretar de 

stat pentru afaceri interinstituționale. De asemenea s-au înregistrat 17 participări la 

ședințe de plen în Parlamentul României.  
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Totodată, de la începutul anului, MAE a 

înregistrat un număr de 5487 de 

solicitări de informații de interes public 

și petiții. Acestea au vizat următoarele 

domenii: domeniul consular (4.303); 

politic (Vecinătatea Estică, afaceri 

europene, Brexit, Balcanii de Vest, 

Afganistan) – 582; oportunități de carieră 

(185); burse acordate de statul român (100); 

drept UE și internațional (65); dosare CEDO (30), arhiva MAE 

(70). 

 

În ceea ce privește comunicarea publică a MAE în anul 2021, au fost înregistrate 

următoarele cifre cheie:  

 

 525 de comunicate de presă: 264 de comunicate privind activitățile ministrului 

afacerilor externe; 143 de comunicate privind activitățile secretarilor de stat;  

118 comunicate cu privire la alte activități (mesaje de consemnare, de salutare, 

de marcare a unor date/zile internaționale etc.). 
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 Totodată, au fost emise 88 de precizări de presă, dintre care 54 s-au referit la 

pandemia de COVID-19, alături de 92 de atenționări de călătorie. În cursul anului, 

MAE a primit și a răspuns la aproximativ 550 de solicitări de presă.  

 

 În ce privește activitatea de comunicare 

publică a ministrului afacerilor externe 

Bogdan Aurescu, acesta a susținut 28 de 

declarații și conferințe de presă, a 

acordat peste 40 de interviuri și 

intervenții telefonice, dintre care 7 au 

fost acordate unor publicații sau posturi 

TV străine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


