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Doamnă președinte, 

Domnule preşedinte,  

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Este o onoare, dar și o mare responsabilitate desemnarea pe care am primit-o din 

partea doamnei Prim-Ministru pentru a ocupa postul de viceprim-ministru pentru 

implementarea parteneriatelor strategice ale României.  

Obiectivul fundamental pentru perioada 2018-2020 este consolidarea 

parteneriatelor strategice, în special parteneriatul cu SUA. 

Provocările și oportunitățile de pe scena internațională reclamă o utilizare mai 

eficientă, mai sofisticată a instrumentelor de politică externă. Actuala guvernare 

dorește să acorde noi valențe formatelor bilaterale de cooperare prin maximizarea 

oportunităților multi-sectoriale oferite de parteneriatele strategice, prin utilizarea 

altor formate care să crească profilul de țară al României. 

Importanța pe care coaliția noastră de guvernare o acordă parteneriatelor strategice 

sau asimilate acestora este reflectată și prin crearea acestei poziții în structura 

Executivului, misiunea mea fiind aceea de a coordona, de a mă preocupa sa 

asiguram buna implementare a parteneriatelor strategice ale României. 

Pe fondul evoluţiilor internaţionale complexe şi volatile, care au impact asupra 

eficienţei soluţiilor multilaterale, parteneriatele strategice au un rol important în 

consolidarea profilului și a promovării intereselor naționale. Aș dori să precizez că 

prin atenția acordata parteneriatelor strategice bilaterale, nu se va diminua în nici 

un fel, din contră, se va consolida rolul și contribuția României la cooperarea 

internațională multilaterală, în primul rând în formatele și organizațiile europene și 

NATO.  

În perspectivă pragmatică, pe domeniul economic, al securității, al consolidării 

stabilității europene și regionale, parteneriatele României pot și trebuie să aibă un 

rol de piloni care să asigure o promovare mai vizibilă și eficientă a intereselor 

naționale ale României.  

Fie că vorbim de politici și alianțe strategice in domeniul securității si al apărării, 

fie că vorbim de diplomația economică sau cea culturală, de situația cetățenilor 

noștri din diaspora, pe componenta parteneriatelor strategice, România poate să fie 

mai vizibilă și poate să joace un rol mai aplicat atât în UE, cât și în lume.  
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Consolidarea dimensiunii economice a politicii externe prin revigorarea 

diplomației economice cu accent pe promovarea în exterior a produselor și 

serviciilor naționale, atragerea de investiții în România, dar și încurajarea unei 

prezente mai consistente a firmelor românești pe piețele externe constituie un 

obiectiv important al programului nostru de guvernare.  

Astfel, de exemplu în planul securității energetice, alături de colegele și colegii 

mei, vom continua sa promovam proiectele de interes național menite sa asigure o 

diversificare a surselor externe si rutelor de transport. De asemenea vom urmări 

valorificarea potențialelor noi surse interne precum si concretizarea proiectelor de 

interconectare a rețelelor de energie intre Romania și vecinii săi. 

Dacă ar fi să mă gândesc la un fir roșu al mandatului m-aș gândi în primul rând la 

oportunitatea și obligația de a  valorifica în mod curajos avantajele României în 

relațiile cu partenerii strategici.  

Parteneriatele strategice nu trebuie să fie inerțiale, ci permanent cultivate și 

promovate, cu mai mult curaj, în acord cu așteptările românilor și cu realitățile 

dinamice din sfera relațiilor internaționale. 

Așa cum a subliniat și doamna premier desemnat, Viorica Dăncilă, prioritar pentru 

fiecare dintre noi este programul de guvernare. 

În programul de guvernare cu care am câștigat alegerile și voturile românilor, ne-

am asumat că politica externă a României va fi marcată de continuitate, 

predictibilitate dar și de o prezență mai activă, de un rol mai asertiv al României în 

plan european și internațional, pe măsura ponderii, expertizei și valorii sale 

adăugate atât din perspectiva transformărilor interne, cât și a participării 

responsabile și consistente la activitatea organizațiilor din care face parte. 

Consolidarea profilului internaţional al statului roman, un obiectiv asumat în 

programul de guvernare, se va urmări prin creşterea calităţii contribuţiei ţării 

noastre de stat membru UE şi NATO la întărirea acestor două organizaţii, precum 

şi aprofundarea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu SUA, elemente de 

bază ale politicii externe româneşti. Diplomaţia română trebuie să fie activă şi 

dinamică astfel încât să protejeze mai bine interesele şi obiectivele României şi să 

asigure securitatea statului român. 

Ne propunem  îndeplinirea următoarelor obiective:  

 Dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele 

Unite ale Americii în domeniile politic, militar şi de securitate, economic şi 

social.  
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 Continuarea demersurilor de susţinere fermă şi consecventă a procesului de 

integrare europeană a Republicii Moldova, pe baza continuării responsabile a 

reformei în spirit european de către autorităţile de la Chişinău; continuarea 

proiectelor de sprijin şi conectare a Republicii Moldova, prin România, la 

Uniunea Europeană şi valorile ei. 

 Întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătate şi cu statele membre UE, 

inclusiv prin consolidarea parteneriatelor şi relaţiilor strategice pe care România 

le-a dezvoltat cu aceste state. 

 Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani şi 

promovarea de noi relaţii speciale, pentru eficientizarea acţiunii diplomatice în 

context european şi euroatlantic.  

 În realizarea activității pe acest domeniu, ne propunem în primul rând o 

cooperare strânsă cu MAE, cu structura ministerială responsabilă pentru Afaceri 

Europene din cadrul MAE, structuri pe care le cunosc foarte bine având în 

vedere activitatea mea anterioară.  

 De asemenea, ne propunem o coordonare coerentă și eficientă în plan orizontal, 

la nivelul ministerelor de linie, precum și cu Președinția și cu toate instituțiile 

cu atribuții în domeniu, pentru realizarea principalelor obiective stabilite în 

relațiile de parteneriat, îndeosebi de parteneriat strategic, mai ales pe domeniul 

economic. Nu trebuie să uităm cât de importantă este coerența și mai ales 

urmărirea angajamentelor sau a deciziilor convenite cu partenerii noștri pe 

domeniul economic mai ales atunci când este vorba de obiective ce depind de 

mai multe ministere, agenții etc.  

Vă rog să îmi permiteți să prezint pe scurt obiectivele parteneriatelor strategice ale 

României:  

 Dezvoltarea, aprofundarea si extinderea Parteneriatului Strategic pentru secolul 

XXI cu SUA, pe baza Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru 

Secolul XXI intre Romania si SUA (Washington, la 13 septembrie 2011) va 

rămâne un domeniu prioritar de acțiune diplomatică, acesta fiind o garanție 

pentru securitatea României și pentru stabilitatea în regiune, afectată de evoluții 

îngrijorătoare din regiunea Mării Negre. 

 Un pilon important al securității noastre, indestructibil legat de Alianța Nord-

Atlantică, este parteneriatul nostru strategic cu SUA, ajuns la al 21-lea an. 

 Acest obiectiv este o parte esențială a programului de guvernare și nu există 

nicio îndoială sau vreo așa-zisă alternativă la prioritatea acestui parteneriat 

esențial pentru România.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI STRATEGIC CU SUA PENTRU 

ROMÂNIA 

 Politica externă şi de securitate a RO este caracterizată de predictibilitate, fiind 

bazată pe trei axe majore:  

 Parteneriatul Strategic cu SUA; 

 Statutul RO de membru NATO; 

 Apartenenţa la UE.  

 Parteneriatul Strategic cu SUA are o importanţă specială fiind: 

 Singura relaţie bilaterală cu statutul de pilon de politică externă; 

 Rolul crucial al SUA în asigurarea securităţii şi modernizării RO.  

 

PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA ÎN 2017 

 Evoluţiile majore în dinamica bilaterală au demonstrat soliditatea relaţiei 

bilaterale şi aportul specific pe care RO şi SUA pot să îl aducă în atingerea 

obiectivelor comune:  

 În ceea ce privește perspectivele de dezvoltare a parteneriatului strategic cu 

SUA vom promova: 

 Consolidarea şi accentuarea rolului RO în facilitarea relaţiei transatlantice.  

 Pentru RO, stat puternic pro-atlantist dar şi ferm pro-european, dezvoltarea în 

continuare a relaţiei transatlantice este de o importanţă deosebită, menţionată ca 

atare inclusiv în Strategia Naţională de Apărare a Ţării, para 34.: „Garantul 

principal al securităţii României este Alianţa Nord-Atlantică, relaţia 

transatlantică, reprezentând liantul strategic care conferă coerenţă şi consistenţă 

acţiunilor NATO, soliditatea relaţiei transatlantice depinde de menţinerea 

angajamentul SUA în Europa, precum şi de modul în care aliaţii şi partenerii 

europeni vor aloca resurse pentru dezvoltarea propriilor capacităţi de apărare.” 

 RO reprezintă un pol de stabilitate regională. În aceste condiţii există perspective 

de extindere a cooperării în plan regional între RO şi SUA pentru colaborarea în 

vederea gestionării provocărilor de securitate în regiune, atât în planul securităţii 

clasice, cât şi a noilor forme de ameninţări hibride. 

 Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu reprezintă o altă dovadă solidă a 

colaborării dintre România și SUA în sprijinul securității trans-atlantice. 
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Reamintim angajamentul ferm al României pentru găzduirea acestei facilități, în 

pofida amenințărilor directe ale Rusiei. 

 RO reiterează angajamentul pentru alocarea a 2% din PIB pentru cheltuieli 

militare ca bază solidă pentru o cooperare bilaterală intensificată în domeniul 

industriei de apărare.  

 RO ca aliat ferm al SUA contribuie inclusiv la gestionarea unor dosare de 

securitate globală (de ex. în Afganistan România are al 4-lea contingent ca 

mărime dintre aliații NATO, peste 600 de militari). 

 De asemenea, în calitate de SM UE, RO participă la formularea poziţiei 

europene pe dosare cu o importanţă specifică pentru relaţia transatlantică 

(PPOM, JCPOA, dosar nord-coreean). 

 Avem o cooperare bilaterală excelentă în plan politico-militar și de securitate, 

pe care dorim să o extindem.  

 În plus, este imperios necesar să consolidăm și să amplificăm dimensiunea 

economică, având în vedere potențialul mare al României și interesul față de o 

prezență crescută a investitorilor americani.  

 Nu a fost atins încă potențialul maxim al dimensiunii economice a 

Parteneriatului Strategic. Avem interesul să vedem o prezență crescută 

americană în economia românească, iar misiunea economică Trade Winds, din 

octombrie 2017, ne îndreptăţeşte să sperăm într-o şi mai bună interacțiune și 

găsirea unor posibilități de colaborare între companiile care au participat la 

misiune.   

 Includerea în Programul Visa Waiver. La nivelul UE s-a declanşat un proces 

care are ca obiectiv asigurarea reciprocităţii regimului de viză pentru toate 

statele membre în relaţia cu terţe ţări, care se referă și la SUA.  

 La momentul actual, in cadrul Task Force-ului sunt operaționale 5 structuri 

sectoriale de lucru:  

1) Grupul de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor; 

2) Grupul de lucru pe probleme economice si comerciale; 

3) Grupul de lucru pe dimensiunea educației, științei, cercetării-inovării, 

cooperării tehnologice si culturii; 

4) Grupul de lucru pe problematica securității cibernetice; 

5) Grupul de lucru dedicat securității energetice. 
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 Dorim să extindem succesele parteneriatului nostru cu SUA și în alte domenii, 

în primul rând cel economic, dar și cultural, educativ și pe zona de cercetare-

inovare. Este importantă păstrarea ritmicității și a consistenței agendei 

reuniunilor parteneriatului. În acest sens ne propunem organizarea unei noi 

reuniuni în acest an, pe toate componentele tematice, cu o participare 

semnificativă de ambele părți.   

 Interesul nostru național este însă mai larg decât strict relația bilaterală: el 

constă într-o relație transatlantică solidă, funcțională, bazată pe recunoașterea 

intereselor comune ale SUA și Uniunii Europene din care facem parte. 

 De asemenea, perspectiva abordării de către SUA a României ca hub regional, a 

încurajării networking-ului autentic între comunitățile de afaceri române și 

americane este un alt obiectiv de prim rang. 

 

Republica Moldova: 

 Continuarea procesului de consolidare durabila a relației cu Republica 

Moldova, pe baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeana, 

cu valorizarea caracterului special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, 

concomitent cu susținerea activa a reformării democrației profunde, precum şi a 

aspirațiilor europene ale acesteia.  

 Vom continua să promovăm o abordare integrată, strategică în relația noastră cu 

Republica Moldova. România va rămâne un partener dinamic și de încredere al 

Republicii Moldova. Viitorul nostru este viitorul european comun.  

 În acest sens este esențială asigurarea unei coerențe inter-instituționale interne 

în coordonarea proiectelor și inițiativelor ce privesc sprijinirea parcursului 

european și a stabilității și evoluției democratice a Republicii Moldova. Ne 

propunem în mod special să dăm o atenție specială proiectelor ce vor asigura 

interconectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România, în 

domeniul energetic, al transporturilor, în asigurarea compatibilității 

instituționale.  

 România va fi, pe mai departe, un partener solid în promovarea aspirațiilor 

europene ale R. Moldova. 

 

Franța și Germania extrem de active în prezent. Parteneriatul reprezintă un element 

esențial 
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 Ne propunem, de asemenea, o cooperare cât mai apropiată cu Franța și 

Germania, atât în plan bilateral cât şi în cadrul UE, pentru un viitor al UE şi o 

UE a viitorului, credibilă şi eficientă. Calitatea relaţiilor noastre este foarte 

bună, dar trebuie confirmată şi transpusă în cooperare pe numeroase dosare 

europene şi nu numai. 

 

Mulțumesc membrilor comisiilor și vă asigur că sunt la dispoziția dumneavoastră 

pe perioada întregului meu mandat. Cred că în 2018, anul Centenarului, trebuie să 

dăm dovadă de solidaritate, să punem punct dezbinărilor și să colaborăm în 

interesul României și al românilor. 

Îmi doresc să avem întâlniri cât mai frecvente pentru a purta un dialog constructiv 

pe tema parteneriatelor strategice, ori de câte ori va fi necesar. De asemenea, vă 

propun să stabilim, în perioada următore, un plan de acțiune pentru a formula o 

agendă de priorități pe care să le urmăm de comun acord, în relația Guvern-

Parlament. 

Vă mulțumesc! 


