În ceea ce privește implementarea obiectivelor rezultate din parteneriatele strategice și
relațiile speciale ale României, viceprim-ministrul Ana Birchall a întreprins următoarele
demersuri, în strânsă cooperare și colaborare cu celelalte ministere și instituții cu atribuții
în domeniu
Obiective din Programul de Guvernare 2018-2020
1. Dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale
Americii în domeniile politic, militar şi de securitate, economic şi social
De la preluarea mandatului, Guvernul României a promovat dezvoltarea, aprofundarea și
consolidarea relaţiei bilaterale cu Statele Unite, în baza obiectivelor comune consemnate în cadrul
Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA.
La mai mult de șapte ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru
Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, la 13 septembrie 2011, la Washington
D.C., cooperarea bilaterală a atins un nivel fără precedent, România fiind un partener strategic
consecvent și de încredere al SUA atât în ce privește angajamentul reciproc pentru asigurarea
securităţii în regiune și în spaţiul transatlantic, în cadrul cooperării la nivelul Alianţei NordAtlantice, precum și din perspectiva eforturilor în direcția promovării valorilor comune ale celor
două țări.
Parteneriatul Strategic cu SUA are o importanţă specială, fiind singura relaţie bilaterală cu statutul
de pilon de politică externă, SUA având un rol crucial în asigurarea securităţii României.
În urma demersurilor întreprinse au fost realizate următoarele, cu titlu de exemplu:
● Dezvoltarea și consolidarea cooperării strategice cu SUA la un nivel aprofundat. În acest sens
au fost întreprinse acțiuni în vederea punerii în valoare a excelentei cooperări în domeniul
politico-militar şi de securitate, precum și promovarea și identificarea oportunităților pentru
aprofundarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul economic, inclusiv în ceea ce
priveşte securitatea energetică și cibernetică;
● Co-prezidarea (împreună cu viceprim-ministrul Ana Birchall) și participarea pe întreaga durată
a reuniunii Dialogului Strategic (București, iunie 2018) a Asistentului Secretarului de Stat
responsabil pentru relația cu România (Wess Mitchell), fapt care a avut loc pentru prima oară
de la începutul organizării acestor reuniuni;
● Adoptarea la 7 martie 2018 a memorandumului cu tema ”Înfiinţarea Comitetului
interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA
și a altor proiecte bilaterale România-SUA”. Prima reuniune a Comitetului, coordonată de
viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, a avut loc pe
3 mai 2018, urmată de consultări periodice cu membrii comitetului. Pe agenda discuțiilor
aflându-se teme importante precum pregătirea Dialogului Strategic România–SUA, Summitul Inițiativa celor Trei Mări (I3M), informări privind cele mai recente evoluții în dialogul
politico-diplomatic bilateral, sprijinul SUA pentru candidatura României la OCDE, precum și
stadiul proiectelor și consultărilor pe grupurile de lucru sectoriale, prevăzute în cadrul
Parteneriatului Strategic;
● Întâlnirea cu secretarul de stat Mike Pompeo a reprezentat prima întrevedere a unui oficial
român cu Secretarul de Stat american, la Departamentului de Stat, din ultimii 10 ani;
● Peste 50 de întâlniri bilaterale, de substanță, cu demnitari americani de rang înalt (prezentate
mai jos). În toate întrevederile menționate a fost afirmat obiectivul prim-ministrului Viorica
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Dăncilă și al Guvernului României de aprofundare și consolidare a Parteneriatului Strategic cu
SUA pe toate dimensiunile, în special în domeniul economic;
● Recunoașterea de către demnitarii americani a eforturilor întreprinse de România în domeniul
apărării și securității (2% din PIB, înzestrarea armatei, partener credibil);
● Menținerea unui dialog constant cu factori cheie de decizie americani și cu ambasada SUA la
București;
● Adoptarea legislației necesare precum și promovarea oportunităților oferite de Guvernul
României pentru sprijinirea realizării, cu obținerea unor rezultate semnificative, a coproducțiilor cinematografice pe teritoriul României. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost
realizate o serie de întâlniri bilaterale de lucru cu reprezentanți cheie din industria
cinematografică din SUA;
● Creșterea schimburilor comerciale, anul 2018 cunoscând un semnificativ trend ascendent;
● Conducerea delegației României la forumul economic ”Select USA”, organizat de secretarul
comerțului al SUA, Wilbur Ross (iunie 2018). România a avut cea mai mare prezență din
Europa și a cincea din lume. De asemenea, participarea la prestigioasa conferință ”World Gas
Conference” organizată de secretarul energiei al SUA Rick Perry, la Washington, a avut drept
obiectiv principal aprofundarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România –
SUA. În marja acestor evenimente, vicepremierul român a avut o serie de întâlniri bilaterale,
fiind invitat principal alături de vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič în cadrul
unei reuniuni organizate de Departamentul Energiei cu liderii de delegații ale țărilor
participante la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.
● Obținerea sprijinului ferm al SUA pentru accederea la Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE);
● Promovarea la nivel internațional a obiectivelor comune.
De la preluarea mandatului până în prezent, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice ale României a avut peste 50 de întâlniri bilaterale, de substanță, cu
oficiali cheie din administrația Statelor Unite ale Americii, ca de exemplu: Vicepreședintele SUA,
Mike Pence (decembrie 2018 în Mexic și februarie 2019 la Varșovia), Consilierul președintelui
SUA pentru siguranță națională, John Bolton (februarie 2019, Washington); Ivanka Trump
(decembrie 2018, Mexic), Consilierul personal al președintelui Trump, Jared Kushner (februarie
2019, Varșovia), Directorul Consiliului Economic al Casei Albe, Larry Kudlow (februarie
2019, Washington); Secretarul de Stat, Mike Pompeo (iunie 2018, Washington, 6 februarie 2019
Washington/întâlnire bilaterală și participare la dejunul în format restrâns, precum și în 13
februarie 2019 la Varșovia); Secretarul apărării, James Mattis (mai, în marja Dialogului Shangri
La); Secretarul Comerțului Wilbur Ross (februarie 2019, aprilie și iunie 2019 la Washington,
septembrie 2018 la New York); Secretarul de Stat al Energiei, Rick Perry (iunie și septembrie 2018
la Washington, septembrie 2018 la București); Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene
și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA (aprilie 2018, Washington, iunie 2018 București și
Washington, septembrie și decembrie 2018 Washington); David Hale, Subsecretar de stat/numărul
trei în ierarhia Departamentului de Stat (ianuarie 2019); Asistentul pentru afaceri europene și
eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, Philip T. Reeker (martie 2019 – fiind prima bilaterală
pe care domnul Reeker a avut-o cu un oficial străin după instalarea în funcție); deplasare la Odessa
împreună cu Kurt Volker, reprezentant special al SUA pentru Ucraina, Gordon Sondland,
ambasadorul SUA la UE, Philip Reeker și Lisa Franchetti, comandantul flotei a VI-a a SUA;
Elisabeth Millard, adjunctul principal al asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al
secretarului de stat al SUA (mai 2018, București și februarie 2019, Washington,când îndeplinea
funcția de asistent al Secretarului de stat), convorbire telefonică cu Dan Brouillette, adjunctul
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secretarului energiei al SUA, Ron Johnson, președintele Comitetului pentru securitate internă și
afaceri guvernamentale (aprilie, Washington), Vishal Amin, coordonator, la nivelul Casei Albe, în
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru
Afaceri Europene și Eurasiatice, Matthew Boyse (septembrie 2018 și februarie 2019), Julie Fisher,
Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa Occidentală și UE (februarie 2019) etc.
De asemenea, pentru promovarea intereselor României în rândul membrilor Senatului și a Camerei
Reprezentanților, de exemplu, în cadrul vizitelor de lucru din aprilie și iunie 2018, viceprimministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut întrevederi cu
reprezentanți ai Grupului de Prietenie pentru România din Camera Reprezentanților, Daniel
Lipinski (co-președinte al Grupului) și Jackie Walorski (membru al Grupului) cu Francis Rooney,
vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, Eliot Engel, copreședinte al Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, Mike Rogers,
congresman din Alabama și președinte al subcomitetului pentru forțe strategice și al Comitetului
pentru forțe armate, Orrin Hatch, senator al statului Utah și președintele pro tempore al Senatului,
John Cronan, asistent al procurorului general al SUA, Mathew Haarsager, asistent al Președintelui
Statelor Unite pentru afaceri economice și financiare globale, cu Thomas Goffus, adjunct al
asistentului apărării pentru problematica de securitate internațională, afaceri europene și NATO
etc.
Pentru promovarea și consolidarea dialogului cu formatorii de opinie relevanți în politica externă
a SUA, precum și cu mediul civic din Statele Unite, vicepremierul român a avut discuții și
întrevederi periodice cu prestigioase organizații de cercetare și analiză americane, ca de exemplu:
Centrul pentru Analiza Politicilor Europene/CEPA (în calitate de vorbitor principal), Atlantic
Council, Vital Voices și Wilson Center.
Pe 19 iunie 2018 a fost organizată la București Reuniunea Anuală a Dialogului Strategic România
– Statele Unite ale Americii, co-prezidată de Ana Birchall, viceprim-ministru pentru
implementarea parteneriatelor strategice ale României și Wess Mitchell, asistentul Secretarului de
Stat al Statelor Unite ale Americii, responsabil pentru relația cu România (prezent în premieră pe
toată perioada de desfășurare a reuniunii). Obiectivele și temele fundamentale pentru
implementarea Parteneriatului Strategic între România și Statele Unite ale Americii au fost
consemnate într-o declarație comună, adoptată cu ocazia Reuniunii Plenare.
Principalele teme de discuție din cadrul acestor întrevederi au fost: aprofundarea și consolidarea
parteneriatului strategic – pilon prioritar al politicii externe românești, a dimensiunii economice a
acestuia, cooperarea strategică, precum și în domeniul securității și apărării, gestionarea
amenințărilor de pe flancul estic prin asumarea echitabilă a responsabilităţilor în cadrul NATO,
cooperarea în domeniul energiei, valorificarea resurselor energetice de la Marea Neagră și
importanţa prezenţei companiilor americane în sectorul energetic românesc, sprijinul SUA în
vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și
aspecte referitoare la formatele de cooperare regională precum formatul București 9 și Inițiativa
Celor 3 Mări (I3M), al cărei Summit a fost găzduit de România în septembrie 2018.
Inițiativa celor Trei Mări reprezintă un proiect de interes comun aflat pe agenda bilaterală. Astfel,
în organizarea cu succes a Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la București, Guvernul
României a contribuit semnificativ. În acest sens, din dispoziția prim-ministrului României, a fost
înființat Grupul de lucru interministerial pentru Iniţiativa celor Trei Mări sub coordonarea
viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice. În cadrul întâlnirilor
grupului de lucru s-a realizat identificarea proiectelor majore de interconectare în domeniile
energiei, transportului și digital, care au fost incluse în lista proiectelor asumate de România,
precum și demersurile pentru promovarea acestor proiecte.
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De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul SUA la București și cu echipa acestuia, și a
participat la activitățile organizate de ambasada americană pe domenii importante de interes,
circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic.
De subliniat că dezvoltarea și aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul economic a
reprezentat o prioritate și o constantă în toate întrevederile bilaterale cu oficiali de rang înalt ai
administrației americane, precum și cu delegații economice ale AMRO și AmCham.
Alte întrevederi care au contribuit la implementarea acestui obiectiv sunt următoarele: Michael
Guest, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România (21 martie 2018); întâlnirile (28
martie, 13 și 17 aprilie 2018) cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România
(AmCham), reprezentanți guvernamentali și ai mediului de afaceri – organizații patronale din
California precum L.A. World Trade Center Los Angeles, Camera de Comerț și Pacific Council,
ambele din Los Angeles și cu reprezentanții AMRO (American Romanian Business Council), cu
participarea companiilor: ExxonMobil, Smithfield, ADM, Amgen, MetLife, Parsons, Boeing,
Lockheed Martin, Merck, Motorola, Cargil, Oshkosh Defense, Medtronic, Textron precum și alte
companii care au participat la evenimentul Trade Winds, din România; cu delegația Bell
Helicopter; participarea la evenimentul de prezentare a aeronavei G550, produsă de Gulfstream
Aerospace Corp și la dineul oferit de Menahem Lubninsky, Președintele pieței de produse Kosher
din SUA și Michael Landau, Președinte și CEO al CIT Africa.
În cadrul tuturor discuțiilor, au fost prezentate măsurile adoptate de Guvernul României pentru
asigurarea unei creșteri economice sustenabile și promovarea unui mediu investițional competitiv.
În acest sens, a fost reiterat angajamentul ferm al Guvernului Dăncilă pentru asigurarea unui climat
investițional transparent şi atractiv, precum și pentru susținerea și promovarea unui mediu
favorabil dezvoltării afacerilor și atragerea cât mai multor investitori americani în domenii
importante precum: infrastructură, energie, IT, securitate cibernetică, cercetare și inovație etc.
La 6 februarie 2019, viceprim-ministrul Birchall a reprezentat România la reuniunea Coaliției
globale anti-ISIL/Daesh, eveniment în cadrul căruia invitat de onoare a fost Preşedintele SUA,
Donald Trump. Viceprim-ministrul a susținut o intervenție în cadrul primei sesiuni plenare „Siria
și Irak – eliberarea de sub ISIL”, în cadrul căreia a subliniat angajamentul României pentru
eforturile internaționale de combatere a terorismului, evidențiind importanța luptei împotriva
agresiunii cibernetice și a activităţilor teroriste în spaţiul digital. Cu această ocazie, demnitarul
român a avut discuții cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, Ana Birchall subliniind
colaborarea şi coordonarea excelente dintre cele două părţi pe teme de interes reciproc, inclusiv
prin cooperarea strategică eficientă în scopul gestionării amenințărilor de pe flancul estic și din
regiunea Mării Negre. Totodată, vicepremierul a avut o întrevedere cu Larry Kudlow, directorul
Consiliului Economic al Casei Albe, urmată de o convorbire la Departamentul pentru Energie
condus de Secretarul Rick Perry. În cadrul întrevederii cu Larry Kudlow, demnitarul român a
reiterat angajamentul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului României privind
asigurarea unui climat economic atractiv, care să creeze premisele creșterii investițiilor americane
în Romania și continuarea evoluțiilor favorabile în relațiile comerciale România-SUA.
În perioada 17-19 martie 2019, demnitarul român a efectuat o vizită de lucru în SUA, la
Washington DC, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu Philip T. Reeker, care a preluat funcția
de asistent pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, și a participat,
totodată, la recepția oferită de ambasadorul Statelor Unite pentru relaţia cu Uniunea Europeană,
Gordon Sondland, cu ocazia preluării funcției de ambasador al UE la Washington de către Stavros
Lambrinidis. În cadrul întrevederii cu Philip T. Reeker, cei doi oficiali au discutat despre teme
relevante în relațiile româno-americane: consolidarea, dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului
Strategic dintre România și SUA, follow-up la Dialogul Strategic din iunie 2018 și organizarea
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unei noi runde a Dialogului Strategic în 2019, consolidarea prezenței SUA în regiunea Mării
Negre, aprofundarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic, implementarea proiectelor
agreate în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Bucureşti din septembrie 2018,
sprijinul SUA pentru candidatura României la OCDE.
Întrevedere cu Matthew Boyse, adjunct al asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al
secretarului de stat al SUA, în data de 18 aprilie 2019, context în care viceprim-ministrul Ana
Birchall a reiterat rolul crucial al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii în structura
politicii externe și de securitate a României.
Participarea la recepția oferită de Ambasada SUA din România (22 aprilie 2019), în parteneriat cu
Camera de Comerț Americană din România (AmCham), cu ocazia promovării participării
companiilor românești la programul guvernamental SelectUSA 2019, din luna iunie de la
Washington. La eveniment au mai participat Hans Klemm, ambasadorul SUA în România, oficiali
din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, reprezentanți ai
AmCham și ai companiilor românești care vor participa la eveniment.
Promovarea intereselor României în relația cu SUA a continuat prin participarea, în data de 2 mai
2019, la prima ediție a Forumului de afaceri la nivel înalt UE-SUA în domeniul energiei, care a
avut loc la Bruxelles. Cu această ocazie, viceprim-ministrul român a susținut o intervenție în cadrul
sesiunii referitoare la dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, prin care a reiterat rolul
fundamental al conectivității și importanța unor investiții de anvergură în domeniul infrastructurii
energetice. Totodată, a reafirmat interesul politic pentru aprofundarea dialogului bilateral, precum
și a cooperării practice între România și Statele Unite ale Americii, sub egida Parteneriatului
Strategic, precum și în cadrul formatului Inițiativei celor Trei Mări și a Parteneriatului pentru
Cooperare Energetică Transatlantică (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC).
În cadrul întrevederii bilaterale din marja evenimentului, cu Rick Perry, secretarul energiei al SUA,
demnitarul român a reiterat importanța relației bilaterale, precum și angajamentul ferm al Primministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului României privind asigurarea unui climat investițional
transparent și atractiv pentru companiile care realizează investiții în domeniul energiei.
Tot în luna mai 2019, viceprim-ministrul Birchall a avut, la București, întrevederi bilaterale pe
domenii sectoriale ale cooperării cu SUA, respectiv cu Ian Brownlee, adjunctul principal pentru
afaceri consulare al asistentului Secretarului de Stat al SUA și cu Anca Pop, procuror federal,
Coordonatorul Regional în Domeniul Infracțiunilor Cibernetice și Drepturilor de Proprietate
Intelectuală (ICHIP) din cadrul Departamentului de Justiție al SUA.
La 18 iunie 2019, în calitate de ministru al justiției și de viceprim-ministru interimar pentru
parteneriate strategice, demnitarul român a avut o întrevedere cu o delegație a Departamentului de
Justiție din Statele Unite ale Americii, condusă de Procurorul General al Statelor Unite ale
Americii, domnul William Barr. Cu această ocazie, au fost discutate teme de interes comun în
contextul cooperării bilaterale dintre România și SUA, cu accent pe domeniul justiției. Totodată,
în cadrul întrevederii au fost discutate și teme relevante de pe agenda europeană în contextul
deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
La data de 11 mai 2019, viceprim-ministrul interimar pentru implementarea parteneriatelor
strategice a avut o întrevedere cu E.S. domnul Sam Brownback, ambasador al SUA pentru
libertatea religioasă internațională, aflat în vizită în România. Cu acest prilej a fost reiterată dorința
aprofundării tuturor dimensiunilor Parteneriatului Strategic dintre România-SUA, disponibilitatea
și interesul pentru consolidarea cooperării în materie de promovare internațională și regională a
libertăților religioase, indiferent de etnie și de confesiune.
Au fost trecute în revistă principalele aspecte de actualitate privind situația libertății religioase în
lume, context în care a fost remarcat exemplul pozitiv, de toleranță și cooperare oferit de poporul
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român, cultele și autoritățile din România. A fost subliniat faptul că România se evidențiază în
regiune ca un exemplu de toleranță etnică și religioasă, relevantă în acest sens fiind și vizita Papei
Francisc la București, al doilea Papă care vine în țara noastră.
La 26 iunie 2019, viceprim-ministrul interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice,
ministrul justiției, a avut o întrevedere cu delegația Consiliul de afaceri româno-american
(AMRO), condusă de către președintele AMRO, Eric Stewart.
În cadrul întrevederii, a fost subliniat angajamentul Guvernului României de consolidare a
Parteneriatului Strategic cu SUA, cu accent pe dezvoltarea componentei economice, fiind
evidențiate măsurile luate de executivul român pentru crearea unui mediu economic atractiv pentru
investiții străine.
Totodată, în marja întâlnirii, oficialul român a avut întrevederi cu reprezentanții companiei Exxon,
precum și cu asistentul pentru energie nucleară al secretarului Energiei al SUA, Edward
McGinnis, în care au fost discutate aspecte referitoare la consolidarea și aprofundarea dimensiunii
de securitate energetică a Parteneriatului Strategic România-SUA. A fost subliniată importanța
menținerii unei legături transatlantice puternice și au fost apreciate evoluțiile pozitive care au avut
loc în ultima perioadă, concretizate inclusiv prin participarea numeroasă a reprezentanților
companiilor americane la forumurile de afaceri subsumate unor formate, precum Consiliul Energie
UE-SUA și Inițiativa celor Trei Mări, care generează oportunități semnificative de cooperare cu
companii europene.
2. Continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei cu Republica Moldova, pe baza
Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană, cu valorizarea caracterului
special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu susţinerea activă a
reformării democratice profunde, precum şi a aspiraţiilor europene ale acesteia
Parteneriatul strategic bilateral pentru integrare europeană a Republicii Moldova a constituit încă
de la preluarea mandatului o prioritate a Guvernului Dăncilă. Atât în cadrul dezbaterilor şi
întrevederilor la nivelul UE, cât şi în cadrul proiectelor comune şi al cooperării bilaterale dintre
România şi Republica Moldova, România a susținut constant obiectivul strategic al Republicii
Moldova privind integrarea europeană, obiectiv dorit ca fiind ireversibil.
A fost continuată promovarea abordării integrate, strategice a relației cu Republica Moldova.
România a fost și va rămâne un partener dinamic și de încredere al Republicii Moldova, atât prin
relațiile bilaterale, cât și în dialogul cu partenerii externi, UE și SUA, în special. Interesul României
este să contribuie la consolidarea stabilității, dezvoltării economice și a perspectivelor europene
ale Republicii Moldova. România a fost, este și va rămâne, pe mai departe, un partener solid în
promovarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.
În toate acțiunile întreprinse, s-a urmărit asigurarea cooperării interinstituționale interne pentru
coordonarea proiectelor și inițiativelor ce privesc sprijinirea parcursului european și a stabilității
și evoluției democratice a Republicii Moldova. A fost acordată o atenție specială proiectelor ce
vor asigura interconectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România, în domeniul
energetic, al transporturilor, în asigurarea compatibilității instituționale. În acest context este de
reținut participarea viceprim-ministrului Ana Birchall la inaugurarea lucrărilor la șantierul de
construcții a interconectorului Ungheni – Chișinău, prilej cu care a fost reiterat mesajul primministrului României, care a salutat importanța proiectului interconectorului Iaşi-Ungheni şi a
extinderii acestuia pe traseul Ungheni-Chişinău pentru securitatea energetică a Republicii
Moldova, prin diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale. Interconectarea
în domeniul gazelor naturale între România și Republica Moldova este o prioritate majoră a
cooperării bilaterale și reprezintă o investiție strategică.
Demersurile au vizat, de asemenea, continuarea investițiilor în modernizarea Republicii Moldova,
în bunăstarea cetățenilor și în parcursul european al Republicii Moldova și a fost susținută
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implementarea Acordului de Asociere și continuarea de către Chișinău a procesului de reforme de
o importanță crucială, precum și de modernizare a societății.
Pentru implementarea acestor obiective, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor
strategice ale României a avut, de la preluarea mandatului, numeroase întrevederi cu oficiali
moldoveni, printre care: ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, viceprimministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Cristina Lesnic , viceprim-ministrul pentru
integrare europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă, Chiril Gaburici, ministrul Economiei și
Infrastructurii al Republicii Moldova și prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat: continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei cu
Republica Moldova, pe baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană, cu
valorizarea caracterului special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu
susţinerea activă a reformării democratice profunde, precum şi a aspiraţiilor europene ale acesteia.
De asemenea, în cadrul întâlnirilor a fost transmis mesajul ferm de susținere al prim-ministrului și
al Guvernului României pentru Republica Moldova în direcția continuării obiectivelor europene,
reconfirmând susținerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova, în baza
Parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și în consens
cu aspirațiile cetățenilor săi. De asemenea, au fost discutate aspecte legate de procesul de
reglementare a conflictului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova printr-o soluție
cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului, cu respectarea suveranității și integrității
teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional.
Totodată, a fost reconfirmat angajamentul comun pentru promovarea relațiilor comerciale dintre
România și Republica Moldova, viceprim-ministrul Ana Birchall evidențiind sprijinul Guvernului
Dăncilă inclusiv pentru valorificarea oportunităților deschise de exercitarea de către România a
Președinției Consiliului UE.
La data de 1 iulie 2019, viceprim-ministrul interimar pentru implementarea parteneriatelor
strategtice, ministrul justiției, a avut o întrevedere Nicolae Popescu, ministrul afacerilor externe și
integrării europene al Republicii Moldova, în contextul vizitei pe care acesta a efectuat-o la
București.
A fost subliniat faptul că România a susținut în mod constant Republica Moldova în eforturile de
avansare a obiectivelor sale europene, în acord cu Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea
europeană a Republicii Moldova.
De asemenea, în cadrul discuțiilor, a fost evidențiată importanța continuării reformelor asumate de
Republica Moldova în baza Acordului de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană, precum și a
unui angajament clar pentru continuarea implementării proiectelor de cooperare derulate cu
România, în mod special a proiectelor strategice de interconectare România – Republica Moldova.
3. 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
3.a. În toate demersurile întreprinse s-a urmărit dinamizarea parteneriatului strategic cu Marea
Britanie, prin intensificarea cooperării pe domeniile prevăzute în Declaraţia de Parteneriat
Strategic, inclusiv în perspectiva actualizării Parteneriatului Strategic cu Marea Britanie, în context
post-Brexit.
În noul context european al procesului Brexit, acțiunile viceprim-ministrului pentru implementarea
parteneriatelor strategice au vizat consolidarea relațiilor bilaterale, în sensul actualizării și
aprofundării Parteneriatului strategic cu Marea Britanie. România a continuat să promoveze și să
susțină o relație cât mai apropiată a Marii Britanii cu UE.
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Astfel, a fost adoptat memorandumul cu tema ,,Înființarea grupului de lucru pentru actualizarea și
aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Marea Britanie” care are ca scop adaptarea
Parteneriatului Strategic cu Marea Britanie la parametrii noii relații dintre Uniunea Europeană și
Marea Britanie, precum și imprimarea unui nou nivel de ambiție cooperării noastre în perioada
post-Brexit.
Astfel, Grupul de lucru s-a reunit sub coordonarea viceprim-ministrului pentru implementarea
parteneriatelor strategice ale României. În cadrul acestei întâlniri, ministerele și instituțiile cu
atribuții au evidențiat stadiul dialogului bilateral cu Marea Britanie și oportunitatea aprofundării
și dezvoltării Parteneriatului Strategic RO-UK, în lumina evoluțiilor europene care privesc
modificarea raporturilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, precum și din prisma
intereselor naționale ale României în ceea ce privește extinderea cooperării cu Marea Britanie și
capitalizarea potențialului nevalorificat însemnat din prezent. În particular, a fost evidențiat nivelul
schimburilor comerciale în creștere, însă sub potențial, având în vedere caracteristicile economice
și sociale ale relației bilaterale și comparația cu alte state din regiune. S-a stabilit ca fiecare minister
să prezinte măsurile pe care le consideră necesare aprofundării și dezvoltării Parteneriatului
Strategic.
În ceea ce privește problematica Brexit, cabinetul viceprim-ministrului pentru implementarea
parteneriatelor strategice ale României a fost reprezentat la Reuniunile interministeriale privind
problematica Brexit, organizate de către MAE.
În ceea ce privește dezvoltarea și intensificarea domeniului economic, este de reținut că în ultima
perioadă schimburile comerciale dintre cele două state au cunoscut un trend ascendent, investiţiile
britanice în România cunoscând o creștere semnificativă.
Extinderea cooperării bilaterale dintre România și Marea Britanie, îndeosebi pe dimensiunea
economică, a fost una dintre principalele teme aflate pe agenda întrevederilor viceprim-ministrului
pentru implementarea parteneriatelor strategice cu oficiali britanici de rang înalt.
Printre întrevederile bilaterale avute de la preluarea mandatului și până în prezent s-au evidențiat:
bilaterala și prânzul de lucru cu Jeremy Hunt, secretarul de stat pentru afaceri externe și
Commonwealth al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, întrevederea cu Gavin
Williamson, secretarul apărării britanic, în marja Dialogului Shangri La, întrevederea cu domnul
Andrew Mitchell, comisarul pentru comerț cu Europa al Marii Britanii, întrevederea cu Sir Simon
McDonald, șeful serviciului diplomatic britanic, întrevederea cu Tony Blair, fostul prim-ministru
al Marii Britanii, precum și întrevederea cu delegația grupului parlamentar de prietenie cu
România din Parlamentul britanic, formată din Bob Blackman, John Grogan, Drew Hendry și
Carol Monaghan. În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța Parteneriatului Strategic cu
Marea Britanie în domeniul securității, în sfera economică, precum și multiple oportunități de
dezvoltare pe care acesta le oferă, prin adaptarea lui la noile realități europene în contextul Brexit.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, și
cu echipa acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de
interes comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic româno-britanic.
De asemenea, viceprim-ministrul român a participat la inaugurarea centrului de servicii financiare
al London Stock Exchange Group (Bursa din Londra), la București, alături de Jeremy Hunt,
Secretar de stat pentru Afaceri Externe și ale Commonwealth-ului, David Schwimmer, director al
Bursei de la Londra, precum și parlamentari, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri. În
mesajul transmis din partea premierului României, oficialul român a salutat decizia
managementului bursei londoneze de a deschide un hub regional la București, subliniind
importanța acestei investiții pentru România.
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Dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic, care unește România și Marea Britanie de
peste 15 ani, prin adaptarea lui la noile realități europene în contextul Brexit, a reprezentat o
prioritate strategică, mai ales în contextul în care România are o comunitate importantă în Marea
Britanie, o comunitate bine integrată în societatea britanică, un adevărat liant între cele două state.
3.b. Aprofundarea Parteneriatului strategic cu Franţa şi continuarea implementării Foii de Parcurs
a Parteneriatului strategic, în toate dimensiunile sale
Aprofundarea Parteneriatului strategic cu Franța și implementarea Foii de Parcurs a acestuia au
reprezentat principalele obiective vizate de acțiunile viceprim-ministrului în relația cu partenerii
francezi. A fost acordată o atenție deosebită dinamicii întâlnirilor la nivel înalt. Foaia de Parcurs
este dovada solidă care susține dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale la nivel politic,
economic și sectorial, în acest sens existând un interes pentru proiecte concrete și rezultate.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Franței în România, și cu echipa acestuia,
participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes (de exemplu:
în deschiderea Conferinţei Preşedinţilor delegaţiilor parlamentare la Adunarea Parlamentară a
Francofoniei din Regiunea Europa sau la evenimentele de comemorare a eroilor Primului Război
Mondial în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Armistițiului), circumscrise ariilor de cooperare ale
Parteneriatului Strategic româno-francez.
Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut
numeroase întrevederi cu E.S. doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România, în
cadrul cărora a fost subliniată deschiderea actualei guvernări de a consolida parteneriatul strategic,
precum și angajamentul privind elaborarea Foii de Parcurs.
De asemenea, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a
avut o întâlnire cu delegația Grupului Parlamentar de Prietenie cu România din Adunarea
Națională a Franței. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme relevante în relațiile România-Franța,
precum: dinamica parteneriatului strategic dintre cele două state, cooperarea economică, Sezonul
România-Franța, cooperarea în sfera Francofoniei, dar și elemente referitoare la agenda europeană
– viitorul UE, pregătirile privind preluarea de către România a Președinției Consiliului UE,
aderarea României la Schengen sau Politica Agricolă Comună.
Tot în cadrul demersurilor de aprofundare a relațiilor bilaterale româno-franceze, viceprimministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a participat la Conferința
șefilor de stat și de guvern ai țărilor care au în comun limba franceză, în Armenia, la Erevan. Pe
agenda reuniunii s-au aflat teme de interes comun precum: adoptarea unor documente și rezoluții
relevante pentru problematica spațiului francofon, alegerea Secretarului General al Francofoniei
pentru mandatul 2018-2022, dezbateri privind situațiile de criză din spațiul francofon și acceptarea
de noi membri în Organizația Internațională a Francofoniei. În acest context, a semnat, conform
mandatului primit, acordul de sediu al Biroului Regional al Organizației Internaționale a
Francofoniei pentru Europa Centrală și de Est (BRECO), încheiat între Guvernul României și
Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).
Dialogul constant cu ambasada și cu autoritățile franceze au contribuit la atingerea obiectivelor
comune aflate pe agenda bilaterală, cu un impact pozitiv inclusiv asupra negocierii foii de parcurs
și a lansării sezonului cultural România-Franța.
3.c. Consolidarea parteneriatului de substanță strategică cu Germania
Relațiile româno-germane, deși nu sunt subsumate unui parteneriat strategic formal, au o natură
specială, definită de legăturile sociale puternice dintre țările noastre, de raporturile economice
însemnate și experiența de cooperare politică în general foarte bună (aderarea României la UE s-a
petrecut în timpul președinției germane a Consiliului UE). Germania este primul partener
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comercial al României și al doilea mare investitor în economia noastră națională, iar demersurile
și acțiunile întreprinse au vizat consolidarea și aprofundarea relațiilor dintre România și Germania.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Germaniei la București și cu echipa acestuia. În
cadrul discuțiilor a fost evidențiat caracterul special al relațiilor germano-române, cu accent pe
identificarea unor inițiative care să pună în valoare experiența germană, atât în contextul celebrării
Centenarului Marii Uniri, având în vedere contribuția importantă a minorității germane, cât și al
exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. De asemenea,
demnitarul român a participat la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de
interes comun, circumscrise ariilor de cooperare bilaterale, de exemplu: Ziua Unității Germane
(prilej cu care a fost subliniată importanța pe care Guvernul o acordă aprofundării relațiillor cu
Germania, partener în cadrul Uniunii Europene și un aliat de prim-plan în cadrul NATO),
evenimentele de comemorare a eroilor Primului Război Mondial în cadrul ceremoniilor dedicate
Zilei Armistițiului, la Cimitirul Bellu și Cimitirul Pro Patria.
De asemenea, cu ocazia participării la lucrările Forumului Economic de la Davos, viceprimministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a avut o întrevedere cu Ursula von der
Leyen, ministrul Apărării din Germania. În cadrul întrevederii, a avut un schimb de opinii asupra
relației bilaterale în ceea ce privește interesele noastre prioritare pe dimensiune politică, precum şi
cu privire la cooperarea la nivel european.
3.d. În ceea ce priveşte Parteneriatul strategic cu Spania, toate demersurile întreprinse au urmărit
punerea în valoare a acestui parteneriat.
Consolidarea și dezvoltarea Parteneriatului strategic cu Spania, pe toate dimensiunile sale,
reprezintă o prioritate pentru politica externă a României, inclusiv în ceea ce privește cooperarea
în cadrul UE și în context multilateral.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Spaniei în România, și cu echipa acestuia,
participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun,
circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic româno-spaniol. Pe agenda
discuțiilor s-au aflat măsurile necesare atingerii obiectivelor de pe agenda comună, promovarea
cooperării economice și a drepturilor comunității românești din Spania. În acest context, au fost
subliniate relațiile excelente dintre România și Spania, reflectate în cooperarea foarte dinamică de
exemplu în domeniile economic, apărare, administrație publică locală, afaceri interne, educație și
cultură.
3.e. Parteneriatul strategic consolidat cu Italia constituie una dintre prioritățile diplomației române,
consolidarea și dezvoltarea acestuia fiind un obiectiv promovat constant în toate discuțiile avute
de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice cu interlocutorii italieni.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Italiei la București, și cu echipa acestuia, și a
participat la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun,
circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic consolidat româno-italian. Pe agenda
discuțiilor s-au aflat măsurile necesare atingerii obiectivelor de pe agenda comună, promovarea
cooperării economice și a drepturilor comunității românești din Italia.
Promovarea oportunităților pentru dezvoltarea și aprofundarea dimensiunii economice a
fost abordată în cadrul vizitei la București a vicepremierului italian Matteo Salvini, prilej cu care
vicepremierul român a prezentat omologului italian oportunitățile cooperării în domeniul industriei
de film, pe baza schemei de ajutor de stat oferită de Guvernul României, precum și în domenii
precum infrastructura, resursele regenerabile, industria alimentară, farmaceutică și IT, unde există
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în continuare un potențial substanțial pentru dezvoltarea relațiilor economice. De asemenea,
obiective comune economice au fost discutate și la întrevederea cu delegația Camerei de Comerț
Italiene pentru România, prilej cu care vicepremierul a reconfirmat angajamentul pentru
promovarea relațiilor comerciale româno-italiene, reprezentanții mediului de afaceri din Italia
fiind interesați de politicile promovate la nivel guvernamental pentru încurajarea investițiilor.
Pe dimensiunea culturală a cooperării, se evidențiază participarea la Ischia Global Film&Music
Fest, unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, care a reunit nume de prim-plan din
industria internațională a filmului, în cadrul căruia a fost promovat pachetul de facilități acordat
de către Guvernul României, destinat sprijinirii realizării de co-producții în industria
cinematografică românească.
Sunt de reținut evoluțiile privitoare la dimensiunile cooperării economice și sectoriale, în anul
2018, fiind înregistrată cea mai ridicată valoare din istoria schimburilor comerciale dintre cele
două țări.
3.f. În relațiile bilaterale cu Polonia s-a acționat pentru aprofundarea și consolidarea Parteneriatului
strategic, pe baza intereselor convergente ale celor două state în cadrul UE, NATO şi în
Vecinătatea Estică.
Relațiile româno-poloneze au fost aprofundate, reuniunea interguvernamentală România – Polonia
de la Varșovia fiind cel mai important eveniment la nivel bilateral din ultimii ani. Cu această
ocazie, programul consultărilor a cuprins convorbiri bilaterale între miniștrii de sector,
convenindu-se asupra unor măsuri în domenii precum securitatea și apărarea, integrarea
europeană, afacerile externe, afacerile interne, antreprenoriatul și economia, inovarea, agricultura
și turismul. Au fost astfel agreate: încheierea, în viitorul apropiat, a unui acord bilateral de
cooperare în industria apărării; intensificarea dialogului politic la toate nivelurile în pregătirea
Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, promovarea perspectivei europene a statelor
vecine; organizarea unui forum de afaceri româno-polon. De asemenea, a fost afirmată intenția de
include în consultările viitoare și domeniile energiei, transporturilor și infrastructurii, educației și
al dezvoltării tehnologice. Prim-ministrul român a lansat invitația organizării celei de-a doua runde
a consultărilor interguvernamentale în România.
În marja organizării reuniunii interguvernamentale România – Polonia, viceprim-ministrul pentru
implementarea parteneriatelor strategice împreună cu ministrul pentru românii de pretutindeni au
avut o întâlnire cu militarii români aflați în Polonia și cu reprezentanți ai comunității românești.
Totodată, dialogul bilateral cu Polonia, a cunoscut o intensificare accelerată, aceasta fiind un
partener de prim-plan în UE, NATO și regiunea Europei Centrale și de Est.
Ca parte a dialogului constant vizând dezvoltarea dimensiunii strategice a cooperării cu Polonia,
viceprim-ministrul pentru implementarea partenerilor strategice a avut întrevederi cu oficiali de
rang înalt din Polonia, respectiv prim-ministrul Mateusz Morawiecki (în marja Forumului
Economic Mondial de la Davos), Beata Szydło, viceprim-ministrul Poloniei, Jacek Czaputowicz,
ministrul afacerilor externe, și Jerzy Kwiecinski, ministrul investiţiilor şi dezvoltării. Cu aceste
ocazii a evidențiat importanța pe care premierul și Guvernul României o acordă dezvoltării și
aprofundării cooperării bilaterale, precum și concretizării proiectelor convenite în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la București.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant, constructiv și pentru
dinamizarea relațiilor bilaterale în contextul aniversării centenarelor naționale din cele două state
și în perspectiva celebrării, în 2019, a o sută de ani de la stabilirea raporturilor diplomatice românopolone, demnitarul român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Poloniei la București, și cu
echipa acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes
comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-polonez.
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3.g. În ceea ce privește Parteneriatul strategic cu Turcia, în toate demersurile întreprinse s-a
urmărit obiectivul României de consolidare a Parteneriatului strategic cu Turcia pe baza intereselor
comune, cu precădere în domeniul securitar și economic.
Totodată, aceste acțiuni au vizat aprofundarea cooperării în cadrul NATO, în vederea promovării
stabilității și securității regionale și internaționale. Printre contactele avute amintim: participarea
în delegația condusă de prim-ministrul României în vizita oficială întreprinsă în Turcia, întâlnirea
bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Mevlut Cavuşoglu, în marja
Reuniunii Ministeriale a Coaliției globale anti-ISIL/Daesh de la Washington și primirea delegației
Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, prilej cu care au fost abordate subiecte
privind cooperarea bilaterală cu accent pe identificarea de noi proiecte de cooperare economică și
investiții.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Turciei la București, și cu echipa acestuia,
participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun,
circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-turc.
3.h. În toată această perioadă Parteneriatul strategic cu Azerbaidjan a fost promovat cu accent pe
identificarea oportunităților economice ocazionate de poziția strategică deținută de acest stat.
De exemplu, consolidarea dialogului politic, cooperarea energetică, cooperarea economică,
cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în domeniul culturii au constituit
elementele centrale ale demersurilor întreprinse de viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice în dialogul cu factorii de decizie și autoritățile de la Baku.
Un element esențial în dezvoltarea cooperării bilaterale l-a constituit reluarea lucrărilor Comisiei
Mixte Interguvernamentale de cooperare economică și tehnico-științifică România-R. Azerbaidjan
(CMI), după o pauză de 9 ani. Lucrările au fost co-prezidate de viceprim-ministrul Ana Birchall și
ministrul muncii din Azerdbaidjan, Sahil Babayev. Agenda discuțiilor a cuprins teme de interes
major pentru dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic în domenii sectoriale importante
precum: transporturi, comerț, comunicații, agricultură, IT, muncă și justiție socială, turism,
educație. La finalul lucrărilor a fost semnat Protocolul reuniunii Comisiei Mixte, prilej cu care sa decis și s-a realizat elaborarea unui Plan de Acțiuni pentru perioada următoare.
De la preluarea mandatului, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale
României a avut două întrevederi de substanță cu Ilham Aliyev, preşedintele Republicii
Azerbaidjan, două întrevederi cu Elmar Mammadyarov, ministrul afacerilor externe, cu Ramin
Namig Guluzade, ministrul transportului, comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, cu
Shahin Abdulla Mustafayev, ministrul economiei, cu Khalaf Khalafov, vice-ministrul afacerilor
externe al Republicii Azerbaidjan, cu Fuad Muradov, președintele Comitetului de Stat pentru
Diaspora al Azerbaidjanului. Pe agenda întrevederilor bilaterale s-au aflat teme precum dorinţa de
aprofundare a parteneriatului strategic dintre România şi Azerbaidjan, în special pe dimensiunea
economică, cu dezvoltarea unor proiecte de interes comun în sfera energiei şi a transporturilor,
precum şi cooperarea între cele două state în cadrul ONU, inclusiv din perspectiva candidaturii
României pentru un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite – 2020-2021.
De asemenea, viceprim-ministrul a participat la cele două ediții ale Forumului Global organizat
la Baku de către Centrul Internațional „Nizami Ganjavi”, prilej cu care a avut numeroase întâlniri
bilaterale și discuții cu factorii de decizie și autoritățile de la Baku.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Azerbaidjanului la București, și cu echipa
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acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes
comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-azer.
3.i. Alte acțiuni pentru consolidarea relațiilor strategice ale României cu statele din vecinătate și
cu statele membre UE
În perioada 15-16 noiembrie 2018, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor
strategice a participat la două sesiuni în cadrul celei de-a 3-a ediții a Summit-ului de la Salonic,
dedicat perspectivelor europene, conectivității, dezvoltării industriale și cooperării în Balcanii de
Vest, organizat sub egida Președinției Republicii Elene: ”Cooperarea regională ca parte a
integrării europene” și ”Securitatea energetică în regiune”, în cadrul cărora a prezentat
angajamentul prim-ministrului și al Guvernului României pentru proiectul european și procesul de
extindere al UE. În marja Summit-ului, au avut loc o serie de întrevederi ale înaltului demnitar
român cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, cu prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borissov, cu
prim-ministrul Serbiei, Ana Brnabić, cu guvernatorul Regiunii Macedoniei Centrale, Apostolos
Tzitzicostas, cu primarul orașului Salonic, Yannis Boutaris, cu Vassili Apostolopoulos, director
executiv al Athens Medical Group, cu Nontas Ohonos, directorul executiv și fondatorul Best Food
Production, precum și cu ambasadorul SUA în Republica Elenă, E.S. Geoffrey R. Pyatt. În cadrul
întrevederilor au fost discutate oportunitățile cooperării în Balcanii de Vest și aprofundarea
relațiilor economice între țările din regiune, în contextul preluării de către România a Președinției
rotative a Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019.
În perioada 28 februarie – 2 martie 2019, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor
strategice a participat la Forumul Economic de la Delphi, prilej cu care a participat la sesiunea
plenară, din deschiderea Forumului, la sesiunea pe tema „Shifting Forces in the Regional Energy
Ecosystem”, la dejunul de lucru cu delegația Atlantic Council și a avut întrevederi bilaterale cu:
Alexis Tsipras, Prim-ministru al Republicii Elene și Georgios Stathakis, ministrul elen al energiei
și schimbărilor climatice, în format pull aside, respectiv cu Georgios Katrougalos, ministrul elen
de externe. Oficialul român a reiterat faptul că Guvernul Dăncilă este un susținător puternic al
oricărei forme de cooperare regională care poate aduce valoare adăugată în ceea ce privește
securitatea aprovizionării cu energie, fiind deschis la explorarea inițiativelor relevante în domenii
precum securitatea energetică, interconectivitatea rețelelor de transport și coridoarele. În context,
a evidențiat importanța proiectului interconectorului BRUA, un bun exemplu de prioritate
regională susținută financiar de către Comisia Europeană, care va contribui la securitatea regională
a aprovizionării. Totodată, a arătat că principalul obiectiv al României, în special în contextul
deținerii Președinției Consiliului UE, este avansarea integrării pieței regionale, prin norme de
reglementare și dezvoltarea infrastructurii necesare în cadrul inițiativei Uniunii Europene privind
energia și în conformitate cu obiectivele Comunității Energiei. În cadrul discuțiilor bilaterale, a
reiterat angajamentul prim-ministrului și al Guvernului României pentru asigurarea dinamicii
dialogului bilateral la nivel înalt, creșterea volumului schimburilor comerciale, consolidarea
cooperării în domenii sectoriale precum securitatea energetică, transporturile și turismul.
Vicepremierul Birchall a transmis premierului grec Tsipras mesajul premierului Viorica Dăncilă
de felicitare pentru încheierea Acordului de la Prespa cu Macedonia de Nord și pentru ratificarea
acordului de către Parlamentul de la Atena, ca o realizare majoră pentru stabilitatea Balcanilor de
Vest. De asemenea, s-a discutat posibilitatea organizării unui Forum și a unei misiuni de
promovare economică la București, cu prilejul cărora să fie invitate în România unele dintre
companiile grecești importante. În cadrul discuțiilor, viceprim-ministrul român a promovat
candidatura României la OCDE, ministrul grec de externe, reiterând sprijinul deplin al țării sale
pentru candidatura României.
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4. 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 acest sens, se vor avea în vedere state din regiunea extinsă a Mării Negre,
din Asia, America Latină, precum şi alte state din G20
4.a. În această perioadă s-a acționat pentru substanţializarea parteneriatului cu Japonia.
A fost subliniat angajamentul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului României privind
dezvoltarea, consolidarea și aprofundarea relației strategice cu Japonia, precum și în ce privește
valorificarea potențialului dimensiunii economice a relației dintre România și Japonia, statul
nipon fiind cel mai mare investitor asiatic din România.
Astfel, au avut loc întrevederi ale viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor
strategice ale României cu ministrul de externe al Japoniei, Tarō Kōno, în marja participării la cea
de-a 73-a Adunare Generală a ONU de la New York și în marja Forumului Economic Mondial de
la Davos, cu Kentaro Sonoura, consilierul special al prim-ministrului japonez Shinzo Abe, în marja
participării la conferința ministerială cu tema „Promovarea unui viitor pașnic și sigur în Orientul
Mijlociu", cu Itsunori Onodera, ministrul japonez al apărării, în marja dialogului Shangri-La și cu
Yasushi Masaki, director general, Biroul Afaceri Europene din MAE japonez. Pe agenda
discuțiilor s-au aflat teme relevante din perspectiva relației strategice dintre România și Japonia,
precum aprofundarea schimburilor politico-diplomatice, extinderea cooperării economice,
inclusiv prin încurajarea investiţiilor japoneze în România, continuarea dialogului pe teme de
securitate. În toate întâlnirile menționate, a fost transmis angajamentul puternic al actualei
guvernări de aprofundare a relației bilaterale și dezvoltarea acesteia la stadiul de Parteneriat
Strategic.
De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul
român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Japoniei la București, și cu echipa acestuia,
participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun,
circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-japonez.
4.b. În relaţia cu China, s-a acţionat pentru concretizarea în continuare, mai ales în plan economic,
a Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare
Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu China constituie un obiectiv important al dimensiunii de
politică externă din Programul de Guvernare, prin valorificarea oportunităților multiple oferite de
extinderea prezenței economice chineze pe plan global.
Pentru concretizarea acțiunilor de cooperare în cadrul Parteneriatului cu R.P. Chineză, viceprimministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a avut discuții cu ambasadorul R. P.
Chineze la București și a participat la o serie de acțiuni diplomatice organizate la București. Astfel,
a participat la dejunul oferit de prim-ministrul României cu ocazia vizitei Emisarului Special al
Preşedintelui Republicii Populare Chineze, Guo Shengkun. Întâlnirea cu oficialul chinez a urmărit
în principal aspectele care privesc concretizarea în continuare, mai ales în plan economic şi
comercial, a Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare.
Totodată, viceprim-ministrul a avut o întrevedere cu Cao Jianming, vicepreședinte al Comitetului
Central al Congresului Național al Poporului, în cadrul căreia au fost abordate cooperarea românochineză în contextul aniversării, în 2019, a 70 de ani de relații diplomatice neîntrerupte între cele
două țări, precum și organizarea unei întrevederi bilaterale între prim-ministrul Viorica Dăncilă și
omologul chinez Li Keqiang, în marja Summit-ului 16+1 de la Sofia, din luna iulie.
Demersurile subsumate relației bilaterale cu R.P.Chineză au avut un caracter complementar,
vizând sprijinirea acțiunilor desfășurate de vicepremierul special desemnat pentru coordonarea
Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R.P.Chineză.
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4.c. Dialogul politic și economic cu India, în baza Declarației Comune de stabilire a unui
Parteneriat extins, a constituit o prioritate și o preocupare constantă.
În acest sens a fost vizată dezvoltarea și consolidarea cooperării în sectoare cheie precum economie
şi comerţ, apărare, agricultură, industria alimentară, infrastructură.
În vederea atingerii obiectivului privind dinamizarea dialogului bilateral cu India, în contextul
Parteneriatului Extins, de la preluarea mandatului și până în prezent, viceprim-ministrul pentru
implementarea parteneriatelor strategice a avut o serie întrevederi de lucru cu ambasadorul
Republicii India la București, Thanglura Darlong, în cadrul cărora a fost reiterată dorința României
de aprofundare a dialogului politic cu India la toate nivelurile și dezvoltarea parteneriatului dintre
cele două țări, îndeosebi pe dimensiunea economică, atât prin investiții directe, cât și prin
schimburi comerciale.
În perioada 18-19 septembrie 2018, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor
strategice a avut un schimb de opinii cu vicepreședintele Indiei, Shri M. Venkaiah Naidu, cu ocazia
vizitei oficiale întreprinse de oficialul indian în România în marja Forumului de afaceri România
– India organizat la București, reiterând deschiderea Guvernului pentru susținerea mediului de
afaceri. Totodată, cu această ocazie a transmis mesajul prim-ministrului și a Guvernului României
în cadrul Forumului de Afaceri, prin care a reiterat deschiderea Guvernului pentru susținerea
investițiilor mutuale, ca vector al aprofundării parteneriatului dintre România și India.
De asemenea, viceprim-ministrul pentru parteneriate strategice a participat la inaugurarea
Centrului de Tehnologie și Inovare al companiei indiene Infosys în România (martie 2019), ocazie
cu care a reiterat angajamentul Guvernului României pentru dezvoltarea, aprofundarea și
consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și India, îndeosebi pe dimensiunea economică,
atât prin investiții directe, cât și prin schimburi comerciale.
În luna mai 2019, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o întrevedere cu o delegație de judecători
din Republica India, condusă de Deepak Gupta, judecător la Curtea Supremă a Indiei. Discuțiile
au vizat teme relevante în domeniul justiției și cooperarea româno-indiană în domeniul judiciar.
4.d. România va continua să sprijine activ aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale Georgiei
De la preluarea mandatului de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice
ale României și până în prezent, a fost evidențiat dialogul politic excelent cu Georgia, cu valențe
strategice, dintre cele două state.
În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Georgiei în România, E.S. Nikoloz Nikolozishvili, viceprimministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a subliniat sprijinul României şi al
actualului guvern pentru parcursul european şi euro-atlantic al Georgiei, precum şi dorinţa de a
ridica relaţia bilaterală la stadiul de parteneriat strategic cu ocazia unei vizite la nivel înalt a părţii
române la Tbilisi.
Pentru îndeplinirea obiectivului de sprijinire activă a parcursului euro-atlantic al Georgiei,
viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a desfășurat și o serie de acțiuni
diplomatice punctuale, în marja participării la forumuri și conferințe internaționale. Astfel, a avut
o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Georgiei, Mikheil Janelidze, în marja
participării la Global Baku Forum (13-18 martie 2018), respectiv cu ministrul Economiei și
Dezvoltării Durabile din Georgia, Giorgi Kobulia, în marja Bloomberg New Economy Forum din
Singapore (6-7 noiembrie 2018). În cadrul întrevederilor, viceprim-ministrul Birchall a reiterat
sprijinul României pentru împlinirea aspirațiilor europene și euro-atlantice ale Georgiei.
Totodată, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat, la 26
mai, la ceremoniile dedicate aniversării centenarului independenței și statalității georgiene, la
Tbilisi, în marja ceremoniilor oficiale având loc întrevederi bilaterale cu președintele Georgiei, cu
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prim-ministrul și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe. Discuțiile au vizat stadiul
actual și perspectivele relațiilor româno-georgiene, cu accent asupra agendei contactelor din
perioada următoare și teme precum dezvoltarea cooperării în plan economic, relațiile UE-Georgia,
problematica de securitate, inclusiv relațiile Georgiei cu NATO, cooperarea bilaterală în cadrul
multilateral.
5. Promovarea candidaturii României pentru mandatul de membru nepermanent în
Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2020-2021.
Candidatura pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate reprezintă
angajamentul României în sprijinul eforturilor ONU de a asigura pacea și securitatea în plan
internațional, stabilit ca obiectiv important de politică externă. Experienţa şi expertiza României
pot fi de folos în soluționarea provocărilor globale actuale.
Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a sprijinit activ demersurile
instituției coordonatoare, Ministerul Afacerilor Externe, de promovare a candidaturii României.
Astfel, în acțiunile și demersurile întreprinse, a fost subliniată necesitatea unei cooperări interregionale și bilaterale mai strânse în domenii de interes comun, pentru o reflectare cât mai realistă
a provocărilor globale de securitate și dezvoltare care nu țin cont de nicio graniță sau configurație
geopolitică – schimbări climatice, securitate alimentară, migrație, terorism sau proliferarea
nucleară.
În toate întrevederile, demnitarul român a prezentat experiența și rezultatele importante obținute
de România de-a lungul timpului, a arătat că România va contribui la întărirea rolului organizaţiei,
de garant al păcii și securității, promotor al dezvoltării durabile și susținător al drepturilor omului
și al statului de drept. A arătat că țara noastră este profund angajată în construirea unei lumi mai
sigure și mai echitabile, cu ajutorul unei Organizații a Națiunilor Unite eficace și credibile.
Cu ocazia participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, viceprim-ministrul român a avut
o serie de întrevederi în cadrul cărora a promovat candidatura României pentru un loc de membru
nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Astfel, pe 23 ianuarie a avut o întrevedere cu
António Guterres, Secretarul General al ONU, căruia i-a transmis salutul prim-ministrului Viorica
Dăncilă, acesta apreciind, la rândul său, implicarea României în activitățile ONU, iar la data de 24
ianuarie a avut loc o întrevedere cu prim-ministrul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, și cu Iván
Duque Márquez, președintele Columbiei.
Vizita de lucru în regiunea sudică a continentului african (Namibia, Angola și Africa de Sud),
desfășurată în contextul celei de-a patra Reuniuni Ministeriale UE-Angola, co-prezidată de
viceprim-ministrul român în numele Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și
Politică de Securitate, a reprezentat o altă oportunitate de promovare a acestui obiectiv deosebit de
important pentru politica externă a României. Astfel, în marja vizitei, candidatura României pentru
un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU a fost promovată de viceprimministrul român cu ocazia următoarelor întrevederi: cu președintele Republicii Angola, João
Manuel Gonçalves Lourenço, cu ministrul afacerilor externe din Angola, Manuel Domingos
Augusto, cu ministrul pentru dezvoltare economică și socială al Angolei, Manuel Nunes Júnior,
cu președintele Republicii Namibia, Hage Geingob și cu viceprim-ministrul și ministrul namibian
al afacerilor externe, Netumbo Nandi-Ndaitwah, precum și cu oficiali din Africa de Sud.
În perioada 20-22 martie, cu ocazia participării la cea de-a doua Conferință de la Buenos Aires a
Naţiunilor Unite pe tema cooperării Sud-Sud (BAPA+40), eveniment co-organizat de către
Argentina şi Organizaţia Naţiunilor Unite, care a reunit șefi de stat și de guvern, miniștri și
numeroși înalți oficiali, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut întrevederi, cu scopul promovării
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candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în CS ONU, cu următorii: María
Fernanda Espinosa Garcés, președintele Adunării Generale a ONU, Jorge Faurie, ministrul de
externe al Argentinei, José Valencia, ministrul de externe al Ecuadorului, Nestor Popolizio,
ministrul de externe din Peru, Abdulla Shahid, ministrul de externe din Maldive, Pradeep Kumar
Gyawali, ministrul afacerilor externe din Nepal, cu Bambang P.S. Brodjonegro, ministrul pentru
planificarea dezvoltării naționale al Indoneziei, cu Nonofo Molefhis ministrul pentru afaceri
prezidențiale, guvernare și administrație publică al Republicii Botswana, cu Ulaan Chultem,
ministrul agriculturii și industriei ușoare din Mongolia și cu Angela Mercedes Ospina de Nicholls,
Directorul General al Agenției Prezidențiale pentru Cooperare din Columbia.
Totodată, în marja conferinței ONU de la Buenos Aires, oficialul român a găzduit un dejun de
lucru cu oficiali din state din Africa sub-sahariană (Botswana, Congo, Camerun, Gambia,
Zimbabwe), prilej cu care a promovat, de asemenea, candidatura României pentru un loc de
membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU.
În luna mai a avut loc, în premieră, participarea României la Reuniunea Consiliului Afaceri
Externe și Comunitare (COFCOR) al statelor membre ale CARICOM, la Nassau/Bahamas.
Viceprim-ministrul român a avut o intervenție în plen și 15 întâlniri bilaterale separate cu
Secretarul General al CARICOM și miniștrii de externe ai tuturor celor 14 state membre
CARICOM. A fost promovată candidatura României pentru mandatul de membru nepermanent în
Consiliul de Securitate al ONU și a fost reiterată voința fermă de a deveni un partener activ al
regiunii în relația cu UE, de a dinamiza dialogul politico-diplomatic și schimburile comerciale și
de a crea cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea cooperării sectoriale bilaterale.
Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut, în
decursul aceleiași luni, întrevederi cu delegația Vietnamului condusă de domnul viceprim-ministru
Uong Chu Luu, vicepreşedintele Adunării Naţionale a Vietnamului și cu miniștri de externe, alți
oficiali, ambasadori și diplomați ai statelor Benin, Burkina Faso, Burundi, Liberia, Madagascar,
Tanzania, Kiribati, Insulele Marshall, Papua Noua Guinee, Samoa, Tuvalu, Ghana. Cu ocazia
fiecărei întrevederi a fost promovată candidatura României pentru mandatul de membru
nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în perioada 2020-2021.
De asemenea, în perioada 31 mai–3 iunie, viceprim-ministrul a participat la cea de-a 17-a
conferință a Dialogului IISS Shangri-La organizată la Singapore, în cadrul căreia a avut întrevederi
bilaterale cu ministrul japonez al apărării, Itsunori Onodera, cu viceprim-ministrul statului Qatar,
Khalid Al-Attiyah, cu viceprim-ministrul Regatului Cambodgiei, Tea Banh, şi cu viceprimministrul Regatului Thailandei, Prawit Wongsuwan, iar în perioada 7-8 iunie, în marja summitului liderilor femei de la Vilnius, viceprim-ministrul a avut o serie de întrevederi bilaterale cu
delegațiile din Malaysia, condusă de Zuraida Kamaruddin, ministrul pentru locuințe și guvernare
locală, Republica Macedonia și Republica Uniunii Myanmar.
Relațiile în plan bilateral și multilateral (cu accent pe cooperarea în cadrul ONU) cu statele Alianței
Pacificului (Chile, Columbia, Mexic, Peru) au primit un impuls substanțial prin participarea
viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României la reuniunea
Consiliului Miniștrilor Alianței Pacificului cu Statele Observatoare, în marja Summit-ului Alianței
Pacificului (Puerto Vallarte, 23-24 iulie), unde a avut întrevederi bilaterale cu oficiali din aceste
state.
De asemenea, viceprim-ministrul a avut o serie de întrevederi și cu ambasadorul Emiratelor Arabe
Unite în România (23 martie), cu miniștrii afacerilor externe din Iordania, Oman și Bahrein, în
marja conferinței ministeriale cu tema „Promovarea unui viitor pașnic și sigur în Orientul
Mijlociu", desfășurată în Polonia 13 (februarie), cu ministrul ghanez al afacerilor externe (27
martie), cu Miroslav Lajcak, Președintele Adunării Generale a ONU și Amina J. Mohammed,
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Secretar General adjunct al ONU (9 aprilie), cu vice-preşedintele şi ministrul afacerilor externe al
Guyanei, Carl B. Greenidge, cu ministrii de externe ai Azerbaidjanului și Japoniei, în marja
participării la cea de-a 73-a Adunări Generale a ONU de la New York (26 septembrie), iar pe 6
decembrie a participat la reuniunea Grupului şefilor de misiuni diplomatice din America Latină şi
Caraibi (GRULAC), acreditaţi la Bucureşti, la care au luat parte și ambasadorii statelor Argentina,
Brazilia, Chile, Mexic, Peru și Venezuela, precum și cu însărcinatul cu afaceri al Cubei.
Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a participat la
Apia (Samoa), în perioada 29 octombrie-2 noiembrie, la reuniunea regională Small Island
Developing States Accelerated Modalities of Action (S.A.M.O.A. Pathway), și a avut întrevederi
bilaterale cu delegațiile din Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia,
Insulele Solomon, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu și Vanuatu.
La 1 decembrie - cu ocazia participării la învestirea președintelui Mexicului - au avut loc
întrevederi cu vice-președintele Argentinei, ministrul de externe și cel al economiei mexicane, în
cadrul cărora demnitarul român a subliniat importanța valorificării oportunităților de cooperare
bilaterală și a promovat candidatura României pentru obținerea locului de membru nepermanent
în Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021.
Urmare a demersurilor intense și susținute în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, s-a reușit
obținerea unui număr încurajator de angajamente scrise și orale în favoarea României.
6. Continuarea demersurilor pentru promovarea candidaturii României la Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
În toate întâlnirile avute de la preluarea mandatului, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice a susținut și promovat candidatura României la OCDE, subliniind
expertiza deținută de România, inclusiv în cadrul întrevederilor bilaterale avute cu secretarul
general al OCDE, Angel Gurria, a directorului pentru relații globale din cadrul Secretariatului
General al OCDE, Andreas Schaal, precum și cu prilejul participării la Conferința OCDE la nivel
înalt ”O nouă agendă de reforme pentru o Europă de Sud-Est mai competitivă”, care a avut loc la
sediul Organizației, la Paris.
Acest obiectiv important de politică externă a fost promovat în mod susținut și cu ocazia vizitelor
de lucru în SUA, fiind obținută susținerea fermă a Administraţiei americane pentru candidatura
României la OCDE.
7. Consolidarea dimensiunii economice a politicii externe – prin revigorarea diplomaţiei
economice cu accent pe promovarea în exterior a produselor şi serviciilor naţionale și
atragerea de investiţii în România, dar și încurajarea unei prezențe mai consistente a
firmelor românești pe piețele externe, inclusiv prin acțiuni de promovare în cadrul
evenimentelor de anvergură la nivel internațional
În strânsă colaborare și coordonare cu ministerele de resort, au fost continuate eforturile pentru
implementarea unuia dintre obiectivele majore ale programului de guvernare, respectiv
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 prezențe mai consistente a firmelor românești pe piețele externe.
Cu titlu de exemplu, au fost promovate, în planul securității energetice, proiectele de interes
național menite să asigure o diversificare a surselor externe și rutelor de transport, precum proiectul
BRUA. De asemenea, a fost urmărită valorificarea potențialului de noi surse interne și
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concretizarea proiectelor de interconectare a rețelelor de energie între România și vecinii săi, cel
mai important fiind momentul inaugurării lucrărilor la gazoductul Ungheni-Chișinău.
De la preluarea mandatului, a fost asigurată, inclusiv din dispoziția premierului României,
reprezentarea Guvernului la conferințe și alte evenimente de anvergură, precum:
Reprezentarea Guvernului României la Forumul Economic de la Davos, după o absență de 15
ani a oficialilor români la acest eveniment, prilej cu care demnitarul român a prezentat mesajul
prim-ministrului și Guvernului României cu privire la angajamentul și demersurile României
pentru dezvoltare economică sustenabilă și racordarea la noile realități economice ale revoluției
4.0 și ale provocărilor implicite ale acesteia.
Cu ocazia participării la lucrările Forumului, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice a luat parte la o serie de conferințe și paneluri de discuții, în cadrul cărora
a prezentat mesajul prim-ministrului și Guvernului României pe teme de interes curent, respectiv:
”Potențialul economiei digitale ca motor de dezvoltare pentru Europa Centrală și de Est” – a fost
evidențiat angajamentul Guvernului României de a acorda o importanță deosebită digitalizării și
securității cibernetice, acestea fiind și două dintre dosarele cu greutate gestionate pe durata
Președinției României la Consiliul UE, unde țara noastră își poate valorifica resursele și expertiza;
”Informal Gathering of World Economic Leaders” (IGWEL), la dezbaterea ”Europa – moment
crucial sau moment de cotitură?”; ”Crearea de parteneriate solide pentru prosperitate și pace în
Balcanii de Vest” – a fost transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă privind stabilizarea
şi securitatea Balcanilor de Vest, pentru menţinerea extinderii ca prioritate pe agenda UE.
Tot în marja Forumului Economic de la Davos, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice a avut o serie de întrevederi cu oficiali din țara gazdă (Ueli Maurer,
președintele Confederației Elvețiene, Marina Carobbio Guscetti, preşedinte al Consiliului Naţional
elveţian), din statele membre UE (Ursula von der Leyen, ministrul Apărării din Germania, Mateusz
Morawiecki, prim-ministrul Poloniei, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Jacek
Czaputowicz Miroslav Lajčák, ministrul afacerilor externe al Slovaciei, Chrystia Freeland,
ministrul afacerilor externe al Canadei, Tony Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii), statele
cu care România are parteneriate și relații speciale (Tudor Ulianovschi, ministrul afacerilor externe
şi integrării europene din Republica Moldova, Taro Kono, ministrul de externe al Japoniei, Carrie
Lam, director executiv al Regiunii administrative speciale Hong Kong), alte state cu care România
are relații bilaterale deosebit de importante (Tharman Shanmugaratnam, viceprim-ministrul
Republicii Singapore, prim-ministrul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, Iván Duque Márquez,
președintele Columbiei), organizații internaționale (António Guterres, Secretarul General al ONU,
Angel Gurria, Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE), Victor Chu, co-președinte al International Business Council), cu fondatorul Forumului
Economic Mondial de la Davos, Klaus Schwab, reprezentanți ai marilor companii (Kent Walker,
vicepreședinte al Google) și think tank-uri (Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic
Council). În cadrul întrevederilor a fost reiterat angajamentul Guvernului României față de relația
transatlantică, valorile democratice, promovarea și obținerea sprijinului pentru candidatura
României pentru un loc nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pentru
candidatura României la OCDE, aprofundarea cooperării la nivel bilateral, la nivel european,
precum și în cadrul formatelor de cooperare regională precum Inițiativa celor Trei Mări, extinderea
cooperării economice și atragerea investițiilor străine în economia României.
Participarea la Conferința de securitate Shangri-La Dialogue, a 17-a conferință anuală de
securitate pentru Asia, cunoscută sub numele ,,Dialogul IISS Shangri-La”, fiind primul
demnitar român invitat la această conferință de prestigiu și referință, și la prima ediție a
Forumului Economic organizat de Fundația Bloomberg - Bloomberg New Economy Forum,
ambele derulate în Republica Singapore, în iunie și noiembrie.
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În marja forumului Shangri-La, vicepremierul român a avut o serie de întrevederi bilaterale cu
viceprim-ministrul coordonator pentru securitate națională din Republica Singapore, Teo Chee
Hean, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, Vivian Balakrishnan, prima
bilaterală în ultimii 15 ani, şi cu David Koh, secretar adjunct şi director în domeniul apărării
cibernetice în cadrul Ministerului Apărării din Singapore. Întrevederile cu înalții oficiali din
Singapore au evidențiat necesitatea consolidării dialogului politico-diplomatic dintre România și
Singapore, cu accent pe dezvoltarea potențialului semnificativ de cooperare în sectorul economic
și în domenii precum securitatea cibernetică, cercetare-dezvoltare, educație și IT&C.
În contextul participării la prima ediție a Forumului Economic organizat de Fundația
Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum ), eveniment care a reunit lideri de prestigiu din
sferele politică și economică, precum și reprezentanți de top ai mediului de afaceri din peste 60 de
țări, viceprim-ministrul român a avut o serie de întrevederi bilaterale cu Michael Bloomberg,
fondatorul Bloomberg și al 108-lea primar al orașului New York, Henry Kissinger, Președinte de
onoare al Bloomberg New Economy Forum (BNEF), fost secretar de stat al Statelor Unite și
consilier în domeniul securității naționale, Peter Mandelson, fost Comisar pentru Comerț și
viceprim-ministru britanic, Tharman Shanmugaratnam, viceprim-ministrul Republicii Singapore,
Ong Ye Kung, ministrul educației din Singapore, Abul Hassan Mahmood Ali, ministrul afacerilor
externe al Republicii Populare Bangladesh, Giorgi Kobulia, ministrul Economiei și Dezvoltării
Durabile din Georgia precum și cu Darren Woods, directorul general ExxonMobil, Danny
Alexander, vice-președintele Asian Infrastructure Investment Bank şi Lim Chow Kiat, CEO al
Government Investment Corporation Singapore.
Participarea, în noiembrie 2018, la două sesiuni în cadrul celei de-a 3-a ediții a Summit-ului de
la Salonic, dedicat perspectivelor europene, conectivității, dezvoltării industriale și cooperării în
Balcanii de Vest, organizat sub egida Președinției Republicii Elene: ”Cooperarea regională ca
parte a integrării europene” și ”Securitatea energetică în regiune”, în cadrul cărora a prezentat
mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă referitor la menținerea angajamentului față de proiectul
european și procesul de extindere al UE.
Participarea la Forumul Economic de la Delphi, prilej cu care a participat la sesiunea plenară,
din deschiderea Forumului, la sesiunea pe tema „Shifting Forces in the Regional Energy
Ecosystem”, la dejunul de lucru cu delegația Atlantic Council și a avut întrevederi bilaterale cu:
Alexis Tsipras, prim-ministru al Republicii Elene și Georgios Stathakis, ministrul elen al energiei
și schimbărilor climatice, în format pull aside, precum și Georgios Katrougalos, ministrul elen de
externe. Oficialul român a reiterat faptul că Guvernul Dăncilă este un susținător puternic al oricărei
forme de cooperare regională care poate aduce valoare adăugată în ceea ce privește securitatea
aprovizionării cu energie, fiind deschis la explorarea inițiativelor relevante în domenii precum
securitatea energetică, interconectivitatea rețelelor și coridoarelor de transport. În context, a
evidențiat importanța proiectului interconectorului BRUA, un bun exemplu de prioritate regională
susținut financiar de către Comisia Europeană, care va contribui la securitatea regională a
aprovizionării. Totodată, a arătat că principalul obiectiv al României, în special în contextul
deținerii Președinției Consiliului UE, este avansarea integrării pieței regionale, prin norme de
reglementare și dezvoltarea infrastructurii necesare în cadrul inițiativei Uniunii Europene privind
energia și în conformitate cu obiectivele Comunității Energiei. În cadrul discuțiilor bilaterale, a
reiterat angajamentul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului României pentru
asigurarea dinamicii dialogului bilateral la nivel înalt, creșterea volumului schimburilor
comerciale, consolidarea cooperării în domenii sectoriale precum securitatea energetică,
transporturile și turismul. Vicepremierul Birchall a transmis premierului grec Tsipras mesajul
premierului Viorica Dăncilă de felicitare pentru încheierea Acordului de la Prespa cu Macedonia
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de Nord și pentru ratificarea acordului de către Parlamentul de la Atena, ca o realizare majoră
pentru stabilitatea Balcanilor de Vest.
Co-prezidarea reuniunii ministerială UE-Angola, desfășurată la Luanda, Republica Angola, parete
din responsabilitățile României în calitate de președinte al Consiliului UE. Cu această ocazie,
viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a subliniat că dezvoltarea
cooperării economice și promovarea creșterii sustenabile sunt principalele priorități ale
parteneriatului dintre UE și Republica Angola. În cadrul Summitului au fost analizate posibilitățile
de implementare a Noii Alianțe Africa-UE pentru investiții durabile și locuri de muncă, precum și
problematicile legate de buna guvernare și drepturile omului.
Participarea la cea de-a II-a ediţie a conferinţei "Connecting Europe through Innovation", la
care a luat parte și comisarul european pentru Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri,
Elzbieta Bienkowska. În mesajul prim-ministrului a fost subliniată importanţa inovaţiei şi a noilor
tehnologii, precum și necesitatea de a integra sectorul turistic în domeniul comerţului electronic.
De asemenea, a fost evidențiată susținerea încă de la început de către România a demersurilor la
nivel european privind dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și crearea
şi dezvoltarea unei reţele atotcuprinzătoare, care să asigure conexiunea cu regiunile mai
îndepărtate ale Uniunii, în măsură să contribuie la eliminarea dezechilibrelor de dezvoltare estvest la nivelul Uniunii.
8. De la preluarea mandatului viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor
strategice a asigurat reprezentarea la acțiuni de referință de pe agenda diplomatică,
destinate promovării intereselor de politică externă ale României
În continuare, sunt prezentate, selectiv, acțiunile și evenimentele cu relevanță sporită.
“Forumul Liderilor Guvernamentali din Europa 2018”, desfășurat la Milano (februarie 2018), unde
a fost subliniat angajamentul României pentru o mai bună conectare a cetățenilor la actul de
guvernare, în acord cu principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă şi în conformitate cu
prevederile Programului de Guvernare 2018-2020.
Evenimentul ,,Inspirational Women stories”, organizat de Ambasada Israelului în România (martie
2018).
Vizita în Macedonia, pentru participarea la evenimentele comemorative ocazionate de împlinirea
a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia (martie 2018).
Întrevederea de lucru cu delegația UNICEF România, condusă de Pieter Bult, reprezentantul
UNICEF în România, în vederea continuării proiectelor comune din cadrul cooperării de peste 27
de ani dintre România și UNICEF, în conformitate cu Programul de țară al UNICEF pentru
România 2018 – 2022 (martie 2018).
Participarea la Conferința OCDE la nivel înalt ”O nouă agendă de reforme pentru o Europă de
Sud-Est mai competitivă” de la Paris (aprilie 2018).
Participarea la lucrările Summitului Femeilor Lideri Politici (Women Political Leaders – WPL),
prestigioasă rețea globală a femeilor-politician din întreaga lume, eveniment care a avut loc la
Vilnius, Lituania, în luna iunie 2018. A fost transmis mesajul prim-ministrului Guvernului
României, Viorica Dăncilă, referitor la contribuția fundamentală a femeilor lideri în era
globalizării, evidențiind rolul esențial al femeilor în evoluția politică și dezvoltarea economică a
societății, mai ales în contextul provocărilor majore pe care le traversează societățile actuale.
Participarea la deschiderea celei de-a 59-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Matematică, care
s-a desfășurat în perioada 3-14 iulie 2018, în municipiul Cluj-Napoca, prestigiosul concurs reunind
21

peste 900 de invitați străini și mai mult de 600 de tineri participanți din peste 100 de țări, cei mai
buni elevi la matematică din întreaga lume.
Participarea la „International Business Forum”, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care a reunit autoritățile publice centrale și locale din sfera
economică, ambasadori și reprezentanți economici ai ambasadelor acreditate la București,
reprezentanți ai mediului de afaceri din România și investitori străini (august 2018). Cu această
ocazie, a fost reiterat angajamentul Guvernului României privind asigurarea unui climat favorabil
investițiilor și dezvoltării afacerilor.
Participarea la Conferința Internațională „Combaterea traficului de persoane – o luptă continuă”,
organizată la Palatul Parlamentului de către Grupul pentru combaterea traficului de persoane din
Parlamentul României (octombrie 2018). Evenimentul a reprezentat un bun prilej pentru abordarea
unei teme de maximă actualitate în prezența a numeroși actori instituționali, invitați ai unor
instituții de profil din alte țări, reprezentanți ai ONG-uri de profil și ai mass-media.
Participarea la Conferința șefilor de stat și de guvern ai țărilor care au în comun limba franceză, în
Armenia, la Erevan, pe agenda reuniunii aflându-se teme relevante precum adoptarea unor
documente și rezoluții privind problematica spațiului francofon, alegerea Secretarului General al
Francofoniei pentru mandatul 2018-2022, dezbateri privind situațiile de criză din spațiul francofon
și acceptarea de noi membri în Organizația Internațională a Francofoniei (octombrie 2018).
Participarea la Forumul Global al Femeilor Lideri Politici (WPL), eveniment care a avut loc la
Reykjavík, în Islanda (noiembrie 2018). Au fost abordate teme referitoare la rolul și implicarea
femeilor într-o societate digitalizată și interconectată, precum și prioritățile României din această
perspectivă la momentul preluării Președinției rotative a Consiliului UE.
Participarea la reuniunea plenară dintre Guvernul României și Colegiul Comisarilor Europeni, în
marja lansării Președinției române la Consiliul UE (11 ianuarie).
Cu ocazia participării la lucrările Forumului Economic Mondial de la Davos (22-25 ianuarie),
viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat la o serie de
conferințe și paneluri de discuții, în cadrul cărora a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica
Dăncilă și viziunea Guvernului României pe teme de interes curent, respectiv: ”Potențialul
economiei digitale ca motor de dezvoltare pentru Europa Centrală și de Est” – a fost evidențiat
angajamentul Guvernului României de a acorda o importanță deosebită digitalizării și securității
cibernetice, acestea fiind și două dintre dosarele cu greutate gestionate pe durata Președinției
României la Consiliul UE, unde țara noastră își poate valorifica resursele și expertiza; ”Informal
Gathering of World Economic Leaders” (IGWEL), la dezbaterea ”Europa – moment crucial sau
moment de cotitură?”; ”Crearea de parteneriate solide pentru prosperitate și pace în Balcanii de
Vest” – unde a fost transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă privind stabilizarea şi
securitatea Balcanilor de Vest, pentru menţinerea extinderii ca prioritate pe agenda UE.
În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice a participat, de asemenea, la reuniunea Femeilor Lideri Politici (Women
Political Leaders – WPL, și la sesiunea de dezbateri ”Leadership-ul femeilor într-un moment
crucial”. Cu această ocazie, a transmis mesajul și aprecierile prim-ministrului Viorica Dăncilă
pentru inițiativa WPL, care demonstrează încă o dată rolul decisiv al femeilor de succes în
construirea unei lumi mai bune, fără prejudecăți și discriminare.
Tot în dimensiunea de diplomație economică, viceprim-ministrul pentru implementarea
parteneriatelor strategice a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului
României în cadrul Forumului Economic de la Delphi (28 februarie-2 martie), eveniment care a
reunit lideri politici, diplomați, economiști și reprezentanți ai celor mai importante think thank-uri
internaționale, dezbaterile concentrându-se în jurul provocărilor actuale din sfera economică.
22

Participarea la dezbaterea cu tema “Tinerii în dialog cu autoritățile: rolul tinerilor în viitorul UE”
(28 martie), în marja Conferinței pentru Tineret a Uniunii Europene. Cu această ocazie, a fost
subliniată importanța pe care Guvernul o acordă tinerilor și programelor menite să-i pună în
valoare.
Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat la conferința
„Dezvoltarea sustenabilă a industriei cinematografice din România” (2 aprilie), care s-a desfășurat
la Palatul Parlamentului în prezența a numeroși reprezentanți din domeniul cinematografiei.
Conferința a oferit prilejul unui schimb de opinii între reprezentanții Guvernului și beneficiarii de
până acum ai schemei de ajutor de stat destinată industriei cinematografice.
Participarea la evenimentul prilejuit de Campania Națională „Informare acasă! Siguranță în
lume!”, sub înaltul patronaj al prim-ministrului României (9 aprilie 2019), prin care se dorește o
informare mai eficientă referitoare la drepturile şi responsabilităţile pe care le au românii care
intenţionează să muncească, să studieze şi/sau să locuiască în alte țări.
Participarea la cea de-a 42-a ediție a ”Simfoniei Lalelelor” de la Pitești, eveniment la care
vicepremierul a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă.
Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat România, luni, 20 mai 2019, la ceremonia de
învestitură a președintelui ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Astfel, vicepremierul român a
participat la ședința Radei Supreme a Ucrainei consacrată depunerii jurământului de către
președintele ales, la recepția solemnă pentru șefii delegațiilor străine consacrată învestirii
președintelui Ucrainei și a avut o întrevedere bilaterală cu Volodîmîr Zelenski, președintele
Ucrainei. Totodată, în marja ceremoniei de învestitură, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o
serie de întrevederi bilaterale cu vicepreședintele Republicii Turcia, Fuat Oktay, cu secretarul
energiei din SUA, Rick Perry, cu președintele Georgiei, Salome Zurabișvili, și cu președintele
Parlamentului Republicii Azerbaidjan, Ogtay Asadov.
Acțiuni punctuale: celebrarea zilei de naștere a Majestății sale, Împăratul Japoniei; Ziua Națională
a Indiei; Ziua Națională a Turciei; Ziua Națională a Olandei; Ziua Națională a Slovaciei; Ziua
Națională a Cehiei; Ziua Națională a Austriei; Ziua Națională a statului Azerbaidjan; Cea de-a 70a aniversare a Statului Israel; Anul Nou Chinezesc; Ziua Națională a Coreei de Sud și Aniversarea
Parteneriatului Strategic România-Coreea de Sud; Ziua Națională a Egiptului; Ziua Națională a
Marocului; Ziua Națională a Africii de Sud; Ziua Națională a Ucrainei; Ziua Națională a
Mexicului; Ziua Africii; Ziua Națională a Libanului; Ziua Națională a Kazahstanului; eveniment
TIP SUA; ,,Inspirational Women stories”; eveniment Gala Hall of Fame Investește în educație;
World Experience Festival - Festivalul Ambasadelor; eveniment American-Romanian Business
Council (AMRO); evenimentul din cadrul Proiectului "O nouă atitudine pentru cultură! 100
România!", organizat de InfoCons; gala "SOS Satele Copiilor"; ceremonia cu ocazia comemorării
Armistițiului Primului Război Mondial și a Zilei de cinstire a tuturor celor care și-au dat viața
pentru Franța (Ceremonie de depunere de coroane la careul francez din Cimitirul Belu + Recepție);
eveniment Reunire la Centenar, organizat de Financial Intelligence; gala-dinner oferită de
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) cu ocazia celebrării a 47 de ani a UNDP
în România; eveniment dedicat Zilei Minorităților Naționale din România; spectacolul Omagial,
”Eminescu, ziditorul limbii române”; expoziția pictori romani în Franța; evenimentul "Tinerii în
dialog cu autoritățile: Rolul tinerilor în viitorul UE"; conferința pe cinematografie: Dezvoltarea
sustenabilă a industriei cinematografice din România; conferința „East European Security Threats.
The Romanian Strategic Outpost” organizată de Comisia pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională a Camerei Deputaților împreună cu Centrul European pentru Studii de
Securitate George C. Marshall.
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