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I. 
FAPTE

• PSD este partidul care s-a identificat 
cu integrarea euroatlantică a României. 

• Liderii PSD au jucat rol determinant în 
aderarea la NATO și Uniunea Europeana 
sau în întreg procesul Parteneriatului 
Strategic cu Statele Unite

• România are profil geostrategic 
foarte conturat, dar fără avantaje 
geo-economice, de prosperitate și de 
influență pe măsură. 

• Rămâne un deziderat ca România 
să fie poartă de intrare înspre și 
dinspre Europa și mare rută de comerț 
internațional.



II. 
PRINCIPIU 
FUNDAMENTAL

Politica externă a României-rezultat al 
abordării consensuale în plan intern 
– trebuie să fie coerentă, predictibilă 
și bazată pe  trei piloni fundamentali: 
substanțierea rolului României în cadrul 
Uniunii Europene, întărirea profilului 
României în NATO și consolidarea 
Parteneriatului Strategic cu SUA. 



III. 
ANGAJAMENTELE 
PSD
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III. ANGAJAMENTELE PSD

1 
Puternică dimensiune 
economică a politicii externe; 
atragerea de investiții străine, 
promovarea exporturilor 
cu înalt nivel de valoare 
adăugată și crearea de locuri 
de muncă. 

2 
Aderarea României la OCDE 
până-n 2022- obiectiv 
strategic;  

câștigarea unei noi președinții 
a OSCE în 2022.

4 
Extinderea tematică a 
triunghiului de la Weimar 
(Germania-Franța-Polonia) cu 
România

5 
Înființarea unui nou format 
de concertare pe axa Latină 
a Uniunii Europene (Franța, 
Italia, Spania, Portugalia, 
România).

3 
Adâncirea și extinderea 
Parteneriatului Strategic 
bilateral cu SUA:

 õ permanentizarea relațiilor 
între cele două Parlamente 
și Guverne, după modelul 
adoptat în cazul Poloniei. 

 õ eliminarea vizelor pentru 
cetățenii români-obiectiv 
concret dar și simbol al 
respectului ce trebuie 
acordat țării noastre și 
cetățenilor săi
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III. ANGAJAMENTELE PSD

6 
”Reinventarea”  
Parteneriatului Strategic 
România - Marea Britanie în 
zona economică, științifică, 
academică și de cercetare. 
Marea Britanie rămâne un 
partener strategic crucial 
pentru România și NATO.

7 
Resuscitarea fostului (azi 
abandonat) Coridor IX 
european și susținerea 
finanțării proiectelor de 
infrastructuri rutiere, feroviare, 
energetice și de mobilitate 
militară pe întregul flanc estic 
al NATO. 

9 
Răspunsuri în timp real la 
provocările, transformările dar 
și la oportunitățile relevate de 
consecințele complexe ale 
pandemiei COVID

10 
Multilateralismul și fundamentul dreptului internațional, 
pentru relațiile internaționale, rămân obiective esențiale 
pentru România, într-o societate mai puțin predictibilă pe fondul  
incertitudinilor globale.

8 
Parteneriatul special 
fundamentat pe identitatea 
națională comună cu 
Republica Moldova, 
politica de bună vecinătate, 
cooperarea regională 
consolidată și pragmatică



IV. 
DIPLOMAȚIA 
RELANSĂRII

O politică externă în pas cu lumea în 
schimbare
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IV. DIPLOMAȚIA RELANSĂRII

Aprofundarea și dezvoltarea parteneriatelor strategice ale 
României, în acele domenii de actualitate pe agenda europeană, cu 
accent pe relansarea economică și Pactul Ecologic European
Obiectivul central al noii Comisii Europene - transformarea Europei 
în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, 
prezentarea celui mai ambițios pachet de măsuri - Pactul Ecologic 
European, și respectiv amploarea investițiilor previzionate în acest 
scop, de 1 trilion de euro, sunt elementele care indică importanța fără 
precedent acordată eforturilor de stopare a fenomenului încălzirii 
globale și a schimbărilor climatice subsecvente

Asigurarea unei vecinătăți 
stabile, sigure și prospere

Predictibilitea politicii externe 
în ceea ce privește obiectivele 
cheie

Sprijinirea Parteneriatului 
transatlantic cu Statele 
Unite - cheia de securitate a 
continentului

Susținerea procesului 
de extindere ulterioară 
a Uniunii Europene - 
instrument de succes al 
UE care a adus stabilitate, 
democrație și prosperitate 
în regiune  

Linii directoare



V. 
UE ȘI NATO

Axe majore ale acțiunii diplomației 
românești - surse de prosperitate, 
securitate și stabilitate
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Relansarea economică 
europeană – prioritatea nr 1 
pentru România
Guvernul PSD își va asuma 
un rol mai dinamic în 
discuțiile privind relansarea 
proiectului european, reflecția 
privind viitorul Europei și 
solidaritatea UE; va acorda 
atenție prioritară analizei 
privind noile reconfigurări din 
spațiul european și în raport 
cu instituțiile europene, din 
perspectiva UE post-criză și UE 
post-Brexit

1
UE = PROSPERITATE 
Relansarea 
Economică 
Europeană ca Tren 
al Ieșirii din Criză

V. UE ȘI NATO
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 õ Aderarea la zona Euro - devine un obiectiv fundamental date 
fiind avantajele apartenenței la zona euro (acces la programe de 
relansare, împrumuturi la dobânzi mici).

 õ Aderarea la Spațiul Schengen - rămâne un obiectiv valabil. 
România va lua în considerare un calendar realist și în 
conformitate cu interesele sale economice și sociale.

 õ MCV – demersuri reînnoite de finalizare a mecanismului, pe baza 
progreselor înregistrate, precum și prin participarea României la 
noul mecanism general european de evaluare privind statul de 
drept, care trebuie să elimine discriminarea aplicată României și 
Bulgariei față de celelalte membre UE.

 õ Mecanismul Financiar Multianual - continuarea demersurilor 
energice pentru obținerea alocărilor pentru politicile comune 
agricolă și de coeziune, dar și a celor aferente pachetului de 
redresare.

 õ Green Deal - ca vehicul predilect pentru reformarea și relansarea 
proiectului european. Interesul României este de a corela resursele 
dedicate tranziției verzi cu cele alocate relansării post-criză.

1
UE = PROSPERITATE 
Alte dosare 
importante

V. UE ȘI NATO
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 õ Drepturile omului/valorile democratice - România are nevoie 
de un profil mai activ de promotor al drepturilor omului și valorilor 
democratice.

 õ Circulația forței de muncă - România poate pleda în favoarea 
unui sistem în care statul angajator să acorde lucrătorilor 
detașați și sezonieri garanții pentru situații de criză și pentru 
repatriere în cazuri de forță majoră. România trebuie să obțină 
beneficii politice în relația cu statele gazdă, îndeosebi cele 
europene.

 õ Extinderea UE și raporturile cu statele din Parteneriatul Estic

1
UE = PROSPERITATE 
Alte dosare 
importante

V. UE ȘI NATO
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Obiectiv: consolidarea securității României prin NATO dar și prin 
girarea progresului european în domeniul apărării. 
România are nevoie de o consolidare a flancului estic al Alianței 
dar și de o politică de securitate pentru o reală armonizare a 
parteneriatul strategic cu SUA cu proiectele de apărare europeană, 
în conlucrare cu Franța și Germania.

2
NATO = SECURITATE

V. UE ȘI NATO
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România trebuie să susțină consecvent, în orice context, mai ales la 
nivel european, încurajarea reangajării SUA în plan internațional și 
importanța vitală a parteneriatului transatlantic.

Atenție prioritară pentru:
 õ consolidarea cooperării bilaterale în plan politic, 
 õ intensificarea cooperării în plan militar, inclusiv în ceea ce privește creșterea 

prezenței efectivelor militare americane pe teritoriul României; 
 õ dezvoltarea cooperării pe linia securității energetice și a securității 

cibernetice; 
 õ modernizarea programelor de energie nucleară civilă; 
 õ întărirea dimensiunii economice și de investiții; 
 õ dezvoltarea cooperării în domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și cultură și 

educație; includerea României în programul Visa Waiver. 

O atenție sporită va trebui acordată promovării Inițiativei celor Trei Mări 
atât ca modalitate de angajare strategică a SUA în Europa Centrală și de 
Est, cât și pentru implementarea proiectelor regionale de interconectare 
cu relevanță strategică pentru România care ar urma să fie finanțate în 
acest cadru.

3
PARTENERIATUL 
STRATEGIC CU 
STATELE UNITE 
ALE AMERICII 
= SECURITATE, 
DEMOCRAȚIE, 
PROGRES 
ECONOMIC ȘI 
SOCIAL

V. UE ȘI NATO
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O politică regională 
mai activă, în primul 
rând față de Republica 
Moldova, dar și față 
de celelalte state 
vecine. România este 
un actor strategic care 
garantează siguranța 
granițelor externe 
ale UE, iar statele 
vecine sunt nu doar 
parteneri de dialog, ci 
și de proiecte concrete 
de infrastructură 
regională și 
europeană, menite să 
le aducă mai aproape 
de UE.

4
REGIUNE = 
INFLUENȚĂ 

V. UE ȘI NATO
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Lansarea unui proces de regândire a diplomației economice cu 
perspective pe termen scurt, mediu și lung. 
În 2020, trei din cele cinci economii de top ale lumii vin din Asia: China, 
Japonia, India. România are nevoie de o regândire sistemică a 
dinamicii globale de putere și a transferului global de prosperitate 
către lumea în dezvoltare și piețele emergente. 
În paralel cu diversificarea către țări ale G20, nu trebuie ignorată 
aprofundarea relațiilor cu actorii majori din G7, precum Marea Britanie, 
dincolo de Brexit. 

5
STRATEGIE 
GLOBALĂ = SUCCES

V. UE ȘI NATO
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Rețelele multilaterale și imaginea contează într-o lume caracterizată 
de concurență acerbă iar România trebuie să investească strategic în 
prieteniile globale și să regândească serios imaginea ei europeană și 
globală. 
E necesară creșterea profilului României în interiorul UE și a rețelelor de 
prietenie în Uniune, în regiune, precum și în țările și continentele care 
țintesc o relație privilegiată cu UE. 

6
REȚELE + IMAGINE = 
REUȘITĂ

V. UE ȘI NATO



VI. 
DIPLOMAȚIE 
DIGITALĂ
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La nivel tehnologic, vor continua investițiile pentru garantarea 
unui cadru de dialog diplomatic confidențial, sigur, pe baza unor 
sisteme unitare.

La nivel național, este necesară elaborarea unui set de reguli 
normative și măsuri care să permită accesul diplomației române la 
aceste procese în derulare. În acest sens, se impun:

 õ Elaborarea unei Strategii diplomatice digitale în consultare cu actorii 
relevanți la nivel administrativ, precum și cu inițiativele europene.

 õ Lansarea unui proces de investiții de capital uman, de resurse tehnologice și 
noi capacități administrative care să susțină o amplă reformă de digitalizare. 

Criza sanitară a 
accentuat procesele 
de digitalizare la 
nivel diplomatic, 
al comunicării 
internaționale, al 
negocierilor, de 
utilizare a inteligenței 
artificiale, într-
un proces de 
intensificare a 
dialogului, a cooperării 
internaționale și a 
evitării izolaționismului.

VI. DIPLOMAȚIE DIGITALĂ



VII. 
ASISTENȚA 
PENTRU 
DEZVOLTARE
România va continua să sprijine 
eforturile de coordonare ale ONU 
și UE privind răspunsul global la 
efectele pandemiei de COVID-19, în 
scopul creșterii rezilienței sistemelor 
de sănătate și al atenuării efectelor 
socio-economice în statele sărace, 
vulnerabile, cu venituri mici și medii. 



VIII. 
DIPLOMAȚIA 
CULTURALĂ
Priorități:
• promovarea limbii, culturii și civilizației 
românești în rândul diasporei române; 
• susținerea demersurilor de deschidere a 
noi lectorate de limba română în universitățile 
din străinătate; 
• cartografierea nevoilor cultural-educative 
ale minorităților românești din statele vecine; 
protejarea patrimoniului și expresiilor culturale 
specifice; 
• dezvoltarea cooperării transfrontaliere 
în domeniul cultural-educativ și sprijinirea 
promovării patrimoniului comun la nivelul 
UNESCO.

Un moment important - participarea 
României la expoziția mondială Expo 2020 
Dubai, care urmează să se desfășoare în 
intervalul 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022, în 
Emiratele Arabe Unite. 



IX. 
CREȘTEREA 
CAPACITĂȚII 
CONSULARE.
DIGITALIZARE 
CONSULARĂ
Redimensionarea și modernizarea  rețelei 
consulare – un imperativ reclamat de 
gestionarea problemelor comunității 
românești din afara granițelor, prin oferirea 
de servicii, asistență și protecție consulară de 
calitate. 
Pandemia a relevat necesitatea consolidării 
capacității de reacție la crize, iar prioritățile 
vizează digitalizarea serviciilor consulare și 
facilitarea accesului la acestea. 
Reprofesionalizarea Corpului Diplomatic 
și Consular al României prin proceduri 
de selecție, formare și evaluare  ferite de 
ingerințe politice



X. 
PANDEMIA 
DE COVID-19 
ȘI POLITICA 
EXTERNĂ
Înainte de a fi mai bine, va fi mai rău!
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X. PANDEMIA DE COVID-19 
ȘI POLITICA EXTERNĂ

4
A devenit evidentă amploarea 
interdependențelor dintre 
statele membre (resurse, 
forță de muncă, transport, 
echipamente medicale, lanțuri 
de aprovizionare), precum 
și importanța reducerii 
dependenței de terți. 

5
A crescut gradul de 
impredictibilitate în vecinătatea 
UE și NATO, în paralel cu 
campanii de dezinformare și 
amenințări hibride. 

2
A reconfirmat importanța 
consolidării și eficientizării 
sistemului multilateral și a 
extinderii alianțelor; necesitatea 
protejării ordinii internaționale 
bazate pe reguli; importanța 
reafirmării valorilor democrației 
și ale economiei de piață; 
necesitatea întăririi rezilienței 
la nivel statal și al organizațiilor 
internaționale. 

1
Criza pandemică -  „accelerator 
geopolitic” care a exacerbat 
tendințe cunoscute: mai 
puțin leadership, mai 
puțină cooperare, mai puțin 
multilateralism și mai mult 
antagonism.

3
A reconfirmat importanța 
principiilor solidarității, 
convergenței și coeziunii 
între statele membre, 
precum și importanța 
aprofundării U.E., în domenii 
precum sănătatea, 
gestionarea crizelor. 

Efecte
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X. PANDEMIA DE COVID-19 
ȘI POLITICA EXTERNĂ

4
Necesitatea consolidării 
parteneriatelor între actorii care 
împărtășesc același sistem de 
valori 

5
Consolidarea capacității de reacție 
la criză atât a statelor, cât și la nivel 
european și internațional. 

2
A reconfirmat importanța consolidării 
și eficientizării sistemului multilateral 
și a extinderii alianțelor; necesitatea 
protejării ordinii internaționale 
bazate pe reguli; importanța 
reafirmării valorilor democrației și 
ale economiei de piață; necesitatea 
întăririi rezilienței la nivel statal și al 
organizațiilor internaționale. 

1
Sistemele naționale nu sunt 
suficiente pentru o gestiune 
durabilă și eficientă a unor crize de 
amploare. Continuă să fie necesară 
consolidarea ordinii internaționale 
bazate pe reguli și îmbunătățirea 
mecanismelor multilaterale de 
avertizare timpurie și gestionare a 
crizelor (atât la nivel ONU/UE/NATO)

3
Consolidarea rezilienței

Probleme
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X. PANDEMIA DE COVID-19 
ȘI POLITICA EXTERNĂ

4
Susținerea intereselor lucrătorilor 
români din UE în privința liberei 
circulații a forței de muncă dar și a 
garanțiilor în situații de criză.

5
Continuarea activă a eforturilor de 
promovare și susținere a parcursului 
european al Republicii Moldova

2
Substanțierea rolului României în 
cadrul construcțiilor politice și a 
structurilor de securitate din care 
face parte, inclusiv necesitatea de a 
întări prezența și autoritatea NATO pe 
flancul estic și în zona Mării Negre.

1
Aprofundarea și consolidarea 
Parteneriatului Strategic cu 
Statele Unite ale Americii pe toate 
dimensiunile sale

3
Susținerea puternică a tuturor 
proiectelor și inițiativelor 
care accelerează relansarea 
economică europeană

Propuneri de 
acțiune
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X. PANDEMIA DE COVID-19 
ȘI POLITICA EXTERNĂ

9
Sprijinirea românilor aflați în funcții 
cheie în instituțiile și organizațiile 
importante; suport pentru promovare, 
atât la nivel european, cât și la nivel 
global

7
Întărirea dimensiunii economice 
a politicii externe prin promovarea 
intereselor și proiectelor companiilor și 
consorțiilor românești

6
Susținerea implicării României 
în proiectele de transformare 
democratică din vecinătatea 
României, atât în Balcanii de Vest, 
dar mai ales în Vecinătatea Estică

8
Recâștigarea influenței pe 
care România a avut-o pe piețe 
tradiționale, cum ar fi statele din 
Orientul Mijlociu, Caucaz și Africa 
de Nord.

Propuneri de 
acțiune
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X. PANDEMIA DE COVID-19 
ȘI POLITICA EXTERNĂ

13
Întărirea profilului internațional 
al României, bazat pe o viziune 
strategică a acțiunii diplomatice 
si adaptat evoluțiilor post 
pandemiei de COVID-19, cu 
păstrarea orientărilor majore, 
care să conducă la realizarea 
unei strategii de politică externă 
2021-2030.

11
Promovarea unui brand de 
țară, după modelul unor state 
nordice și baltice, care să 
atragă investițiile străine și 
care să poziționeze România 
ca vector de influență în 
Europa și în regiune 

10
Întărirea dimensiunii parlamentară a politicii 
externe, prin promovarea unor acțiuni 
comune cu forurile legislative din Statele Unite 
ale Americii, Franța, Germania, Marea Britanie 
sau Olanda pentru a consolida rolul strategic 
crucial pe care România îl joacă în regiune și 
pentru a promova proiecte strategice, cum ar 
fi aderarea României la Spațiul Schengen.

12
Înființarea, în marile capitale și centre 
economice ale lumii a unei rețele - Casa 
României - care să înglobeze oferta economică, 
culturală și turistică a României, astăzi 
fărâmițată între ICR, reprezentanțele comerciale 
sau de turism. PSD va sprijini prezența în Casa 
României și a reprezentanțelor municipiilor 
si județelor/regiunilor de dezvoltare pentru 
personalizarea ofertei la nivel sub-național.

Propuneri de 
acțiune
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