BULETIN INFORMATIV
conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare
A.
Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
 Constituţia României, republicată;
 Codul Muncii, republicat;
 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie 1961, Decret
nr. 566/1968;
 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963, Decret nr.
481/1971 ;
 Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate
între Uniunea Europeană și statele membre, de pe o parte, și state terțe sau organizațiile
internaționale, pe de altă parte;
 Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.590/2003 privind tratatele;
 Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
 Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural
Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, republicată;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Lega nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 Legea nr 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi
consular al României;
 Legea nr. 572/2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic;
 Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă
umanitară
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Ordonanța de urgență nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei
publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.129/2017 ;
Ordonanța de Urgență nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului
Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de
Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb;
Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi
exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe
cale amiabilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor
cu produse cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Externe;
Hotărârea Guvernului nr.396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și
exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE în anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr.871/2018 pentru modificarea HG nr.396/2018 privind unele măsuri
referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE în anul
2019;
Hotărârea Guvernului nr.658/2018 pentru completarea anexei nr 1 la HG nr.264/2003
privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor
pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;
Hotărâre pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea
internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară;
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de
gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al
instituțiilor Uniunii Europene;
Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziția mondială 2020 ”Connecting
Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte
drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 93/2004 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei
medicale, medicamentelor şi protezelor pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al
României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe şi pentru
membrii de familie ai acestora;
Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 152/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe
a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 868/2008 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin
misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale
româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi
înfiinţarea unor institute noi, cu modificările şi completările ulterioare;
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Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului
Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic
Român, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 585/ 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi
utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate
sau care devin nefolosibile;
Hotărârea Guvernului nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protecția,
pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1.201/2012, privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă
clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior
datei de 12 aprilie 2002;
Hotărârea Guvernului nr. 70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în ţară a
acţiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum şi cheltuielile ce se
pot efectua în acest scop;
Hotărârea Guvernului nr. 325/1996 privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice,
oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe oficiale ale României în străinătate pot să
organizeze acţiuni de protocol şi reprezentare;
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi
consular al României
Hotărârea Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
Ordinul MAE 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și
ordine internă al MAE;
Ordinul nr.1658/2016 pentru aprobarea atribuțiilor Direcției Juridic, Legislație și Contencios;
Ordin nr. 890/2014, privind aprobarea Codului Etic pentru Corpul diplomatic şi consular al
României;
Ordin nr. 2122/2015, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii
Corpului diplomatic şi consular al României
Ordinul nr. 48/2010 privind aprobarea normelor metodologice de funcţionare a Centrului
Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu;
Ordinul nr. 527/24.04.2012 privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea şi îndrumarea
metodologică cu privire la controlul intern/managerial din Ministerul Afacerilor Externe;
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal;

B. Structura organizatorică
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului
Afacerilor Externe.
Ministerul este condus de ministrul afacerilor externe care îl reprezintă în raporturile cu
celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în
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justiţie. De asemenea, ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului
în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.
Ministrul delegat pentru afaceri europene, care activează în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, coordonează activitățile din domeniul afacerilor europene.
Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.
Ministrul delegat pentru afaceri europene este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi de
un subsecretar de stat.
Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului
afacerilor externe, respectiv al ministrului delegat pentru afaceri europene.
În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, şi o direcţie
pentru activitatea Agentului guvernamental. Prin
Departamentul pentru controlul
exporturilor, funcţionează ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de
produse cu dublă utilizare, controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse
militare.
Atribuţiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc
prin ordin al ministrului afacerilor externe.
În cadrul M.A.E. funcţionează, în coordonarea directă a ministrului delegat pentru afaceri
europene, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu
reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte
instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb.
În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează atât Colegiul MAE, precum şi alte
organe consultative, constituite în condiţiile legii.
Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale
cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul corpului
diplomatic şi consular al României. Personalul diplomatic şi consular activează în
administraţia centrală și în serviciul exterior.
MAE este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie
specifice, cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual.
Numărul maxim de posturi din cadrul MAE este de 2396, exclusiv demnitarii, cabinetul
ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea
ministrului delegat, din care 922 în centrala MAE, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului,
cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.
Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1474.
Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale.
În subordinea MAE funcționează instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din venituri
proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
În coordonarea MAE îsi desfăşoară activitatea:
 Institutul Diplomatic Român
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Comisia Fulbright, organizaţie binaţională, nonprofit, care administrează schimburile
educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernele României şi SUA
Institutul European din România
Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare

MAE sprijină activitatea următoarelor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale:
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţia Internaţională de Studii SudEst Europene şi Casa Americii Latine.
C.
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 Ministrul afacerilor externe : Teodor Meleșcanu
 Ministru delegat pentru afaceri europene: George Ciamba
 Secretar de stat: Victor Micula
 Secretar de stat : Dan Neculăescu
 Secretar de stat : Monica Gheorghiță
 Secretar de stat : Magdalena Grigore
 Secretar de stat : Melania Ciot
 Agent Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE - subsecretar de stat :
Costin Radu Canțăr
 Secretar general : Laura Elena Chiorean
 Secretar general adjunct : Bogdan Moisii
Funcţionari responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public: Bianca Necşa /Raluca Zamfirescu
D.

Contact

Ministerul Afacerilor Externe
Adresa: Aleea Modrogan nr. 14, sector 1, cod 011826, Bucureşti
Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti, cod 011822(intrare public)
Telefon: +40 21 319 21 08 sau +40 21 319 21 25
Fax: +40 21 319 68 62
E-mail: opinia_ta@mae.ro
Audienţe
Departamenul Consular: joi de la 11. -12.00
Direcţia Relaţii Interinstituţionale Politici şi Informaţii Publice: joi de la 13.00 – 14.00
Program de lucru:
De luni până vineri 8:30-16:30
Ministrul Afacerilor Externe
E-mail: ministru@mae.ro
Ministrul delegat pentru afaceri europene
Telefon: 021 431 15 25
Fax: 021 319 21 77
Email: cabinet.ae@mae.ro
Biroul Relaţii cu Publicul
Telefon: +40 21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25 / Interior 1352
5

Fax: +40 21 319.68.50
E-mail: relatii_cu_publicul@mae.ro
Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare
Adresa: Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, CP 011822, Bucureşti (intrare public)
Telefon: +40 21 431 13 77 (pentru relaţia cu presa)
Fax: +40 21 319.23.49
E-mail: presa@mae.ro
Departamentul Consular
Adresa: Aleea Alexandru nr. 24, sector 1, Bucureşti
Telefon secretariat: +40 21 319 68 70
Telefon: +40 21 431 16 44
Fax: +40 21 319 68 69
E-mail: drco@mae.ro
Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu
Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 50 A, sector 1
Telefon: +40 21 431 14 32, +40 21 431 16 38, +40 21 431 19 12, +40 21 431 19 14
Fax: +40 21 319 21 40
E-mail: cnpds@mae.ro
Centrul Naţional de Vize – pentru cetăţenii străini care doresc să călătorească în
România
Telefon secretariat: +40 21 232 55 07
Fax: +40 21 232 55 78
Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Telefon: +40 21 431 13 47
Fax: +40 21 319 22 29
E-mail: dag@mae.ro
Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 50A, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40 21 431 19 15; +40 374 300 293; +40 374 300 219
Fax: +40 21 431 19 18
E-mail: cabinet.agcjue@mae.ro
Departamentul pentru controlul exporturilor
Adresa: Strada Polonă nr. 8, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40 21 311 20 83
Fax: +40 21 311 12 65
E-mail: ancex@ancex.ro
Website: www.ancex.ro
E.

Buget, surse financiare,bilanţ contabil

Sursele de finanţare ale Ministerului Afacerilor Externe pot fi, după caz: alocaţii de la bugetul de
stat, venituri proprii, credite externe şi fonduri externe nerambursabile şi sunt prevăzute în
bugetul acestuia, buget care se aprobă prin lege, anual. Pe parcursul anului bugetar, Ministerul
Afacerilor Externe poate beneficia de donaţii sau sponsorizări.
Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul MAE, secţiunea « Informații de interés public » http://www.mae.ro/taxonomy/term/439/2
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F.

Programe, strategii şi documente de interes public

Ministerul Afacerilor Externe asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv
participarea la procesul de integrare europeană şi euroatlantică a României, şi colaborează la
elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a României, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare.
Informaţii detaliate se regăsesc pe pagina de internet site-ul MAE la secţiunea ‘Programe și
strategii’- http://www.mae.ro/node/35303
G.
Lista cuprinzând documentele de interes public se regăseşte la adresa
http://www.mae.ro/taxonomy/term/439/2
I.
Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în
care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes
public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, şi anume:
 Reclamația, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată;
 Plângerea se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază
teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii
sau al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu
modificările și completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la
data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_pdf/reclamatie_administrativa.p
df
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