RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUTULUI DIPLOMATIC ROMÂN
2018
I. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN
Institutul Diplomatic Român (IDR) își desfășoară activitatea în baza HG nr. 880/2005, privind organizarea și
funcționarea IDR, modificat prin HG nr. 470/2006 și HG nr. 1423/2009.
Fondat în septembrie 2005, IDR este o instituție publică subordonată Ministerului Afacerilor Externe (MAE),
concepută ca o structură menită să susțină activitatea MAE prin programe de formare profesională, cercetare
aplicată și manifestări publice variate, dedicate problematicii politicii externe și diplomației.
Activitatea IDR este finanțată din subvenții de la bugetul de stat și venituri proprii (taxe de școlarizare,
sponsorizări, donații, asistență externă, publicații, contracte de cercetare etc.) și beneficiază de o bază
materială care cuprinde o sală de conferință, o bibliotecă proprie de specialitate, precum și dotările necesare
desfășurării activităților de protocol, instruire și cercetare.
Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt, potrivit art. 4 din HG nr. 880/2005:
a) Președintele, care este de drept, ministrul afacerilor externe;
b) Consiliul diplomatic, care este format din miniștrii afacerilor externe ai României după anul 1989;
c) Colegiul director, care asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român și este numit
de președinte cu consultarea Consiliului diplomatic.
Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori având atribuții în domeniul formării
profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru MAE, și alți 2 membri având atribuții de
conducere în cadrul IDR.
Începând cu anul 2013, domnul Dan Petre este directorul general.
Potrivit dispozițiilor legale și regulamentare, IDR are drept obiect de activitate:
a) colaborarea la organizarea de către MAE a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic și
consular al României;
b) formarea profesională pentru personalul MAE;
c) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, a unor cursuri în vederea formării, pregătirii și
perfecționării în domeniul relațiilor internaționale a unor persoane din cadrul instituțiilor administrației
publice sau din mediul privat, din țară ori din străinătate;
d) furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relațiilor internaționale – studii, analize, lucrări
de specialitate – pentru MAE sau, la cerere și cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte
instituții publice sau private, din România ori din alte state, cu care există acorduri de parteneriat în
acest sens sau cu organizații internaționale;
e) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colecțiilor de
documente diplomatice și a memorialisticii diplomatice;
f) organizarea și funcționarea Bibliotecii MAE;
g) alte activități stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
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În anul 2018, activitatea Institutului Diplomatic Român s-a desfășurat în condiții normale, în baza obiectivelor
stabilite de lege, informațiile relevante cu privire la această perioadă fiind detaliate mai jos.
II. BIROUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI LOGISTICĂ
Situațiile financiare la data de 31.12.2018
Situațiile financiare la 31.12.2018 ale Institutului Diplomatic Român au fost întocmite cu respectarea
prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și
depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice OMFP 129/18.01.2019, precum și a unor
raportări financiare lunare în anul 2018. Astfel, potrivit Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor
financiare ale instituțiilor publice, la data de 31.12.2018 avem următoarele prevederi generale:
o
o
o

Situațiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a patrimoniului
aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului
de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2018;
Situațiile financiare se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de
trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de
execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative;
Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018
A. Bugetul instituției
În anul 2018 sursele de finanțare ale Institutului Diplomatic Român au fost următoarele:
Finanțare de la Bugetul
de Stat
2.650.000 lei

Venituri proprii

Donații

Donație sub formă de bunuri

278.643 lei

7.000 lei

71.396 lei

Veniturile proprii s-au obținut din organizarea a două cursuri de pregătire profesională, și anume:
ProDiplo001@IDR (42 de cursanți) și ProDiplo002@IDR (41 de cursanți). Tematica cursurilor a fost
comunicarea și protocolul diplomatic.
În anul 2018, cheltuielilor Institutului Diplomatic Român, detaliate pe capitole, subcapitole titluri, articole,
precum și alineate, au fost făcute după cum urmează:
I.

Titlul Cheltuieli de Personal

2.632.704 lei din care:
Cheltuieli salariale în bani
2.526.208 lei din care:
Salarii de
bază

Indemnizații
de delegare

Alte drepturi
salariale

2.405.918
lei

15.960 lei

104.330 lei

Cheltuieli
salariale în natură
28.250 lei

Contribuții
78.246 lei
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II.

Titlul Bunuri și Servicii

302.939 lei din care:
Bunuri și servicii

Reparații
curente

140.634 lei din care:

500 lei

Furnituri
birou

Materiale
curățenie

Încălzit,
iluminat și
forța
motrică

Apă, canal
salubritate

Carburanți
lubrifianți

Poștă,
telecomunica
ții, radio, tv,
internet

19.609 lei

4.467 lei

62.178 lei

6.584 lei

2.660 lei

13.990 lei

Materiale
și prestări
de servicii
cu caracter
funcțional
21.117 lei

Bunuri de
natura
obiectelor
de inventar
2.224 lei

Deplasări,
detașări,
transferări

Alte cheltuieli

17.246 lei

142.335 lei

Alte bunuri și
servicii
pentru
întreținere și
funcționare
10.029 lei

Protocol și
prezentare

Alte
cheltuieli
cu bunuri
și servicii

8.839 lei

133.496 lei

În anul 2018, Institutul Diplomatic Român nu a beneficiat de finanțare rambursabilă sau de fonduri externe
nerambursabile post aderare primite în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform
unor decizii/acorduri/înțelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale altor donatori.
În susținerea celor de mai sus, vă prezentăm bugetul instituției pe anul 2018, în forma aprobată:
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B. Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări
și servicii
În anul 2018, Institutul Diplomatic Român a aplicat exclusiv procedura de achiziție publică directă. Ca urmare
a analizării nevoilor, au fost realizate achiziții de produse, servicii și/sau lucrări, fără a fi identificate situații
în care acestea au depășit suma de 135.060 lei pentru produse și servicii și respectiv de 450.200 lei pentru
lucrări, fără TVA, fiind respectate prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Drept urmare, Institutul
Diplomatic Român nu a făcut achiziții prin sistemul electronic pe parcursul exercițiului anului calendaristic
de raportare.
Prezentăm mai jos, prin raportare la valoarea anuală, primele 8 contracte (mai mari de 4.000 lei per an) derulate
cu furnizorii de bunuri și servicii:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire furnizor
Fabi Total Group SRL
Engie SA
Sodexo Pass România SRL
Enel Energie Electrică SA
Eco Plus SRL
Travel Time D&R SRL
Vodafone România SA
RCS&RDS SA

Suma an 2018
47.665,70 lei
37.493,26 lei
28.250 lei
25.105,41 lei
22.173,44 lei
15.283,56 lei
4.946,57 lei
4.158,86 lei

Obiectul contractului
servicii de curățenie și materiale de curățenie
furnizare gaze naturale
vouchere de vacanță
furnizare energie electrică
papetărie și birotică
bilete de avion pentru deplasări în interes de
serviciu
servicii telefonie
servicii cablu tv

Controlul financiar preventiv. Principii contabile
a. Controlul financiar preventiv s-a exercitat cu respectarea prevederilor legale, neexistând refuz la viză a
documentelor supuse controlului.
b. Principii contabile
Elementele prezentate în situațiile financiare ale IDR la data de 31.12.2018 au fost recunoscute și evaluate în
conformitate cu următoarele principiile contabile generale:
• Principiul continuității activității. Trebuie sa se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza
principiului continuității activității.
• Principiul permanenței metodelor. Politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod
consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
• Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie
realizate pe o baza prudentă.
• Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să
corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active
și de datorii trebuie evaluate separat.
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active
și de datorii trebuie evaluate separat.

4

III. DIRECȚIA FURNIZARE EXPERTIZĂ PENTRU MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
(DFE)
Conferințele și seminarele organizate de IDR, în parteneriat cu MAE, ambasade sau alți parteneri instituționali
au inclus dezbateri pe teme de actualitate de politică externă și diplomație.
Furnizarea de expertiză către MAE a constat în redactarea de studii și analize pe teme de politică externă,
transmise cu regularitate Centralei MAE (e.g. studii tematice sau alerte cu analize săptămânale), precum și
editarea de volume ce includ documente din arhiva diplomatică.
Nr.
Crt.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Tipul/Denumirea
Conferință/seminar (CS)/Furnizare expertiză pentru
MAE (Exp. MAE)/Editare documente diplomatice (Ed.
Doc. Diplo)1
CS – „Președinția Consiliului UE – experiența Estoniei”,
organizată împreună cu MAE **
CS - Expoziție „Arhivele Unirii – Basarabia 27 martie
1918”, organizată împreună cu MAE **
CS - Masă rotundă „Creation of modern multimodal
transport infrastructure – the key to success in reviving
the Great Silk Road” (1), în parteneriat cu Ambasada
Turkmenistan din România *
CS – UN Youth Summer School on Diplomacy, ediția a
8-a **
CS – ”Președinția Consiliului UE - experiența
Bulgariei”, organizată împreună cu MAE **
CS - Seminar „Prevenirea atrocităților în masă și
genocidului”, organizată împreună cu MAE **
CS – „Conferința Japan’s Security and Foreign Policy
Challenges on the Korean Peninsula with Prof. Junya
Nishino – Japonia” *
CS – Conferința „Națiunile Unite la 73 de ani” **
CS – Conferința „Turkmenistan – the heart of the Silk
Road ” (2), în parteneriat cu Ambasada Turkmenistan *
CS - Sesiunea bilaterală România - Ucraina, organizată
împreună cu MAE **
CS – Conferința pentru marcarea a 70 ani de relații
diplomatice dintre România și India **
CS – Conferința 63 de ani de apartenență a RO la ONU
**
CS - Expoziție de arhive diplomatice pentru marcarea
centenarului Marii Uniri, în parteneriat cu arhivele
diplomatice ale MAE **
Exp. MAE - alerte cu analize și studii către MAE pe
spațiile America Latină și Caraibe, MENA, AsiaPacific, VEAC, Africa Subsahariană, spațiul European
și Transatlantic **
Ed. Doc. Diplo – „Diplomația Marii Uniri in documente
diplomatice” **

Perioadă

Numărul de
participanți

06.02.2018

50

27.03.2018

30

07.05.2018

-

23.07.2018

40

27.07.2018

50

27.09.2018
28.09.2018
12.10.2018

–

25
25

24.10.2018
25.10.2018

30
-

11.12.2018

40

13.12.2018

50

13.12.2018

30

14.12.2018

25

săptămânal/
bilunar

-

2018

-

* inițiat, realizat și coordonat de directorul general
** inițiat, realizat și coordonat de directorul DFE
1
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IV.DIRECȚIA FORMARE PROFESIONALĂ (DFP)
Programele de pregătire și perfecționare s-au adresat, în principal, angajaților Ministerului Afacerilor Externe,
dar și persoanelor cu studii superioare, care își desfășoară activitatea în cadrul administrației publice centrale
și locale sau în mediul privat, interesate de tematica relațiilor internaționale și a diplomației.
Nr.
Crt.

8.

Tipul/Denumirea
Program de pregătire și perfecționare profesională
(PPPP)2
PPPP – „Etică, deontologie și educație anticorupție”
**
PPPP – „ProDiplo@IDR - curs de comunicare și
protocol diplomatic” ** pentru personalul MAE și cel
din alte instituții publice și private
PPPP – „ForeignDiplo@IDR” ** - program destinat
diplomaților din Africa Subsahariană și Caraibe
PPPP – „ProPresidency - program de pregătire în
domneiul comunicării și al protocolului diplomat” **
destinat administrației publice centrale în vederea
pregătirii pentru preluarea Președinției Consiliului UE
PPPP – „ProDiplo 002@IDR ** – program de
pregătire în domeniul comunicării și al protocol
diplomatic pentru personalul MAE și cel din alte
instituții publice și private
PPPP – Acțiunea Diplomatică@IDR **- program de
pregătire destinat diplomaților debutanți
PPPP – „Induction Seminar for Foreign Diplomats”**program adresat diplomaților străini recent acreditați la
București cu scopul familiarizării acestora cu
actualitatea din țara de reședință
PPPP – Curs limba rusă - grupa 1, modul A2 **

9.

PPPP – Curs limba rusă - grupa 1, modul A3 **

10.

PPPP – Curs limba rusă - grupa 2, modul A1 **

11.

PPPP – Curs limba rusă - grupa 2, modul A2 **

12.

PPPP – Curs limba rusă - grupa 1, modul A4 **

13.

PPPP – Curs limba arabă - grupa 1,modul A2 **

14.

PPPP – Curs limba arabă - grupa 1,modul A3 **

15.

PPPP – Curs limba chineză - grupa 1, modul A2 **

16.

PPPP – Curs limba chineză - grupa1,modul A3**

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Perioadă

Numărul de
participanți
/absolvenți
59/50

Plătitori
/Neplătitori
(MAE)
0/59

52/51

42/10

08.09.2018 –
23.09.2018
24.09.201826.09.2018

29/29

-

50/50

0/50

01.10.2018 –
05.11.2018

63/56

41/22

01.10.2018 –
09.11.2018
21.11.2018 –
22.11.2018

44/34

0/44

33

-

09.01.2018 –
27.03.2018
24.04.2018 –
21.06.2018
15.01.2018 –
26.03.2018
23.04.2018 –
27.06.2018
03.10.2018 –
12.12.2018
09.01.2018 –
21.03.2018
25.04.2018 –
28.06.2018
08.01.2018 –
22.03.2018
24.04.2018 –
02.07.2018

13 /13

0/13

14/10

0/14

11/9

0/11

10/10

0/10

21/13

0/21

5/4

0/5

4/3

0/4

4/4

0/4

3/ 2

0/3

26.03.2018 –
30.03.2018
18.06.2018 –
27.07.2018

* inițiat, realizat și coordonat de directorul general
** inițiat, realizat și coordonat de directorul DFE, căruia i-au fost delegate și atribuțiile de coordonare DFP
2
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Activitatea desfășurată de Direcția Furnizare Expertiză către MAE și programele desfășurate de Direcția
Formare Profesională au fost derulate în coordonarea directă a directorului DFE.

V.COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
În conformitate cu prevederile art. 1 alin (1), coroborat cu art. 4 alin (5) din HG 880/2005, privind
organizarea și funcționarea IDR, prin OMAE Nr. 905/2014 a fost aprobată organigrama IDR.
ORGANIGRAMA
aprobată prin OMAE nr. 905/2014

Din totalul funcțiilor de conducere (4), în cursul anului 2018, au fost ocupate 3 funcții de conducere,
după cum urmează:
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•
•
•

Director general: Dan Petre
Director al Direcției Furnizare Expertiză pentru MAE: Mihaela Simona Spinaru
Șef al Biroului Financiar, Contabilitate și Logistică
• Ștefănuț Iacob, în perioada: 01.01.2018 -16.05.2018
• Vasile Sorin Ivașcu, în perioada: 17.05.2018 – 31.12.2018

În cursul anului 2018 și-au încetat raporturile de muncă cu IDR un număr de 7 persoane.
În cursul aceluiași an, a fost organizat un singur concurs pentru ocuparea a 2 posturi unice (de consilier
juridic și contabil șef).
La nivelul conducerii instituției a existat o singură modificare, care a survenit în cadrul Biroului Financiar,
Contabilitate și Logistică (revocarea din funcție a șefului Biroului Financiar, Contabilitate și Logistică și
numirea temporară pe această funcție a unei alte persoane).
Având în vedere restricțiile legislative la nivelul anului 2018 cu privire la organizarea de concursuri pentru
ocuparea posturilor vacante, nevoia de personal din cadrul IDR a fost acoperită prin detașare.
Detașări

Prin
acordul
părților

Prin
Începute
pensionare în 2018
anticipate

Încetate
în 2018

Fluctuații
la
nivelul
funcțiilor de conducere
Revocare
Numire
temporară

3

1

3

1

Încetare CIM

6

1

Organizare
concursuri
Număr de
posturi
scoase la
concurs
2

Venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri, la nivelul anului 2018 a fost de 8335 lei salariu brut mediu per
an.
VI. ACTIVITĂȚI DE INTERSHIP
În cursul anului 2018, IDR a organizat două programe de internship, după cum urmează:
1. Internship-ul de primăvară 2018@IDR, derulat în perioada 05 februarie – 30 aprilie. Au fost admise,
inițial, 9 persoane, dintre care au fost declarate absolvente 5.
2. Internship-ul de toamnă 2018@IDR, derulat în perioada 27 septembrie -14 decembrie. Au fost admise,
inițial, 12 persoane, dintre care au fost declarate absolvente 11.
Programele de internship au fost inițiate, realizate și coordonate de directorul DFE.
VII. COMPARTIMENTUL JURIDIC
În anul 2018, IDR a fost implicat într-un număr total de18 dosare, aflate pe rolul instanțelor de judecată în
diverse stadiu de soluționare.
Toate litigiile au fost de natură civilă, fiind împărțite în 4 categorii: litigii de muncă, contestații la executare,
acțiuni în pretenții, acțiuni în contencios administrativ.
Menționăm faptul că, pe parcursul anului 2018, compartimentul juridic, alături de celelalte departamente, a
fost implicat și în alte activități, dintre care menționăm:
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•
•

actualizarea/crearea regulamentelor/procedurilor astfel încât IDR să își desfășoare activitatea cu
respectarea normelor legale în vigoare;
încheierea/modificarea contractelor utilizate în desfășurarea activităților curente.

Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2018
Nr.crt.

1.

Obiect litigiu

Litigii de muncă

Număr litigii

6

Număr litigii
soluționate la
31.12.2018
Fond

Definitiv

1

4

Soluții

Favorabile
IDR
4
1 fond
3 definitive

Nefavorabile
IDR
1
definitiv

Context:
Dosarele având ca obiect litigii de muncă sunt grupate în trei categorii:
• Dosare care vizează contestarea unor sancțiuni disciplinare
• Dosare care vizează obligația de a face (prin care s-a încercat obținerea unor drepturi salariale
suplimentare
• Contestația unor decizii de desfacere a contractului de muncă ca urmare a punerii în aplicare a
deciziei curții de conturi
2.
Contestații la
5
1
4
5
executare
1 fond
4 definitive
Context:
Obiectul dosarelor vizează, în principal, termenul de plată al sumelor datorate de IDR, în unele situații
fiind contestată și modalitatea de actualizare a sumelor. Creditorii din aceste dosare sunt foști angajati ai
IDR, iar litigiile care au generat creanța au fost litigii de muncă.
3.

Acțiuni în pretenții

6

4

1

-

5
4 fond
1 definitivă

Context:
Dosarele au la bază Decizia Curții de Conturi nr.10/2015, prin care IDR a fost obligat să facă demersuri
pentru recuperarea prejudiciilor care care au fost cauzate IDR prin plata unor drepturi salariale nedatorate,
nerecuperarea unor taxe de curs, plata unor drepturi salariale ca urmare a anulării unor decizii de
concediere, neîncasarea contravalorii unor utilități, datorate în baza unor protocoale.
4.

Contestații ale
Deciziilor Curții de
Conturi

1

1

-

1

-

Context:
În urma controlulul efectuat de Curtea de Conturi în anul 2017, prin măsura dispusă la pct.II.1. din Decizia
nr.3/2017 și prin Încheierea CC nr.26/2017 s-a statuat în sarcina IDR obligativitatea recuperării de la
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salariați a indemnizației de reprezentare de care au beneficiat în anul 2016, precum și a taxelor ocazionate
de plata acestor drepturi salariale.
IDR a contestat această măsură, solicitând totodată suspendarea ei până la soluționarea definitivă a
litigiului.
Dosare aflate în evidența birourilor de executare silită în care IDR are calitatea de creditor
Nr.crt.
1.

Izvorul creanței
Hotărâri
judecătorești

Nr.dosare
7

Nr.creditori
8

Context:
Dosarele de executare silită au ca obiect creanțe rezultate din admiterea de către instantele de judecată a
contestațiilor la deciziile de desfacere a CIM, 5 dintre aceste fiind date în aplicarea Deciziei Curții de
Conturi nr.10/20.03.2015 și două având ca obiect abaterii disciplinare.
Observații:
Menționăm că în afară de aceste dosare pentru care s-a declanșat executarea silită, la finalul anului 2018
IDR mai avea calitatea de debitor față de 2 foști salariați ai IDR, pentru care s-au efectuat plăți în baza
hotărârilor judecătorești.
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