
  

  ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe 

De la:  Andrei Iulian Drancă, Deputat USR  

Obiectul întrebării: Detalii privind suspendarea angajărilor la stat de la 1 iulie în contextul 

ocupării funcțiilor vacante din MAE 

 

Stimate domnule Aurescu, 

În ziua anterioară scrierii acestei întrebări, prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat 

suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie. În speranța că, la momentul în care va fi 

redactat răspunsul la această întrebare, detaliile tehnice și legale vor fi deja lămurite, vă rog  să 

îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. La momentul actual, Ministerul Afacerilor Externe a lansat 3 concursuri pentru 

ocuparea a diverse funcții, inclusiv pentru 24 de posturi consulare. În ce măsură vor 

fi afectate aceste concursuri? 

2. Vă rog să îmi spuneți dacă suspendarea angajărilor la stat face referire doar la 

crearea de noi funcții, ori se referă la ocuparea tuturor funcțiilor, inclusiv cele 

vacante. 

3. Vă rog să îmi precizați dacă Ministerul Afacerilor Externe are în plan lansarea unor 

concursuri de intrare în corpul diplomatic pentru profilul politic și/sau juridic, la fel 

ca cele care au fost lansate la concursul din 2021. 

4. Care este numărul de persoane din serviciul exterior care ocupă funcțiile prin 

detașare și nu prin concurs? Vă rog să detaliați numărul pe categorii de angajați 

(diplomați, funcționari publici etc.) 
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5. Care este numărul persoanelor din centrală care ocupă funcțiile prin detașare, și nu 

concurs? Vă rog să detaliați numărul pe categorii de angajați (diplomați, funcționari 

publici etc.) 

6. În același timp, se cuvin o serie de observații pe care aș vrea să le fac și de care 

vă invit cu cel mai mare respect să țineți cont pe viitor:  

- Concursurile lansate nu sunt caracterizate de predictibilitatea pe care, un 

minister cu un corp de elită, ar trebui să le organizeze. În timp ce pentru 

concursurile de intrare în magistratură, un candidat cunoaște data aproximativă 

a desfășurării probelor, la fel ca și în cazul altor posturi publice, examenele 

organizate de ministerul pe care îl conduceți nu oferă o predictibilitate în ceea 

ce privește data desfășurării efective a probelor. Vă invit ca pe viitor să remediați 

acest lucru, iar lansarea examenelor să ofere un calendar de desfășurare. 

- Mi s-a transmis de către persoane care au participat în diverse stadii ale 

examenului că procesul de feedback este inexistent. Mai exact, pentru proba 

scrisă, nu a fost oferit un barem în ziua desfășurării examenului, iar persoanele 

respinse la interviuri nu au primit cu feedback constructiv referitor la minusurile 

prezentate. Vă invit ca pe viitor, proba scrisă să se desfășoare în condiții de 

transparență mai ridicată, cu prezentarea baremului de corectare, iar pentru 

proba de interviu să luați în calcul oferirea de feedback participanților. 

- Vă invit să vă inspirați din concursurile organizate de instituțiile europene. 

În locul unor examene rigide, cu bibliografii stufoase, concursurile sunt axate pe 

testarea competențelor de logică și creativitate, nu pe reproducerea unor texte.  

Tinerii cu care am discutat își doresc să participe în cadrul unui concurs corect și 

transparent, însă MAE (și nu numai) încă trebuie să parcurgă pași pentru ca aceste concursuri 

organizate să se desfășoare într-o manieră transparentă. Indiferent dacă din partea 

organizatorilor există doar intenții onorabile, lacunele de organizare și lipsa explicațiilor poate 

arunca dubii asupra corectitudinii examenelor organizate, de aceea, vă invit să țineți cont de 

observațiile făcute. 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris. 

Cu respect, 

                        Andrei Iulian Drancă  

                        Deputat USR  




