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Declarație comună  

pentru stabilirea unui Parteneriat Economic Strategic între Guvernul României și 

Guvernul Emiratelor Arabe Unite 

 

Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite (denumite în continuare "părți"), 

Afirmând că relațiile bilaterale s-au dezvoltat substanțial în ultimii 29 de ani, 

Recunoscând relațiile bilaterale excelente dintre România și Emiratele Arabe Unite și dorind să extindă 

și să dezvolte relațiile de prietenie dintre cele două state și să consolideze înțelegerea reciprocă și 

cooperarea dintre acestea, 

Recunoscând Emiratele Arabe Unite ca un partener important pentru România în Golf și în regiunea 

extinsă a Orientului Mijlociu și subliniind importanța dezvoltării în continuare a relațiilor dintre 

România și Emiratele Arabe Unite, 

Recunoscând apartenența României la Uniunea Europeană ca o sursă de noi oportunități pentru relații 

mai strânse și mai dinamice cu Emiratele Arabe Unite, 

Recunoscând poziția geostrategică a României ca graniță estică a Uniunii Europene și rolul său 

important pentru prosperitate și dezvoltare în regiunea Mării Negre, 

Reconfirmând voința părților de a continua dialogul structurat dintre ele și apreciind schimburile 

politice fructuoase dintre cele două state, precum și colaborarea lor în cadrul organismelor 

internaționale,  

Remarcând dezvoltarea cadrului juridic bilateral care reglementează schimburile și cooperarea dintre 

cele două țări, care a rezultat din excelentele mecanisme de consultare dintre cele două guverne, 

Recunoscând Emiratele Arabe Unite ca fiind unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din 

regiunea Golfului în ceea ce privește potențialul comercial și de investiții și primul partener comercial 

din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, 

Reafirmând dorința lor de a aprofunda în continuare dialogul bilateral pentru a aborda provocările 

economice și sociale, 

Salutând progresele înregistrate în cadrul primei sesiuni a Comitetului mixt interguvernamental 

România-EAU, care a avut loc la București în perioada 16-17 aprilie 2018 și exprimându-și hotărârea de 

a consolida în continuare relațiile pentru a atinge condițiile necesare prosperității și dezvoltării socio-

economice, 

Decid să stabilească un Parteneriat Economic Strategic, după cum urmează: 

DIALOGUL BILATERAL 

1. Cele două părți au hotărât să extindă relația bilaterală, în contextul apartenenței României la 

Uniunea Europeană, prezintă oportunități noi pentru ambele părți de a dezvolta inițiative 

comune. 

2. Ambele părți evidențiază voința lor  de a continua să mențină schimburi apropiate de colaborare 

între cele două ministere ale afacerilor externe, care includ cooperarea în baza cadrului juridic 

privind consultările bilaterale.  

3. Părțile subliniază importanța continuării vizitelor la nivel înalt între cele două țări pentru 

dezvoltarea, în continuare, a parteneriatului bilateral cuprinzător în toate domeniile de cooperare, 

ca angajament de perspectivă. 
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COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI DE INVESTIȚII 

4. Cele două părți hotărăsc să exploreze în continuare dezvoltarea legăturilor bilaterale comerciale 

și de investiții, în baza unui fundament solid, capabil să asigure competitivitatea, creșterea 

economică și dezvoltarea oportunităților de angajare. 

5. Ambele părți își exprimă deschiderea de a participa la viitoarele proiecte de investiții și 

industriale de interes reciproc și de a explora oportunitățile de colaborare între diferitele clustere 

(construcții de automobile, tehnologii avansate, agroalimentar, energetic, aerospațial, 

mecatronică, domeniile creative, cultură, turism, IT&C, inclusiv tehnologia de tip ”blockchain”, 

sănătate și științe medicale, construcții, maritim, textile, mobilier, energie verde și logistică). 

6. Ambele părți sunt de acord să acorde prioritate misiunilor și programelor comerciale și de 

investiții bilaterale destinate să sprijine întreprinderile mici, tineri antreprenori și înființarea de 

comunități inovative start-up, pentru a stimula creșterea economică și a asigura prosperitatea 

ambelor state. 

7. Părțile sunt de acord să reia activitatea Comisiei mixte economice, co-prezidate de ministrul 

economiei din Emiratele Arabe Unite și de ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și 

antreprenoriat din România. 

8. Ambele părți evidențiază contribuția importantă a sectorului de cercetare științifică și a pieței 

forței de muncă înalt calificate pentru economiile lor. 

9. Ambele părți își exprimă interesul continuu de a extinde și diversifica scopul bilateral de 

investiții și cooperare și de a intensifica cooperarea în sectorul financiar. 

10. Recunoscând importanța vitală a menținerii unui flux neîntrerupt de resurse energetice necesare 

pentru susținerea unei creșteri economice continue, ambele părți sunt de acord să intensifice 

consultările bilaterale privind securitatea energetică, inclusiv privind diversificarea resurselor 

energetice, participarea la proiecte energetice comune și utilizarea și dezvoltarea resurselor de 

energie regenerabilă. 

11. Cele două părți recunosc importanța stabilirii unei bune colaborări între agenții economici care 

activează în domeniul agricol din ambele state prin facilitarea contactelor și, de asemenea, prin 

prezentarea unor proiecte publice specifice care ar putea fi de interes pentru partenerii din 

Emiratele Arabe Unite.  

12. Părțile au reafirmat importanța cooperării în domeniul tehnologiilor agricole inovative, 

conservarea resurselor de apă în domeniul agriculturii și a noilor tehnologii de tip casa-verde. 

13. Cele două părți au convenit să dezvolte și să aprofundeze în continuare cooperarea în domeniul 

transporturilor, infrastructurii de transport și aviației civile. 

14. Cele două părți recunosc necesitatea de a identifica noi modalități de cooperare care să stimuleze 

inițiativele și schimburile în promovarea turismului reciproc. 

15. Ambele părți reafirmă interesul de a aprofunda cooperarea pe terțe piețe, în diferite domenii.  

16. Ambele părți sunt de acord să coopereze în domeniul infrastructurii portuare, precum și a zonelor 

logistice bazate pe cererea de piață în Constanța, pentru importul și exportul de bunuri. 

COOPERAREA SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ 

17. Ambele părți apreciază rolul pozitiv al cetățenilor lor în dezvoltarea economică, socială și 

culturală a fiecărei alte țări. 

18. Părțile au reînnoit angajamentul de a promova, în continuare, schimburile inter-umane în vederea 

susținerii înțelegerii între cele două societăți. 
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19. Părțile au reconfirmat voința de a promova schimburile intelectuale, de a purta un dialog privind 

politicile culturale și de a consolida cooperarea reciprocă în domeniile turismului și industriilor 

culturale, inclusiv conservarea patrimoniului.  

20. Părțile au reafirmat importanța promovării schimburilor culturale în domeniul artei, arhitecturii și 

muzicii.  

21. Părțile hotărăsc să extindă cooperarea bilaterală în domeniul educației, urmărind obiectivul de a 

îmbunătăți calitatea și eficiența educației și formării prin sprijinirea contactelor și a schimburilor 

de practici.  

22. Părțile împărtășesc opinia că există un potențial extraordinar pentru o sinergie mai mare între 

comunitățile științifice din cele două țări, care poate fi utilizate efectiv printr-o cooperare mai 

strânsă și schimburi de informații și cercetători între universități și instituții de cercetare din cele 

două țări.  

23. Cele două părți vor extinde schimburile între tineri din ambele țări și în domeniul sportului. 

 

Ambele părți au convenit să colaboreze pentru a adopta, în viitorul apropiat, un Plan de Acțiune care să 

stabilească pașii concreți pe care îi vor adopta pentru consolidarea și extinderea domeniului de aplicare 

al Parteneriatului Economic Strategic. 

 

Abu Dhabi, 17 octombrie 2018 

 


