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Cuvânt 

la deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM  

al Universității de Vest din Timișoara 

Excelenței Sale, Doamnei Ambasador  

SIMONA MIRELA MICULESCU  

 

Distinsă doamnă Ambasador Simona Mirela Miculescu, 

Stimați membri ai comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara, 

Dragi invitați, Dragi studenți,  

Onorat auditoriu, 

 

Una dintre preocupările Universității de Vest din Timișoara, ca universitate comprehensivă, 

este să își apropie valorile incontestabile ale diverselor domenii de excelență, conștientizând că 

universitățile sunt în prezent instituții care pot să servească drept catalizatori sociali. Asumându-și 

rolul cu care a fost investită de fondatorii săi, anume de principal centru de cunoaștere în regiunea 

de vest a țării, de promotor al culturii, asumându-și rolul de pilon de sprijin al societății, 

Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultățile sale, încearcă constant să ofere binemeritata 

recunoaștere a unor nume importante din lumea științifică, culturală, artistică, economică, socială 

sau politică și să aducă în prim plan modelele adevărate pentru generațiile tinere. 

Astăzi, avem deosebita onoare de a o primi în rândurile comunității academice din 

Universitatea de Vest din Timișoara, pe Doamna Simona Mirela Miculescu, un diplomat de valoare 

al României. Este o mare responsabilitate pentru noi și suntem onorați să vă avem, începând din 

acest moment, alături, în calitate de colegă, în comunitatea noastră academică. 

Această nominalizare reprezintă o recunoaştere a contribuţiilor deosebite ale Doamnei 

Miculescu în lumea diplomației, la promovarea culturii și valorilor românești la nivel internațional 

și în apărarea principalelor obiective ale Organizației Națiunilor Unite: asigurarea păcii mondiale, 

respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional.  

Doamna Simona Mirela Miculescu este un model de perseverență și de succes obținut cu 

multă muncă, pas cu pas, fără a se teme să deschidă drumuri noi. Este prima femeie purtător de 

cuvânt din istoria Ministerului Afacerilor Externe, prima promotoare a României prin site-uri 

oficiale pe Internet, prima femeie din istoria diplomatică a României cu rang diplomatic de 

Ambasador, prima doamnă care a condus Misiunea Permanentă a României pe lângă Națiunile 

Unite...Și acestea sunt doar câteva repere din cariera diplomatică impresionantă pe care laureata a 

parcurs-o până în prezent.  
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Îndeplinirea misiunii diplomatice asumate a fost pentru laureata de astăzi dublată și de o 

prezenţă reamarcabilă în spaţiul public, marcată de o înaltă responsabilitate civică și morală, ceea 

ce îi conferă un profil uman și intelectual aparte, de proeminentă personalitate a diplomației române 

și statutul de reper pentru generaţiile tinere. Dacă ne referim doar la premiile primite pentru merite 

deosebite în procesul de integrare europeană și euro-atlantică a României, pentru oameni şi idei 

care mişcă ţara în bine, pentru comunicatorul anului sau pentru contribuția feminină la consolidarea 

securității în Europa centrală și de sud-est, vom înțelege multitudinea de fațete diferite ale unei 

personalități complexe și complete. 

 Complementar carierei diplomatice, Simona Miculescu are o bogată experienţă academică 

şi de comunicare publică, fiind recunoscută ca unul dintre cei mai buni experţi în domeniul 

managementului relaţiilor publice internaţionale, fiind apreciată în special datorită elaborării 

primei curricule universitare pe acest subiect. 

Universitatea de Vest din Timișoara promovează ideea conform căreia, în prezent, 

universitățile au tot mai mult rolul de a contribui la dezvoltarea societății, la popularizarea culturii, 

la respectarea drepturilor omului și la crearea premiselor pentru stabilitate politică. Considerăm că 

modelele publice, asemenea celui oferit de Doamna Ambasador, sunt necesare studenților noștri și 

societății: oameni care nu se dau bătuți, care contribuie la o mai bună imagine a României în lume, 

dar care nu uită nici să fie umani și să își crească familii frumoase și împlinite. 

Titlul onorific conferit astăzi, Doctor Honoris Beneficiorum Publicorum, reprezintă 

modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște public și pe deplin meritele 

dovedite în întreaga sa carieră diplomatică de Doamna Simona Mirela Miculescu, o formă de a-i 

mulțumi pentru toate premierele din acest parcurs, pentru tenacitatea sa, pentru reperele 

profesionale și morale oferite.  

 

Stimată Doamnă Simona Mirela Miculescu, 

 

 Astăzi, prin acordarea titlului de Doctor Honoris Beneficiorum Publicorum, 

Universitatea de Vest din Timișoara vă mulțumește pentru toate realizările Excelenței Voastre și 

pentru prestigiul adus României dincolo de granițele ei. Suntem onorați de prezența Domniei 

Voastre în Timișoara și de intrarea în rândurile comunității noastre academice. Vă urăm sănătate și 

putere de muncă și vă dorim să continuați cu aceeași dăruire pasionanta dumneavoastră activitate. 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea 

 

 

 

 

Rectorul Universității de Vest din Timișoara  
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LAUDATIO 

în onoarea  

Excelenței Sale, Doamnei Ambasador 

Simona - Mirela MICULESCU 

Ambasador, Reprezentant al Secretarului general al ONU, Director al Biroului ONU 

Belgrad, Serbia. 

cu ocazia acordării titlului de  

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM  
 

 

 

Excelența Voastră, Doamna Simona-Mirela Miculescu, 

Stimate Domnule Rector al Universității de Vest, Profesor univ. dr. Marilen Pirtea 

Stimați membrii ai Senatului, 

Distinși oaspeți, 

Dragi colegi si studenți, 

Doamnelor si domnilor, 

 

 

Comunitatea noastră academica s-a întrunit astăzi pentru a sărbători conferirea celei mai înalte 

distincții academice a Universității de Vest Excelenței Sale, Doamna Simona-Mirela Miculescu, 

una dintre cele mai importante personalități ale diplomației române.  

 

Este frustrant și dificil să încerci a elogia în câteva cuvinte personalități ce depășesc cu mult profilul 

standard al colegilor de profesie sau chiar a celor mai mulți dintre noi. Totuși, dacă ar fi să creionăm 

portretul distinsei noastre laureate, cred că nu am greși prea mult dacă l-am încadra într-o sintagmă 

dragă însăși Excelenței Sale: „inimă și rațiune”. Și „în mod neapărat în această ordine”, preciza 

într-un interviu relativ recent Simona Miculescu. Este o sintagmă la rându-i împrumutată de la ES 

Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, care o utilizează adesea alternând cu o alta sintagma 

dragă Doamnei Miculescu: pasiune și compasiune. 

 

Aproape tot ce înseamnă parcursul personal și de carieră, de la puștoaica îndrăgostită de casa 

bunicilor de la țară la soția și mama fericită a doi copii minunați, de la studenta Facultății de Litere 

a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la profesionista ce atinge cel mai înalt nivel pe care 

și-l poate dori un diplomat de carieră - să-și reprezinte țara pe cea mai largă șcenă internațională a 

lumii, Organizația Națiunilor Unite, întreg acest parcurs se poate într-un fel sau altul încadra între 

aceste două perechi de repere: inimă și rațiune, pasiune și compasiune. Aceasta pentru că, înainte 

de toate, Simona Miculescu este o sentimentală incurabilă care-și pune toate resursele emoționale 

în joc chiar și atunci, sau poate în mod special atunci când în joc sunt mize extrem de importante. 
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In același interviu, Simona mărturisea: I believe in heart. I’m very proud of being emotional. And 

I really think that when emotions are positive, nothing works better. 

 

Și în cazul Excelenței Sale, mizele cu care s-a intersectat profesional au fost cel mai adesea foarte 

mari, fie că a fost vorba de înaltele demnității ocupate în cadrul Națiunilor Unite, fie că vorbim 

despre responsabilitățile asumate în țară. Spre exemplu, în perioada 2000-2004 Doamna Simona 

Miculescu a ocupat poziția de Consilier prezidențial, coordonator al Departamentului Relații 

Internaționale al Administrației Prezidențiale. Din această postură, a asigurat coordonarea întregii 

agende diplomatice a Președintelui României într-o perioadă decisivă a istoriei contemporane a 

țării, în cursul căreia Romania a devenit membru NATO și a încheiat negocierile cu UE. Tot în 

acea perioadă a fost responsabilă pentru organizarea, pe lângă agenda internațională zilnică, a peste 

130 de evenimente majore – vizite oficiale în străinătate, vizite ale șefilor de state străini în 

România, conferințe internaționale în România (printre care primul summit care a reunit 17 șefi de 

state din Europa centrala și de est). Farmecul și entuziasmul personal, capacități excepționale de 

comunicare combinate cu o înaltă pregătire tehnică și cunoaștere teoretică și practică a câmpului 

dinamic al relațiilor internaționale au contribuit în mod sigur la îndeplinirea cu succes a unui lung 

mandat într-o asemenea poziție importantă.  

 

In cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, în care a intrat în 1991 cu un val nou de 

diplomați tineri, netarați ideologic de diversele racile ale regimului totalitar care tocmai fusese 

eliminat, a ocupat în timp poziții din ce iîn ce mai importante ce implicau responsabilități majore, 

culminând cu o carieră de excepție la vârful diplomației multilaterale, visul oricărui diplomat. 

Excepționala capacitate de comunicare, combinată cu o buna stăpânire a dimensiunilor teoretice 

ale comunicării și diplomației publice fac ca deja în 1993 Laureata noastră să marcheaze o primă 

premieră, devenind prima femeie purtător de cuvânt din istoria Ministerului Afacerilor Externe. 

Tot începând din 1993 ocupă poziția de Directoare a Direcției Relații cu Presa, pentru ca în perioada 

2007-2008 să devină Directoare a Direcției de Comunicare și Diplomație Publică. In perioada 

1994-1998 dobândește prima experiența consistentă ca diplomat, ocupând poziția de Atașat de 

presă al Ambasadei României în SUA, Washington DC.  

 

Pe parcursul acestui interval în care accentul profesional a fost pe comunicare și diplomație publică, 

doamna Simona Miculescu a avut contribuții majore în domeniul educației de specialitate, fiind, 

spre exemplu, autoarea primului curs universitar românesc de Relații publice internaționale, predat 

la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative, București, în perioada 2001 – 2004. Tot aproximativ în același interval a fost 

Profesor asociat, predând Cursul de Relații Publice Internaționale în cadrul Universității Naționale 

de Apărare. Intre 1999 și 2000 a coordonat și a realizat primul modul de comunicare din cadrul 

Academiei Diplomatice, instituție de pregătire profesională din cadrul MAE al României. Aceasta 

calificare într-un domeniu relativ nou a propulsat-o în 1999 și în diplomația multilaterală, ocupând 

poziția Coordonator al Departamentului de Informații Publice în cadrul Misiunii OSCE din 

Kosovo, Pristina (octombrie 1999 – decembrie 2000). In acea perioadă a realizat și a coordonat din 
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partea OSCE primele cursuri de comunicare pentru partidele politice din Kosovo. Ceva mai târziu, 

în perioada de reconstrucție a Irakului, Simona Miculescu a fost autoarea primelor manuale de 

Relații Publice în acel stat: « ABC-ul Relațiilor Publice » (2006), « Gestionarea Crizelor de 

Comunicare » (2007). Aceasta s-a întâmplat în perioada în care a ocupat funcția de Consilier 

principal al Guvernului Irakian pe probleme de comunicare publică în Bagdad, (februarie 2006 – 

septembrie 2007). 

 

Această muncă specializată în domeniul comunicării și al diplomației publice a fost fructificată în 

publicarea a șapte volume în domeniul relațiilor publice internaționale și a peste 60 de articole, 

studii și eseuri de comunicare, politice sau literare, traduceri și adaptări în diferite publicații sau 

volume de studii de specialitate. Evident, nu a lipsit participarea la numeroase reuniuni, 

simpozioane, conferințe pe teme politice,  diplomatice si de relații publice în țară și străinătate. Mai 

mult chiar, în anul 2000 Simona Miculescu a fost membră fondatoare a Alianței Globale de Relații 

Publice și Management al Comunicării, din 1995 fiind Membră și, ulterior, președintă (2003 - 

2005) a Asociației Române de Relații Publice. Data fiind astăzi evidența utilității și a utilizării 

mediului virtual, merită să menționăm și faptul că, tot în 1995, Doamna Miculescu a  fost 

coordonatoarea primului site oficial al României pe Internet, realizat ca atașat de presa al 

Ambasadei României în SUA. 

 

Indiscutabil însă cele mai importante realizări profesionale, care au și caracter de premieră pentru 

statul român sunt, în ordine cronologică, faptul că în 2002 Simona-Mirela Miculescu devine prima 

femeie din istoria diplomatică a României căreia i s-a conferit rangul diplomatic de Ambasador. In 

2008 devine prima femeie care a condus vreodată Misiunea Permanentă a României pe lângă 

Organizația Națiunilor Unite și în 2015, prima româncă ce a obținut un post de rang înalt în cadrul 

Secretariatului ONU, post pe care îl ocupa și în prezent.  

 

Poziția de Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar, Reprezentant permanent al României la ONU 

din New York a fost ocupată pe o perioadă de șapte ani, din iunie 2008 – iulie 2015. Pe acest 

parcurs a ocupat funcții importante precum acelea de: 

 

 Vicepreședinte al Consiliului Executiv al UNICEF (2008-2009) 

 

 Vicepreședinte al Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale 

Internaționale  (2010) 

 

 Președinte al Comisiei Speciale a ONU pentru Politică și Decolonizare a Adunării 

Generale, în cea de a 66-a Sesiune a acesteia (2011) 
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 Membru al Biroului Francofoniei la ONU, Coordonator al Grupului de Monitorizare pe 

tematica « Statul de drept, Democrație si Drepturile Omului » (2008-2012) și 

Vicepreședinte (2014-2015) 

 

 Vicepreședinte al Adunării Generale ONU, în cadrul celei de a 68-a Sesiuni (2013-2014) 

 

 Președinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Sustenabilă (2015) 

 

 Președinta de onoare a ONU Youth General Assembley 

.  

Așa cum afirmam deja, reprezentarea propriei țări în acest cadru extrem de complex al diplomației 

multilaterale, unde interacțiunile se realizează nu doar între două state ci între 192 de țări, cu dosare 

complexe și responsabilități imense, este una din cele mai înalte ținte de carieră a unui diplomat 

profesionist. In toate aceste ipostaze ocupate în cadrul ONU, Excelența Sa, Doamna Simona-Mirela 

Miculescu a demonstrat profesionalism ridicat la nivel de excelență, a abordat și a soluționat cu 

succes dosare complexe, însă întotdeauna cu acea atingere de mare finețe emoțională, artistică, 

sentimentală. Mărturie stau înregistrările video din timpul exercitării acestor înalte demnități 

disponibile în spațiul virtual. Ceea ce se poate lesne remarca în intervențiile Excelentei Sale este 

această excepțională combinație de emoție pozitivă și rațiune, cunoaștere până la cel mai mic 

detaliu a problematicilor abordate, poziții clare ce au adus privilegii și avantaje semnificative 

statului român pe care-l servește cu devotament fără rest, toate într-un spirit inconfundabil pozitiv, 

detașat, dominat de pasiunea pentru tematica abordată și compasiunea pentru cei pe care acele 

decizii sau mize urmau a le servi.  

 

Mai mult însă, faptul că mandatul de înalt reprezentat al României la ONU a fost unul de succes, 

este reflectat în mod indubitabil în aceea că la încheierea acestui mandat, în 2015, Ambasadoarea 

Simona Miculescu a primit onoarea de a ocupa un post de rang înalt în cadrul Secretariatului ONU, 

post pe care îl ocupa cu mult succes și în prezent. Astfel, la acest moment ea ocupă poziția de 

Reprezentant al Secretarului general al ONU, Director al Biroului ONU Belgrad.  

 

Inima și mintea, emoția și rațiunea, farmecul personal ales și precizia minuțioasă, pasiunea și 

compasiunea sunt prezențe ușor de identificat în mai toate acțiunile sale publice și profesionale. Și 

aici mai trebuie adăugat neapărat ceva. Intr-un alt interviu, Excelența Sa mărturisea că încă din 

copilărie, adevărata sa vocație a fost aceea de actor. Nu a putut sa urmeze o astfel de carieră datorită 

condițiilor limitative din timpul regimului comunist totalitar, însă asta nu a oprit-o din a-și cultiva, 

ca mulți dintre cei ce am trăit în acele timpuri, pasiunea pentru cultură, artă, teatru și în special 

iubirea pentru muzică, în toate formele ei. Toate aceste pasiuni le-a integrat din plin în cariera de 

diplomat, ieșind astfel din tiparele rigide ale diplomației clasice și atrăgând astfel simpatia și 

prietenia multor interlocutori pe întregul glob. Probabil puțini dintre dumneavoastră știați că 

Ambasadoarea Simona Mirela Niculescu a avut inițiativa înființării trupei rock UNRocks Music 

https://vimeo.com/144801480


 9 

Group, trupă formată în exclusivitate din ambasadori acreditați pe lângă ONU. (link: 

https://vimeo.com/144801480).  

 

Prin acest gen acțiuni, noțiunea de soft power este ridicată la nivel global, conferind noi posibilități 

de comunicare pozitivă tuturor actorilor implicați. Și aici, într-un fel, cercul se închide. Deși nu a 

reușit să joace ca actriță pe nici o mare scenă a lumii, Ambasadoarea Simona Mirela Miculescu a 

reușit în mod cert să pună în șcenă un rol de mare succes pe cea mai mare scenă a diplomației 

mondiale, Organizația Națiunilor Unite, slujind astfel într-un mod unic interesele statului român, 

în slujba căruia și-a pus cu demnitate și profesionalism, cu inimă și minte, cu pasiune și 

compasiune, întreaga carieră.  

 

 

 

Doamnelor şi Domnilor,  

Este o onoare pentru noi să urăm un Bun venit în comunitatea noastră Excelenței Sale, 

Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, Simona-Mirela Miculescu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timişoara, România, 28.03.2019  

  

https://vimeo.com/144801480
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Comisia de evaluare şi de elaborare a Laudatio 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea – Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

Membri: 

 

Prof. univ. dr. Viorel Negru – Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara 

E.S. Sergiu Celac - Ambasador (r), Președinte de onoare New Strategy Center 

E.S. Emil Hurezeanu – Ambasador al României la Berlin 

Conf. Univ. dr. Florin Lobonț – Decanul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara,  

Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Bazil Popovici – Universitatea de Vest din Timișoara 

Prof. univ. dr. Silviu Rogobete - Universitatea de Vest din Timişoara 
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PRELEGERE 

cu prilejul decernării titlului 

de 

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM 

al Universității de Vest din Timișoara 

 

 

 

Diplomația română și Organizația Națiunilor Unite: 

sinergii în favoarea multilateralismului  

marcat de sfidările unei lumi complicate 
 

Amb. Simona – Mirela Miculescu 

 

 

 

Admirabile domnule Rector, 

Distinși membri ai Comisiei de Laudatio, 

Stimați profesori ai Universității de Vest, 

Iubiți studenți, 

Dragi oaspeți, 

Scumpă familie, 

 

 

 

Momentul solemn al acordării titlului de Doctor Honoris Causa este poate o festivitate cu care o 

universitate prestigioasă ca și Universitatea de Vest din eroicul și minunatul oraș Timișoara este 

obișnuită. Dar, pentru cel sau cea care îl primește, este un moment absolut unic în carieră! Așa îl 

simt și eu azi când, cu copleșitoare emoție și profundă recunoștință, am parte, pentru prima dată în 

viață, de această onoare extraordinară. Indrăznesc să îl consider și să îl accept ca un omagiu unic 

nu doar pentru mine ci și pentru întreaga diplomație românească pe care o celebrați astfel atât de 

frumos, și mai ales pentru doamnele și domnișoarele care își fac datoria în această profesie cu mare 

eleganță, remarcabil profesionalism și neostoit devotament!  

 

Mi se pare cu atât mai plină de semnificație și mai prețioasă această ceremonie memorabilă pentru 

mine cu cât ea se petrece într-un an atât de important și simbolic – cel de-al 75-lea de la înființare 
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- pentru această excepțională Universitate, condusă cu atâta pasiune, competență și viziune. Îmi 

face, așadar, o plăcere aparte să vă adresez cele mai calde felicitări tuturor celor care slujesc acest 

bastion al educației de înaltă ținută. Vă urez, cu nesfârșit respect și admirație, mult succes în 

perpetuarea valorilor, standardelor și victoriilor care au consacrat această universitate, plasând-o la 

loc de frunte în peisajul academic românesc. 

 

Permiteți-mi acum un mic exercițiu de reflecție și retrospectivă, pe care l-am structurat pornind de 

la experiențele mele personale și ajungând înspre miezul fierbinte al lumii contemporane… 

 

DESPRE CĂLĂTORIA MEA PRIN VIAȚĂ:  

 

Cred sincer că noi, cei care ne-am născut în preajma anilor ‘60, facem parte dintr-o generaţie foarte 

curajoasă. Am trăit și în cea mai decadentă perioadă a comunismului, dar am fost și martorii 

începuturilor ezitante şi confuze ale capitalismului în România. Am văzut schimbări de regimuri 

administrative şi politice, mutații de paradigme societale și morale. Am experimentat transformări 

majore în stilul nostru de viaţă, unii dintre noi s-au aventurat pe teritorii complet noi. Pentru mulți 

dintre noi, viaţa a fost frumoasă, dacă i-am dat voie să fie așa… 

 

Immanuel Kant spunea: „Cerul i-a dăruit omului, spre a-i compensa toate greutăţile, trei lucruri: 

speranţa, visul şi zâmbetul”. Eu am încercat, în toți acești ani, să le păstrez pe toate trei intacte! M-

a ajutat enorm familia mea adorată, reprezentată consistent aici, alături de câțiva dragi prieteni. 

Gândul îmi zboară spre copiii mei care știu că, de acolo, de departe, unde și-au desfăcut aripile, 

sunt alături de mine! Mulțumesc din suflet, scumpii mei!  

 

Sunt un pasionat colecționar de experiențe speciale, din care mi-e foarte greu să fac o selecție acum, 

dar există, totuși, două momente simbolice pe care vreau să le reliefez aici: pe de o parte, primul 

atac cu mortiere pe care l-am trăit la Baghdad, în campusul unde lucram, atac ce m-a făcut să îmi 

reconsider pentru totdeauna propria perspectivă asupra vieții și destinului și, pe de altă parte, primul 

meu discurs ca ambasador al României în fața Adunării Generale ONU, de la tribuna la care s-au 

perindat, de-a lungul a peste 70 de ani, toți liderii mari ai lumii – de la Nelson Mandela, John F. 

Kennedy sau Fidel Castro, până la Kofi Annan, François Mitterrand sau Margaret Thatcher! Îmi 

dau fiori și acum acele momente! 

 

Călătoria mea prin viață, plină de momente unice, remarcabile, transformaționale, a fost mereu 

potențată de mândria de a fi român, încercând mereu să apăr și să (re)construiesc imaginea țării. 

Asta poate și pentru că am fost crescută într-o familie tipic ardelenească, așezată pe principii solide, 

serioase și mustind de patriotism, în care mi s-a spus mereu: “Fă rai din ce ai!”... 

 

Azi, în calitate de reprezentant al Secretarului general ONU și de director al Oficiului ONU de la 

Belgrad, slujesc 193 de țări, nu doar România. Mi-e greu să mă obișnuiesc cu acest lucru, dar țara 

continuă să fie vibrația determinantă a eforturilor mele de fiecare zi, de fiecare clipă. Asta pentru 
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că am realizat, în cei peste 25 de ani de diplomație, că mândria de a fi român este și va fi mereu 

motorul perpetuu al tuturor demersurilor mele pe plan profesional și personal, oriunde aș fi. Și voi 

fi și de acum încolo inspirată de o deviză care m-a motivat - pe mine și pe toate echipele pe care 

le-am condus prin lume – “Nimic nu înlocuiește Excelența, nici măcar Succesul!” 

 

DESPRE LUMEA ÎN CARE TRĂIM: 

 

Eu sunt o multilateralistă pur sânge. Sunt profund convinsă că nu există altă cale de a face față 

provocărilor globale decât cu răspunsuri globale, structurate de o manieră multilaterală. 

 

Lumea de astăzi e o lume a paradoxurilor: provocările globale sunt mai strâns legate unele de altele, 

dar răspunsurile noastre rămân fragmentate. Economia globală crește, dar încetinește. Globalizarea 

și progresul tehnologic au condus la progrese remarcabile, dar au generat din ce in ce mai mari 

inegalități. Oameni, sectoare și regiuni sunt lăsate în urmă, creându-se, inevitabil, un sentiment 

general de frustrare.  

 

Nu mai trăim într-o lume evident bipolară sau unipolară, dar nici nu ne aflăm într-o lume 

multipolară. Poate trăim într-o lume ce suferă de “dezordine multipolară”, cum spunea la un 

moment dat jurnalistul Timothy Garston Ash. 

 

Multilateralismul se află sub o presiune extremă pentru că lumea este marcată de multiplicarea 

conflictelor, de accentuarea schimbărilor climatice, de răspândirea terorismului, de adâncirea 

inegalităților și de creșterea tensiunilor in domeniul comerțului mondial. Pentru că este o perioadă 

în care oamenii circulă peste granițe într-un ritm și o densitate fără precedent, în căutarea siguranței 

sau oportunității. Pentru că încă ne confruntăm cu riscul proliferării armelor de distrugere în masă 

și doar începem să luăm în calcul potențialele pericole ale noilor tehnologii. 

  

În întreaga lume predomină neliniștea, incertitudinea și imprevizibilitatea. Încrederea este în declin, 

în și între națiuni. Oamenii își pierd credința în instituțiile politice, fie ele naționale sau globale. 

 

Din păcate, mediul de securitate este definit de colapsul frontierelor tradiționale dintre spațiul 

virtual și cel real, dintre abordarea internă sau internațională a unor aspecte de securitate, ceea ce 

determină o stare de ambiguitate și incertitudine inclusiv în ceea ce privește definirea stării de pace 

sau război. 

 

Lumea s-a schimbat - față de perioada Războiului Rece - cu o viteză din ce în ce mai mare. 

Acutizarea turbulențelor este generată de fenomenul de globalizare, intrat și el într-o accelerare 

majoră datorită interdependențelor, a comunicării instantanee și, practic, globale, sau a 

transporturilor extrem de rapide, precum și a numărului de cetățeni care circulă pretutindeni. 
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În acest context dificil, trebuie să determinăm o revenire la cooperarea internațională. Avem nevoie 

de un sistem multilateral reformat, revigorat și consolidat. Și asta în condițiile în care este evident 

că activitatea Națiunilor Unite rămâne la fel de relevantă cum a fost acum 73 de ani. Pe măsură ce 

problemele lumii cresc, multilateralismul reprezintă calea cea mai bună pentru a face față 

provocărilor cu care ne confruntăm. Slăbirea sau punerea sa sub semnul întrebării generează doar 

mai multă instabilitate și confuzie, neîncredere și polarizare. 

 

Fără sistemul multilateral și fără respectarea normelor internaționale, riscăm să ne întoarcem la 

relații bazate exclusiv pe putere, la mecanisme cinice de recompensare - sancționare și la un ciclu 

nesfîrșit de conflicte înghețate. De aceea nu trebuie să permitem asalturile asupra 

multilateralismului tocmai acum, când este cel mai necesar. 

 

DESPRE DIPLOMAȚIA ROMÂNĂ: 

Diplomaţia română funcționează de aproape 160 de ani sub deviza "Semper fidelis patriae", încă 

de când Alexandru Ioan Cuza, Domn al Principatelor Unite, semna, in 1862, Decretul Domnesc 

pentru înfiinţarea Ministerului Trebilor Străine. 

Diplomații români au fost și sunt mereu inspirați de ideile vizionare ale legendarilor Vasile 

Alecsandri, Costache Negri, Ion Ghica, Mihail Kogalniceanu, Ion C. Bratianu, Tache Ionescu, 

Alexandru Vaida Voievod, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu, Vespasian Pella, Constantin 

Caragea, sau ale altor diplomaţi, rămaşi de multe ori anonimi, ce, de-a lungul timpului au consolidat 

naţiunea română şi prestigiul României în relațiile internaţionale. 

Dacă tot omagiați, prin acest nobil titlu onorific, femeile diplomat, aș vrea să vă spun că sunt foarte 

mândră de colegele mele care ocupă azi 52% din pozițiile de conducere în Centrala MAE, precum 

și 22 de poziții de ambasador și 16 de consul general în exterior. Dar aș vrea să trimit un gând pios, 

cu această ocazie, primei românce (și singurei femei la acea vreme) care a ocupat, în 1925, poziția 

de delegat permanent pe lângă Liga Națiunilor Unite, poziție echivalentă cu rangul de ambasador: 

scriitoarea Elena Văcărescu, urmaşă a vestitei familii boiereşti şi personalitate a culturii româneşti 

şi franceze. 

Indiferent de vremi - în perioade complicate istoric, în perioade de afirmare sau reafirmare a unor 

interese naţionale, în perioada de Război Rece, sau în perioada descoperirii valorilor democraţiei 

de tip european după 1989, diplomații români au știut să promoveze interesele României cu dăruire, 

perseverență și, uneori, cu eroism. Nu degeaba spunea marele Nicolae Titulescu: “Diplomații sunt 

soldați ai păcii pe al căror testament figurează un singur cuvânt: CONTINUAȚI!” 

 

Generaţiile de diplomaţi s-au perindat şi se perindă una după alta şi, asemenea alergătorilor de 

cursă lungă, îşi trec din mână în mână torţa iubirii pentru profesie şi ţară. Nici generaţia trecută, 
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nici cea prezentă nu au dus lipsă de sfidări mai mult sau mai puţin mondiale, în condiţiile în care 

istoria umanităţii pare a fi tot mai mult o cursă între educaţie şi catastrofă... 

 

Am fost norocoasă să trăiesc momente de referinţă în istoria diplomaţiei românești cum ar fi 

aderarea Romaniei la structurile euro-atlantice, care a adus cu sine nu numai recunoaşterea 

implicită a rolului geo-strategic al țării noastre, asumat în regiune, dar a și marcat trecerea sa într-

o nouă etapă diplomatică - din cea a afirmării în cea a confirmării. 

 

Azi, iată-ne deținând, pentru prima oară in istorie, Președinția României la Consiliul UE, în cadrul 

căreia colegii mei din MAE muncesc enorm, propunându-și  să consolideze și vocația de actor 

global a Uniunii. Dar la cei peste 100 de ani ai devenirii și consacrării sale moderne, și România 

însăși are un rol de jucat în plan global. La fel ca în perioada interbelică, diplomația română este 

una a multilateralismului și a cooperării regionale. Țara noastră poate contribui semnificativ și la 

adaptarea ONU prin noi soluții la problemele globale – acesta fiind principalul mesaj al candidaturii 

noastre la un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, pentru alegerile din iunie 2019, 

care sper să se termine cu bine pentru România.  

. 

DESPRE ONU: 

 

Aș începe cu un panseu al celui mai citat (până acum!) Secretar General al ONU, Dag Hamarsköld, 

care spunea că „Totul va fi bine - știți când? Când oamenii, doar oamenii, vor înceta să se gândească 

la Organizatia Națiunilor Unite ca la o abstracție ciudată, creată de Picasso și o vor vedea ca pe un 

desen făcut de ei înșiși!”  

 

În cei 73 de ani de existență, organizația pe care o slujesc acum şi-a urmărit permanent vocaţia de 

a acţiona legitim pentru pace şi securitate, pentru promovarea drepturilor omului, într-un cadru de 

cooperare internaţională şi de respectare a dreptului internaţional.  

 

În actualul context de securitate atât de volatil, rolul Organizației Națiunilor Unite devine din ce in 

ce mai important, în pofida vocilor care îi contestă relevanța. Faptul că la ora actuală 117.000 de 

militari și civili (printre care și super profesioniști români) activează în cele 14 misiuni de menținere 

a păcii ale ONU pe 4 continente arată disponibilitatea și capacitatea fără egal a Organizaţiei de a 

sprijini țările aflate în perioade post-conflict.  

 

Pe de altă parte, principiile pe care se bazează ONU rămân esențiale pentru soluționarea 

problemelor grave cu care se confruntă comunitatea internațională.  

 

Provocările contemporane la adresa umanităţii reclamă, mai mult decât oricând, acţiunea conjugată 

a statelor, precum şi o organizaţie globală puternică şi adaptată. Dar aportul tuturor cetăţenilor 

lumii, al fiecăruia și fiecăreia dintre noi toți, este decisiv!  
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Privesc acum spre voi, studenții prezenți aici și vreau ca voi să știți că implicarea voastră este 

crucială. Și mai vreau ca voi să știți că avem un secretar general al ONU – Antonio Guterres – care 

crede enorm în voi. Esența viziunii sale pentru viitorul planetei constă într-o singură propoziție: 

"Pacea nu este doar o oportunitate, ci o obligație". Prioritatea sa este prevenirea - prevenirea 

conflictelor, a celor mai grave efecte ale dezastrelor naturale și a altor amenințări provocate de om, 

pentru coeziunea și bunăstarea societăților. Cel mai bun mijloc de prevenire și de susținere a păcii 

este dezvoltarea incluzivă și durabilă. Secretarul general se bazează pe voi, tinerii, în punerea în 

aplicare a tuturor fațetelor viziunii sale, deoarece, așa cum a spus recent, "Tinerii sunt avangarda 

progresului - ca antreprenori, activiști și lideri ai comunității. Voi inspirați schimbarea." 

 

Știm bine că lumea nu este într-o formă prea bună. Oamenii sunt divizați. Țările sunt divizate. Ura, 

inegalitatea, violența și xenofobia sunt în creștere. Schimbările climatice amenință planeta noastră 

și generațiile viitoare. Dar ne încăpățânăm să credem cu adevărat în puterea solidarității, în 

construirea de punți, în abordarea și rezolvarea marilor probleme ale umanității: stoparea foametei, 

a bolilor, a excluziunii, a discriminării, a poluării sau a inegalității. ONU acționează în acest sens 

în întreaga lume. Dar nu este suficient, trebuie să facem mult mai mult. 

 

În aceste vremuri în care se înmulțesc atacurile la adresa multilateralismului și cooperării 

internaționale, știm că cele mai mari speranțe pentru pacea și prosperitatea globală, pe o planetă 

sănătoasă, se află în mâinile voastre, dragi studenți. ONU are convingerea că voi puteți fi arhitecții 

schimbării și veți purta mai departe cu curaj stindardul valorilor și principiilor onusiene. 

 

Acesta este momentul propice pentru voi să participați mai uniți și mai activ la identificarea 

soluțiilor pentru toate sfidările cu care ne confruntăm! Deci nu ezitați să explorați! Să visați! Să 

descoperiți! Și, mai ales, să acționați, să luați inițiativa! Fiți lideri dinamici, creativi și responsabili 

azi, nu doar în viitor! Pentru că ONU și lumea au nevoie de voi! Fiți ghidați de ceea ce spunea Alan 

Kay: "Cea mai bună modalitate de a anticipa viitorul este să îl creați voi înșivă". 

 

În acest spirit, dincolo de enunțarea acestor sfidări ale lumii contemporane, dincolo de evocarea 

nostalgică a câtorva din numeroasele mele întâlniri memorabile în viață - cu Vladimir Putin la 

Kremlin, cu Regina Elisabeta la Palatul Buckingham, cu Papa Ioan Paul al II-lea la Vatican, cu 

George W. Bush în Biroul Oval, cu Jacques Chirac la Palatul Elysée sau cu Împăratul Akihito în 

Palatul său Imperial - și dincolo de emoția vibrantă a acestui eveniment personal de neuitat, doresc 

să vă împărtășesc la final un gând care cred că se potrivește perfect acestui moment și acestui 

context. Luați aminte, așadar, la ce spunea Nicolae Titulescu: 

 

„Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, 

fiindcă m-am străduit să aprind lumina.” 

 

Timișoara, 28 martie 2019  
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Simona – Mirela MICULESCU 

 

STUDII:  
 

 Doctor Magna Cum Laudae înLitere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1999 

 

 Absolventă a George Washington University, cu diploma de Public Relations Professional, 

Washington DC, SUA, 1995-1997   

 

 Absolventă a Universității Babes-Bolyai, Facultatea de litere, Cluj-Napoca, 1978-1982 

 

 Absolventă a Colegiului Mihai Eminescu, Satu-Mare, 1974 -1978 

 

 

SPECIALIZĂRI PROFESIONALE: 

 

 UN Leaders Programme, Lee Kuan Yew School, Singapore, 2016 

 

 Senior Leadership Programme, United Nations, New York, 2015 

 

 Senior Executive Seminar, College of Security and International Studies, George C. 

Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, R.F. Germania, 2002 

 

 Stagiu diplomatic, Departamentul de Presă și Comunicare, Ministerul Afacerilor Externe, 

Paris, Franța, 1993 

 

 Curs de Diplomație, Institutul de Relații Internaționale, Leeds University, Leeds, Marea 

Britanie, 1992 

 

  

CURRICULUM VITAE 
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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ: 

 

 

 Reprezentant al Secretarului general al ONU, Director al Biroului ONU Belgrad - iulie 

2015 – prezent 

 

 Ambasador, Reprezentant permanent al României la ONU, New York – iunie 2008 – 

iulie 2015 

 

Funcții Internaționale în timpului mandatului: 

 

 Vicepreședinte al Consiliului Executiv al UNICEF (2008-2009) 

 

 Vicepreședinte al Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale 

Internaționale  (2010) 

 

 Președinte al Comisiei Speciale a ONU pentru Politică și Decolonizare a 

Adunării Generale, în cea de a 66-a Sesiune a acesteia (2011) 

 

 Membru al Biroului Francofoniei la ONU, Coordonator al Grupului de 

Monitorizare pe tematica « Statul de drept, Democrație și Drepturile Omului » 

(2008-2012) și Vicepreședinte (2014-2015) 

 

 Vicepreședinte al Adunării Generale ONU, în cadrul celei de a 68-a Sesiuni 

(2013-2014) 

 

 Președinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Sustenabilă (2015) 

 

 Director al Direcției de Comunicare și Diplomație Publică, MAE, București, decembrie 

2007 – mai 2008  

 

 Consilier principal al Guvernului Irakian pe probleme de comunicare publică, Bagdad, 

februarie 2006 – septembrie 2007 

 

 Ambasador, Direcția Balcanii de vest și Cooperare regională, MAE, București, ianuarie 

2005-februarie 2006 (detașată, în perioada septembrie-decembrie 2005, la Misiunea 

Permanentă a României pe lângă ONU, în contextul exercitării, de către România, a 

mandatului de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU) 

 

 Consilier prezidențial, coordonator al Departamentului Relații Internaționale, Administrația 

Prezidențială, Președintele României, București, decembrie 2000 – decembrie 2004.  

 

o Coordonarea întregii agende diplomatice a Președintelui României într-o perioadă 

decisivă a istoriei contemporane a țării, în cursul căreia România a devenit membru 

NATO și a încheiat negocierile cu UE. 
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o Organizarea, pe lângă agenda internațională zilnică, a peste 130 de evenimente 

majore – vizite oficiale în străinătate, vizite ale șefilor de state străini în România, 

conferințe Internaționale în România (printre care primul summit care a reunit 17 

șefi de state din Europa centrală și de est).  

 

 Coordonator al Departamentului de Informații Publice, Misiunea OSCE din Kosovo, 

Pristina, octombrie 1999 – decembrie 2000 

 

 Purtător de cuvânt al MAE, consilier al ministrului afacerilor externe, MAE, București, 

martie - octombrie1999 

 

 Director adjunct, Direcția America de Nord, Ministerul Afacerilor Externe, București, 

decembrie 1998 – martie 1999  

 

 Atașat de presă al Ambasadei României în SUA, Washington DC, 1994-1998  

 

 Purtător de cuvânt adjunct al MAE, director al Direcției Relații Presa, MAE, București, 

1993-1994 

 

 Purtător de cuvânt adjunct al MAE, director adjunct al Direcției Relații Presa, MAE, 

București, 1993 

 

 Purtător de cuvânt al MAE, consilier de presă la Cabinetul ministrului, MAE, București, 

1992-1993 

 

 Consilier la Cabinetul ministrului, MAE, București, 1992  

 

 Referent, Direcția Relații Presă, MAE, București, 1991-1992 

 

 Asistent  asociat, Catedra de limbi străine, Academia de Studii Economice, București, 1990-

1991 

 

 Profesor de limba și literatura engleză și franceză, Școala generală nr. 128, București, 1990-

1991 

 

 Profesor de limba și literatura engleză și franceză, Școala generală nr. 13, Satu-Mare, 1990 

 

 

PREOCUPĂRI ACADEMICE:   

 

 Profesor onorific, Universitatea Utah Valley, SUA, 2012 – prezent 

 

 Coordonator al primei Colecții de carte de Relații publice Internaționale, Editura Curtea 

Veche, 2008 

 

 Autor al primelor manuale de Relații Publice în Irak – « ABC-ul Relațiilor Publice » (2006), 

« Gestionarea Crizelor de Comunicare » (2007) 
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 Conferențiar universitar dr., Disciplina Relații Publice Internaționale, Facultatea de Relații 

Internaționale și Studii Europene, Universitatea “Spiru Haret”, București, 2002 – 2008 

 

 Pro-Rector pentru Relații Internaționale al Universității “Spiru Haret”, București, 2004 - 

2005 

 

 Decan al Facultaății de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea “Spiru 

Haret”, București, 2003 - 2004 

 

 Profesor asociat, autor al primului curs universitar românesc de Relații publice 

Internaționale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice “David Ogilvy”, Scoala 

Nationala de Studii Politice și Administrative, București, 2001 – 2004 

 

 Profesor asociat, Cursul de Relații Publice Internaționale, Universitatea Nationala de 

Aparare, 2002-2004 

 

 Coordonator și realizator, din partea OSCE, al primelor cursuri de comunicare pentru 

partidele politice din Kosovo, 2000 

 

 Coordonator și realizator al primului modul de comunicare din cadrul Academiei 

Diplomatice, MAE, București, 1999 – 2000 

 

 Publicarea a 7 volume îndomeniul Relațiilor publice Internaționale și a peste 60 de articole, 

studii și eseuri de comunicare, politice sau literare, traduceri și adaptari îndiferite publicatii 

sau volume de studii  

 

 Participare la numeroase reuniuni, simpozioane, conferințe pe teme politice, diplomatice și 

de Relații publice în țară și străinătate  

 

 

AFILIERI: 

 

 Membru și, ulterior, președinte (2003 - 2005) al Asociației Române de Relații Publice, 1995 

– prezent 

 

 Membru fondator al Alianței Globale de Relații Publice și Management al Comunicării, 

2000 - prezent 

 

 Membru fondator - Casa NATO, București, 2002 – prezent 

 

 Membru al Asociației “George C. Marshall – România”, 2002 - prezent 

 

 Membru onorific al Uniunii Vorbitorilor de Limba Engleză din România, 2003 - prezent 

 

 Membru al Asociației Internaționale de Relații Publice, 2004 – prezent 
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 Membru al Asociației “Prietenii Muzeelor Minovici”, 2005 - prezent 

 

 Membru al Asociației Internaționale a Reprezentanților Permanenți la ONU – 2008 - 

prezent 

 

 Membru al Public Relations Society of America, 1996 – 2010 

 

 Membru al Washington Women Diplomat Association, 1995-1998  

 

 Membru al National Press Club, Washington DC, 1995-1998 

           

 

ORDINE: 

  

 Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler acordat de Președintele României, 

Dl. Ion Iliescu, 2002 

 

 Ordinul Rio Branco în grad de Comandor acordat de Președintele Republicii Federative a 

Braziliei, Dl. Fernando Cardoso, 2002 

 

 Ordinul Național Steaua Solidarității Italiene în grad de Înalt Oficial acordat de Președintele 

Republicii Italiene, Dl. Carlo Azeglio Ciampi, 2004 

 

 Ordinul Național Meritul Diplomatic în grad de Cavaler acordat de Președintele României, 

Dl. Traian Băsescu, 2007 

 

 

SELECȚIE DE MEDALII, TITLURI, PREMII: 
 

 Medalia anului 2002, pentru merite deosebite în procesul de integrare europeană și euro-

atlantică a României”, acordată de Asociația “George C. Marshall” România, 2003 

 

 Nominalizată, de către revista “Avantaje”, pentru titlul de “Femeia anului 2002 – Secțiunea 

Politică”, 2002 

 

 Inclusă, de către revista “Capital”, în“Topul 50 al celor mai de succes femei din România” 

– 2004 

 

 Inclusă, de către revista “Capital”, în“Topul 100 al celor mai de succes femei din România” 

– 2005, 2006, 2007, 2008 

 

 Titlul de “Femeia anului 2008 – pentru promovarea imaginii României “ acordat de revista 

“Avantaje”, 2008 

 

 Inclusă, de către revista “Forbes”, în“Topul 50 ale celor mai influente femei din România 

– Performanță în străinatate”, 2012 
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 Inclusă în“Topul 100 Foreign Policy România/ 2014 - oameni şi idei care mişcă ţara în 

bine” - 2014 

 

 Premiul “Comunicatorul anului” la Gala Premiilor pentru Relații Publice, București, 2013 

 

 Premiul special pentru contribuție feminină la consolidarea securității în Europa centrală și 

de sud-est, acordat de SNSPA, NATO, MAE și MApN, sub auspiciile Familiei Regale a 

României, 2018 

 

 

PRINCIPALELE PREMIERE ÎN CARIERA: 

 

 1993 – prima femeie purtător de cuvânt din istoria Ministerului Afacerilor Externe 

 

 1995 – coordonatoare a primului site oficial al României pe Internet, realizat ca atașat de 

presă al Ambasadei României înSUA 

 

 2001 - autoare a primului curs universitar românesc de Relații publice Internaționale 

 

 2002 - prima femeie din istoria diplomatică a României căreia i s-a conferit rangul 

diplomatic de Ambasador 

 

 2008 - prima femeie care a condus vreodată Misiunea Permanentă a României pe lângă 

Națiunile Unite 

 

 2015 – prima româncă ce a obținut un post de rang înalt în cadrul Secretariatului ONU 

 

 

STARE CIVILĂ: 

 

Căsătorită cu Ovidiu Miculescu, mama a doi copii – Mihnea (n. 1987) și Mara (n. 1989). 
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