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1. PROGRAM OPORTUNITĂȚI MEDIA
Luni, 11 martie 2019
Locație: Muzeul Național de Artă al României
Sosirea delegațiilor din statele candidate
Primirea de către ministrul delegat, George Ciamba, a miniștrilor
responsabili pentru afaceri europene din statele candidate
18:10 – 18:25

Handshake – Oportunități foto și video (media pool 1)
Locație: Muzeul Național de Artă al României – foaier intrarea A1
Punct de întâlnire – foaier intrarea A1, ora 17:00

Reuniunea informală cu statele candidate (participă ministrul
delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, miniștrii din
Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și
Turcia).
18:30

Tour-de-table – Oportunități foto și video (media pool 2)
Locație: Muzeul Național de Artă al României – Sala Oglinzilor,
foaier intrarea A1
Punct de întâlnire – foaier intrarea A1, ora 18:00

Fotografie de familie
19:20 – 19:25

Oportunități foto și video (acces exclusiv pentru cameramani
și fotografi)
Locație: Muzeul Național de Artă al României – foaier intrarea A1
Punct de întâlnire – foaier intrarea A1, ora 18:50

19:30 – 19:50

Declarații de presă
Locație: Muzeul Național de Artă al României – foaier intrarea A4
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Locația pentru reuniunea informală cu statele candidate
Reuniunea informală cu statele candidate, organizată de Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene, va avea loc la Muzeul Național de Artă al României (fostul Palat Regal) – Sala Oglinzilor
(intrarea A1).
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Harta punctelor de interes
1

Handshake – oportunități foto
și video

2 Declarații de presă – acces
mass-media
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Marți, 12 martie 2019
Locație: Palatul Băncii Naționale a României
Sosirea delegațiilor oficiale
Doorstep – Oportunități foto și video (media pool 1)
09:00 – 09.30

Locație: Palatul Băncii Naționale a României (Str. Lipscani, nr. 25)
Punct de întâlnire – Biroul de informare, ora 8.00 (acces din str.
Doamnei, nr. 8)
Handshake – Oportunități foto și video

09:00 – 09:30

Primirea de către ministrul delegat George Ciamba a miniștrilor
responsabili pentru afaceri europene din statele membre
Locație: Palatul Băncii Naționale a României (Str. Lipscani, nr. 25)
Acces exclusiv pentru broadcasterul și fotograful oficial
Reuniunea de lucru a miniștrilor responsabili pentru afaceri
europene
Tour-de-table (media pool 2)

9:30

Locație: Palatul Băncii Naționale a României (Str. Lipscani, nr. 25)
Oportunități foto și video (acces exclusiv pentru cameramani și
fotografi)
Punct de întâlnire – Biroul de informare, ora 9.00 (acces din str.
Doamnei, nr. 8)
Fotografie de familie (media pool 3)

11:00 – 11:10

Oportunități foto și video (acces exclusiv pentru cameramani și
fotografi)
Locație: Palatul Băncii Naționale a României, foaier etaj I
Punct de întâlnire – Biroul de informare, ora 10.30 (acces din str.
Doamnei, nr. 8)
Joint press point

11:15 – 11:30

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, și
comisarul pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger,
despre Cadrul Financiar Multianual
Locație: Palatul Băncii Naționale a României, sala Mitiță
Constantinescu
Traducere simultană: română, engleză, franceză
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Locația reuniunii informale a miniștrilor
și secretarilor de stat responsabili pentru
afaceri europene
Reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor
de stat pentru afaceri europene va avea
loc la Palatul Băncii Naționale a României
(Str. Lipscani, nr. 25). Construit în 1885, în
stil neoclasic francez, Palatul Vechi al Băncii
Naționale a României a fost prima clădire
bancară importantă a Bucureștiului.

Harta punctelor de interes
1

Doorstep – oportunități
foto și video

2

Intrare pentru centrul
de presă

2

1
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2. INFORMAȚII PRACTICE
2.1 Acreditare
Accesul jurnaliștilor se realizează exclusiv în baza acreditării de presă.
Ridicarea ecusoanelor
Ulterior acreditării, ecusoanele pot fi ridicate în data de 11 martie 2019,
exclusiv de la Palatul Parlamentului, intrarea S2, parter (Str. Izvor, nr. 2-4)
- Centrul de Acreditare al Președinției României la Consiliul UE, interval
orar 07:30 – 19:00, iar în data de 12 martie de la Centrul de Acreditare din
Palatul Băncii Naționale a României situat în str. Doamnei, nr. 8, sector
3 (parter). Pentru ridicarea ecusoanelor de acreditare, este nevoie să
prezentați aprobarea acreditării și cartea de identitate sau pașaportul.
Ecusoanele oferă acces la evenimentele deschise presei din 11 și 12
martie 2019.

2.2 Sesiuni cu acces media tip Pool
Jurnaliștii acreditați care doresc să facă parte din sesiunile Pool sunt
rugați să trimită opțiunea aleasă (număr Pool și ziua) la adresa de
e-mail scp@mae.ro
Pentru acces la sesiunile pool prevăzute pentru 11.03.2019,
opțiunile trebuie transmise pe adresa de e-mail scp@mae.ro până
pe data de 09.03.2019, iar pentru ziua de 12.03.2019, până la data
de 10.03.2019
Precizăm că accesul la momentele media de tip Pool se face în limita
locurilor disponibile, în ordinea primirii solicitărilor.
În alegerea sesiunilor cu acces Pool, jurnaliștii sunt rugați să aibă în
vedere intervalul de timp foarte scurt între momentele de presă,
precum și distanța dintre locațiile media.
La momentele de presă la care accesul este permis exclusiv pentru
cameramani și fotografi (fotografiile de familie și tour-de-table), aceștia
sunt rugați:
• să se asigure că microfoanele camerelor sunt setate pentru a
înregistra doar zgomotul de fundal, nu și conversațiile;
• să respecte zona de securitate stabilită;
• să părăsească sala de reuniune la semnalul indicat de organizatori
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3. CENTRUL DE PRESĂ
Centrul de Presă pe durata reuniunii miniștrilor responsabili pentru
afaceri europene se află la Palatul Băncii Naționale a României, în str.
Doamnei, nr. 8, sector 3 (parter).

3.1 Intrarea pentru jurnaliști
Accesul jurnaliștilor în clădire se face exclusiv prin intrarea din str.
Doamnei, nr. 8.

3.2 Programul de funcționare
• Luni, 11 martie:

9:00 – 17:30

• Marți, 12 martie: 7:30 – 20:00

3.3 Parcare
Vă rugăm să folosiți parcările publice din apropierea locației. În
proximitatea Palatului Băncii Naționale a României nu au fost rezervate
spații de parcare pentru jurnaliști.

3.4 Biroul de Informare
Pe durata evenimentului, un Birou de Informare pentru jurnaliști este
situat la parterul Palatului Băncii Naționale a României, intrarea din
Str. Doamnei, nr. 8. De la Biroul de Informare pot fi obținute informații
generale și date actualizate despre agenda evenimentului.
Biroul de Informare este deschis conform programului de funcționare
al Centrului de Presă și reprezintă locul de întâlnire pentru accesul
la evenimentele media. Pentru a participa la un eveniment media,
jurnaliștii sunt rugați să respecte orele specificate în program.

3.5 Echipament
Centrul de Presă dispune de 200 de posturi de lucru pentru jurnaliști și
oferă următorul echipament:
• prize electrice (220V)
• WI-FI
• număr limitat de conexiuni LAN
• număr limitat de laptopuri care pot fi folosite în Centrul de Presă
• multifuncționale color (imprimantă, copiator, scanner)
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3.6 Stand-up positions
În Palatul Băncii Naționale a României sunt disponibile cinci stand-up
positions.

3.7 Catering
În cadrul Centrului de Presă există o zonă amenajată pentru catering,
unde sunt disponibile, în data de 12 martie, pentru jurnaliștii acreditați,
cafea, ceai, apă, sandwich-uri și masa de prânz

3.8 Loc de fumat
Legislația română în vigoare interzice fumatul în spațiile publice închise.
Prin urmare, fumatul este interzis în Palatul Băncii Naționale a României.
Un loc special amenajat pentru fumători este prevăzut în exteriorul
clădirii, la intrarea dinspre Str. Doamnei, nr. 8.

3.9 Informații suplimentare
Pe durata Președinției României la Consiliul UE, pot fi realizate
înregistrări video, înregistrări audio si fotografii cu participanții. Aceste
materiale pot fi publicate de Președinția României la Consiliul UE inclusiv
pe website-uri sau canale social media. Luând parte la evenimente,
participații sunt de acord ca aceste materiale să fie publicate.
Posturile de lucru din Centrul Media sunt alocate după principiul ”primul
sosit, primul servit”. Organizatorii nu pot să rezerve posturi de lucru
pentru jurnaliști. După o oră de la începerea evenimentului, echipa
Președinției României la Consiliul UE va îndepărta de pe posturile de
lucru neocupate orice semne de rezervare plasate de jurnaliști.
Președinția României la Consiliul UE nu își asumă responsabilitatea
pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor.
Bunurile pierdute vor fi păstrate la Biroul de Informare. Dacă acestea nu
sunt ridicate până la finalul evenimentului sau proprietarului nu poate fi
identificat, vor fi predate Centrului de Presă de la Palatul Parlamentului.

4. SERVICII BROADCASTER
4.1 Broadcaster oficial
Broadcasterul oficial al Președinției României la Consiliul UE este
Societatea Română de Televiziune (TVR), postul public de televiziune,
membru al European Broadcasting Union (EBU).
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Broadcasterul oficial pune gratuit la dispoziția presei material
audiovizual la calitate de difuzare (HD) de la momentele de presă ale
evenimentului.
Materialul audiovizual este transmis via Europe by Satellite (EbS),
serviciul de informaţii TV al Uniunii Europene şi poate fi descărcat în
timp real.
Broadcasterul oficial pune la dispoziție următorul material audiovizual:
• Sosirea miniştrilor și doorstep – în limba originală
• Handshake – în limba originală
• Tour-de-table
• Joint press point – în limba originală și traducerile în limbile română,
engleză și franceză
Jurnaliștii au la dispoziție 6 cabine TV și radio în Centrul de Presă.
Dotarea standard include conexiune LAN la rețeaua internă de
producție pentru fișierele media aferente transmisiunilor live, monitor/
TV HD, prize universale (220V), 1 distributor video cu o intrare SDI și
ieșiri, 1 microfon, telefon fix.
Echipamentele permit primirea semnalelor live video și audio
(limba originală și traducere) de la momentele media transmise de
broadcasterul oficial. Cabinele media au semnal HD SDI, cu audio
încorporat, iar unele dintre ele sunt echipate cu linii ISDN.
Rezervarea cabinelor TV și radio se face la Biroul de Informare situat la
parterul Palatului Băncii Naționale a României, intrarea din Str. Doamnei,
nr 8.
Broadcasterul oficial oferă suport tehnic pentru jurnalistii care doresc să
înregistreze semnalul transmis în cabinele TV și radio.
Pentru întrebări vă rugăm să contactați în mod direct broadcasterul
oficial: hostbroadcaster@tvr.ro

4.2 Parcare SNG-uri
Date fiind limitările de spațiu ale locației (Palatul BNR), nu există
posibilitatea de parcare pentru SNG-uri.

4.3 Fotograf oficial
Toate fotografiile oficiale vor fi publicate pe contul de Flickr al
Președinției României la Consiliul UE:

https://www.flickr.com/photos/161182924@N04/albums
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5. INFORMAȚII PRACTICE
5.1 Wi–Fi
Wi-Fi gratuit este disponibil în zonele special amenajate pentru jurnaliști.

5.2 Website și Social Media
Website-ul Președinției României la Consiliul UE cuprinde o secțiune de
Informații utile, precum și alte subiecte privind Președinția României la
Consiliul UE.
Programul cultural poate fi accesat în secțiunea Calendar evenimente.

#RO2019EU
https://twitter.com/ro2019eu
https://www.facebook.com/ro2019eu/
https://www.instagram.com/ro2019eu/
www.romania2019.eu
www.tvrplus.ro
www.facebook.com/stiriletvronline
www.youtube.com/user/TVRcanaluloficial
https://vimeo.com/ro2019eu
https://www.youtube.com/channel/
UCMera3i24EQHm2AP1H-_mgw

5.3 Informații generale
Ora locală
România folosește ora Europei de Est (EET): UTC/GMT + 2 ore.

Vremea
Climatul în România este temperat continental. Temperaturile pentru
luna martie se situează între 10-15 grade Celsius în timpul zilei și 6-7
grade Celsius în timpul nopții. Le recomandăm însă participanților la
reuniuni să fie pregătiți și pentru temperaturi mai scăzute.
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Schimbul valutar
Moneda națională a României este Leul (plural „Lei”), abreviat RON.
Vă rugăm sa luați în calcul faptul că magazinele nu acceptă Euro.
Valuta străină poate fi schimbată în cadrul băncilor sau în cadrul caselor
de schimb valutar autorizate.
Principalele carduri de credit sau debit sunt în mare parte acceptate.
Curs valutar: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
Curs valutar estimativ: 1 Euro ~ 4.76 RON

Codul telefonic internațional al României
Pentru a efectua apeluri internaționale către România,
codul țării este +40.

Tensiunea de alimentare
Curentul electric în România este de 220V - 230V, iar prizele folosite sunt
cele standard continental europene.

Număr important de contact
Numărul internațional de urgență: 112
Informații suplimentare: www.romania2019.eu
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6. CONTACTE ȘI ADRESE
6.1 Informații despre conținut
Purtător de cuvânt al Președinției României la Consiliul UE

DORIS MIRCEA

NELU BARBU

Tel: +40.730.709.809

Tel: +40.741.252.555

doris.mircea@mae.ro

nelu.barbu@gov.ro

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE

MIHAELA POP

RALUCA ANGHEL

Purtător de cuvânt (COREPER II)

Purtător de cuvânt (COREPER I)

Tel.: +32-2-7000.612

Tel.: +32-2-7000.107

mihaela.pop@rpro.eu

raluca.anghel@rpro.eu
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6.2 Informații organizatorice
Ministerul Afacerilor Externe din România

LILIANA LĂZĂRESCU

MIHAI MELINESCU

Director
Direcția Comunicare, Promovare
și Organizare

Ofițer de presă
Direcția Comunicare, Promovare
și Organizare

Tel.: +40.744.436.445

Tel.: +40.722.617.005

liliana.lazarescu@mae.ro

mihai.melinescu@mae.ro

Acreditări media:
support@romania2019.eu
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