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1. PROGRAM EVENIMENTE MEDIA
Vineri, 5 aprilie 2019 – EUROGRUP și ECOFIN
07:00-08.00 - Sosirea jurnaliștilor
Locație: Palatul Parlamentului, intrarea S2
08:00-08.30 - Sosirea miniștrilor din Statele Membre din Zona Euro
Declarații presa străină și presa română și primirea șefilor de delegație, oportunități foto și video pentru
presa acreditată
Locație - Palatul Parlamentului, intrarea C1
08:30-10:30 - Reuniunea Eurogrup
Locație: Palatul Parlamentului sala Drepturile Omului
08:30-08:40 Tour-de-table
09:45-10:15 - Sosirea miniștrilor din statele non-euro pentru reuniunea Eurogrup în format extins
Primirea șefilor de delegații
10:30-12:20 - Reuniunea Eurogrup în format extins
Locație: Palatul Parlamentului, sala Drepturile Omului
12:20-12:25 - Fotografie de grup – miniștri de finanțe
Oportunități foto și video pentru presa acreditată
Locație: Palatul Parlamentului, etajul 1, în fața sălii lui A.I. Cuza
12:30-13:00 - Conferința de presă Eurogrup
Participă Mario Centeno, Președintele Eurogrup, Pierre Moscovici, comisar European pe Afaceri Economice
și Financiare, Impozitare și Vămi, Benoît Coeuré, Banca Centrală Europeană, Klaus Regling, Mecanismul
European de Stabilitate
Locație: Palatul Parlamentului, sala Nicolae Iorga
14:30-17:30 - ECOFIN sesiunea de lucru I
14:30 -14:40 Tour-de-table
Priorități pentru următorul ciclu instituțional
Pe baza unui studiu elaborate de Bruegel, a unei note a Președinției și a unei note a Comitetului Economic
și Financiar, miniştrii și guvernatorii Băncilor Centrale vor discuta despre prioritățile următorului ciclu
instituţional.
Rolul acestei dezbateri de orientare este de a se ajunge la un consens asupra pașilor care urmează pentru
asigurarea creșterii incluzive și a nevoilor de convergență din Uniunea Europeană.
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Uniunea Piețelor de Capital - pași de urmat
Miniștrii și guvernatorii Băncilor Centrale vor discuta despre beneficiile și provocările suplimentare într-un
mediu economic din ce în ce mai digitalizat și mai verde, pe baza unei Note a Președinției române a
Consiliului cu privire la calea de urmat în privința Uniunii Piețelor de Capital și a progreselor semnificative
înregistrate în vederea atingerii obiectivelor Uniunii Piețelor de Capital (UPC).
Locație: Palatul Parlamentului, sala I.C. Brătianu
17:30-17:45 - Poza de familie – miniștri și guvernatori
Oportunități foto și video pentru presa acreditată
Locație: Palatul Parlamentului, etajul 1, în fața sălii A.I. Cuza
17:45-18:15 - Conferința de presă ECOFIN
Participă Eugen Teodorovici, ministrul român al finanțelor publice și Valdis Dombrovskis, vicepreședintele
Comisiei Europene pentru moneda euro și dialog social
Locație: Palatul Parlamentului, sala Nicolae Iorga

Sâmbătă, 6 aprilie 2019 – ECOFIN
08.30 Sosirea miniștrilor
Declarații presa străină și presa română și primirea șefilor de delegație, oportunități foto și video pentru
presa acreditată
Locație - Palatul Parlamentului, intrarea C1
09:00-12:45 - ECOFIN sesiunea de lucru II
09:00 -09:10 – Tour-de-table
Mobilitatea forței de muncă în UE: O provocare pentru finanțele publice?
Impactul mobilității de pe piața muncii asupra erodării bazei de taxare în țara de origine constituie o
provocare fundamentală pentru Statele Membre, ceea ce poate afecta sănătatea finanțelor publice.
Deoarece mobilitatea pieței muncii în cadrul UE a crescut semnificativ în ultima decadă, miniștrii vor
discuta despre provocările acestui fenomen în țările de origine și vor încerca să abordeze problema
impactului pe care îl are fluxul de muncitori asupra finanțelor publice. Centrul pentru Studii Politice
Europene (CEPS) va prezenta un material pe acest subiect.
O notă a Președinției include o serie de întrebări care să stimuleze dezbaterea.
Rolul impozitării în sprijinirea creșterii economice
Studiul Bruegel pune în discuție prioritățile pentru UE și accentuează rolul combaterii evaziunii fiscale,
precum și nevoia distribuției corecte a obligației fiscale.
Studiul CEPS asupra mobilității lucrătorilor subliniază aspectele legate de taxarea muncii.
În acest context, PRES RO propune o dezbatere cu privire la rolul impozitării în sprijinirea creșterii
economice în UE.
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Pregătirea G20 și a reuniunii Fondului Monetar Internațional
Miniștrii vor fi invitați să aprobe Termenii de Referință pentru întâlnirea G20 și declarația către Comitetul
Monetar și Financiar Internațional (IMFC)
Locație: Palatul Parlamentului, sala I.C. Brătianu
13:00-13:30 - Conferința de presă ECOFIN
Participă Eugen Teodorovici, ministrul român al finanțelor publice și Valdis Dombrovskis, vicepreședintele
Comisiei Europene pentru moneda euro și dialog social
Locație: Palatul Parlamentului, sala Nicolae Iorga

2. INFORMAȚII PRACTICE
2.1 Sesiuni cu acces media tip Pool
Reprezentanții presei care participă la oportunități foto și video (pools) trebuie să:
➢ ajungă la timp; persoanelor ce ajung cu întârziere nu li se va mai garanta accesul;
➢ se asigure că microfoanele camerelor sunt setate să înregistreze doar sunetul de fond (nu și
conversațiile); dacă, în pofida setărilor, sunt înregistrate totuși conversații, aceste înregistrări nu trebuie
utilizate;
➢ nu adreseze întrebări miniștrilor sau altor participanți la reuniune; - să respecte distanța de siguranță
stabilită în zona de filmare;
➢ părăsească sala de ședințe imediat ce este dat semnalul;
➢ evite împingerile și îmbrâncelile.
Consecința nerespectării acestor reguli poate fi interzicerea participării reprezentantului și/sau al canalului
de presă respectiv la alte oportunități foto și video viitoare.
Este interzisă filmarea sau fotografierea instalațiilor de securitate sau a personalului care asigură
securitatea.

3. CENTRUL DE PRESĂ
Principalul hub al Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene 2019 va fi Centrul de Presă
de la Palatul Parlamentului.
Vă rugăm să rețineți că parcarea este disponibilă DOAR pentru delegațiile oficiale.
3.1. Intrarea pentru jurnaliști
Ziariștii vor intra pe la intrarea S2.
3.2. Programul de funcționare
Program de lucru: 7:30 – 19:30
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3.3. Parcare
Vă rugăm să folosiţi parcările publice din apropierea locaţiei. În proximitatea Palatului Parlamentului nu au
fost rezervate spaţii de parcare pentru jurnaliști.
3.4. Biroul de Informare
Un Birou de Informare pentru jurnaliști este situat în Centrul de presă din Palatul Parlamentului - Sala Iuliu
Maniu, nivel P (intrarea A3S2). De la Biroul de Informare pot fi obţinute informaţii generale și date
actualizate despre agenda evenimentului. Biroul de Informare este deschis conform programului de
funcţionare al Centrului de Presă și reprezintă locul de întâlnire pentru accesul la evenimentele media.
Pentru a participa la un eveniment media, jurnaliștii sunt rugaţi să respecte orele specificate în program.
3.5. Echipament
Centrul de Presă oferă următorul echipament:
•
250 de spații de lucru cu conexiuni în bandă largă, telefonie și ISDN
•
5 imprimante multifuncționale
•
20 de cabine de presă izolate fonic și dotate cu mijloace de editare A/V și bandă largă (vezi
postul de difuzare oficial, mai jos, punctul 4)
•
Wi-fi gratuit
•
250 de casete de depozitare
•
Punct de prim ajutor
•
Centrul de presă va fi deschis vineri, 5 aprilie 2019, între orele 8.00 și 17.30 și sâmbătă, 6
aprilie 2019, între orele 8.15 și 17.00.
3.6. Catering
În cadrul Centrului de presă există o zonă amenajată pentru catering, unde sunt disponibile cafea, ceai, apă
și servirea prânzului pentru jurnaliștii acreditaţi.
3.7. Loc de fumat
Legislaţia română în vigoare interzice fumatul în spaţiile publice închise. Prin urmare, fumatul este interzis
în Palatul Parlamentului. Un loc special amenajat pentru fumători este prevăzut în exteriorul clădirii.
3.8. Informații suplimentare
Vă rugăm să vă asigurați că ecusoanele dumneavoastră sunt vizibile și vă rugăm să le păstrați asupra
dumneavoastră tot timpul. Ecusoanele pierdute trebuie declarate la Biroul de Acreditare sau la Biroul de
Informare.
Se reamintește tuturor membrilor presei că orice persoană care intră în Palatul Parlamentului este supusă
unei verificări complete, efectuate de personalul de securitate. Toate obiectele aduse în locație, indiferent
dacă este vorba de computere, camere sau alte echipamente sau bagaj de mână vor fi supuse unei
verificări complete.
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Vor exista anumite momente din program în care toată lumea va trebui să fie în interiorul locației în același
timp. Se recomandă presei ca pentru aceste momente ce se anticipează a fi foarte aglomerate, să își
rezerve timp suplimentar pentru accesul în Palatul Parlamentului printr-un punct de verificare a securității.
Solicitările de informații referitoare la calendarul activităților pe care îl au delegațiile în afara evenimentelor
Președinției vor fi direcționate către atașații de presă ai delegațiilor.

4. SERVICII BROADCASTER
4.1. Broadcaster oficial
Postul de difuzare gazdă al Președinției Române a Consiliului UE este TVR, televiziunea publică română,
membru al EBU (European Broadcasting Union). Acesta oferă gratuit ziariștilor acreditați conținut
audiovizual de calitate ridicată (HD) de la reuniunile ministeriale informale în România.
Pentru Președinția Română a Consiliului UE 2019, TVR poate fi contactată la adresa
hostbroadcaster@tvr.ro.
Materialele audiovizuale vor fi difuzate prin EbS, serviciul de informații TV al Uniunii Europene, prin satelit,
și pot fi descărcate în timp real. Fluxul live al materialului audiovizual poate fi recepționat în cabinele de
presă, SNG, în spațiile de parcare și în principalele locații de conferință, în centrul de presă de la Palatul
Parlamentului, în sediul central din București al Băncii Naționale a României (pentru evenimentele ce au
legătură cu Președinția) și în Centrul de Presă al Summit-ului de la Sibiu.
Pentru a descărca și a folosi on-site conținutul audiovizual, vă rugăm să contactați postul oficial de difuzare
la adresa hostbroadcaster@tvr.ro sau la biroul de informare de la centrul de presă.
TVR va furniza următoarele materiale audiovizuale referitoare la reuniunile informale ale Consiliului:
➢ sosirea miniștrilor dintr-o locație aflată în afara intrării principale;
➢ pe trepte - scurte declarații dinaintea începerii reuniunilor, în limba originală;
➢ strângeri de mâini (salutul de bun venit al gazdelor, material audio original, fără traducere);
➢ tour-de-table - înainte de începerea reuniunii;
➢ fotografie de familie;
➢ Conferințe de presă ale Președinției române, alte conferințe ministeriale și comunicări, conform
programului oficial.
TVR oferă transmisiunea în direct și pachete editate ale evenimentelor. Solicitările adiționale de difuzare
vor fi transmise postului oficial de difuzare și vor fi satisfăcute contra cost.
4.2. Posturi în picioare
Amplasare
Centrul de Presă de la Palatul Parlamentului în București dispune de 20 de posturi în picioare.
Echipamente
TVR poate asigura, la cerere și contra cost, mai multe posturi în picioare integral echipate cu cameră, microfon
și iluminarea adecvată.
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Rezervări
Pentru rezervări, vă rugăm să contactați postul oficial de difuzare. Lista de tarife poate fi transmisă prin email,
la cerere. Toate dotările vor fi puse la dispoziție pe baza principiului primul sosit-primul servit. Pentru întrebări
și rezervări, vă rugăm să contactați postul oficial de difuzare la adresa hostbroadcaster@tvr.ro sau la biroul de
informare de la centrul de presă.
Studioul din Bruxelles
TVR este primul post gazdă de difuzare ce va asigura un studio VOXBOX amplasat în Bruxelles, în Clădirea
Justus Lipsius a Consiliului UE, în Atrium, pentru producții TV în direct și înregistrate. Serviciile vor fi oferite
gratuit, pe baza principiului primul sosit-primul servit. Pentru detalii, vă rugăm să contactați postul oficial de
difuzare.
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).

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 Română a Consiliului UE.
Hashtag

#romania2019
#ECOFIN

Twitter

https://twitter.com/ro2019eu https://twitter.com/ro_mfp

Facebook

https://www.facebook.com/ro2019eu/
https://www.facebook.com/mfpromania/

Instagram

https://www.instagram.com/ro2019eu/

Web

www.romania2019.eu
www.mfinante.gov.ro

Transmisiune live

www.tvrplus.ro
www.facebook.com/stiriletvronline
www.youtube.com/user/TVRcanaluloficial
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Vimeo/Youtube

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. Prognoza meteo pentru luna aprilie se situează între o
maximă de 13 grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 3 grade în timpul nopții, însă recomandăm
participanților să fie pregătiți și pentru temperaturi oscilante. Precipitațiile sub formă de ploaie sunt un
fenomen meteorologic frecvent în această perioadă a anului.
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.
Cardurile de credit sau debit majore sunt în mare parte acceptate.
Curs valutar: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
Curs valutar estimativ: 1 Euro ~ 4.75 RON
Codul telefonic internațional al României
Pentru a efectua apeluri internaționale către România, codul țării este +40 sau 0040.
Tensiunea de alimentare
Curentul electric în România este de 220V - 230 V, iar prizele folosite sunt cele standard continental
europene.
Număr important de contact
Numărul internațional de urgență: 112
Informații suplimentare: https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/media-guide_en.pdf
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5.4. Harta locației
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6. CONTACTE ȘI ADRESE
6.1 Informații despre conținut

Purtător de cuvânt al Președinției României la Consiliul UE
Nelu Barbu +40.741.252.555
nelu.barbu@gov.ro

Purtător de cuvânt al Președinției României la Consiliul UE
Doris Mircea +40.730.709.809
doris.mircea@mae.ro

Purtător de cuvânt pentru COREPER II
MIHAELA POP +32-2-7000.612
mihaela.pop@rpro.eu

11

Purtător de cuvânt pentru COREPER I
RALUCA ANGHEL +32-2-7000.107
raluca.anghel@rpro.eu
6.2. Informații organizatorice
Ministerul Finanțelor Publice www.mfinante.gov.ro

Șef birou, Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență
ȘTEFANIA MANOLE +40.749.067.175
stefania.manole@mfinante.gov.ro
Acreditări media:
support@romania2019.eu
6.3. Broadcaster oficial
Societatea Română de Televiziune (TVR) hostbroadcaster@tvr.ro
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