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1. PROGRAM
11:45 – 12:30

Sosirea șefilor de stat sau de guvern
Doorstep
Oportunități foto și video pentru jurnaliștii acreditați
Locație: Piața Mare, Sibiu

11:45 – 12:30

Întâmpinarea șefilor de stat sau de guvern de către
Președintele României, Klaus Werner Iohannis
Pool 1: Handshake
Oportunități foto și video pentru jurnaliștii acreditați
Locație: Clădirea Primăriei, Sibiu

12:30

Sesiunea plenară a șefilor de stat sau de guvern
Pool 2: Tour de table
Din cauza spațiului limitat, pot participa doar 35 de
cameramani și/sau fotografi, inclusiv cei oficiali
Locație: Clădirea Primărieil, Sibiu

13:15

Fotografia de grup
Pool 3
Oportunități foto și video pentru mass-media acreditată
Locație: Piața Mare, Sibiu

13:30

Prânz de lucru
Acces exclusiv pentru broadcasterul și fotografii oficiali

18:00

Conferință de presă cu:
• Președintele României, Klaus Werner Iohannis
• Președintele Consiliului European, Donald Tusk
• Președintele Comisiei Europene , Jean-Claude Juncker
Traducere simultană: română, engleză, franceză
Sala de conferințe a Președinției
Locație: Piața Mică, Sibiu
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2. ACREDITARE ȘI CENTRU MASS-MEDIA
Acreditare
Pentru jurnaliști, acreditarea pentru Summitul de la Sibiu este
deschisă pe site-ul web al Președinției României a Consiliului UE.
Toate înscrierile pentru acreditările trebuie făcute prin portalul:

https://accreditation.romania2019.eu/
După selectarea Summitului de la Sibiu ca eveniment și completarea
formularului online, veți primi un e-mail de înștiințare că aplicația a
fost primită. Dacă acreditarea este aprobată, veți primi o confirmare
în acest sens în termen de 5-7 zile lucrătoare. Vă rugăm să printați
această aprobare și să o aduceți, alături de cartea de identitate, la
unul dintre birourile de acreditare, pentru a vă ridica legitimația.
• Ridicarea legitimațiilor și ecusoanelor media pool (consultați
secțiunea Media pools, pag. 3):
• 1-5 mai, București: 9.00 – 17.00, la Biroul de acreditări de la
Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr. 2-4, Intrarea pentru presă S2
(parter)
• 8 mai, Sibiu: 7.30 – 19.00, la Biroul de acreditări situat la punctul
de acces din Strada Avram Iancu (vedeți harta)
• 9 mai, Sibiu: 7.00 – 17.00, la Birourile de acreditări situate la
punctele de acces din Strada Avram Iancu și Strada Ocnei
(vedeți harta)
• Procedura de late accreditation:
Din motive de securitate, acreditările după data-limită vor fi aprobate
doar în cazuri excepționale, nefiind recomandate sau garantate.
Birourile pentru această procedură sunt deschise:
• pe 8 mai, la Sibiu: 7.30 – 19.00, la punctul de acces din Strada
Avram Iancu
• pe 9 mai, la Sibiu: 7.00 – 17.00, la punctele de acces din Strada
Avram Iancu și Strada Ocnei
Vă rugăm să rețineți că procedurile de late accreditation vor conduce
la timpi de așteptare prelungiți pentru accesul în locul de desfășurare
al Summitului.
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Centrul media (vedeți harta)
• Locație:
Piața Mică, Sibiu
•A Puncte de acces:
• din Strada Avram Iancu
• din Strada Ocnei
Jurnaliștii pot intra în perimetrul Summitului doar prin aceste puncte
de acces.
• Programul de funcționare a Centrului media:
8 mai: 7.30 – 19.00 (poate fi prelungit, dacă este cazul)
9 mai: 7.30 – 24.00
• Parcare:
Dincolo de punctele de acces la summit, parcarea este interzisă.
Spațiile de parcare din centrul orașului sunt limitate. Recomandăm
utilizarea parcărilor publice de pe Strada Corneliu Coposu și/sau
Strada Constituției.
• Dotările Centrului media:
• 3 corturi cu 860 spații de lucru cu conexiuni broadband, telefonice
și ISDN;
• 5 imprimante multifuncționale;
• 20 de cabine media izolate acustic cu dotări de editare A/V și
broadband (consultați Broadcaster oficial, pag. 5);
• 10 poziții de stand up
• WiFi gratuit
• 860 de dulapuri
• Punct de prim ajutor
• Săli pentru conferințe de presă:
• Sala de conferințe a Președinției: 264 de locuri, traducere simultană
(RO/EN/FR)
• Două săli de conferințe, 80 de locuri fiecare, fără traducere
simultană
• Două săli de conferințe, 50 de locuri fiecare, fără traducere
simultană
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• Media pool
•M Punct de întâlnire: la intrarea pentru presă a Primăriei dinspre
zona de presă din Piața Mică, vis-a-vis de sala de conferințe C
• Program:
• Pool 1, handshake: 10.45 adunare, 11.00 plecare
• Pool 2, tour-de-table: 12.00 adunare, 12.10 plecare
• Pool 3, fotografia de grup: 12.30 adunare, 12.40 plecare
Pentru pool 2, din cauza spațiului limitat, participarea mass-media va fi
restricționată la 35 de reprezentanți (fiecare Stat Membru va primi un
ecuson pool per delegație), inclusiv broadcasterul și fotografii oficiali.
Pentru pool 1 și pool 3, jurnaliștii trebuie să se înscrie până pe 1 mai
2019, printr-un e-mail trimis la adresa:

sibiubooking@mae.ro
Ecusoanele pentru pool 1 și pool 3 vor fi înmânate împreună cu
legitimația de acreditare.
• Punct de prim ajutor în Centrul mass-media:
Zona presei are un punct de prim ajutor (vedeți harta), în apropierea
zonelor de lucru 1 și 2.

Pentru toți membrii mass-media:
Jurnaliștii sunt rugați să se asigure că legitimația este mereu vizibilă
și că o au asupra lor în permanență. Legitimațiile pierdute trebuie
declarate la Biroul de acreditări sau la Biroul de informații. Toate
persoanele care intră în perimetrul Summitului vor fi supuse unei
inspecții complete din partea personalului de securitate. Toate
obiectele aduse în interiorul locației, inclusiv computere, camere,
alte echipamente electronice sau genți de mână vor fi supuse unei
cercetări amănunțite.
Vor exista anumite momente în program când toți participanții se vor
afla în interiorul locației, simultan. Se recomandă ca reprezentanții
mass-media să își aloce timp suficient pentru accesul în perimetru
prin punctele de control de securitate în momentele aglomerate.
Solicitările de informații referitoare la programele de activități ale
delegațiilor în afara evenimentelor oficiale asociate Președinției
trebuie adresate atașaților de presă ai delegațiilor în cauză.
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Fumatul
Conform legislației române, fumatul este interzis în locurile publice.
Prin urmare, este interzis fumatul în interiorul Centrului media.
Spațiile pentru fumat au marcaje vizibile în zonele dedicate presei.

3. WEBSITE ȘI REȚELE SOCIALE
#RO2019EU
#SIBIUSUMMIT
#FUTUREOFEUROPE

www.romania2019.eu este disponibil în limbile română, engleză și
franceză și prezintă informații despre agenda și programul Președinției
României la Consiliul UE, link-uri către portalul de acreditări și ghidul
media, precum și detalii privind instituțiile europene.
Pentru a accesa fotografii oficiale, materiale video și informații, ne
puteți urmări pe rețelele sociale:

https://twitter.com/ro2019eu
https://www.facebook.com/ro2019eu/
https://www.flickr.com/photos/ro2019eu/
https://vimeo.com/ro2019eu
https://www.instagram.com/ro2019eu/
https://youtube.com/c/RO2019EU
https://www.consilium.europa.eu/en/
meetings/european-council/2019/05/09/
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4. BROADCASTER OFICIAL

Broadcasterul oficial al Președinției României la Consiliul UE este TVR,
postul public de televiziune, membru al EBU (European Broadcasting
Union). Acesta furnizează jurnaliștilor un conținut audio-vizual la
calitate de transmisie (HD), gratuit, de la Summitul din Sibiu și de la
alte evenimente de nivel înalt care au loc în România.
În timpul Președinției României la Consiliul UE, TVR poate fi
contactată la adresa hostbroadcaster@tvr.ro. Materialul audiovizual va fi transmis prin EbS, serviciul de informare televizată al
Uniunii Europene, disponibil prin satelit și ale cărui materiale pot fi
descărcate în timp real:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
Transmisia în direct a materialului audiovizual poate fi recepționată în
cabinele media, în locurile de parcare SNG din principalele puncte ale
conferinței și în centrul mass-media.
Pentru a descărca și utiliza conținutul audiovizual la locație, contactați
broadcasterul oficial la adresa: hostbroadcaster@tvr.ro sau la
biroul de informații din centrul de presă.
TVR va pune la dispoziție următorul material audiovizual:
• sosirile liderilor, dintr-o poziție de transmisie din exteriorul
intrării principale
• doorsteps – scurte declarații înaintea începerii întâlnirilor, în
limba originală
• handshakes – întâmpinarea din partea gazdei; sunet original,
fără traducere
• tour-de-table – înaintea deschiderii reuniunii
• fotografia de grup
• conferințele de presă ale Președinției României la Consiliul UE,
alte conferințe de presă și declarații, conform programului oficial
– TVR pune la dispoziție transmisii în direct și materiale editate
Cerințele suplimentare de difuzare trebuie anunțate broadcasterului
oficial și sunt contra cost.

Cabine media

Președinția României a Consiliului Uniunii Europene va pune la
dispoziție 20 de cabine media în Centrul media.
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• Echipament
Cabinele media sunt dotate cu prize electrice (220 V), acces la internet cu
și fără fir, conexiune LAN la rețeaua internă de producție pentru a obține
acces la fișierele media corespunzătoare înregistrărilor transmisiilor în
direct, un TV/monitor HD. Cabinele sunt conectate pentru a recepționa
transmisiuni video și audio în direct (în original și cu traducere) din
cadrul întâlnirilor acoperite de TVR. Cabinele media au semnal HD/SDI,
cu audio încorporat. Unele dintre ele sunt dotate cu linii ISDN.
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• Rezervări
Cabinele media pot fi rezervate pe principiul „primul venit, primul
servit”, trimițând un e-mail la adresa hostbroadcaster@tvr.ro,
sau la biroul de informații din centrul de presă. Orice cerințe tehnice
suplimentare trebuie aduse la cunoștința broadcasterului oficial și
sunt contra cost.

Poziții de stand up

Președinția României la Consiliului UE va pune la dispoziție 10 poziții
stand up pentru Summitul de la Sibiu.
• Echipament
Broadcasterul poate pune la dispoziție, la cerere și contra cost, mai
multe poziții de stand up complet echipate, cu cameră, microfon și
luminile necesare.
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• Rezervări
Pentru rezervări, contactați broadcasterul oficial. Lista de tarife
poate fi transmisă prin e-mail, la cerere. Toate facilitățile vor fi
disponibile pe principiul „primul venit, primul servit”. Pentru întrebări
și rezervări, contactați broadcasterul oficial prin e-mail la adresa
hostbroadcaster@tvr.ro sau la biroul de informații din Centrul media.

Parcare

DSNG

Sunt disponibile 10 locuri de parcare DSNG, care pot fi rezervate pe
principiul „primul venit, primul servit”, până la data de 1 mai, cel
târziu. Rezervarea unui astfel de loc se face prin e-mail, la adresa
sibiubooking@mae.ro. Vă rugăm să specificați instituția de presă
pe care o reprezentați, numele tehnicienilor operatori și numărul
de înmatriculare al vehiculului. Vehiculele DSNG vor fi amplasate la
locație pe data de 8 mai, în intervalul 8.00 – 22.00. (vedeți harta)

Puncte de acces în Centrul media
A Cort puncte
de control

M Punct de întâlnire
media pool

da
Stranei
Oc

8 Harta evenimentului
ZONĂ DE CONFERIN�E
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b
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Sala de conferin�ă a președin�iei:
264 locuri, 3 cabine traducători,
pla�orme pentru camere TV
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Cort conferin�ă:
1 50 locuri
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2 80 locuri

c

Cort conferin�ă:
1 50 locuri

3

2 80 locuri

b

CENTRUL DE PRESĂ

1

Cort presă: 368 locuri

2

Cort presă: 400 locuri

1
2

c

DSNG

1
2

4

DSNG

3

Cort presă: 92 locuri

4

Cort editare: 20 cabine media
și 2 săli media

M
2
Doorstep

Tour de table

2
Handshake

1
Family photo

3

1
Punct de
prim ajutor

i

Toalete

DSNG

9

locuri de parcare DSNG

3
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Clădirea Primăriei Sibiu
Parter
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5. #SIBIUSUMMIT PERSOANE DE CONTACT
Purtători de cuvânt ai Președinției României
la Consiliul Uniunii Europene

Tour de table
media pool 2
Punct de
întâlnire
media
pool

M

DORIS MIRCEA

NELU BARBU

Tel: +40.730.709.809

Tel: +40.741.252.555

doris.mircea@mae.ro

nelu.barbu@gov.ro

Reprezentanți permanenți ai României la UE

Handshake
media pool 1

Doorstep

PURTĂTOR DE CUVÂNT
(COREPER II)

PURTĂTOR DE CUVÂNT
(COREPER I)

RALUCA ANGHEL

CRISTINA TUDOR

Tel: +32.493.087.953

Tel: +32.488.275.137

Tel: +32.479.866.017

mihaela.pop@rpro.eu

raluca.anghel@rpro.eu

cristina.tudor@rpro.eu

MIHAELA POP

COORDONARE ȘI
PLANIFICARE
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Summit-uri ale Consiliului European
cu alte țări

Purtătorul de cuvânt al
președintelui Consiliului European

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul pentru comunicare, promovare și organizare

OFIȚER DE PRESĂ

PURTĂTOR DE CUVÂNT

OFIȚER DE PRESĂ

ALINA FOTIN

MIHAI MELINESCU

Tel: +32.470.957.561

Tel: +32.476.850.543

Tel: +40.732.633.828

Tel: +40.722.617.005

juri.laas@consilium.europa.eu

press.president@consilium.europa.eu

alina.fotin@mae.ro

mihai.melinescu@mae.ro

JÜRI LAAS

PREBEN AAMANN

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul pentru comunicare, promovare și organizare

LILIANA LĂZĂRESCU

MIHAI FLOROIU

LAVINIA ADAM

DIRECTOR

OFIȚER DE PRESĂ

OFIȚER DE PRESĂ

Tel: +40.744.436.445

Tel: +40.762.224.437

Tel: +40.723.339.830

liliana.lazarescu@mae.ro

mihai.floroiu@mae.ro

lavinia.adam@mae.ro

OFIȚER DE PRESĂ
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6. INFORMAȚII PRACTICE
Cazare
Pentru Summitul de la Sibiu, recomandăm efectuarea rezervărilor
pentru transport și cazare cât mai curând posibil.

Aeroportul Internațional Sibiu
Este situat la 3 km vest de municipiul Sibiu, la o altitudine de 443 m
și la aproximativ 260 km nord-vest de capitala României, București.
i

Sunt disponibile centre de informații:

• în terminalul aeroportului
• în Piața Mică nr. 25 (lângă centrul mass-media)
• pe Strada Nicolae Bălcescu nr. 17 (care duce spre Piața Mare)

Transport gratuit cu autobuzul pentru membrii mass-media
• De la aeroport
Autobuzele către centrul orașului vor circula între 7 mai și 9 mai.
Autobuzele pleacă din stația de autobuz din fața aeroportului, fiind
corelate cu programul aterizărilor.
• Din oraș
Autobuzele către Aeroportul Sibiu vor circula între 9 mai și 11 mai.
Verificați orele de plecare la adresa www.tursib.ro sau pe orarele
de circulație din stațiile de autobuz.

Transport public
Linii de autobuz către centrul orașului: 11, 112, 116, 117, 118
Biletele sunt disponibile în stația de la aeroport. Prețul unui bilet este
aproximativ 2 lei (0,45 Euro), o călătorie.
Pe pagina societății de transport sunt disponibile informații
suplimentare.

http://www.tursib.ro/en
Închirieri auto
În terminalul Sosiri puteți găsi mai multe birouri de închirieri auto.
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Taxi
Serviciile de taximetrie din Sibiu sunt o modalitate convenabilă de
a călători de la aeroport la destinație. Puteți lua un taxi din zona
desemnată, situată în exteriorul clădirii terminalului, pe partea stângă
a terminalului Sosiri. Dacă nu este disponibilă nicio mașină sau dacă
preferați a anumită companie, puteți face o comandă de la Biroul
de informare, în mod gratuit. Utilizați doar taxiurile care au afișată
licența de transport și tarifele. Conform legislației din România,
utilizarea dispozitivelor de taxare este obligatorie. Tariful maxim
pentru serviciile de taximetrie aprobat de Primăria Sibiu este de
3,10 lei/km (0,67 Euro). Rețineți că trebuie să solicitați întotdeauna
bonul fiscal și păstrați-l, deoarece conține detaliile călătoriei dvs.

Situații de urgență
Apelați 112, numărul de telefon valabil la nivelul Uniunii Europene,
pentru poliție, pompieri și ambulanță.
• Principalele spitale din Sibiu:
• Spitalul Clinic de Urgență:
Bd. Corneliu Coposu nr. 2-4, +40269-215.050
• Spitalul Militar de Urgență:
Bd. Victoriei nr. 46, +40269-211.209
• Farmacii în apropierea locului de desfășurare a evenimentului:
• Eco Farmacia: Strada Constituției nr. 23
Program de funcționare: non-stop
• Sensiblu: Strada Nicolae Bălcescu nr. 33
Program de funcționare: Lu – Vi:
9.00 – 19.00
• Catena:
Strada Gheorghe Lazăr nr. 11
Program de funcționare: Lu-Vi:
8.00 – 21.00;
Sâmbăta:
8.00 – 16.00
Duminica: 9.00 – 14.00
Strada Tribunei nr. 1
Program de funcționare: Luni-Vineri: 8.00 – 22.00; 		
Sâmbăta:
8.00 – 23.00
Duminica: 8.00 – 22.00

#RO2019EU
#SibiuSummit
#FutureOfEurope

