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Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR)
(București, 29 august – 1 septembrie 2016)
Luni, 29 august 2016
08.30-09.30

Înregistrarea reprezentaţilor mass-media
Locaţie: Hotel Marriott

Accesul presei în sală se face până la ora 9.45.
10.00-11.00

Deschiderea oficială a Reuniunii diplomaţiei – RADR 2016
Discurs al Primului Ministru
Discurs al Preşedintelui Senatului
Discurs al Preşedintelui Camerei Deputaţilor
Discurs al Ministrului Afacerilor Externe
Presa acreditată are acces; există posibilitatea de transmisiune live
Locaţie: Hotel Marriott

11.15-12.45

Sesiune plenară cu tema Fuziunea riscurilor – Vecinătăţi. Implicații pentru România
Oportunități de imagine
Invitat: Secretarul General Adjunct al NATO, Alexander Vershbow
Vorbitori: ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, şi secretarul de stat pentru
politica de apărare şi planificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ştefan Tinca
Locaţie: Hotel Marriott

12.45-13.00

Conferință comună de presă susţinută de ministrul afacerilor externe, Lazăr
Comănescu, şi Secretarul General Adjunct al NATO, Alexander Vershbow
Locaţie: sala de presă (salonul A)

Marţi, 30 august 2016
09.30-11.00

Înregistrarea reprezentaţilor mass-media
Locație: Hotel Marriott

Accesul presei în sală se face până la ora 11.15
11.30-13.00

Sesiune plenară cu tema Starea Uniunii
Oportunități de imagine
Invitat: ministrul afacerilor externe şi europene al Slovaciei, Miroslav Lajčák
Vorbitor: ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu
Locaţie: Hotel Marriott

Program RADR 2016
pentru informarea strictă a presei

2

Conferință comună de presă susținută de ministrul afacerilor externe, Lazăr
Comănescu, și ministrul afacerilor externe şi europene al Slovaciei, Miroslav
Lajčák
Locaţie: sala de presă (salonul A)

13.00-13.15

Miercuri, 31 august
Sesiuni tematice de lucru dedicate corpului diplomatic român (fără accesul presei)
Joi , 1 septembrie 2016
09.00-10.30

Sesiune plenară dedicată românilor de pretutindeni, sub conducerea ministrului
delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni
Oportunități de imagine
Invitați: Sandra Pralong, Consilier de stat, Departamentul pentru românii din afara
graniţelor, Corneliu Bjola, profesor asociat de Studii Diplomatice, Universitatea Oxford
Vorbitor: Maria Ligor, ministru delegat
Locaţie: sediul MAE, sala Grigore Gafencu

Sesiune tematică de lucru dedicată corpului diplomatic român (fără accesul presei)
Notă:
Programul de presă poate suferi modificări, care vor fi comunicate în timp util.
La eveniment are acces numai presa acreditată în prealabil. Accesul presei acreditate la sesiunile publice ale
Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române va fi permis pe bază de ecuson. Acesta se poate ridica de la biroul
de acreditare (Hotel Marriott). Pentru ridicarea ecusonului este necesară prezentarea legitimaţiei de presă şi
a unui act de identitate. Rugăm reprezentanţii mass-media să aibă asupra lor permanent ecusonul de presă.
Centrul de presă pentru reprezentanţii mass-media va fi organizat în cadrul Hotelului Marriott, în salonul
A.

