BIROUL REPREZENTANTULUI SPECIAL AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

Raport anual 2006

Introducere

Anul 2007, anul aderării României la Uniunea
Europeană va deveni peste timp un moment de
referinţă pentru istoria poporului român. Biroul
Reprezentantului Special al Guvernului intră în cel
de-al şaselea său an de activitate cu speranţa şi
încrederea că proiectele derulate în perioada primilor săi cinci ani de activitate au ajutat România
să parcurgă mai uşor traseul sinuos al procesului
de aderare.
Pentru instituţia noastră a sosit momentul
realizării unei analize cantitative şi calitative a
activităţii desfăşurate în anul 2006, an premergător aderării României la Uniunea Europeană şi
sperăm că prin acest raport vom aduce clarificări
cu privire la rolul, scopul şi utilitatea publică a
Biroului Reprezentantului Special al Guvernului
României.
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În oraşul Alexandria din Egipt

Ceremonie la Atheneul Român

Reprezentantul Special
al Guvernului României

- susţine conferinţe în toată lumea despre realitatea românească de astăzi.
- susţine punctele de vedere româneşti în materie
de mediu înconjurător şi dezvoltare durabilă.

- În interiorul ţării, Reprezentantul Special este
purtător al unui mesaj cuprinzător, care atinge
toate segmentele comunităţilor locale: cultura,
economia, educaţia, mass-media, biserica,
armata, asociaţiile breslelor; prin apartenenţa
la Familia Regală, Reprezentantul Special
oferă în străinătate, un mesaj neutru, credibil,
respectat, de largă perspectivă, independent
de ciclurile electorale.

- contribuie la promovarea culturii şi a educaţiei româneşti în toată lumea.

- contribuie, prin prezenţa sa în lume, la apropierea dintre diaspora românească şi ţară.
- contribuie la dezvoltarea, în interiorul ţării, a
valorilor democratice, de prosperitate şi de
demnitate umană.

- El este un factor de legătură dintre puterea
politică şi societatea civilă, precum şi dintre
personalităţile cu influenţă în societate şi
orizontul larg al populaţiei.

- prin prezenţa în regiunile ţării, contribuie la
intensificarea legăturii dintre centru şi comunităţile locale.

- Până în acest moment, „Reprezentantul
Special al Guvernului României“ rămâne o
iniţiativă instituţională unică în Europa, mai
ales în rândul ţărilor care au aderat recent la UE.

Biroul Reprezentantului Special
al Guvernului României:

- Raportează direct Primului-Ministru despre
activitatea curentă.

- Palatul Elisabeta continuă să dezvolte, ca şi în
anii precedenţi, un spirit de confluenţe, de
unitate şi de îmbinare armonioasă a valorilor
familiei, ale tradiţiei şi ale societăţii.

- Proiectează, organizează şi realizează un program echilibrat, pentru a asigura prezenţa
Reprezentantul Special în egală măsură în
ţară, în regiune, în Europa şi pe alte continente.

- Reprezentantul Special sprijină o perspectivă
românească de mai multe decenii, încurajând
atât opinia publică din ţară cât şi cea din
străinătate la o evaluare pe termen lung a
contribuţiei României pe continent şi în lume.

- Elaborează documente analitice din care să
rezulte sensul activităţii şi aduce idei novatoare în legătură cu prezenţa cât mai relevantă a
României în spaţiul regional, european,
atlantic şi mondial.

- El valorifică experienţa şi rezultatele obţinute
în anii 2002, 2003, 2004, 2005 şi 2006.

- Păstrează o colaborare neîntreruptă cu
celelalte instituţii ale Statului, Parlament şi
Guvern, cu partidele politice, pentru proiecte
comune care să aducă, opiniei publice din
România şi din lume, ideea de voce unică a
României.

- Reprezentantul Special poate dezvolta, în
judeţele ţării, un program care să inspire forţa
comunităţilor locale, întărind ideea regională
în termeni economici, sociali, culturali tradiţionali şi din punct de vedere al libertăţii
iniţiativei individuale.

- Oferă Reprezentantului Special cadrul profesional necesar pentru îndeplinirea angajamentelor publice sau oficiale.

Reprezentantul Special:

- susţine, în faţa personalităţilor marcante ale
lumii (politice, economice, culturale, stiinţifice, militare) şi ale mass-media (internă şi
internaţională), vocea României şi valorile ei
fundamentale.

- Organizează arhiva departamentului, legătura
cu mass-media şi menţine site-ul internet.
- Asigură protocolul necesar de la Palatul
Elisabeta, în cadrul întâlnirilor oficiale (oficiali
străini, diplomaţi acreditaţi la Bucureşti, personalităţi politice şi culturale, din mass-media
şi din societatea civilă, din ţară şi străinătate).

- Prin apartenenţa la Familia Regală, crează
punţi de legătură istorică, culturală şi spirituală cu ţările europene (membre sau ne-membre
ale Uniunii Europene).

Biroul Reprezentantului Special se bucură de
concursul anumitor ministere din Executiv. Astfel,
angajamentele externe se organizează cu concursul de
neînlocuit al Ministerului Afacerilor Externe,
angajamentele cu caracter militar, sub coordonarea

- susţine interesele economice (financiare, investiţii, comerţ) ale României peste hotare şi
contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor româneşti.
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Ministerului Apărării, iar angajamentele din
interiorul ţării, cu ajutorul Prefecturilor şi al
Primăriilor, sub coordonarea Ministerului
Internelor şi Reformei administrative. De
asemenea, atunci când situaţia o cere, se bucură de
sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, cât
şi al altor ministere.

Instituţia Reprezentantului Special al Guvernului
s-a născut ca un experiment şi s-a împlinit în mai
puţin de cinci ani de zile ca un medicament.
Beneficiind de calitatea regală iniţială, dublată de
profesionalismul şi meritele personale necesare
unei atari misiuni, având susţinerea a două guverne
consecutive, acest medicament se administrează
local, regional, european şi global pentru răni



Cu prim-ministrul Egiptului, ES dl. Ahmed Nazif

deschise şi vicii ascunse lăsate de o jumătate de
secol de izolare şi comunism.
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Anul 2006
Reprezentare, deschidere, integrare

Ca şi în anii anteriori, activitatea Reprezentantului Special al Guvernului României s-a concentrat pe crearea unor punţi de legătură solide
între comunităţile româneşti şi potenţiali parteneri
externi.
Asocierea şi fericita întrepătrundere a atributelor celor două poziţii extrem de importante
deţinute de Principele Radu, aceea de Reprezentant Special al Guvernului şi de membru al
Familiei Regale au făcut ca eforturile de promovare
externă a imaginii şi intereselor României să fie
încununate de succese incontestabile. Punţile de
legătură interne şi externe, care s-au creat în toţi
aceşti ani, au făcut ca Principele Radu să fie foarte
bine primit, atât în ţară, cât şi în străinătate, iar
demersurile sale de promovare a identităţii româneşti, ca parte integrantă a identităţii europene, să
fie bine înţelese şi apreciate.
Prin poziţionarea sa deasupra intereselor
politice şi prin deschiderea faţă de problemele
societăţii româneşti, grav afectată de lunga tranziţie spre o viaţă mai bună, Principele Radu a servit
interesele României într-un stil unic, inconfundabil, aflat însă în perfectă convergenţă cu eforturile
depuse de toate celelalte instituţii ale Statului
român.
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În ţară

să intensificăm dezvoltarea economică sau să
reducem sărăcia. Nimeni nu a avut o reţetă minune
în acest sens, dar creşterea economică şi căutarea
bunăstării au rămas cele două ingrediente de bază
ce par a face parte din scopul final pentru societatea românească.
Aceste două noţiuni sunt în acelaşi timp în
concordanţă şi în concurenţă. Astfel, când vorbim
despre Stat, despre ansamblul societăţii, creşterea
economică duce la conectarea noastră din ce în ce
mai apropiată cu lumea occidentală, câştigarea
protecţiei şi a siguranţei (prin apartenenţa la alianţe
puternice şi stabile) şi câştigarea stabilităţii intrinseci. Prin urmare, se completează tabloul stabilităţii şi al securităţii şi se pun bazele prosperităţii.
Când vorbim despre individ însă, aceeaşi creştere
economică şi conectarea cu restul lumii şi cu
valorile acesteia duce la sporirea gradului de
vulnerabilitate şi diversifică riscurile la care el este
expus.
Dialogurile cu cetăţenii pe care le-am avut în
anul care a trecut au încercat să explice toate problemele care apar într-o societate integrată şi s-au
constituit într-o continuare firească a preocupărilor
noastre pentru creşterea economică şi a nivelului de
trai în toate zonele României.
În anul 2006 s-au consolidat legăturile cu
comunitatea dâmboviţeană, începute cu un an în
urmă. În luna februarie, la invitaţia autorităţilor
locale ale Municipiului Târgovişte, Alteţa Sa Principele Radu, Reprezentant Special al Guvernului
României, a participat, la primăria oraşului, la
prezentarea evoluţiei proiectului „Prietenii Curţii
Domneşti“, după care s-a întâlnit cu elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Constantin Carabela“.

Activitatea în ţară a Principelui Radu se împarte
între vizitele efectuate în judeţele României şi
angajamentele publice pe care Reprezentantul
Special al Guvernului le desfăşoară în Bucureşti.
Înţelegerea în profunzime a problemelor
comunităţilor româneşti este dată de alocarea a
circa două treimi din timpul de lucru al unui an
pentru vizitele efectuate în teritoriu, pentru întâlnirile cu autorităţile locale, cu elevii, studenţii, militarii
şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române.
2006 a fost un an de aşteptare, de speranţe
împlinite la 1 ianuarie 2007 dar, în acelaşi timp, un
an politic extrem de agitat, atât datorită presiunilor

La mănăstirea Pasărea, cu Principele Lorenz şi Principesa Astrid ai
Belgiei, Regele Simeon şi Regina Margareta ai Bulgariei

externe de aliniere la standardele Uniunii Europene,
cât şi datorită schimbărilor politice petrecute la
nivelul unora dintre factorii de decizie interni.
Vizitele în teritoriu au constituit un barometru extrem de util în aprecierea exactă a situaţiei
comunităţilor româneşti în pragul aderării la
Uniunea Europeană. Speranţele şi visurile oamenilor
simpli trebuie să constituie un punct de plecare în
construirea tuturor strategiilor guvernamentale
pentru că, în final, tot ce contează este atingerea
unui grad de bunăstare şi echilibru, dorit de toţi
cetăţenii acestei ţări.
Toate aceste aspecte au fost discutate în
cadrul celor 21 de vizite în judeţele României.
Problemele au fost dezbătute în cadrul celor 13
conferinţe, 9 întâlniri cu înalţi ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române, 5 întâlniri cu militari români,
15 întâlniri în universităţile din România, 8
întâlniri economice de amploare, 36 de emisiuni
radio-TV sau în cele 8 vizite în licee.
În ultimii 16 ani ni s-a cerut şi am pretins de
la noi înşine să protejăm drepturile omului, să
instaurăm domnia legii, să luptăm împotriva
corupţiei, să consolidăm rolul femeii în societate,


Cu Majestăţile Lor Regele Simeon II
şi Regina Margareta ai Bulgariei, la Sibiu

Tot în cadrul acestei vizite, Principele Radu a vizitat
Biserica „Sfânta Treime“ a Garnizoanei Târgovişte
şi a avut o întâlnire cu reprezentanţii Statului
Major al Bazei 2 Logistice Sud.
Legătura cu comunitatea dâmboviţeană a
continuat prin organizarea la Palatul Elisabeta, în
cursul lunii iunie, a întâlnirii dintre comunităţile
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din Dâmboviţa şi Castilla la Mancha, eveniment
organizat sub egida Biroului Reprezentantului
Special al Guvernului României, în cadrul „Serilor
Palatului Elisabeta“.
În luna septembrie, Alteţa Sa Principele Radu
a acceptat cu plăcere invitaţia de a participa la
„Zilele Cetăţii Târgovişte“.
În luna iunie, Reprezentantul Special al
Guvernului României a efectuat o vizită extrem de
amplă în trei dintre cele mai importante oraşe ale
României: Timişoara, Arad şi Cluj-Napoca. Cu
această ocazie s-au organizat întâlniri economice
importante între oamenii de afaceri locali şi reprezentanţii companiei belgiene BESIX, firmă specializată în construcţii şi lucrări de infrastructură
şi interesată să se implice în proiectele majore ale
acestor municipii.

interesele obscure, înguste şi meschine ale celor
care se erijează în reprezentanţi ai opiniei publice,
dar nu au un mandat din partea societăţii şi nu o
reprezintă cu adevărat în ansamblul său.
Dacă la presiunile societăţii globale se va
răspunde doar reactiv, fără politici de perspectivă
pentru o dezvoltare durabilă, România se va vedea
pusă în dificultatea de a-şi asuma obligaţiile şi
atribuţiile, în timp ce organizaţiile internaţionale
şi supranaţionale nu vor putea şi nici nu vor dori
să compenseze aceste deficienţe.
Odată cu începutul anului 2007, România a
făcut un pas uriaş prin aderarea la Uniunea
Europeană, familia demnă a naţiunilor libere. Prin
trecutul, prezentul şi viitorul ei, Casa Regală a
României este un promotor şi un argument al
vocaţiei europene a României, precum şi al
tradiţiilor, stabilităţii şi continuităţii naţiunii şi ţării
noastre. Rolul României în cadrul Uniunii Europene
trebuie să fie acela de promotor şi susţinător al
conceptului de „Unitate în diversitate“. Atât Casa
Regală a României, cât şi instituţia Reprezentantului
Special al Guvernului României vor milita activ
pentru respectarea tradiţiilor, individualităţii şi
suveranităţii acestui popor cu istorie şi cultură
multimilenare.
La fel ca şi în anii anteriori, şi în anul 2006
Principele Radu, Reprezentantul Special al Guvernului României, a purtat cu demnitate numele ţării
noastre în locuri prestigioase, susţinând 20 de
conferinţe în universităţi din întreaga lume, (dintre
care amintim: Northwestern University din
Chicago, Notre Dame University din Indiana,
London School of Economics, Academia
Europeană din Berlin, Universitatea Bosfor din

De Anul Nou, la Cluj

Dincolo de graniţe
Începutul celui de-al treilea mileniu se
caracterizează printr-o accentuare a fenomenului
de globalizare, efectele sale fiind resimţite în toată
lumea, dar mai ales în Europa unită care, de câţiva
ani încoace, a făcut uriaşul salt de la construcţie
ideologică la naţiune. Identitatea de european este
din ce în ce mai des invocată, apartenenţa la acest
grup select al celor 27 de state membre fiind una
din cheile succesului şi progresului. Spre marea
noastră bucurie, la 1 ianuarie 2007, România s-a
alăturat acestui grup select şi, dacă va şti să facă un
joc inteligent, va beneficia din plin de avantajele
noului statut dobândit.
Mai mult ca oricând, statul democratic şi
instituţiile sale ar trebui să devină cadrul unor
dezbateri esenţiale pentru societatea românească
şi viitorul ei european. Dacă integrarea în organizaţii şi spaţii economice regionale sau globale va fi
lăsată doar în seama oamenilor politici, din ce în ce
mai contestaţi, fără participarea celor pe care sunt
presupuşi să îi reprezinte, vidul creat de eşecul
clasei politice în ansamblul ei, va fi invadat de


Vizita oficială în Republica Estonia

Istanbul sau Universitatea din Heidelberg), în
cadrul unor reuniuni internaţionale sau al unor
instituţii cu o mare putere de influenţă, cum ar fi
Comisia Europeană, Institute de Studii Diplomatice din mai multe ţări etc.
Anul 2006 a prilejuit 22 de vizite ale Principelui Radu pe 4 continente, 6 întâlniri cu Şefi de
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Stat şi de Guvern, 2 întâlniri cu lideri de parlamente, 6 întâlniri cu miniştri din Guvernele ţărilor
vizitate, 18 întâlniri economice, întâlniri cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ,
cu mass-media, cu oameni de afaceri, cu societatea
civilă, universităţi, licee sau unităţi militare.
Tot în anul 2006 a fost lansat proiectul „The
Friendship Tour“, o iniţiativă a Principelui Radu
menită să promoveze interesele majore ale
României, de o manieră durabilă şi cuprinzătoare.
Prima ţară vizitată în cadrul acestui proiect,
inaugurat în 2006, a fost SUA. Întins pe o perioadă
de 4-5 ani, proiectul are ca scop încurajarea, promovarea şi susţinerea parteneriatului economic,
educaţional şi cultural în fiecare dintre statele

regională în Republica Franceză.
Întins pe o durată de zece ani, proiectul are ca
scop încurajarea, promovarea şi susţinerea parteneriatului economic, educaţional şi cultural în fiecare
din regiunile Europei, precum şi cunoaşterea
României de către comunităţile vizitate, prin luări
de poziţie publice, seminarii, conferinţe etc.
Prin prezentarea potenţialului românesc în
mediile economice, politice, administrative şi universitare ale diverselor regiuni europene, relaţiile
bilaterale vor fi mai profunde, mai diversificate şi
capabile să construiască un viitor mai bun pentru
România.
În primăvara anului 2006, aflaţi într-o vizită
în Franţa şi Belgia, ASR Principesa Margareta a
României şi AS Principele Radu de HohenzollernVeringen, Reprezentant Special al Guvernului
României, au fost primiţi la Bruxelles, la sediul
Comisiei Europene, de către vicepreşedintele
Comisiei Europene, comisarul francez Jacques Barot.
Alteţele Lor au discutat cu înaltul oficial european
probleme legate de iminenta aderare a României la
Uniunea Europeană şi armonizarea instituţională
şi legislativă pe care România va trebui să o adopte
începând cu 1 ianuarie 2007. Vicepreşedintele
Comisiei Europene s-a arătat profund impresionat
de vizita Alteţelor Lor şi a reafirmat sprijinul, atât
personal, cât şi al Comisiei Europene, pentru
aderarea României la Uniunea Europeană.
Tot în anul 2006, la invitaţia Alteţelor Lor
Regale Marele Duce şi Marea Ducesă de Luxemburg,
ASR Principesa Margareta a României şi AS
Principele Radu au participat, la Luxemburg, la
ceremoniile oficiale consacrate aniversării Nunţii
de Argint a suveranilor luxemburghezi. Cuplul
princiar român a luat parte la recepţiile şi dineurile
oferite la Palatul Mare Ducal şi la Castelul Berg şi a
participat la Teatrul Mare din Luxemburg la un
spectacol intitulat „Omagiu“, în prezenţa unui
număr de 900 de personalităţi din întreaga lume.
La invitaţia Institutului Diplomatic al Poporului
Chinez, Alteţa Sa Principele Radu, Reprezentant
Special al Guvernului României a efectuat o vizită
de o săptămână în Republica Populară Chineză.
Vizita a avut o însemnătate deosebită în contextul
bunelor relaţii dintre România şi China.
Principele Radu a fost primit de oficiali chinezi
de prim rang, cum ar fi doamna Zhang Meiying,
vicepreşedinta Conferinţei Politice Consultative a
Poporului Chinez sau domnul Kong Quan, adjunct
al Ministrului de Externe din China.
Reprezentantul Special al Guvernului României
a vizitat oraşele Beijing şi Shanghai, adevărate
modele de dezvoltare urbană integrată.
Discuţiile cu partea chineză s-au concentrat
pe subiecte legate de felul în care ţările Uniunii
Europene, mai ales cele care au aderat recent, ar

La Palatul Regal din Stockholm, cu Regele şi Regina Suediei

vizitate.
Principele Radu a efectuat în luna februarie a
anului 2006 o vizită în Chicago, Indiana şi
Massachusets, trei state de mari dimensiuni ale
SUA, unde s-a întâlnit cu personalităţi aparţinând
mediului economic local, politicieni şi reprezentanţi
ai administraţiilor statale, cu profesori şi studenţi
şi, nu în ultimul rând, cu importanta şi influenta
comunitate românească.
România, ca şi alte state din sud-estul Europei,
este insuficient cunoscută în comunităţile locale ale
Statelor Unite ale Americii şi nu beneficiază de
potenţialul imens al mediului de afaceri local,
cultural şi educaţional al SUA. Prin prezentarea
potenţialului românesc în mediile importante ale
comunităţilor locale ale Statelor Unite ale Americii,
relaţiile bilaterale vor fi mai profunde, mai diverse
şi capabile să construiască un viitor substanţial în
lumea transatlantică.
Un alt proiect lansat în 2006, de o covârşitoare
importanţă pentru îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale
ale României cu ţările europene, a fost „Iniţiativa
Europa Regiunilor“, o contribuţie decisivă a AS
Principelui Radu la promovarea intereselor majore
ale României de o manieră durabilă şi cuprinzătoare. Proiectul a vizat în 2006 Italia, unde s-au
vizitat Roma, Regiunea Toscană şi Sicilia şi o vizită
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putea aprofunda relaţiile economice cu China,
lucru care ar fi benefic pentru ambele părţi.
La invitaţia ES doamnei Fayza Aboluaya,
ministrul cooperării din Republica Arabă Egipt,
Alteţa Sa Principele Radu, Reprezentant Special al
Guvernului, a efectuat o vizită oficială în Egipt. În
cadrul întâlnirii, doamna Fayza Aboluaya a subliniat
aportul viitor al României la dezvoltarea relaţiilor
Uniunii Europene cu ţările nord-africane, a
apreciat poziţia constant folositoare a României în
Orientul Mijlociu, a lăudat prietenia şi deschiderea
României faţă de Egipt şi i-a mulţumit Principelui
Radu pentru vizita pe care o consideră un moment
însemnat, care poate aduce o intensificare a raporturilor economice dintre cele două ţări.



La Ministerul Afacerilor Externe din China
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Militar

ce, informaţiile militare şi ajungând la elementele de
politică şi diplomaţie militară.
Ne găsim într-un moment al relaţiilor internaţionale în care Armatele şi-au schimbat modalitatea de interacţionare între ele. Cooperarea dintre
militari capătă nuanţe şi modalităţi de exprimare
diferite de cele cu care am fost obişnuiţi în ultimul
secol.
Diplomaţia militară, chiar dacă mai puţin
vizibilă şi, uneori, mai puţin înţeleasă, reprezintă
nu o abordare modernă, ci un demers logic al armatelor care nu-şi doresc războiul ci pacea. Alături de
diplomaţia politică, cu care de altfel conlucrează,
diplomaţia militară reprezintă un fel de „ultimă
soluţie“ pentru evitarea conflictelor. Nu în ultimul
rând, diplomaţia militară, integrată în diplomaţia
civilă, nu face altceva decât să contribuie, în domeniul ei, la promovarea intereselor fundamentale ale
ţării, jucând astfel un rol în atingerea obiectivului
final - acela de apărare a ţării.

Scopul existenţei oricărei Armate şi a Armatei
române de altfel, nu este altul decât acela de a
apăra ţara, poporul şi interesele sale de orice
ameninţare de forţă din afară. Războaiele nu se
câştigă niciodată numai cu arma. Mai mult decât
atât, în armatele moderne numărul de luptători
este drastic redus în favoarea „auxiliarilor“, a celor
care pregătesc lupta.
Fiecare militar are rolul de a se integra în
angrenajul armatei din care face parte şi de a contribui la succesul misiunii, în funcţie de capacitatea
lui, de specialitatea lui militară, de corpul profesional din care face parte. Succesul misiunii este
adus de elementele de pregătire şi de susţinere, alături, bineînţeles, de elementele ofensive şi luptătoare.
Fiecare piesă din angrenajul general îşi aduce
contribuţia la succesul misiunii. Logistica, informaţiile militare, comunicaţiile, relaţiile publice, politica
militară şi diplomaţia militară - toate lucrează
împreună şi fiecare din ele contribuie decisiv la
atingerea scopului final. Nici una din aceste
componente nu este mai prejos, aşa cum nici una
nu este mai presus de componenta „războinică“,
cea care intră efectiv în luptă.
Armata nu este un corp omogen de luptători, ci
este un spaţiu eterogen în care poate fi găsită o sumă
de categorii de forţe, arme şi specialităţi militare.
Nu se poate imagina desfăşurarea unei operaţii
militare de nivel strategic, sau nu se poate imagina
funcţionarea cu succes a unui sistem militar, dacă
nu sunt folosite în mod eficient toate piesele care îl
alcătuiesc: plecând de la forţele combatante, logistica,
sistemele de comunicaţii, elementele de relaţii publi

Ce aduce Armatei un principe colonel?
Poate că, uneori, aduce un plus de curiozitate
celor care ne privesc încă drept un stat nedemocratic. Căci, în ce stat-republică (cel puţin din Europa)
mai este implicată Casa Regală aşa de adânc în
dezvoltarea durabilă a ţării? În ce stat-republică un
membru al Casei Regale mai este ofiţer activ? Este
un şoc pozitiv care, alături de multe alte eforturi de
imagine, reformează şi reconstruiesc faţa unei ţări
cunoscute drept una din cele mai nedemocratice de
pe continentul european, până nu demult.
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fesori şi studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice din
cadrul Universităţii Bucureşti.
În ţară, cu ocazia Zilei Naţionale a României,
la invitaţia ministrului Apărării Naţionale, AS
Principele Radu, colonel în Armata României, a
participat, alături de conducerea Statului, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, veterani de război
şi un public numeros, la parada militară organizată
în piaţa Arcului de Triumf din Capitală, cu ocazia Zilei
Naţionale a României.
Pe data de 25 octombrie, Majestatea Sa
Regele Mihai împreună cu AS Principele Radu de
Hohenzollern-Veringen, colonel în Armata României,
au participat la manifestările dedicate Zilei Armatei
României, organizate la Cercul Militar Naţional.
În luna mai, AS Principele Radu, colonel în
Armata României, a susţinut conferinţa cu tema
„Securitate, integrare şi identitate“ în faţa studenţilor Colegiului de Management al Crizelor şi
Operaţii Multinaţionale din cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare. La cursurile organizate în
cadrul colegiului participă studenţi din Bulgaria,
Albania, Algeria şi România, reprezentând Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi Serviciile Speciale.
Tot în luna mai, Majestăţile Lor Regele Mihai I
şi Regina Ana împreună cu Alteţa Sa Regală

În mod sigur, contribuie la păstrarea unui
anumit model al tradiţiei militare, fără de care nici o
Armată nu poate supravieţui. Vrem sau nu, trebuie să
recunoaştem că marile succese militare ale României
nu au avut loc în perioada statului-republică (bine
că nu a fost nevoie). Fără a face referire la perioada
medievală, e bine de amintit că Armata Română,
aşa cum o ştim astăzi, a început să fie construită de
Principele A.I. Cuza şi la epoca lui Carol I ea era
deja constituită şi obţinea primele succese militare
în campania din Bulgaria, din anii 1877-1878.

La Universitatea Naţională de Apărare

În luna martie, în Aula Universităţii Naţionale
de Apărare Carol I, Colonelul Principe Radu de
Hohenzollern-Veringen şi-a susţinut public teza de
doctorat în ştiinţe militare cu tema „Securitatea
europeană în evoluţie, în noul context al
democraţiei şi libertăţii pe continent“
avându-l drept conducător de doctorat pe dl. Gl.lt. (r) prof. univ. dr. Ilie Marin. În urma deliberării,
comisia formată din dl. General prof. univ. dr.
Mircea Mureşan, rectorul UNAp, dl. Colonel prof.
univ. dr. Constantin Hlihor, domnul Consilier
Prezidenţial dr. Sergiu Medar şi dl. conf. univ. dr.
Cristian Pârvulescu a decis să acorde Principelui
Radu titlul de doctor în ştiinţe militare cu calificativul „Foarte bine“, distincţia „Cum Laudae“. În
prezenţa Alteţei Sale Regale Principesa Margareta
a României, la eveniment au mai participat numeroase personalităţi din domeniile politic, militar,
cultural, religios şi mass-media, între care s-au
numărat Înalt Prea Sfinţia Sa Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviştei, dl. academician Neagu Djuvara, dl.
ministru Aleodor Frâncu, domnul general-maior
dr. Teodor Frunzeti, dl. Gl.-bg. prof. dr. Viorel
Buta, prorectorul UNAp, dl. prof. univ. dr. Nicolae
Tanaşoca, dna. Maria Berza, dl. prof. univ. dr.
Dumitru Porojan, preşedintele IRECSON, dl. Dinu
Zamfirescu, preşedintele INMER, precum şi pro

Ziua Forţelor Terestre la Focşani
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şi de securitate între cele două ţări şi posibilităţile
de extindere a cooperării militare, cu accent pe
cooperarea în domeniul învăţământului militar şi
pe linie tehnico-militară. La invitaţia Ministrului
apărării, Reprezentantul Special al Guvernului a
vizitat Centrul de Comandă, Control şi Comunicaţii
al Departamentului Pazei de Coastă al Golfului
Finlandei, unde a avut o întrevedere cu domnul
comandor Erkki Uitti, comandantul Pazei de
Coastă a Golfului Finlandei.
În luna noiembrie, în cadrul vizitei din Egipt,
AS Principele Radu, colonel în Armata României, a
efectuat o vizită la Academia de Înalte Studii
Militare Nasser din Cairo, unde a fost primit de
comandantul Academiei, generalul-maior Ahmed
Sayed Ahmed Darwish şi de membri ai corpului
profesoral şi studenţi. Principele a susţinut conferinţa „Securitate şi identitate. O vedere românească“, a răspuns întrebărilor ofiţerilor-cursanţi,
apoi a vizitat biblioteca, spaţiile de studii şi colegiile
care compun înalta şcoală militară egipteană.
Academia de Înalte Studii Militare Nasser a fost
înfiinţată în anul 1965 de către preşedintele egiptean
Nasser şi serveşte drept instituţie de învăţământ de
cel mai înalt nivel pentru ofiţeri superiori din Egipt,
din alte ţări africane şi din lumea arabă, precum şi
din Europa. De asemenea, înalta şcoală militară
oferă cursuri unor personalităţi din lumea politică
sau mass-media. Principele Radu a fost însoţit în
vizită la Academia de Înalte Studii Militare Nasser
de către ES dl. Gheorghe Dumitru, ambasadorul
României la Cairo, de dl. colonel Vasile Bucur,
ataşatul militar român şi de dl. Gabriel Mihai,
diplomat la ambasada României.
Tot în luna noiembrie 2006, la invitaţia
Ministerului Apărării german, AS Principele Radu
de Hohenzollern-Veringen, colonel în Armata
României, a efectuat o vizită de documentare la
Centrul de Conducere Internă din Strausberg/

Principesa Margareta şi Alteţa Sa Principele Radu,
colonel în Armata României, au participat la
vernisajul expoziţiei „Carol I şi Armata Română
1866-1914“. Grupul de reconstituire al Regimentului 6 Mihai Viteazul a prezentat onorul, cu
secţia de Dorobanţi, folosind o piesă de artilerie ce
datează din anul 1877. La eveniment au mai
participat dl. gl. mr. Teodor Frunzeti, dl. gl. bg.
Cătălin Zisu, dl. prof. Adrian Silvan Ionescu, critic

Cu I.P.S. Arhiepiscopul Nifon al Târgoviştei

de artă, precum şi un public numeros.
Pe data de 9 mai, AS Principele Radu, colonel în
Armata României, a participat la ceremonialul
militar şi religios desfăşurat cu ocazia sărbătoririi
Zilei Independenţei de Stat a României în garnizoana
Buzău. Cu această ocazie, AS Principele Radu a
depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor
Neamului şi a salutat garda de onoare. La manifestările de la Buzău au participat militari din cadrul
Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal
Alexandru Averescu“, oficialităţi locale şi mass
media.
Cu ocazia vizitei în oraşul Focşani, Alteţa Sa
Principele Radu, colonel în Armata Română, a vizitat
Brigada 282 Mecanizată „Unirea Principatelor“
Focşani, unde s-a întâlnit cu domnul col. dr. Ioan
Cotropai, comandantul brigăzii, şi a susţinut conferinţa cu tema „Noile riscuri şi ameninţări la noua
frontieră europeană“, în faţa membrilor statului
major al brigăzii.
Activitatea internă, pe linie militară, a Principelui Radu a fost în permanenţă dublată de
întâlnirile externe de reprezentare a intereselor
armatei române. În luna decembrie, în cadrul
vizitei sale în Finlanda, Reprezentantul Special al
Guvernului a avut o întrevedere cu Ministrul
apărării din Finlanda, domnul Seppo Kaariainen.
Pe agenda discuţiilor au figurat următoarele teme
principale: intensificarea dialogului politico-militar


La Muzeul Naţional Militar
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a fost că ambele armate se bucură de un mare capital

Berlin. Înfiinţat cu peste 50 de ani în urmă, Centrul
are ca principală misiune formarea şi educarea
militarilor Bundeswehr în spiritul respectului pentru
lege şi al conducerii moderne a forţelor în teatrele
de operaţii. La Strausberg, împreună cu colonelul
Niebhur, comandantul secţiunii a 5-a a ZinFu, AS
Principele Radu a participat la o expunere cu privire
la principalele realităţi cărora trebuie să le facă faţă
Armata Germană şi a făcut o paralelă între aceasta şi
Armata României. Principala concluzie a discuţiilor



de încredere din partea populaţiei şi că eficienţa

sistemelor militare din ambele ţări stă tocmai în
optimizarea sistemului de cultivare a liderilor

militari. La propunerea AS Principelui Radu,
conducerea ZinFu a început identificarea soluţiilor

pentru crearea unor legături directe şi demararea
unor proiecte educaţionale împreună cu Armata
României şi sistemul universitar militar românesc.
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Dezvoltare durabilă

Acest concept a fost legat iniţial de problemele
de mediu şi de criza resurselor naturale, în special
a celor legate de energie din urmă cu 30 de ani.
Termenul însuşi este foarte tânăr şi s-a impus în
vara anului 1992, după Conferinţa privind mediul
şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio
de Janeiro.
Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile
umane sunt dependente de mediul înconjurător şi
de resurse. Sănătatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea
calităţii vieţii.
Discuţiile de la care s-a ajuns la dezvoltarea
durabilă au pornit la începutul anilor `70. În 1972,
Conferinţa privind mediul de la Stockolm a pus
pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităţii umane,
ceea ce pune în pericol însuşi viitorul omenirii.
Prin aderarea României la Uniunea Europeană,
au fost luate o serie de măsuri pentru diminuarea şi
oprirea activităţii celor 177 de depozite de deşeuri,
deoarece ţara noastră trebuie să scadă treptat
cantitatea deşeurilor biodegradabile depozitate.
În şapte din cele 42 de judeţe ale ţării se
derulează în prezent proiecte pentru construirea de
sisteme integrate de management al deşeurilor,
realizate prin fonduri ISPA.
În prezent doar 52% din populaţia României
are acces la serviciile publice de alimentare cu apă
şi canalizare, în timp ce în celelalte state ale Uniunii
Europene media este de 80%. Potrivit proiectelor
guvermanentale şi a angajamentelor luate de
România, gradul de conectare a populaţiei la acest
tip de utilităţi vitale pentru o viaţă civilizată va
creşte la circa 70% până în anul 2015.


Evident că toate aceste proiecte şi angajamente arată frumos pe hârtie, însă de aici şi până la
realizarea lor efectivă este încă o cale extrem de
lungă de parcurs. Şi aici nu vorbim doar de voinţa
autorităţilor, ci şi de implicarea comunităţilor
locale, care trebuie să înveţe să acceseze fondurile
structurale destinate acestui tip de dezvoltare a
infrastructurii şi să-şi gestioneze într-un mod
eficient propriul buget, pentru a putea participa la
co-finanţarea obligatorie a proiectelor.

La gala Fundaţiei Principesa Margareta a României
de la Paris

Nu trebuie să aşteptăm ca Uniunea Europeană
să fie unica noastră salvare, în timp ce noi stăm cu
mâinile în sân şi aşteptăm să ne pice bani din cer.
Eforturile noastre materiale şi umane trebuie să fie
cel puţin la fel de consistente ca şi cele venite din
partea Uniunii Europene, iar voinţa autorităţilor
centrale şi locale trebuie să fie de neclintit în
realizarea tuturor proiectelor propuse. Numai aşa
România va reuşi să se integreze în cel mai scurt
timp, să atragă finanţări externe şi fonduri structurale şi să devină un nou model de dezvoltare
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dl. Wilfried Gruber, Ambasadorul RF Germania la
Bucureşti, domnul Ovidiu Drăgănescu, Prefectul
Judeţului Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul
Prof. Dr. Gheorghe Ciuhandru, Primarul Municipiului Timişoara şi doamna Ana-Maria Străin,
preşedintele Uniunii Europene Banat-România.

durabilă pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, aşa
cum şi alte ţări, cum ar fi Irlanda sau Slovenia, au
reuşit să se impună nu cu mult timp în urmă.
Toate aceste idei au fost promovate cu
asiduitate de către Principele Radu pe tot parcursul
anului 2006, în cadrul nenumăratelor întâlniri
avute în teritoriu cu autorităţile locale, cu studenţi
şi elevi de liceu. Mai ales în ceea ce-i priveşte pe
aceştia din urmă, Principele Radu şi-a exprimat în
mai multe rânduri speranţa şi convingerea că de ei
depinde dezvoltarea durabilă a României, orizonturile care ni se deschid şi pe care le proiectăm. Peste
15-20 de ani, aceşti tineri vor fi responsabili de
soarta ţării, iar educarea lor în spiritul valorilor
europene reprezintă o obligaţie morală pe care
Casa Regală şi-a asumat-o cu mândrie. Soarta
tinerei generaţii a fost pentru prea mult timp
neglijată şi este momentul să se stopeze orice tip
de excludere şi alienare, prin promovarea unor
programe educaţionale şi vocaţionale care să li se
adreseze în mod direct.
Stimularea creativităţii tinerilor, a comunităţilor
locale şi a liberei iniţiative sunt căile care trebuie
urmate pentru dezvoltarea durabilă a societăţii
româneşti. Familia Regală s-a implicat în sprijinirea unor proiecte interne şi externe pe termen
mediu şi lung, care vor servi cu siguranţă interesele
generaţiilor următoare ale comunităţilor locale.

Împreună cu primarul Bârladului

Bârlad
Cu ocazia inaugurării proiectului „Oraşele
României“, destinat dezvoltării relaţiilor europene
ale aşezărilor româneşti urbane, ASR Principesa
Margareta a României şi AS Principele Radu,
Reprezentant Special al Guvernului României, au
efectuat o vizită în Municipiul Bârlad. Alteţele Lor
au participat la o dezbatere la sediul Primăriei
Municipiului Bârlad, în prezenţa primarului, a
vice-primarului şi a presei locale. Au fost discutate
modalităţi de colaborare pentru implementarea la
Bârlad a unor proiecte finanţate prin fonduri
europene.
Palatul Elisabeta s-a constituit şi în acest an
într-un punct de plecare pentru numeroase proiecte
iniţiate cu ocazia evenimentelor organizate aici
pentru judeţele ţării – denumite generic „Serile
Regionale“. Acestea fac parte din proiectul „Serile
Palatului Elisabeta“ şi reunesc la Bucureşti câteva
zeci de reprezentanţi ai unui judeţ al ţării,
exponenţi ai majorităţii domeniilor de activitate, şi
îi pun în contact cu membri ai corpului diplomatic
acreditaţi la Bucureşti, oameni de afaceri şi alţi
echivalenţi ai lor din Capitală.
În premieră, în anul 2006, în Sala de Recepţii
a Palatului Elisabeta, în prezenţa ASR Principesa
Margareta a României şi a AS Principelui Radu, a
avut loc „Seara Dezvoltării Durabile“. Întâlnirea a
oferit posibilitatea reprezentanţilor autorităţilor
locale, oamenilor de afaceri, profesorilor,
studenţilor, mediului politic şi reprezentanţilor
societăţii civile din judeţele Caraş-Severin,

Regele Mihai şi IPS Mitropolitul Nicolae al Banatului,
la Timişoara

Timişoara
Împreună cu ASR Principesa Margareta a
României, Principele Radu a participat la evenimentul „Zilele Culturii Germane din Timişoara“,
organizat la casa Adam Muller-Guttenbrunn. Cu
această ocazie, Alteţele Lor au susţinut cuvântarea
„Contribuţia Familiei Regale la transformarea euroatlantică a României (cele zece porunci pentru a
dăinui)“. Între personalităţile participante la eveniment s-au aflat domnul Ovidiu Ganţ, deputat al
FDGR şi observator în Parlamentul European, E.S.
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Facultatea de Ştiinţe politice, unde au luat cuvântul
şi E.S. Cristian Valentin Colţeanu, ambasadorul
României în Italia, prof. Luigi Moccia, decanul
Facultăţii de Ştiinţe Politice şi prof. Francesco
Guida, specialist în istoria Europei Orientale.

Mehedinţi şi Maramureş să se întâlnească cu
iniţiatorii proiectului modern de transformare
ecologică a zonelor miniere dezafectate - Sherwood
Energy Village din Marea Britanie.
Proiectul „România, o călătorie regală“ a ajuns
în 2006 la cea de-a treia ediţie. Evenimentul, de o
mare însemnătate pentru promovarea intereselor
şi imaginii României, reuneşte anual personalităţi
din viaţa economică, politică şi culturală a lumii,
pentru a le prezenta, prin intermediul ospitalităţii
Casei Regale, adevărata Românie, aspiraţiile şi
oamenii ei, resursele ei naturale şi umane, potenţialul şi angajamentul societăţii româneşti pentru
împlinirea idealurilor lumii libere şi prospere.
La această ediţie au participat MS Regele
Simeon de Saxa Coburg-Gotha, MS Regina Margareta
a Bulgariei, ASR Principesa Astrid a Belgiei, ASR
Principele Lorentz al Belgiei, precum şi gazdele
evenimentului, ASR Principesa Margareta a României
şi AS Principele Radu.
Proiectele de dezvoltare durabilă au fost
mereu în atenţia Principelui Radu şi în deplasările
externe, poate cele mai semnificativ legate de viziunea de dezvoltare fiind cele parcurse în vizitele
efectuate în cadrul proiectului „Europa
Regiunilor“.

La nunta de argint a suveranilor luxembughezi

Printre temele abordate în cadrul conferinţei,
de un interes deosebit s-au bucurat cele referitoare
la legăturile tradiţionale de prietenie şi cooperare
bilaterale, influenţa culturii italiene în dezvoltarea
societăţii româneşti, contribuţia oamenilor politici
români la principalele evenimente care au marcat
scena politică internaţională în secolul XX şi
aportul Casei Regale a României la principalele
momente istorice care au fundamentat statul
român modern.
Tot la Roma, Alteţa Sa a răspuns unei invitaţii
adresate de către domnul senator Gustavo Selva, la
care au mai participat dl. Amb. Ferdinando Nelli
Feroci – Director General al Direcţiei Integrare
Europeană din MAE Italian, dl. Amb. Giovanni
Carracciolo – Director General al direcţiei State
Europene din MAE italian, dl. Ministru Consilier
Francesco Talò - Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dl. Dr. Alessi, Consilier legal al lui G. Fini,
Preşedintele partidului „Alianţa Naţională“ şi dl.
Camillo Zuccoli, Consilier personal al senatorului
Selva. Tema principală a dialogului a fost Raportul
Comisiei Europene asupra progreselor României
în vederea integrării în Uniunea Europeană.
Reprezentantul Special al Guvernului a avut
apoi o întrevedere cu domnul prefect Andrea De
Martino, cu care a discutat despre rolul autonomiei
locale în dezvoltarea unei ţări, bunele relaţii dintre
Italia şi România, situaţia oficiului consular onorific românesc de la Florenţa, modalităţile de creştere
a unei comunităţi locale, situaţia istorică delicată
prin care administraţia locală italiană a trecut în
anii ’70 şi posibilităţile de cooperare cu judeţe din
sud-vestul României – Mehedinţi şi Caraş-Severin.
Alteţa Sa s-a întâlnit cu mai mulţi repre-

Cu Paavo Lipponen, Preşedintele Parlamentului Finlandez

Regiunea Toscana – Italia
La invitatia asociatiei „Ovidio“, înfiinţată în
România de oameni de afaceri italieni din regiunea
Toscana, Alteţa Sa Principele Radu s-a aflat pentru
câteva zile în vizită oficială în Italia. Cu această
ocazie Reprezentantul Special al Guvernului a
iniţiat şi în această ţară „Turneul Prieteniei“, după
principiul aplicat şi în Statele Unite, acela de a
vizita regiuni şi comunităţi locale importante
pentru a le pune împreună cu parteneri români
similari. Cu această ocazie, Alteţa Sa a susţinut în
capitala Italiei, la data de 16 mai, o conferinţă cu
tema – „Contribuţia europeană a României în
secolul XX“ - la „Universitatea Roma Tre“,
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Regal de Management al Ospitalităţii, cantitate şi
calitate în turism în secolul XXI, precum şi despre
atuurile pe care o destinaţie cum este ţara noastră
nu le foloseşte încă.
Însoţit de ASR Principesa Margareta, Principele Radu a fost primit de către prefectul Marsiliei
şi al regiunii Provence-Alpes-Cote d'Azur, domnul
Christian Fremont. Gazda Alteţelor Lor a făcut o
scurtă prezentare a potenţialului regiunii pe care o
conduce şi a oferit întregul sprijin Alteţelor Lor
pentru organizarea unei a doua vizite la Marsilia în
cursul anului 2007, pentru întărirea efectivă a
legăturii regionale pe care sudul Franţei ar putea
să o aibă cu sud-estul României.
Acelaşi sprijin a fost exprimat şi din partea
primarului general al Marsiliei, prin vocea domnului Jacques Rocca Serra – adjunct al acestuia, delegat
pentru relaţii internaţionale. Mai mult, oficialul
marseillez a afirmat că primăria va oferi întregul
sprijin pentru organizarea unei conferinţe a Alteţei
Sale Principelui, la care să fie invitaţi câţiva zeci de
lideri locali cu putere de decizie asupra dezvoltării
mai temeinice a relaţiilor oraşului francez cu oraşe
similare din România.
Maryse Joissains-Massini, deputat şi primar al
orasului Aix-en-Provence, a primit delegaţia română
în biroul său din clădirea primăriei, expunând pe
scurt filosofia după care se conduce întreaga activitate
a urbei, accentul fiind pus pe cultură, în cizelarea
diferenţelor sociale şi rolul comunităţii comunelor din
jurul Aix en Provence în propagarea sau multiplicarea
unui model social, cultural şi turistic de succes.
Alteţa Sa a avut apoi o întâlnire cu reprezentanţii grupului Genoyer, francezi şi români,
susţinători ai cauzei româneşti, implicaţi în revitalizarea câtorva sate româneşti cu potenţial turistic şi
de patrimoniu, încă departe de a fi exploatat
corespunzător.

zentanţi ai Consiliului Regional al regiunii Toscana,
între care îi menţionăm pe preşedintele comisiei
UE şi pe preşedintele comisiei pentru activităţi
productive. Italienii s-au arătat interesaţi de legături
cu organizaţii similare din România şi de participarea în următorii ani la proiecte susţinute prin
fonduri structurale. Întâlnirea s-a încheiat cu o
scurtă conferinţă de presă, în care Alteţa Sa a
răspuns întrebărilor jurnaliştilor de la televiziunile,
radiourile şi ziarele locale.
În ultima zi a şederii la Florenţa, Reprezentantul Special al Guvernului a avut cu precădere
întâlniri economice, prima dintre ele fiind aceea cu
Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Artizanat
şi Agricultură din Florenţa, cu care a vorbit despre
proiectele europene realizabile cu ajutorul fondurilor structurale, oportunităţile de business în
Moldova şi în Republica Moldova, şi posibilitatea
conectării cu unele judeţe din vestul României.
Şederea la Florenţa s-a încheiat cu întâlnirea cu
oamenii de afaceri afiliaţi Camerei, cu industriaşii
şi bancherii din regiune, (Promofirenze, Assindustria
sau Banca di Firenze), fiecare dintre aceştia prezentându-şi organizaţia din care fac parte şi
manifestând totală deschidere faţă de crearea de
noi legături economice între Italia şi România.
Vizită regională în Franţa
Această vizită regională a debutat la Marsilia,
prima întâlnire fiind aceea cu preşedintele portului
autonom din oraşul francez, domnul Christian
Garin. Cei doi oficiali au discutat despre rolul
României la Marea Neagră, importanţa strategică a
Constanţei ca viitor terminal portuar estic al
Uniunii Europene, întărirea schimburilor
comerciale şi un posibil parteneriat turistic între
regiunea franceză şi zona de sud-est a ţării noastre.
Tot despre cooperare regională şi strângerea
legăturilor de business s-a discutat şi în întâlnirea
Principelui cu Claude Cardela, preşedintele Camerei
Regionale de Comert şi Industrie. Oportunităţile
de afaceri pe care ţara noastră încă le are au fost
prezentate gazdelor delegaţiei române de către
Reprezentantul Special şi diplomaţii români de la
Consulatul General al României la Marsilia.
La sediul misiunii regionale a Comisiei Europene, Principele Radu s-a întâlnit cu şeful Biroului
de Reprezentare Regională a Comisiei Europene,
doamna Blandine Pellistrandi, şi a susţinut conferinţa „Impactul aderării României la UE“, oferind pe
larg explicaţii şi clarificări într-o sesiune de întrebări
şi răspunsuri care a urmat discursului iniţial.
Cu domnul Jean-Marc Copola, consilier regional, Preşedintele Comitetului Regional de Turism,
Principele Radu a discutat despre importanţa
profesionalizării ospitalităţii în România, Institutul


Sicilia - Italia
În deschiderea vizitei, prezenţa Alteţei Sale în
Sicilia a fost salutată de Preşedintele Regiunii,
domnul Salvatore Cuffaro, care s-a arătat deosebit
de interesat de creşterea relevanţei regiunii pe care
o conduce în relaţiile cu ţara noastră şi care a
promis că o delegaţie reprezentativă a provinciilor
siciliene va vizita România, tocmai pentru
concretizarea acestui deziderat. Principele Radu a
pledat pentru difuzarea prezenţei italiene dinspre
vestul ţării înspre estul şi sudul României, ţinând
seama de tradiţia agricolă a acestei regiuni italiene
şi de similitudinile pe care ea le are cu Moldova,
Dobrogea sau Muntenia.
După întrevederea cu preşedintele, Alteţa Sa
s-a întâlnit, la sediul administrativ al provinciei, cu
reprezentanţi ai autorităţilor locale – consilieri provinciali şi locali. Au fost discutate teme de cooperare
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regională între Palermo şi judeţe din sud-estul
României.
Principele a avut o întâlnire cu oameni de
afaceri din domeniile agricol, bancar şi constructii,
interesaţi de iniţierea sau întărirea relaţiilor de
afaceri cu ţara noastră. Ultima întâlnire pe care
Principele a avut-o la Palermo a fost una economică, în care a discutat cu reprezentanţii băncii Nuova
(afiliată la Banco di Vicenza), despre modalităţile
de sprijinire a investiţiilor italiene în România şi a
celor româneşti în Italia.
Agricultura a fost tema preferată de gazdele
Alteţei Sale din provincia Caltanissetta, unde
Principele a avut ca interlocutori membri ai consiliului provincial şi local, precum şi reprezentanţi ai
Ordinului agricultorilor şi pădurarilor. Aceştia îl
vor acompania pe preşedintele Cuffaro, cu ocazia
vizitei sale în România, şi şi-au manifestat dorinţa
de a se reîntâlni cu Alteţa Sa la Palatul Elisabeta,
în prezenţa unor parteneri români.



Cu preşedintele regiunii Sicilia, dl. Salvatore Cuffaro

Alteţa Sa a avut apoi o întâlnire cu vicepreşedintele Provinciei Catania, cu care a discutat
posibilitatea realizării unei mai strânse legături
între Catania şi Constanţa în anul 2007.
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Biserica

Principesa Margareta şi Principele Radu au
participat la Slujba Învierii oficiată de Prea Sfinţia
Sa Casian, Episcopul Dunării de Jos, în prezenţa a
peste 20.000 de credincioşi.
În prima zi de Paşti, Familia Regală a fost
invitată la un prânz pascal la Reşedinţa Episcopală,
unde au luat aghiasma mare din potire aflate pe o
tavă de argint, aceeaşi tipsie de pe care a fost servit
cu pâine şi sare Regele Carol I de fiecare dată când
venea la Galaţi.
Pe data de 27 octombrie, Majestăţile Lor
Regele Mihai I şi Regina Ana, alături de ASR
Principesa Margareta, AS Principele Radu de
Hohenzollern-Veringen, ASR Principesa Elena şi
soţul ei Alexander McAteer, au participat la slujba
oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu
ocazia praznicului Sfântului Dimitrie cel Nou. La
evenimentul care a avut loc pe Dealul Mitropoliei au
mai participat IPS Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, PS
Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS Calinic,
Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Casian,
Episcopul Dunării de Jos, PS Damaschin, Episcopul
Sloboziei şi Călăraşilor, PS Galaction, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului, PS Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, PS Sofronie, Episcopul
românilor ortodocşi din Ungaria, PS Vincenţiu
Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal, PS Ciprian
Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, PS Sebastian
Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor şi PS Ioachim Băcăoanul, Arhiereu
Vicar al Episcopiei Romanului, domnul Bogdan
Tătaru-Cazaban, Consilier de Stat, Excelenţa Sa
domnul Athanassios Dendoulis, Ambasadorul
Republicii Elene la Bucureşti, precum şi un număr
de peste zece mii de oameni.
Şi în anul 2006 AS Principele Radu, Repre-

Biserica Ortodoxă Română este instituţia în
care românii au cea mai mare încredere, fapt arătat
de absolut toate sondajele de opinie realizate în
perioada post-decembristă. Încrederea constantă a
românilor, care a atins uneori cote situate peste
80%, ne aduce o mare bucurie sufletească legată de
faptul că cei peste 40 de ani de dictatură comunistă
nu au reuşit să distrugă credinţa multi-milenară a
acestui popor creştinat de Sfântul Apostol Andrei.
Această instituţie veşnic tânără, perfect adaptată
vremurilor pe care le trăim, a fost şi va fi mereu un
far călăuzitor pentru naţiunea română, greu încercată
de-a lungul istoriei de toate neamurile care au vrut
să o subjuge.
În anul 2006, AS Principele Radu, Reprezentant
Special al Guvernului României, a avut 10 întâlniri
cu înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
desfăşurate în oraşe importante ale României, cum
ar fi: Bucureşti, Timişoara, Târgovişte, Galaţi, Curtea
de Argeş şi Cluj-Napoca.
Familia Regală a petrecut Sărbătorile Pascale
la Galaţi. La Catedrala Episcopală, MS Regele
Mihai şi MS Regina Ana, însoţiţi de Alteţele Lor

Cu Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
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La Sinagoga Mare din Bucureşti

zentant Special al Guvernului României, a avut
plăcerea şi onoarea să-l întâlnească, în cadrul unei
vizite în Turcia, pe Sanctitatea Sa Bartholomew I,
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. În
cadrul întâlnirii care a avut loc la sediul Patriarhiei
Ecumenice, au fost abordate teme, cum ar fi:
cooperarea între confesiuni şi religii, pacea în lume,
precum şi vizita în Turcia a Sanctităţii Sale Papa
Benedict al XVI-lea. Patriarhul Ecumenic l-a invitat



pe Principele Radu să participe în 2007 la Simpozionul
Mondial privind protecţia mediului înconjurător,
organizat sub patronajul Sanctităţii Sale şi a
Secretarului General al ONU.
În cadrul vizitei din Turcia, AS Principele
Radu, Reprezentant Special al Guvernului României,
a vizitat Biserica Sfânta Muceniţă Parascheva, care
este temporar Lăcaşul Sfânt de Rugăciune al
Comunităţii Ortodoxe Române din Turcia.

23



Societate civilă

Existenţa societăţii civile reprezintă o condiţie
esenţială a funcţionării unei societăţi democratice.
În România, rolul societăţii civile este încă destul de
puţin semnificativ în influenţarea deciziilor politice
şi economice care se iau în societatea românească.
În ţările cu o democraţie consolidată, organizaţiile
societăţii civile participă la toate dezbaterile publice
pe teme politice, economice şi de ordin moral.
În perioada comunistă nu puteam vorbi de
societate civilă, întrucât influenţarea deciziilor
politice sau economice de către cetăţeni era de
neconceput.
Într-o societate liberă şi democratică, rolul
societăţii civile este foarte important pentru buna
funcţionare a procesului de luare a deciziilor, iar în
statele aflate la începutul drumului către democraţie,
rolul este cu atât mai important, întrucât influenţarea deciziilor politice şi economice constituie un
exerciţiu democratic fundamental.
Lunga perioadă de tranziţie a României a fost
însoţită de inerţia sau subdezvoltarea societăţii
civile. În acest context, consolidarea acesteia prin
înfiinţarea mai multor ONG-uri cu scopuri clare,
care să acopere întreaga paletă a activităţilor sociale,
constituie calea cea mai sigură pentru revigorarea
societăţii româneşti.
În momentul de faţă au fost identificate cel
puţin două modalităţi de întărire şi diversificare a
instituţiilor societăţii civile. Prima dintre acestea se
referă la crearea în România a cât mai multor filiale
ale tuturor instituţiilor importante ale societăţii
civile internaţionale. Puterea acestora, aria de acţiune
extinsă şi experienţa în derularea proiectelor se pot
constitui într-un veritabil catalizator al dezvoltării
societăţii civile româneşti. O altă modalitate, care a
fost mai puţin speculată în România, este crearea


unei societăţi civile virtuale. Prin intermediul
acesteia, cu ajutorul Internet-ului, ar putea creşte
coeziunea socială, s-ar facilita accesul la informaţie
şi ar creşte participarea populaţiei la diferite acţiuni.
În calitate de membru al Familiei Regale şi de
Reprezentant Special al Guvernului României,
Principele Radu s-a întâlnit în mod regulat cu
reprezentanţi ai societăţii civile, cu formatori de
opinie şi jurnalişti de anvergură, cu Grupul pentru
Dialog Social şi cu alte organizaţii ale societăţii
civile. Toate aceste întâlniri au reprezentat câştiguri
reale pentru mai buna înţelegere a mecanismelor
de funcţionare a societăţii româneşti în ansamblul
ei, a aşteptărilor şi a direcţiei în care aceasta
evoluează. Ele nu au rămas un câştig personal, ci
au fost împărtăşite tuturor celor cu care Alteţa Sa
s-a întâlnit, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Comunităţile de români din ţările vizitate de
AS Principele Radu în 2006 au beneficiat de o
atenţie sporită, rolul lor de promovare a imaginii şi
intereselor României în cadrul comunităţilor din
care fac parte fiind extrem de important.

Cu jurnalistul Cristian Tudor Popescu
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Educaţie

Potenţialul de creştere al României în următoarele decenii se leagă în mod nemijlocit de
contribuţia tinerei generaţii, a celor care acum sunt
elevi sau studenţi, dar peste 10-15 ani vor deveni
factori de decizie în societatea românească. În
ultimii 5 ani, Reprezentantul Special al Guvernului
României, AS Principele Radu de HohenzollernVeringen, a reuşit să aibă sute de întâlniri în licee şi
universităţi, dialoguri cu profesorii şi elevii, care i-au
inspirat pe toţi cei prezenţi în activitatea curentă şi
în înţelegerea mai profundă a resorturilor după
care se ghidează societatea românească.

15 întâlniri în universităţi importante din Bucureşti,
Arad, Reşiţa, Craiova, Timişoara şi Braşov. De
asemenea, Principele Radu a vizitat 8 licee şi
Colegii Naţionale în oraşe cum ar fi: Bucureşti,
Ploieşti, Alexandria, Târgovişte, Craiova şi Braşov.
În toate aceste vizite tinerii l-au convins pe
Principele Radu că merită investit în ei şi că viitorul
României este pe mâini bune.
Pe plan extern, anul 2006 a prilejuit 3 vizite
în licee şi 25 de vizite în universităţi de prestigiu
din SUA, Marea Britanie, Belgia, Italia, Germania,
Egipt, China, Turcia, Georgia şi Finlanda.
Principele Radu a prezentat în faţa distinşilor
profesori, elevi şi studenţi viziunea Casei Regale
despre locul şi rolul României în cadrul Uniunii
Europene şi în lume.
Conferinţele ţinute în mediul universitar s-au
bucurat de interesul tinerilor specialişti care se
pregătesc să devină factori de decizie în ţările lor.

Cu elevii Colegiului I. L. Caragiale din Bucureşti

De multe ori puritatea, inocenţa dar şi sclipirile de geniu ale acestor tineri născuţi şi crescuţi într-o
societate eliberată de comunism l-au impresionat
pe Principele Radu atât de mult încât dorinţa de a
reveni în preajma lor este absolut firească.
În anul 2006, Reprezentantul Special al
Guvernului a avut plăcerea şi onoarea de a efectua



Federaţia Română de Karate Tradiţional,
la Palatul Elisabeta, tinerii elevi-karatişti
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Idei rostite, idei scrise

Şi în anul 2006 s-a continuat tradiţia ca, în
cadrul vizitelor interne şi externe, Principele Radu
să susţină conferinţe pe teme politice, economice
şi sociale. Astfel, în anul care a trecut, Reprezentantul Special al Guvernului a susţinut 13
conferinţe în cadrul vizitelor pe care le-a făcut în
ţară şi 20 de conferinţe în cadrul unor medii
universitare, politice şi economice din străinătate.
Una dintre ocaziile în care Alteţa Sa Principele
Radu a susţinut o conferinţă extrem de apreciată
de cei prezenţi a fost „Forumul Financiar Sud-Est
European“. Tema conferinţei a fost: „Investiţiile în
infrastructură, motor de creştere economică“.

În luna aprilie, în prezenţa MS Regelui Mihai,
a MS Reginei Ana şi a ASR Principesei Margareta,
AS Principele Radu a lansat volumul „Persona“,
apărut la editura Nemira în condiţii grafice
excepţionale.
Un alt eveniment editorial important al anului
2006 a fost lansarea volumului „Palatul Elisabeta“,
scris de AS Principele Radu şi apărut la Editura
Humanitas. Lansarea a avut loc în luna mai, în
holul central al Palatului CEC, în prezenţa MS
Regelui Mihai, a MS Reginei Ana şi a AS Principesei
Margareta, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la
întemeierea Familiei Regale a României şi a 125 de
ani de la proclamarea Regatului României.

Lansare de carte la Bookfest

Principalele idei prezentate s-au referit la
importanţa creşterii economice pe baze solide şi nu
doar prin atragerea fondurilor structurale.
Dezvoltarea infrastructurii, parteneriatele publicprivate, performanţa, responsabilitatea şi ştiinţa de
a face lucruri bune au fost principalele criterii şi
direcţii de dezvoltare prezentate, care vor decide
soarta României şi nu doar integrarea europeană.


Stand la Târgul de cărţi Bookfest
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Economic

În orice societate democratică din lume componenta care stă la baza dezvoltării şi bunăstării este
cea economică. Această componentă nu a fost
neglijată în activitatea Reprezentantului Special al
Guvernului României, ea regăsindu-se la loc de
frunte în discuţiile purtate cu ocazia vizitelor în
ţară şi în străinătate.
Principele Radu a fost şi este un susţinător al
iniţiativei private şi a proiectelor economice care
aduc beneficii României în general şi comunităţilor
locale în particular.
Biroul Reprezentantului Special al Guvernului
României a oferit sprijin pentru investitorii străini
care s-au arătat interesaţi să investească în România,
a intermediat întâlniri în ţară şi în străinătate, între
membrii comunităţilor de afaceri româneşti şi
străine şi a încurajat companiile româneşti care au
dorit să facă primii „paşi economici” în afara graniţelor ţării.
În luna octombrie, aflat într-o vizită oficială
în Turcia, AS Principele Radu, Reprezentantul
Special al Guvernului României, s-a întâlnit cu
domnul Murat Yalcintas, Preşedintele Camerei de
Comerţ din Istanbul. În cadrul discuţiei au fost
punctate elemente de interes în cooperarea
economică româno-turcă, cum ar fi:

- posibilitatea ca din partea Camerei de
Comerţ din Istanbul să se ofere burse studenţilor români care vor să studieze în
Turcia.

Tot în cadrul acestei vizite în Turcia, Principele Radu a avut plăcerea să-l întâlnească pe
domnul Akkan Suver, Preşedintele Fundaţiei
Marmara, organizaţie non-guvernamentală foarte
cunoscută în Turcia. Domnul Suver l-a invitat pe
Principele Radu să participe la Forumul Economic
pe care Fundaţia Marmara îl va organiza în
perioada 2-4 mai 2007.
Discuţii similare au avut loc şi în cadrul altor
vizite externe, cum ar fi cele din China, Egipt, Italia
şi Finlanda. În toate vizitele externe la care a
participat, Principele Radu a invitat sute de oameni
de afaceri şi reprezentanţi ai unor companii
puternice să vină să investească în România.
În ţară, Palatul Elisabeta a continuat tradiţia
organizării „Serilor Regionale“, unde membri ai
comunităţilor locale sunt puşi în contact cu
membri ai corpului diplomatic şi reprezentanţi ai
unor mari firme străine.
În luna iunie, la Palatul Elisabeta, s-a desfăşurat o întâlnire între reprezentanţii comunităţilor
din Dâmboviţa şi ai provinciei spaniole Castilla la
Mancha. Evenimentul, organizat sub egida Biroului
Reprezentantului Special al Guvernului României,
a oferit posibilitatea reprezentanţilor autorităţilor
locale şi ai mediului de afaceri din Dâmboviţa să se
întâlnească cu omologii lor din oraşul Ciudad Real
şi să pună bazele unor colaborări viitoare directe în
domeniile economic şi administrativ.

- volumul schimburilor economice care, în
cursul anului 2005, aproape au atins 5 miliarde de dolari şi posibilităţile de creştere a
acestora;
- după aderarea României la Uniunea Europeană, Turcia va putea beneficia de experienţa câstigată de ţara noastră în procesul
de aderare;
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Anul pe scurt
Reprezentantul Special al Guvernului României în 2006, pe scurt:
612 angajamente publice, oficiale sau formale
În ţară:

Judeţene), cu organizaţii ale oamenilor de afaceri, cu
mass-media, cu oamenii de afaceri, cu societatea civilă,
vizite la unităţi economice, industriale, comerciale
sau agricole şi la instituţii publice;
• Un mare număr de întâlniri au avut loc la Bucureşti:
miniştri, ambasadori, oameni de afaceri, ziarişti, personalităţi militare sau civile;
• Un raport detaliat este disponibil la Biroul Reprezentantului Special de la Palatul Elisabeta.

• 21 vizite (Prahova, Teleorman, 2xDâmboviţa,
2xVrancea, Olt, Caraş Severin, Galaţi, Buzău, Argeş,
2xTimiş, 3xArad, Cluj, 2xDolj, Braşov, Vaslui);
• 5 întâlniri cu militarii români (Bucureşti,
Târgovişte, Buzău, 2xFocşani);
• 15 întâlniri în universităţi (9xBucureşti –
5xUNap, 3xUniv. Creştină „Dimitrie Cantemir“ şi
1XSNSPA -, 2XArad – Universitatea „Aurel Vlaicu“ şi
Universitatea „Vasile Goldiş“, Reşiţa – Univ. „Eftimie
Murgu“, Craiova – Universitatea din Craiova,
Timişoara – Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş“ şi Brasov – Universitatea „Spiru
Haret“);
• 8 întâlniri în licee (Bucureşti – Colegiul Naţional
„I.L. Caragiale“, Ploiesti – Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul“, Teleorman – Colegiul Naţional „Alexandru
Ioan Cuza“, Târgovişte – Colegiul Naţional
„Constantin Carabela“, Olt – Colegiul Naţional Tehnic
„Alexe Marin“, Reşiţa – Liceul de Artă „Sabin
Pautza“, Craiova – Colegiul Naţional „Carol I“ şi
Braşov – Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“);
• 8 întâlniri economice (2xBucureşti – Forumul
Financiar Sud-Est European şi Carpatcement, 3xOlt –
Camera de Comerţ şi Industrie, ALRO Slatina şi Spar
Groupe, Târgovişte – Camera de Comerţ şi Industrie,
Ploieşti – Timken şi Focşani – Întâlnire cu oamenii
de afaceri);
• 10 întâlniri cu ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române (4xBucureşti, 2xTimişoara, Târgovişte,
Galaţi, Curtea de Argeş şi Cluj-Napoca);
• 13 conferinţe la licee şi universităţi (Bucureşti,
2xUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti,
3xUNAp „Carol I“, Bucureşti, Colegiul Naţional de
Apărare, Bucureşti, Academia de Ştiinţe Economice,
Timişoara, Seminar Carmen Sylva, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Braşov, Colegiul Naţional Andrei
Şaguna, Slatina, Colegiul Tehnic „Alexe Marin“,
Reşiţa, Liceul de Artă „Sabin Pautza“, Reşiţa,
Universitatea „Eftimie Murgu“);
• 7 Seri Regionale ale Palatului Elisabeta,
intalniri cu caracter economic de largă participare
(Seară Ieşeană, Seară Rhein Azuga, Seara Dezvoltării
Durabile – Caraş Severin, Maramureş şi Mehedinţi,
Seară Băcăoană, Seară Bihoreană, Seară Transavia –
Alba, Seara Dâmboviţa-Castilia La Mancha) sau seri
tematice (Seara Grupului pentru Dialog Social, Seara
Camerei de Comerţ Româno-Britanice);
• Vizitele în ţară au cuprins întâlniri cu autorităţile
locale (primari, prefecţi, preşedinţi ai Consiliilor


În lume:

• 22 vizite pe 4 continente (Statele Unite ale
Americii, 2xBelgia, 2xRepublica Moldova, Georgia,
Marea Britanie, Suedia, 3xItalia, Luxemburg, 2xFranţa,
2xGermania, 2xTurcia, China, Egipt, Estonia, Finlanda);
• 6 întâlniri cu şefi de Stat şi Guvern (Preşedintele
Georgiei, Regele Carl XVI Gustaf al Suediei, Prim-ministrul Egiptului, Marele Duce Henri al Luxemburgului,
Guvernatorul Statului Illinois, Prim-ministrul Republicii Moldova);
• 2 întâlniri cu lideri de Parlamente (Preşedintele
Parlamentului Finlandei, Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova);
• 6 întâlniri cu miniştri din Guverne străine
(Comisia Europeană, China, 2xRepublica Moldova,
Egipt, Finlanda);
• 20 conferinţe (Bruxelles-EurIFRI, Nortwestern
University Chicago, Loyola School of Law Chicago,
Indiana - Notre Dame University, WPI Worcester,
Universitatea Roma 3, Florenţa – Liceul Imperial,
Londra - London School of Economics, Institutul de
Cercetări Politice Berlin, Academia Europeană Berlin,
Marsilia - Centre Bourse, Universitatea Bosfor
Istanbul, Roma - Forum Economic Internaţional, ZIF
Berlin, Universitatea din Heidelberg, 2xCairo Nasser Higher Military Academy şi Institutul de
Studii Diplomatice al Ministerului Afacerilor Externe,
Bruxelles - Comisia Europeană, Helsinki - Institutul Aleksanteri, Turku - Universitatea din Turku);
• 25 de vizite în universităţi (3xChicago - „Kellogg
School of Management“ şi „Loyola Law School“,
Academia militară – Bronzeville, 4xMassachusetts
- Worcester Polytechnic Institute, WPI, Harvard şi
MIT, Indiana - Universitatea „Notre Dame“,
Colegiul Europei de la Bruges, Universitatea de Stat
din Tbilisi, Universitatea Roma Tre – Roma,
London School of Economics – Londra, 2xBerlin Institutul de Relaţii Internaţionale şi Securitate şi
Academia Europeană, Universitatea Kore – Sicilia,
Universitatea Bogazici – Istanbul, Centrul de Condu-
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cere Interna – Berlin, Universitatea din Heidelberg,
2x Shanghai - Institutul de Studii Internaţionale şi
Şcoala de Afaceri Internaţionale China-Europa,
3xEgipt - Academia de Înalte Studii Militare Nasser,
Institutul de Studii Diplomatice al MAE egiptean şi
Universitatea din Cairo, Universitatea din Helsinki,
Universitatea din Turku);
• 3 vizite în licee (Liceul „Onisifor Ghibu” – Orhei,
Liceul „Antim Ivireanu” – Tbilisi şi Liceul Imperial
din Florenţa);
• 18 întâlniri economice (Chicago, Indiana, Bruxelles,
Chişinău, Florenţa, Marsilia, Nisa, Palermo, Catania,
Catalnissetta, Enna, Istanbul, Roma, Beijing, Shanghai,
Cairo, Alexandria, Helsinki);
• În anul 2006 au fost iniţiate două proiecte importante:
„Iniţiativa Europa Regiunilor“ şi „Friendship tour“.

Întins pe o durată de zece ani, proiectul are ca scop
încurajarea, promovarea şi susţinerea parteneriatului
economic, educaţional şi cultural în fiecare din regiunile
Europei, precum şi cunoaşterea României de către
comunităţile vizitate, prin luări de poziţie publice.
The Friendship Tour este o iniţiativă a AS
Principelui Radu de a promova interesele majore ale
României, de o manieră durabilă şi cuprinzătoare.
Prima ţară în care proiectul a fost inaugurat este SUA.
Întins pe o durată de 4-5 ani, proiectul are ca scop
încurajarea, promovarea şi susţinerea parteneriatului
economic, educaţional şi cultural în fiecare din Statele
Unite ale Americii.

• Vizitele în străinătate au mai cuprins întâlniri cu
autorităţile locale (primari, prefecţi, guvernatori,
etc.), cu organizaţii ale oamenilor de afaceri, cu massmedia, cu personalităţi din lumea afacerilor, cu societatea civilă, vizite la unităţi economice, industriale,
comerciale sau agricole şi la instituţii publice, precum
şi vizite la universităţi, licee sau unităţi militare.

Iniţiativa Europa Regiunilor este contribuţia
AS Principelui Radu la promovarea intereselor majore
ale României, de o manieră durabilă şi cuprinzătoare.
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Cheltuieli 2006

Prin HG nr. 2/2006 şi prin HG nr.1614/
2006 s-a suplimentat bugetul Ministerului
Afacerilor Externe cu suma de 450.000 RON
pentru finanţarea proiectului „Reprezentantul
Special al Guvernului pentru integrare, cooperare
şi dezvoltare durabilă“. Din aceasta sumă au fost
efectuate cheltuieli în valoare de 429.541,00
RON astfel:
- cheltuieli pentru deplasări în străinătate
277.979,18 RON
- cheltuieli pentru deplasări în ţară
48.539,24 RON
- cheltuieli de protocol
5.025,00 RON
- cheltuieli pentru convorbiri telefonice, internet,
presă, achiz. bunuri, mese oficiale
97.997,58 RON
Suma de 20.459 RON s-a returnat bugetului
Secretariatului General al Guvernului.
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Colaboratori şi contacte

Ovidiu Mihalache
Locotenent comandor ing.

George Totoescu

Funcţia – Consilier
Aria – securitate şi apărare, administraţie publică
centrală şi locală
Data angajării – 3 martie 2005
Background – Academia Tehnica Militară – Bucureşti,
1992; Şcoala Militară de Limbi Străine – Marea
Britanie, 1998; Studii postacademice de conducere
militară – Centrul Regional NATO – Bucureşti, 2001
Data şi locul naşterii – 7 aprilie 1968, Ştefăneşti,
Botoşani

Funcţia – Consilier
Aria – politic, relaţii cu institutiile centrale, relaţii
internaţionale
Data angajării – 28 iunie 2005
Background – Cursul “Lideri pentru Secolul 21” Centrul European pentru Studii de Securitate,
Garmisch - Partenkirchen, Germania, Absolvent al
Facultăţii de Drept, Universitatea “Alexandru IoanCuza”, Iaşi;
Data şi locul naşterii – 31 iulie 1977, Câmpulung
Moldovenesc, Suceava

Contacte:
Tel. mobil – 004 0729 889 523
E-mail – ovidiumihalache@princeradu.ro
ovid_navy@yahoo.com
Tel. fix – 004 021 222 13 66
Fax: 0040 319 25 33

Contacte
Tel. mobil – 004 0729 889 524
E-mail – georgetotoescu@princeradu.ro
george.totoescu@yahoo.com
Tel. fix – 004 021 222 1366
Fax: 0040 319 25 33

Parte a echipei noastre este dl. Constantin Clipa şi d-na Nicoleta Tăbăcelea. În perioada octombrie 2002 – noiembrie 2006, consilier al
Reprezentantului Special a fost domnul Cornel George Comşa.
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Cristian Cosmin

Cristina Parii

Funcţia – Consilier
Aria – PR, relaţii internaţionale
Data angajării – 11 decembrie 2006
Background – Studii Academice Postuniversitare în
Comunicare şi Relaţii Publice - Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;
Absolvent al Academiei de Studii Economice, Bucureşti
Data şi locul naşterii – 9 aprilie 1976, Bucureşti

Funcţia – Referent
Aria – Agenda biroului, secretariat
Data angajării – 1 august 2005
Background – Studentă în anul doi la Facultatea de
Relaţii Publice şi Studii Europene - Bucureşti,
Absolventă a Facultăţii de Chimie Industrială,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, Liceul
Teoretic “Mihai Eminescu” Botoşani
Data şi locul naşterii – 16 ianuarie 1978, Botoşani

Contacte
Tel. mobil – 004 0720 072 777
E-mail – cristiancosmin@princeradu.ro
cristcos@yahoo.com
Tel. fix – 004 021 222 1366
Fax: 0040 319 25 33

Contacte
Tel. mobil – 004 0743 061 033
E-mail – cristinaparii@princeradu.ro
cristinaparii@yahoo.com
Tel. fix – 004 021 222 1366
Fax: 0040 319 25 33

Biroul Reprezentantului Special al Guvernului României doreşte să mulţumească celor care au ajutat la realizarea angajamentelor
noastre: d-na Ana-Maria Străin, d-lui Artur Chomiuc şi d-lui Tiberiu Dekany, Institutului Irecson şi d-lui profesor Dumitru Porojan
şi d-lui Gabi Dumitru.
Textul raportului a fost elaborat de Cristian Cosmin, consilier al AS Principelui Radu.



32



