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La 1 ianuarie 2007 a avut loc un moment istoric pentru naţiunea Română. În sfârşit, după ani 
de aşteptare, România s-a aşezat cu demnitate acolo unde îi este locul, atât din punct de vedere 
geografic, cât şi, mai ales, din punct de vedere istoric şi politic. Aderarea la Uniunea Europeană 
şi apartenenţa la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă certitudinea pentru 
România că se află pe drumul cel bun. 

•

Creşterea economică din ultimii ani, creşterea puterii de cumpărare şi a nivelului de trai au 
fost factori care au decurs din apropierea de instituţiile europene şi euro-atlantice, dar au şi 
influenţat în mod decisiv procesele de aderare şi integrare în aceste structuri.Prin eforturile 
depuse în cei aproape 7 ani de la înfiinţarea sa, Biroul Reprezentantului Special al Guvernului 
României şi-a adus aportul la eforturile conjugate ale autorităţilor române de a se ridica la 
standardele cerute de partenerii noştri externi. Ajunşi la acest moment de mare bucurie pentru 
toţi românii nu ne rămâne decât să facem, aşa cum am făcut şi în anii anteriori, şi aşa cum ar 
trebui să facă toate instituţiile responsabile din această ţară, un raport de activitate, o analiza 
cantitativă şi calitativă a angajamentelor desfăşurate de ASR Principele Radu al României în 
slujba naţiunii române. 

•

Sperăm că prin această lucrare să aducem toate lămuririle necesare cu privire la rolul, scopul şi 
utilitatea Biroului Reprezentantului Special al Guvernului României şi să prezentăm, în acelaşi 
timp, principalele realizări pe care le-am avut în cursul anului care a trecut. 

^

Introducere
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•  În interiorul ţării, Reprezen tan
tul Special este purtător al unui 
mesaj cuprinzător, care atinge 
toate segmentele co mu  nităţilor 
locale: cultura, eco  no mia, edu-
caţia, mass-media, bi serica, ar-
mata, asociaţiile breslelor; prin 
apartenenţa la Familia Regală, 
Reprezentantul Special oferă 
în străinătate, un mesaj neutru, 
credibil, respectat, de largă per-
spectivă, independent de ciclu-
rile electorale.

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

•  Până în acest moment, „Repre
zentantul Special al Guvernului 
României“ rămâne o ini ţiativă 
instituţională unică în Europa, 
mai ales în rândul ţărilor candi-
date la UE.

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

•  Reprezentantul Special sprijină 
o perspectivă românească de mai 
multe decenii, încurajând atât 
opi nia publică din ţară cât şi cea 
din străinătate la o evaluare pe 

termen lung a contribuţiei Ro-
mâniei pe continent şi în lume.

•  El valorifică experienţa şi rezul
tatele obţinute în anii 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 şi 2007.

•  Reprezentantul Special poate 
dezvolta, în judeţele ţării, un 
program care să inspire forţa 
comunităţilor locale, întărind 
ideea regională în termeni eco-
nomici, sociali, culturali tradi-
ţionali şi din punct de vedere 
al libertăţii iniţiativei indivi-
duale.

Reprezentantul Special:
1)  Susţine, în faţa personalită ţi lor 

marcante ale lumii (po   li  tice, 
economice, cultu rale, stiinţi-
fice, militare) şi ale mass-me-
dia (internă şi inter naţională), 
vocea României şi valorile ei 
fundamentale.

2)  Prin apartenenţa la Familia Re-
gala, crează punţi de le gătură 
istorică, culturală şi spirituală 
cu ţările europene (membre 
sau ne-membre ale Uniunii 
Europene).

3)  Susţine interesele economi ce 
(financiare, investiţii, comerţ) 
ale României peste hotare şi 
contribuie la dezvoltarea eco-
nomică a regiunilor româ-
neşti.

4)  Susţine conferinţe în toată lu-
mea despre realitatea ro mâ-
nească de astazi.

5)  Susţine punctele de vedere ro-
mâneşti în materie de mediu 
înconjurător şi dezvoltare du-
rabilă.

6)  Contribuie la promovarea cul-
turii şi a educaţiei româneşti în 
toată lumea.

7)  Contribuie, prin prezenţa sa în 
lume, la apropierea dintre dias-
pora românească şi ţară.

8)  Contribuie la dezvoltarea, în 
interiorul ţării, a valorilor de-
mocratice, de prosperitate şi 
de demnitate umană.

9)  Prin prezenţa în regiunile ţării, 
contribuie la intensificarea le-
găturii dintre centru şi comu-
nităţile locale. 

Biroul Reprezentantului Special 
al Guvernului României:
•  Raportează direct PrimMi-

nistrului despre activitatea cu-
rentă.

•   Proiectează, organizează şi re-
alizează un program echilibrat, 
pentru a asigura prezenţa Repre-
zentantul Special în egală măsu-
ră în ţară, în regiune, în Europa 
şi pe alte continente.

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

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

•   Oferă Reprezentantului Special 
cadrul profesional necesar pen-
tru indeplinirea angajamentelor 
publice sau oficiale.

•   Organizează arhiva departamen-
tului, legătura cu mass-media şi 
menţine site-ul internet.

•   Asigură protocolul necesar de 
la Palatul Elisabeta, în cadrul în-
tâlnirilor oficiale (oficiali stră-
ini, diplomaţi acreditaţi la Bu-
cureşti, personalităţi politice şi 
culturale, din mass-media şi din 
societatea civilă, din ţară şi stră-
inătate).

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 Ministerului Apărării Naţionale, iar anga-
jamentele din interiorul ţării, cu ajutorul Prefecturilor şi al Primăriilor, sub coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. De asemenea, 

atunci când situaţia o cere, se bucură de  sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, cât şi al altor ministere. 

Reprezentantul Special 
al Guvernului României
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Pentru că în urmă cu 140 de ani 
România aşeza pe scaunul de şef al Sta-
tului primul european din istoria ei, re-
gele Carol I. El a exercitat, timp de pa-
truzeci şi opt de ani, cel mai roditor 
leadership din istoria modernă a Ro-
mâniei. A fost unul din rarii oameni de 
Stat pe care i-am avut vreodată. Regele 
Carol I a pus bazele profesionalismu-
lui în politică, economie, societate ci-
vilă şi armată, cele mai importante in-
grediente ale lumii transa tlantice de 
astăzi. Coordonatele trasate de regele 
Carol I în moder nizarea României sunt 
acum pietre de hotar în Uniunea Euro-
peană. În anul 1881, România reuşea 
să se impună pe harta Europei ca stat 
suveran şi independent, într-o epocă 
în care jumătate din statele actuale ale 
UE nu existau. 

5
Pentru că, în epoca globalizării, 
instituţia Casei Regale este, în ţara noas-
tră, o expresie a statalităţii nu numai 
prin esenţa instituţiei regale, ci şi prin 
faptul istoric al fundamentării statului 
modern de către Carol I. Indiferent de 
cine exercită puterea de şef al Statului, 
Casa Regală continuă să reprezinte o 
parte a statalitatăţii ca persona lizare a 
suveranităţii, simbol şi continuitate, iar 
aceasta nu are de-a face cu politica, ci 
cu identitatea naţională. 

5
Pentru că Familia Regală tră ieş-
te în ţară, participând la viaţa publică, 
dar şi având un plan de viitor, capabil să 
servească interesele României. Ţara are, 
în Regele Mihai, o personalitate de rang 
mondial. Instituţia Casei Regale repre-
zintă modelul unei Familii, unitate fun-

damentală a poporului român – locul 
unde naţiunea creşte, îşi găseşte echili-
brul şi îşi perpetuează valorile. 

5
Pentru că fiecare din cele cinci 
generaţii ale Familiei Regale a contri-
buit la dezvoltarea societăţii, nu numai 
prin acţiuni de stat, ci şi prin angaja-
mente personale. Fiecare dintre regii 
României este întemeietorul unei Fun-
daţii ce-i poartă numele – Fundaţiile 
Regale fiind centrul dezvoltării ştiinţifi-
ce şi economice a vremii. Fiecare dintre 
Reginele României a fost, pentru solda-
ţii răniţi, bolnavi, o eroină şi o mamă, 
susţinând prin instituţii de caritate, do-
naţii şi prin efort propriu cauza celor de-
favorizaţi. În jurul Reginelor noastre a 
înflorit elita culturală a ţării. 

5
Pentru că, poziţia pe care o au 
Alteţele Lor Regale prin Funda-
ţia Principesa Margareta a României şi 
prin Biroul Reprezentantului Special al 
Guvernului, a oferit o perspectivă cu-
prinzătoare asupra nevoilor Români-
ei în viitor. În ţară, Alteţele Lor Regale 
sunt un factor de legătură dintre pu terea 
politică şi societatea civilă, precum şi 
dintre personalităţile cu influenţă în so-
cietate şi orizontul larg al populaţiei. În 
străinătate este oferit un mesaj neutru, 
credibil, respectat, de largă perspecti-
vă, dincolo de alternanţele la guverna-
re. Experienţa angajamentelor publice 
în România şi în afara ei a ajutat la înţe-
legerea modului în care poate fi spriji-
nită dezvoltarea României, respectând 
identitatea naţională, în context euro-
pean şi transatlantic. Prin eforturi sus-
ţinute se pot reface punţi de legătură 

istorică, culturală şi spirituală cu ţă rile 
europene, membre sau nemembre ale 
Uniunii Europene, prin diversificarea 
valorilor care ne unesc, adaugând celor 
legate de democraţie, prosperitate, de 
domnia legii şi de predictibilitate, pe 
cele generate de tradiţii, statornicie, cul-
tură, generozitate, altruism responsabil, 
identitate, mândrie, idealuri şi credinţa 
în Dumnezeu. 

5
Pentru că membrii Familiei Re ga-
le pot avea o contribuţie însemnată 
la apropierea dintre românii dinlăun-
trul şi din afara ţării. 

5
Pentru că parteneriatul cu oa-
menii politici, cu partidele, cu insti-
tuţiile Statului, cu societatea civilă, aso-
ciaţiile de breaslă, mass-media, oamenii 
de afaceri, Biserica, Armata, Academia 
Română nu cunoaşte bariere ori limi-
te, fiind bazat pe complementaritate şi 
loialitate, nu pe competiţie sau interes 
personal. 

5
Pentru că Palatul Elisabeta a în-
ceput să reprezinte, indife rent de 
culoarea guvernării, un centru al mân-
driei naţionale, al identităţii româneşti, 
al continuităţii şi tradiţiilor, prin con-
fluenţa trecutului cu prezentul şi a pre-
zentului cu viitorul. 

O viziune 
pe 30 de ani 

r
Puterea exemplului personal

Spirit de răspundere
Generozitate

Loialitate

Motivele pentru care această viziune
este o datorie
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Multe dintre ideile prezentate aici apar-
ţin miilor de elevi şi studenţi pe care Al-
teţele Lor Regale i-au întâlnit, în ultimii 
ani, în România. Ei vor fi răspunzători 
de soarta ţării noastre peste douăzeci 
de ani, însă de pe acum au răspunsuri 
la orice întrebări. 

Patriotismul este un argument geopo-
litic, un instrument de măsură a securi-

tăţii naţionale şi un mod de a supravie-
ţui, ca naţiune, în momente de răscruce. 
El mai înseamnă spirit de răspundere, 
generozitate, loialitate şi puterea exem-
plului personal. 

A construi autostrăzi şi aeroporturi, 
porturi şi şcoli este o dovadă de pa-
triotism. În mileniul III, patriotismul 
se bazează pe dezvoltare, pe construc-
ţia de noi instrumente de progres, pe 
bunăstare, pe demnitate, pe inspiraţie 
şi conectare, pe răspundere persona-
lă. Patriotismul este în pericol atunci 
când naţionalismul de factură radica-
lă încearcă să i se substituie. 

Statornicia vine din prosperitate şi 
domnie a legii, din bună guvernare şi 
democraţie liberală, din conectare şi co-
operare, dar şi din valoarea învăţămân-
tului, din încurajarea instituţiilor funda-
mentale ale societăţii şi din cultivarea 
mândriei, tradiţiei şi continuităţii, a mo-
delelor şi a viziunii, care pot acţiona ca 
factori de dezvoltare. 

Democraţia trebuie să evolueze, să-şi 
elimine slăbiciunile şi să se armonize-
ze cu celelalte virtuţi publice pentru a 
putea restaura spiritul de răspunde-
re, loialitatea, respectul pentru valori, 

generozitatea şi moralitatea, puterea 
exemplului personal şi respectul regu-
lilor comune de conveţuire. Înainte de 
toate, însă, spiritul de răspundere. 

Libertatea şi democraţia sunt două no-
ţiuni distincte, care nu au întotdeauna 
legătură una cu cealaltă. Pragmatism, 
prosperitate, dezvoltare economică, 
seriozitate, profesionalism, răspunde-

re personală şi un anume simţ al dezvol-
tării, acestea sunt apanajele libertăţii. 

Puterea liderului ar trebui să fie direct 
proporţională cu responsabilitatea in-
stituţională pe care o are. Nu este de 
ajuns să te simţi dator faţă de cetate. 
Este necesar să faci parte dintr-un sis-
tem care să te menţină responsabil. Iar 
aici poate ajuta decisiv libertatea şi so-
liditatea instituţiilor. Dar şi altruismul, 
puterea exemplului personal şi curajul 
de a asuma public idealuri. Referin-
du-se la leadership, un demnitar din-
tr-o ţară îndepărtată a spus, de curând: 
Noi protejăm trăirile poporului nostru. 
Nu am auzit vreodată o astfel de propo-
ziţie rostită în România sau în Europa. 
Ceea ce auzim în ţările democraţiilor 
liberale este, în general, ceea ce popo-
rului îi place să audă, nu ceea ce îi pro-
tejează trăirile. Personalitatea care mar-
chează societatea şi istoria ţării ei nu 
este providenţială numai prin calităţile 
profesionale, ci şi prin două alte ingredi-
ente sine qua non: o viziune (ceea ce nu 
are nimic de a face cu programul admi-
nistrativ de guvernare) şi altruismul res-
ponsabil, care trebuie să exceadă inte-
resele de partid, de grup sau personale. 
Iscusinţa fără orizont, fără ideal, rămâ-
ne un exerciţiu sterp de masaj al eului, 

care poate crea şcoală de abilitate politi-
că, dar nu va da bunăstare şi demnitate, 
statornicie şi libertate, naţiunii. 

Bunăstarea, viaţa demnă şi liberă şi 
co nectarea României la familia euro-
atlantică a naţiunilor demne nu le poate 
aduce numai NATO şi Uniunea Euro-
peană, ci mai cu seamă noi înşine, fieca-
re în parte. Noi înseamnă toate segmen-
tele societăţii româneşti. Responsabili 
de prezentul şi viitorul României nu 
sunt numai Parlamentul, Preşedintele 
şi Guvernul, ci şi mass-media, sectorul 
privat, societatea civilă, Armata şi Bi-
serica, fiecare locuitor al cetăţii luat în 
parte, inclusiv elevii de liceu. 

Astăzi, două treimi dintre români* con-
sideră că Familia Regală trebuie să se 
implice şi mai mult în dezvoltarea şi 
democratizarea României; majorita-
tea românilor cred că Familia Regală 
este legată de valori precum tradiţia, 
identitatea naţională, continuitatea şi 
mândria naţională; mai bine de jumă-
tate dintre români apreciază activitatea 
ASR Principesei Margareta şi a Funda-
ţiei sale, considerînd că ASR Principe-
le Radu ar putea să accepte o funcţie în 
Stat. Rezultatele ne arată că încrederea 
românilor în aderarea la UE este aproa-
pe egală cu percepţia utilităţii implicării 
Casei Regale în dezvoltarea şi democra-
tizarea României; că majoritatea româ-
nilor apreciază valorile reprezentate de 
Casa Regală; că Familia Regală este as-
tăzi percepută la nivelul întregii naţiuni; 
că generaţia actuală a Familiei Regale 
are astăzi o prezenţă distinctă în ochii 
populaţiei României. 

*  Sondaj de opinie efectuat în mai 2006 de IRECSON. 

Valori pentru statornicia României
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România va administra fondurile struc-
turale din partea Uniunii Europene şi 
alte resurse financiare alocate de orga-
nisme internaţionale, destinate dezvol-
tării şi promovării iniţiativei private. De 
ele vor beneficia toţi cei care au un pro-
iect realizabil. 

Dacă proiectele vor fi bune, ele vor fi 
recunoscute. România poate să devi-
nă o a doua Spanie, ca performanţă în 
utilizarea fondurilor structurale euro-
pene. Ea poate să ia de la Irlanda şi Lu-
xemburg exemplu de pragmatism şi efi-
cacitate. 

O urgenţă a următorilor zece ani este 
dezvoltarea infrastructurii: de la „brăz-
darea“ ţării cu autostrăzi pe rute avan-
tajoase economic şi turistic, la dezvol-
tarea aeroporturilor (Otopeni poate 
fi un nod aerian regional) şi porturi-
lor (Constanţa poate să devină o su-
papă a Europei Dunărene către est) şi 
până la îmbunătăţirea serviciilor vama-
le şi poştale. 

Geostrategia de astăzi este decisă în 
egală măsură şi de transportul, nu nu-
mai de extracţia de gaze şi petrol. Ro-
mânia are potenţial neexploatat în am-
bele direcţii. 

O emblemă a României este Dunărea. 
Fluviul reprezintă o axă strategică, un 
canal comercial şi turistic încă neex-
ploatat la adevăratul potenţial. Pe seg-
mentul ei românesc, Dunărea poată să 
devină tot atât de înfloritoare turistic şi 
cultural cum este la Budapesta şi Viena. 
Prin încurajarea traficului fluvial, dar şi 
a turismului cultural şi tradiţional, ora-
şele de pe Dunăre vor ieşi din anonimat 
şi îşi vor cultiva tradiţia, mica iniţiativă 
privată şi identitatea culturală. 

Carpaţii şi mânăstirile moldoveneşti 
sunt poli ai turismului, cu recunoaşte-
re mondială, potrivită cu frumuseţea şi 

unicitatea lor. În jurul lor putem să con-
struim o întreagă reţea turistică şi logis-
tică de calitate, oferind servicii exem-
plare, care să atragă clienţi cu adevărat 
profitabili pentru dezvoltare. Alături de 
ele, Dobrogea, Gorjul, Caraşul, Dâm-
boviţa, Maramureşul, Bistriţa şi Buco-
vina, precum şi salba de aşezări balneo-
climaterice trebuie să devină destinaţii 
uşor accesibile Europei, Asiei şi Ame-

ricii. România ar putea atinge zece mi-
lioane de turişti pe an, cu autostrăzi şi 
servicii de calitate. 

Fiecare regiune a României are un pa-
trimoniu preţios şi un potenţial unic. 
Europa pune accentul pe dezvoltarea 
regională. Casa Regală organizează 
„Serile regionale“ la Palatul Elisabe-
ta. Aici se descoperă noi parteneri de 
afaceri, se promovează cultura şi tra-
diţia fiecărei regiuni; aici autorităţi-
le locale au ocazia de a-şi prezenta 
pro iectele şi realizările în faţa Cor-
pului Diplomatic acreditat la Bucu-
reşti sau a investitorilor străini. „Se-
rile regionale„ vor continua, an de an, 
la Palatul Elisabeta, iar oamenilor de 
afaceri, personalităţilor culturale şi 
politice le vor fi prezentate simbolu-
rile şi valorile României în prezen-
ţa primarilor, prefecţilor şi a lideri-
lor locali, a oamenilor de succes din 
fiecare loc al ţării. 

Viziunea Casei Regale poate genera, 
în timp, un program instituţionalizat 
local, care să inspire comunităţile, în-
tărind ideea regională în termeni eco-
nomici, sociali, culturali tradiţionali şi 
din punct de vedere al iniţiativei indi-
viduale. 

Bucureştiul are datoria de a se întoarce 
la destinul lui european: clădiri, sistem 

de transport public modern şi ecologic, 
infrastructura urbană, servicii, arhitec-
tură. Nu putem subestima importanţa 
păstrării parcurilor istorice (Grădina 
Icoanei, Herăstrău, Cişmigiu, Carol), 
ca spaţii culturale. 

Iaşi şi Cluj pot să-şi dezvolte vocaţia de 
poli ai culturii şi educaţiei româneşti, 
capitale de principate istorice şi citadele 
ale artelor. Timişoara şi Arad, prin apro-
pierea geografică şi punerea în comun 
a potenţialului economic şi instituţio-
nal, pot deveni un pol citadin apropi-
at de importanţa economică şi turisti-
că a capitalei. 

Iniţiativa privată este un motor al dez-
voltării, prin intermediul întreprinde-
rilor mici şi mijlocii. Ele sunt modul 
tradiţional în care românii şi-au ma-
nifestat creativitatea, ingeniozitatea şi 
puterea de muncă. Casa Regală a Ro-
mâniei va continua să îi susţină pe toţi 

O strategie de construcţie durabilă 

Strategia prezentată mai jos nu este un program politic; ea susţine dezvoltarea în chip durabil
a României în următorii treizeci de ani şi se aşază în prelungirea efortului politic, asociind personalităţi 

din domeniile economic, militar, politic, cultural, diplomatic, artistic, educaţional şi din mass-media. 

r
Primii zece ani 

(2007 – 2017) 
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întreprinzătorii privaţi, militând în faţa 
autorităţilor române, dar mai ales stră-
ine, pentru condiţii mai bune de finan-
ţare, deschiderea pieţelor europene şi 
mondiale. Prin încurajarea iniţiativei 
private se pot elimina amatorismul şi 
mediocritatea. 

Fundaţia Principesa Margareta a Româ
niei a iniţiat programe comunitare în 
mediul rural. Va fi stimulată iniţiativa 
locală şi se va continua căutarea parte-
neri externi pentru localităţile Româ-
niei pentru a face cunoscute realităţile 

mediului rural la începutul mileniu-
lui III.

Domeniul Regal Săvârşin va deve-
ni, împreună cu întreaga comuni-
tate locală, un model de dezvoltare 
rurală românească. Acest lucru pre-
supune nu numai cunoştinţe econo-
mice, adaptarea la globalizare, ci şi 
valori precum omenia, dragostea pen-
tru ceilalţi, respectul acordat fiecă-
ruia dintre angajaţii şi partenerii săi. 
Prin comunităţi locale solide se clă-
deşte o comunitate naţională auten-
tică. La Săvârşin, agricultura ecolo-
gică va avea un loc privilegiat. Casa 
Regală consideră acest domeniu un 
avantaj pentru ţara noastră în com-
petiţia continentală în domeniile tu-
rismului şi economiei, dar şi o sursă 
de sănătate, de cultură, de echilibru 
şi de armonie, în dezvoltarea durabi-
lă a României. 

Ca şi în Marea Britanie, Franţa sau Ger-
mania, castelele Transilvaniei pot aduce 
culoare şi atracţie locului, fiind fie lo-
cuinţe private, biblioteci sau centre de 
conferinţe, fie instituţii de promovare 
a artelor şi meseriilor, muzee, hoteluri 
şi restaurante. 

Institutul Regal de Management al 
Ospitalităţii (înfiinţat alături de Ecole 
Hôtelière de Lausanne şi de IRECSON 
România) va fi o şcoală de elită pentru 
viitorii administratori ai marilor dome-
nii sau companii hoteliere. 

Casa Regală a acordat titlul de Furnizor 
Regal mai multor companii private sau 
personalităţi riguros alese, ca simbol al 
tradiţiei şi calităţii produselor, al intere-
sului şi grijii permanente pentru con-
sumator. MS Regele Mihai şi MS Re-
gina Ana continuă fiecare să-şi acorde 
înaltul patronaj unor instituţii istorice 
şi culturale. 

Alteţele Lor Regale au acordat înaltul 
patronaj unor instituţii sportive precum 
Fundaţia Atletismului Românesc şi Fe-
deraţiei Române de Karate Tradiţional. 
Acest demers va fi continuat, mai ales 
cu sporturile care sunt uitate sau igno-
rate, dar care au adus României mân-
drie în ultimii o sută de ani. 

Casa Regală va contribui în mod speci-
fic la efortul de conectare a ţării noas-
tre la marile proiecte europene din ur-
mătorii ani, precum Strategia Lisabona, 

Politica energetică europeană, mode-
lul social european, reforma instituţi-
ilor UE, Tratatul constituţional euro-
pean şi Politica de inovare. 

ASR Principele Radu al României, Re-
prezentantul Special al Guvernului Ro-
mâniei, a iniţiat în anul 2006 Iniţiativa 
Europa Regiunilor. Acesta urmăreşte 
dezvoltarea legăturilor directe dintre re-
giunile româneşti şi cele europene în 
domeniul comerţului, transportului, 
turismului, culturii, educaţiei liceale şi 
universitare; cu mass-media, diaspora, 
autorităţile locale civile şi armate. Iniţi-
ativa Europa Regiunilor este un proiect 
menit să funcţioneze timp de zece ani 
şi să fie o iniţiativă în oglindă cu Serile 
Regionale de la Palatul Elisabeta. 

Pornind de la epocala călătorie a Re-
ginei Maria din 1926 în Statele Unite 
ale Americii, Reprezentantul Special al 
Guvernului României a iniţiat proiectul 
The Frienship Tour, constând într-un 
şir de călătorii în fiecare dintre statele 
SUA. Acestea urmăresc cinci segmen-
te influente din vastele comunităţi sta-
tale ale SUA: mediul economic local, 
oamenii politici, studenţii din universi-
tăţi – viitori lideri ai Americii, presa lo-
cală şi, cu un simbolism particular, co-
munitatea românească de acolo. The 
Frienship Tour face cunoscute în fie-
care comunitate americană interesele 
şi realităţile României. 

Românii din afara graniţelor ţării pot 
face mult pentru România. Aportul lor 
poate fi substanţial, dar România tre-
buie să le ofere condiţii spre a-şi exerci-
ta sprijinul faţă de ţara lor. Familia Re-
gală a fost întotdeauna şi va fi o punte 
de legătură între românii din străina-
tate şi ţară. 

Casa Regală susţine fondarea unor cen-
tre de documentare şi informare despre 
România în ţările importante ale lumii. 
Poezia şi muzica de cameră nu au un 
impact suficient asupra opiniei publi-
ce din ţările – de exemplu – occidenta-
le. Domeniul de activitate şi instrumen-
tele de lucru ale acestor centre, care ar 
trebui să fie rodul efortului conjugat al 
României şi a românilor din afara ţării, 
ar putea fi puse sub egida Fundaţiilor 
Regale Române. Interesul pentru ţara 
noastră trebuie încurajat prin oferirea 
de informaţii adaptate timpului istoric 
pe care îl parcurgem. 
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Fundaţiile Regale pot sprijini alcătui-
rea unor lucrări ştiinţifice sau filme do-
cumentare menite a ilustra relaţiile Ro-
mâniei cu diverse ţări, luate în parte, şi 
tratate pe domenii. O carte despre re-
laţiile româno-germane ar include as-
pecte istorice, politice (moderne), şti-
inţifice, culturale, literare şi artistice. 
Câte un volum sau film dedicat rela-

ţiilor României cu SUA, Franţa, Italia, 
Spania, Marea Britanie sau Japonia ar 
putea completa, în mod durabil, instru-
mentele relevante pentru prezenţa ro-
mânească în lume. 

România a contribuit, în deceniile tre-
cute, la educaţia universitară şi la dez-
voltarea industriei şi infrastructurii 

unor ţări din Africa, Orientul Mijlo-
ciu, Asia şi America Latină. Prezenţa 
românească în Africa neagră, în ţări-
le Africii de Nord, în Orientul Mijlo-
ciu, în Asia centrală sau de sud-est, în 
America Latină sau în Caucazul de sud, 
sub formă educaţională sau economi-
că ar putea fi utilă României şi Uniu-
nii Europene. 

Următorii douăzeci de ani 
(2017 – 2037)

Transformarea României într-o ţară 
competitivă şi prosperă nu se poate 
face în zece ani. În rândurile de mai 
jos prezentăm proiecte care se extind 
pe o perioadă mai mare şi care ar me-
rita să rămână preocupări permanente 
ale României: 

Peste două decenii, cei care astăzi au 
cincisprezece-douăzeci de ani vor pre-
lua destinele României. Aceşti tineri 
sunt plini de idei, inspiraţi, interesaţi 
de integrare, de dezvoltare, de viitor. 
Într-o lume competitivă, ei observă că, 
dacă nu sunt cei mai buni, nu au nici 
o şansă. Ei fac parte dintr-o generaţie 
care nu se lasă impresionată de dis-
cursurile noii limbi de lemn. Pe băn-
cile şcolii tinerii au nevoie să deprin-
dă valori. 

Ei pot fi încurajaţi de fiecare dată când 
vor să schimbe ceva în bine, când au o 
iniţiativă. Sistemul educaţional poate fi 
sprijinit de elevi, profesori, părinţi, co-
munitatea locală, Guvern şi de presă. 
Familia Regală are o tradiţie în spriji-
nirea învăţământului şi poate să ofere 
recunoaştere şi sprijin dascălilor de-
dicaţi şi profesionişti. Fundaţia Prin-
cipesa Margareta a României restau-
rează şi dotează şcoli, centre locale şi 
ajută atât elevii excepţionali cât şi pe 
cei cu dificultăţi, pentru ca toţi să-şi 
poată pune în valoare aptitudinile. 
Multe asociaţii ale elevilor din jude-
ţele ţării au primit patronajul Casei 
Regale a României. 

Familia Regală a României rămâ-
ne ataşată instituţiilor educaţionale 
de toate nivelele. Tinerii reprezintă 
o forţă capabilă de a determina pro-
gresul şi recunoaşterea României; de 
aceea, Casa Regală le susţine aspira-

ţiile. Este cea mai puternică resursă 
a României în următorii 30 de ani. 
Oamenii de afaceri şi personalităţi-
le influente ale societăţii pot să preia 
modelul atlantic, fiind generoşi cu in-
stituţiile care i-au format. Oamenii 
prosperi pot investi în dotarea foste-
lor lor şcoli sau în capitalul lor uman, 
oferind burse pentru elevii excepţio-
nali, pentru cei de la sate, pentru cei 
cu deficienţe. 

Casa Regală va încuraja crearea câtor-
va Şcoli Normale de învăţători de elită, 
pregătiţi pentru mediul rural. Ca mo-
dele ale satului, ei vor fi nu numai das-

căli ai copiilor, ci şi repere ale societă-
ţii moderne. Învăţătorul satului poate 
deveni un prieten şi un model, dar tre-
buie să fie ajutat în acest scop de în-
treaga comunitate. 

De asemenea, Casa Regală va încuraja 
o cultură a civilizaţiei în relaţiile din-
tre oameni, de demnitate, respect şi to-
leranţă în societate; astfel oamenii să 
preţuiască armonia, responsabilitatea 

şi excelenţa. Se va sprijini extinderea 
conceptului de responsabilitate soci-
ală a companiilor (companiile au răs-
punderea socială de a dobândi succes 
comercial în mod etic, respectând oa-
menii, comunităţile şi mediul). 

Colaborarea cu Biserica în cadrul co-
mu  nităţii este o modalitate armo ni-
oasă şi cuprinzătoare de a promova 
credinţa în Dumnezeu, iubirea, gene-
rozitatea, împreună cu dimensiunea 
socială a unor proiecte concrete. 

Proiectul Casei Regale de reînfiinţa-
re a Fundaţiilor Regale Române, sub 

conducerea ASR Principesei Marga-
reta a Romaniei urmăreşte înflorirea 
artei, ştiinţei, spiritului civic, educaţi-
ei şi cercetării. Salba de instituţii care 
poartă numele celor patru regi, Carol I, 
Ferdinand, Carol al IIlea şi Mihai, îşi 
vor regăsi specificul, resursele şi oame-
nii necesari. Ele sunt o instituţie na-
ţională, de interes public, şi au nevo-
ie de sprijinul financiar permanent al 
unor companii de prestigiu naţional, 
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de un colegiu director reunind majo-
ritatea personalităţilor din elita româ-
nească, ca şi de un comitet de experţi 
în varii domenii. Toate acestea le vor 
asigura permanenţa şi strategia peste 
decenii. 

Fundaţiile Regale Române vor încerca 
să inspire, în ani, elaborarea unei Enci-
clopedii Române, care să prezinte res-
ponsabil şi comprehensiv personalită-
ţile din ştiinţa şi arta românească. 

Regele Carol I a lăsat României calea 
ferată. Cea de-a cincea generaţie a Fa-
miliei Regale Române îşi propune să 
lase României o enciclopedie cuprin-
zătoare. 

Corupţia în spaţiul economic şi admi-
nistrativ este un element nociv, încu-
rajat de sărăcie şi de trecutul recent. 
Globalizarea şi răspândirea galopantă a 
democraţiei vor avea drept consecinţă 
dezvoltarea altor forme ale flagelului: 
corupţia psihologică, corupţia menta-
lă şi corupţia afectivă. Casa Regală va 
sprijini construirea unor instrumen-
te de descurajare a lor. Altminteri, în 
timp, aceste fenomene ar putea aduce 
prejudicii greu remediabile. 

Daţi la o parte ca o povară asupra unei 
societăţi şi aşa sărace, bătrânilor le este 
tot mai greu să participe la creşterea 
noilor generaţii. Separaţi de vârstnici, 
tinerii sunt lipsiţi de un model şi un 
ajutor. Fundaţia Principesa Margare-
ta a României va continua să susţină, 
alături de autorităţile locale, implicarea 
vârstnicilor în comunitate prin activi-
tăţi destinate timpului lor liber şi prin 
deschiderea unor căi de dialog între 
generaţii – prin care vârstnicii să se 
simtă utili, să primească grija şi afec-
ţiunea de care au nevoie. 

Casa Regală va continua să susţină co-
operarea (economică, militară, educa-
ţională, culturală, de mediu şi dezvol-
tare durabilă) a României cu alte state. 
Pe lângă prioritatea pe care o repre-
zintă spaţiul euro-atlantic, România 
poate să fie prezentă în mod pregnant 
în orizonturile noilor vecinătăţi globa-
le: America Latină, în Asia de sud-est, 
în China, India şi Australia. 

Pe parcursul anilor, la momentul potri-
vit, se vor iniţia parteneriate sau eveni-
mente care să se ocupe de tendinţele 
globale în plan social, de mediu, pri-
vind accesul la resurse şi migraţia. 

Membrii Familiei Regale vor încerca 
să contribuie, personal sau prin inter-

mediul unor organizaţii ori al unor ini-
ţiative, la rezolvarea gravelor probleme 
ecologice legate de încălzirea globu-
lui, care pot declanşa migraţia popu-
laţiilor în căutare de hrană şi apă, foa-
mete sau dispariţia resurselor naturale. 
Toate acestea ar putea antrena o rece-
siune economică mondială gravă. Vor 
fi susţinute proiecte pentru surse al-
ternative de energie şi se vor încuraja 
idei şi modele noi în acest domeniu al 
cercetării. Casa Regală va participa di-
rect la efortul de educare şi de schim-
bare a mentalităţii şi obiceiurilor oa-
menilor privitoare la acest domeniu 

(de exemplu risipa de apă sau de surse 
de încălzire). În România, Casa Rega-
lă va contribui, pe termen lung, la re-
zolvarea satisfăcătoare a problemelor 
legate de îmbătrânirea populaţiei, rata 
scăzută a naşterilor, depopularea ţării 
prin plecarea tinerilor fără perspecti-
ve în ţara lor. 

Aceste preocupări vor fi împărtaşite 
organizaţiilor din ţară sau din străină-
tate, unele din ele cu o mare reputaţie 
şi cu vizibilitate mondială. 

Alături de ASR Principesa Margareta 
si ASR Principele Radu se va afla în-
treagă Familia Regală, prezentă prin 
cele trei „centre“ ale Regalităţii din Ro-
mânia – Palatul Elisabeta (centrul ac-
tivităţii publice), Săvârşin (model de 
dezvoltare rurală) şi Castelul Pelişor 
(Scaunul istoric al Familiei Regale). 
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În ţară

Pe plan intern, anul 2007, primul an 
european al României, s-a caracteri-
zat printr-o continuare firească a ac-
tivităţii începute în anul 2002, odată 
cu preluarea de către ASR Principelui 
Radu al României a funcţiei de Repre-
zentant Special al Guvernului. În 2007, 
activi tatea Principelui Radu a cuprins 
41 oraşe vizitate, 7 activităţi cu carac-
ter militar, 27 întâlniri în instituţii de în-
văţământ, 7 întâlniri economice, 14 în-
tâlniri cu ierarhi ai Bisericii Orto doxe 
Române, 31 de conferinţe la licee şi uni-
versităţi, 6 Seri ale Palatului Elisabeta: 
Seara Brasoveană, Seara Lipovenilor 
Ruşi, Seara Grupului pentru Dialog 
Social, Seara INFORR, Seara Grupu-
lui Divertis şi Seara Federaţiei Româ-
ne de Fotbal. Vizitele în ţară au cuprins 
întâlniri cu autorităţile locale (primari, 
prefecţi, preşedinţi ai Consiliilor Jude-
ţene), cu organizaţii ale oamenilor de 
afaceri, cu mass-media, cu oamenii de 
afaceri, cu societatea civilă, vizite la uni-
tăţi economice, industriale, comerciale 
sau agricole şi la instituţii publice. 

Vineri, 23 februarie, în cadrul pro-
iectului „Oraşele României“, destinat 
dezvoltării relaţiilor europene ale aşe-
zărilor româneşti urbane, Alteţa Sa 
Regală Principele Radu al României 
a efectuat o vizită de lucru în oraşe-

le Lugoj şi Jimbolia. În oraşul Lugoj, 
Reprezentantul Special al Guvernului 
României a vizitat Colegiul Naţional 
„Coriolan Brediceanu“, unde s-a în-
tâlnit cu directorul acestuia, domnul 
Francisc Boldea şi cu sutele de elevi 
din clasele a XI-a şi a XII-a. Întâlni-

rea cu elevii s-a desfaşurat la Teatrul 
din oraş, sala fiind neîncăpătoare pen-
tru sutele de elevi şi profesori ai lice-
ului care au venit să discute cu Prin-
cipele Radu. Reprezentantul Special 
al Guvernului şi tinerii au avut un di-
alog despre valorile societăţii româ-
neşti şi despre cum şi-ar dori ei să 

arate România peste 20 de ani. Răs-
punsurile tinerilor au fost, ca de obi-
cei, pline de întelepciune şi de elanul 
specific varstei.

La primăria orasului Jimbolia, Principe-
le Radu s-a întâlnit cu domnul primar 

Kaba Gabor, cu viceprimarul oraşului şi 
cu un grup de funcţionari ai primăriei. 
Primarul oraşului Jimbolia i-a prezentat 
Reprezentantului Special al Guvernului 
cele 12 proiecte realizate până în pre-
zent prin intermediul fondurilor Phare, 
precum şi cele 10 proiecte pentru care 
se vor accesa fonduri structurale.

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 promo-
vare 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.

Anul 2007

r
Puterea exemplului personal

Spirit de răspundere
Viziune 

Primire la Primăria oraşului Huşi
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În continuarea vizitei la Jimbolia, Prin-
cipele Radu s-a întâlnit cu elevii din cla-
sele a XI-a şi a XII-a din cadrul grupului 
şcolar Mihai Eminescu. Discuţiile s-au 
purtat în jurul conceptelor de identita-
te naţională şi instituţii fundamentale 
ale Statului român. Principele Radu le-a 
propus elevilor un concurs pentru se-
lectarea celor mai bune idei de dezvol-
tare pentru orasul lor, cele mai bune ur-
mând să primească sprijinul Primăriei 

oraşului pentru a putea fi transpuse în 
practică, prin accesarea unor fonduri 
structurale de la Uniunea Europeana.

Tot la Jimbolia, Principele Radu a vi-
zitat Muzeul şi Fundaţia Petre Stoica, 
scriitor de renume al Banatului, cu care 
Alteţa Sa a avut o amplă discutie des-
pre istoria şi cultura Banatului. Mu-
zeul Petre Stoica găzduieşte o colectie 
impresionantă de cărti vechi, decora-
ţii, monede şi fotografii ale Jimboliei 
de odinioară.

Principele Radu a vizitat şi Brigada Po-
liţiei de Frontieră Jimbolia, unde a dis-
cutat cu conducerea acesteia despre si-
tuaţia la frontiera de vest dupa recenta 
aderare a României la Uniunea Euro-
peana. Poliţia de frontieră Jimbolia are 
în responsabilitate directă o zonă de 41 
de km din frontiera de vest a României 
şi gestionează situaţiile apărute ca ur-
mare a schimbării statutului României 
din stat în curs de aderare în stat mem-
bru al Uniunii Europene.

Miercuri, 14 martie, la Iaşi, Principe-
le Radu a participat la inaugurarea In-
stitutului Euroregional de Cooperare 

Culturala (IECC). La acest eveniment 
au mai participat Ambasadorul Marii 
Britanii, domnul Robin Barnett, pre-
cum şi reprezentanţi ai British Coun-
cil. IECC îşi propune să acţioneze ca 
un catalizator al fenomenelor cultura-
le din zona de Nord-Est şi să dezvolte 
programe europene pentru promova-
rea culturii în regiunea dintre Siret, Prut 
şi Nistru. În cursul serii, Ambasadorul 
Marii Britanii a oferit o recepţie în cin-

stea cooperării foarte bune dintre regi-
unea de N-E a României şi Ambasada 
Marii Britanii la Bucureşti.

În perioada 14-15 septembrie 2007, în 
cadrul initiativei „Oraşele Româ niei“, 
destinată dezvoltării relaţiilor euro-
pene ale asezărilor romăneşti urbane, 
ASR Principesa Margareta a Români-
ei şi ASR Principele Radu al Români-
ei, Reprezentant Special al Guvernului, 
au efectuat o vizită in oraşele Cluj-Na-
poca şi Turda. Scopul vizitei l-a con-
stituit întâlnirea cu autorităţile loca-
le, presa şi participarea la deschiderea 
oficială a „Festivalului Turda Fest“. Vi-
neri, 14 septembrie 2007, Principele 
Radu a fost oaspetele unui talk-show 
televizat şi difuzat în aceeaşi zi pe Ca-
nalul TVR 2 regional, în cadrul emi-
siunii „Weekend Politic“. Sâmbătă, 15 
septembrie, Alteta Sa Regală Principe-
le Radu a acordat un interviu televizat 
postului ONE TV Cluj-Napoca, inter-
viu care a abordat în desfaşurarea lui as-
pecte legate de activitatea Reprezentan-
tului Special al Guvernului României; 
Sâmbătă 15 septembrie, la Turda, Alte-
ţele Lor Regale au fost întâmpinate de 
către Primarul Orasului, domnul Tudor 

Stefanie şi invitate în sala mare de con-
siliu a Primăriei, unde, în prezenta re-
prezentanţilor autorităţilor, membri-
lor consiliului local şi a presei, Alteţelor 
Lor Regale le-au fost prezentate pro-
iectele pe termen mediu ale primăriei, 
în special cele de dezvoltare urbanisti-
că a oraşului şi zonei. Acestea fac parte 
din „Programul de dezvoltare durabi-
lă a municipiului Turda“ şi de dezvol-
tare urbanistică în zona Salinei Turda. 
În finalul întrevederii, Altetele Lor Re-
gale au făcut scurte declaraţii de presă 
pentru reprezentanţii mass-media pre-
zenţi la întâlnire.

În continuare, Alteţele Lor Regale au vi-
zitat căminul de bătrâni „Acoperămân-
tul Maicii Domnului“, unde s-au întâl-
nit cu directorul, preotul Dorin Sas, şi 
au vizitat spaţiile de cazare şi adminis-
trative. După întâlnirea cu cei 52 de 
bătrâni găzduiţi la căminul „Acoperă-
mântul Maicii Domnului“, Principesa 
Margareta şi Principele Radu au mai 
vizitat grădiniţa socială care funcţio-
nează în aceeaşi incintă. În prezent, la 
această grădiniţă socială sunt găzduiţi 
20 de copii. 

În aceeaşi zi, Alteţele Lor Regale au vi-
zitat Muzeul de Istorie din Turda unde, 
împreuna cu directorul obiectivului , 
dna Claudia Luca şi cu prof. dr. arh. Vir-
giliu Polizu au facut un tur al clădirii 
aflată într-un proces de reconstructie. 
În cadrul vizitei, Alteţelor Lor Regale 
li s-au prezentat principalele obiective 
istorice şi turistice ale zonei.

În după-amiaza aceleiaşi zile, la Centrul 
Raţiu pentru Democraţie, în prezenţa 
unui public numeros şi avizat, Princi-
pesa Margareta şi Principele Radu au 
asistat la o prezentare de proiecte ale 
Fundaţiei Ratiu.

În finalul vizitei la Turda, Principesa 
Margareta şi Principele Radu au facut 
o vizită la fosta fabrică de bere din oraş 
unde, cu această ocazie, a fost taiată 
panglica oficială de deschidere a Fes-
tivalului Turda Fest de către ASR Prin-
cipesa Margareta după care, concomi-
tent cu derularea unui program artistic, 
au fost vizitate standurile care vor fi ex-
puse pe perioada festivalului. La deschi-
derea Turda Fest au mai fost prezenţi re-
prezentanţii primăriei Turda, consilieri 
locali şi sponsori ai festivalului. La eve-
niment au mai participat domnul Ni-
colae Raţiu, preşedintele Raţiu Fami-
ly Foundation Londra, domnul Indrei 
Raţiu, director al Centrului Raţiu pen-

Alături de elevii CN « Anastasescu » din Roşiori de Vede
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tru Democraţie, prof. dr. Doru Rado-
sav - preşedintele Centrului Raţiu pen-
tru Democraţie, doamna Pamela Raţiu, 
preşedinta Asociaţiei Turda Fest, pre-
cum şi doamnele Marta Pozsonyi şi Co-
rina Şipos, directoarele de program ale 
Turda Fest.

Dincolo de graniţe

Eforturile societăţii româneşti, în an-
samblul ei, au fost răsplătite la 1 ianua-
rie 2007, prin aderarea României la 
Uniunea Europeană. Procesul de in-
tegrare continuă însă, structurile in-
stituţionale fiind obligate să continue 
procesul de reformă pentru ca acest de-
ziderat al întregii societăţi româneşti sa 
fie atins cât mai rapid. Doar în momen-
tul în care România va fi perfect inte-
grată în mecanismul european, efortu-
rile generaţiilor care au muncit din greu 
pentru a atinge acest obiectiv vor fi în-
cununate de succes. Biroul Reprezen-
tantului Special al Guvernului Româ-
niei şi-a continuat şi în 2007 activitatea 
de promovare a României şi valorilor 
ei peste hotare. Pentru ASR Principele 
Radu al României anul 2007 a prileju-
it 22 vizite pe 4 continente, 2 întâlniri 
la nivel de şefi de Stat şi Guvern, 6 în-
tâlniri la nivel de parlamentari, 7 întâl-
niri la nivel de guvernatori, 15 întâlniri 
cu miniştri din Guverne străine, 8 în-
tâlniri cu caracter militar, 4 întâlniri cu 
lideri religioşi, 3 activităţi gen forum, 
simpozion, 11 conferinţe la universi-
tăţi, 15 vizite ale instituţiilor de învă-
ţământ. Vizitele în străinătate au mai 
cuprins întâlniri cu autorităţile locale 
(primari, etc.), cu organizaţii ale oame-
nilor de afaceri, cu mass-media, cu per-
sonalităţi din lumea afacerilor, cu socie-
tatea civilă, vizite la unităţi economice, 
industriale, comerciale sau agricole şi 
la instituţii publice.

Marea Britanie, 29 aprilie
8 mai 2007

Alteta Sa Regală Principele Radu al Ro-
mâniei, Reprezentant Special al Guver-
nului, însoţit de ASR Principesa Mar-
gareta a României, a efectuat o vizită 
oficială în Marea Britanie. Vizita se în-
scrie în cadrul „Iniţiativei Europa Re-
giunilor“, fiind prima dată când acest 
proiect se desfăsoară în Marea Brita-
nie, după vizitele regionale din Spania, 
Germania, Italia şi Franţa;

La Ambasada României, cu ocazia 
unui dineu oferit în onoarea Majestă-
ţilor Lor Regele Mihai I şi Regina Ana 
şi a Alteţelor Lor Regale Principesa 
Margareta şi Principele Radu, Repre-
zentantul Special al Guvernului Româ-
niei s-a întâlnit cu Ministrul britanic 
pentru Europa, Excelenta Sa domnul 
Geoff Hoon. La acest dineu au mai 
participat ASR Principesa Elena si 
E.S. domnul Alexander Nixon; E.S. 
domnul Wolfgang Ischinger, Amba-

sadorul Germaniei; domnul Roland 
Rudd, Preşedintele Business for New 
Europe; Major General KH Cima CB, 
Resident Governor and Keeper of the 
Jewel House, Queen’s House; domnul 
Andrew Popper, Şeful Casei MS Rege-
lui; domnul Brian Davies, preşedintele 
Camerei de Comerţ Româno-Britani-
ce; doamna Anne-Marie Martin, CEO 
al Camerei de Comerţ Româno-Brita-
nice; judecatorul Richard Hone; dom-
nul Jonathan Eyal, Director de studii 
al RUSI; domnul Ilie Bolojan, Secre-
tarul General al Guvernului României; 
ES Mihnea Constantinescu, consilier 
al Primului Ministru; doamna Virginia 
Gheorgiu, director în cadrul ERBD şi 
doamna Raduţa Matache, Însarcinat 
cu Afaceri a.i. al Ambasadei Români-
ei la Londra.

La English Speaking Union, în faţa unui 
public numeros şi avizat, ASR Principe-
le Radu a susţinut conferinţa cu tema 
„What does Romania Contribute to the 
European Union?“

La invitaţia Prague Society, Principele 
Radu a vizitat The Magdalen College 
din Oxford şi a participat la un dineu 
oferit în onoarea sa de domnul Marc 
Ellenbogen, preşedintele Prague Soci-
ety for International Cooperation.

În cadrul „Iniţiativei Europa Regiuni-
lor“, ASR Principele Radu a vizitat Uni-
versitatea Kent din Canterburry, unde a 
vizitat Keynes College şi Kent Business 
School. La Keynes College, Principe-
le Radu a susţinut conferinţa cu tema: 
„Romania, Europe’s New Business Part-
ner: Opportunities and Challenges for 
UK Enterprises“. În continuarea vizi-
tei la Universitatea din Kent, Principele 
Radu s-a întâlnit cu membri ai comuni-
tăţii româneşti din cadrul Universităţii. 
Tot în cadrul acestei vizite, AS Princi-
pele Radu a vizitat laboratorul profe-
sorului Adrian Podoleanu.

Gala Fundaţiei Principesa Margareta, 
organizată la Annabel’s, un spaţiu pu-
blic faimos la Londra, a adunat peste 
150 de personalităţi din domeniul pu-

La Londra, la Nunta de Diamant a MS Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii
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blic, mass-media, cultural, politic, di-
plomatic şi, mai ales, din mediul de 
afaceri. Cu această ocazie au fost strân-
se fonduri de peste 200 de mii de lire 

sterline pentru proiectele Fundaţi-
ei Principesa Margareta. Este pentru 
al cincisprezecelea an în care Funda-
ţia Principesa Margareta adună bani 
mulţi, în capitalele lumii, pentru aju-
torarea batrânilor şi copiilor din Ro-
mânia, precum şi pentru alte proiec-
te civice importante.

Reprezentantul Special al Guvernului 
României a acordat un interviu repre-
zentanţilor mass-media din Marea Bri-
tanie. De asemenea, Principele Radu a 
acordat un interviu postului de radio 
BBC World Service - secţia în limba 
româna.

În cursul acestei vizite în Marea Brita-
nie, Principele Radu a avut mai multe 
întâlniri cu oameni de afaceri brita-
nici, cărora le-a prezentat oportuni-
tăţile din economia românească şi pe 
care i-a invitat să vină să investească 
în România.

Paris, Bruxelles
14-16 iunie 2007

În perioada 14-16 iunie, ASR Prin-
cipele Radu al României, Reprezen-
tant Special al Guvernului Româ-
niei, a efectuat o vizită în Franţa şi 
Belgia. Joi, 14 iunie, la Paris, Alteţele 
Lor Regale au fost oaspeţii de onoare 
ai „Maison de l’Europe“ şi ai „Obser-
vatoire europeen du plurilinguisme“. 
Cu această ocazie, în fata unui public 
numeros şi avizat, Principele Radu a 

susţinut conferinţa cu tema „Le sud-
est de l’Europe, confluence des cultu-
res et des langues“. Conferinţa a avut 
loc la invitaţia doamnei Catherine La-

lumiere, fost secretar general al Con-
siliului Europei, director al „Maison 
de l’Europe“ şi a domnului Chris tian 
Tremblay, presedintele „Observatoi-
re europeen du plurilinguisme“. În ca-
drul prelegerii susţinute la „Maison de 
l’Europe“, Principele Radu s-a referit la 
momentele din istoria României care 
au reprezentat puncte de referinţă în 
dezvoltarea culturală şi identitară a po-

porului român şi la personalităţile care 
au influenţat cultura şi civilizaţia eu-
ropeană în perioada modernă şi con-
temporană. 

Vineri, 17 iunie, la sediul Comisiei Eu-
ropene din Bruxelles, Principele Radu 
s-a întâlnit cu Comisarul European 
pen tru plurilingvism, domnul Leo-
nard Orban. Cei doi oficiali au discu-

tat despre importanţa plurivalentă a 
multilingvismului în Europa şi despre 
rolul acestui domeniu în politica, eco-
nomia, cultura şi securitatea naţională 
a ţărilor UE. De asemenea, Comisa-
rul Orban şi Principele Radu au dis-
cutat despre poziţia României ca stat 
proaspăt intrat în UE şi despre nevoia 
de a prezenta potenţialul şi rolul Ro-
mâniei de o manieră cuprinzătoare şi 
complementară.

Tot în cursul zilei de vineri, Alteţele 
Lor Regale au avut o întrevedere cu 
doamna Anne de Ligne şi cu domnul 
Wenceslas de Lobkowicz, oficiali ai 
Comisiei Europene. Cele două per-
sonalităţi sunt bune cunoscătoare ale 
realitătii româneşti, servind în ultimii 
ani de pe pozitii UE cu legatură di-
rectă cu România. Întâlnirea a relie-
fat nevoia ca România să fie cunoscu-
tă la Bruxelles de o manieră completă, 
nu doar prin intermediul presei, al le-
găturilor instituţionale şi prin vizite-
le demnitarilor.

Geneva, Bruxelles si Paris
4-10 octombrie 2007

În perioada 4-10 octombrie 2007, Re-
prezentantul Special al Guvernului Ro-

mâniei a efectuat o vizită în Confede-
raţia Elvetiana, Republica Franceză şi 
Regatul Belgiei.

Vineri, 5 octombrie, în saloanele ho-
telului Intercontinental din Geneva, 
ASR Principele Radu al României, 
Reprezentant Special al Guvernu-
lui, a luat parte, alături de Majestăţi-
le Lor Regele Mihai I şi Regina Ana, 

Cu doamna Monique Dorsel şi deputatul Ioan Mircea Paşcu

La Maison de L’Europe, alături de doamna Catherine Lalumiere
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precum şi de ASR Principesa Marga-
reta, la gala Fundaţiei Principesa Mar-
gareta a României, destinată colectării 
de fonduri pentru proiectul integrat al 
fundaţiei, vizând copii şi bătrâni, din 
localitatea Costeşti. Scopul proiectu-
lui „Centrul Comunitar Hercules“ din 
Costeşti este de a preveni şi a combate 
abandonul scolar, abandonul familial 
şi delincvenţa în rândul adolescenţi-
lor, în această localitate din sudul jude-
ţului Argeş, grav afectată de şomaj. La 
gală au participat scriitorul şi cineastul 
Frederic Mitterrand, actriţa Fanny Ar-
dant, ASIR Arhiducesa Maria-Astrid 
a Austriei, ambasadorul Romaniei la 
ONU, ES domnul Doru Romulus Cos-
tea, împreună cu doamna Costea, per-
sonalităţi culturale, din mass-media şi 
oameni de afaceri din Geneva. Gala a 
avut loc în prezenţa domnului Robert 
Cramer, preşedintele Consiliului de 
Stat al oraşului Geneva. 

Luni, 8 octombrie, ASR Principe-
le Radu al României, Reprezentant 
Special al Guvernului, a participat, în 
calitate de invitat special, la Teatrul 
Poem din Bruxelles, la ceremonia de 
decernare, prin decret al Preşedintelui 
României, a Ordinului „Meritul Cul-
tural“ în Grad de Comandor, doam-
nei Monique Dorsel, reprezentantă de 
marcă a culturii belgiene şi europene. 
Evenimentul s-a desfaşurat în prezen-
ţa Ambasadorului român, ES domnul 
Ion Jinga. La invitatia ASR Principe-

lui Radu şi a Ambasadei României în 
Regatul Belgiei, la eveniment au mai 
participat Alteţa Sa Regală Principe-
sa Lea a Belgiei, dl Wenceslas de Lob-
kowicz, reprezentând Comisia Euro-
peană, domnul deputat Ioan Mircea 
Paşcu, reprezentanţi ai ambasadei Ro-

mâniei şi ai Casei de cultură belgo-ro-
mâne, precum şi personalităţi belgie-
ne ca marchizul Olivier de Trazegnies, 
contesa Huguette de Broqueville, re-
putatul chirurg Jean Mullier, Matei 

Cantacuzino, Mugur Popovici, unul 
dintre cei mai activi sustinători ai cul-
turii române în Belgia, ziarişti, colec-
tivul Teatrului Poem şi un numeros 
public.  În deschiderea manifestării, 
ASR Principele Radu a adus un oma-
giu doamnei Monique Dorsel, care „a 
servit România într-un mod exemplar 
constituind un model de cooperare 
culturală, de generozitate şi de con-
fluentă“. De mai bine de patruzeci de 
ani, doamna Monique Dorsel s-a de-

dicat artei belgiene şi europene, iar de 
două decenii încoace şi culturii româ-
neşti prin promovarea acesteia în ca-
drul marii familii a Europei secolului 
XX. Prin iniţiativele sale doamna Dor-
sel a adus astfel un beneficiu culturii 
româneşti şi Uniunii Europene, căreia 

o interdependenţă culturală şi artistică 
nu îi poate fi decât benefică.
Marţi, 9 octombrie 2007, la invitaţia 
preşedintelui Senatului Franţei, dom-
nul Christian Poncelet, ASR Principele 

Radu a participat la un dineu ofe rit în 
onoarea Majestăţii Sale Regelui Mihai. 
Preşedintele Senatului a acordat înal-
tul patronaj al serii, care s-a bucurat 
şi de prezenţa Majestăţii Sale Regina 
Ana şi a Alteţei Sale Regale Principesa 
Margareta a României. La evenimen-
tul organizat de Asociaţia Principesa 
Margareta a României de la Paris şi 
de Fundaţia Principesa Margareta de 
la Geneva au luat parte reprezentanţi 
ai fundaţiilor Alteţei Sale Regale din 
Marea Britanie, Franţa, România şi El-
veţia. Seara a fost organizată pentru 
profitul Fundaţiei Principesa Marga-
reta a României şi face parte dintr-un 
program de evenimente ale Fundaţi-
ei, care au loc anual la Paris. La aceas-
tă întâlnire prestigioasă între persona-
litati politice, culturale şi economice, 
organizată în numele respectului da-
torat MS Regelui Mihai şi al genero-
zităţii şi admiraţiei faţă de angajamen-
tul pentru România al ASR Principesei 
Margareta au fost prezenţi dl Philippe 
Douste-Blazy, consilier al preşedinte-
lui Republicii Franceze, ambasadorul 
României la Paris si dna. Baconschi, 
de putaţi şi senatori, oameni de afaceri, 
oameni de cultură şi ziarişti.

Cu ocazia aceleaşi vizite la Paris, ASR 
Principesa Margareta a Romaniei şi 
ASR Principele Radu al României, 
Reprezentant Special al Guvernului, 
s-au întâlnit cu personalităţi din do-
meniile politic, economic, cultural şi 
mediatic.

La Institutul Cultural Român din Londra

La Gala Fundaţiei Principesa Margareta, împreună cu ASR Principesa Lea a Belgiei
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Militarii sunt interesaţi mai ales de as-
pectele practice ale relaţiilor civili-mi-
litari, cum pot fi de folos mediului civil 
când este vorba de lichidarea urmări-
lor dezastrelor, suferinţelor, instalarea 
păcii şi a armoniei în zonele fierbinţi 
sau îngheţate de pe glob. Dar relaţia 
dintre mediul civil şi cel militar este 
mai complexă şi merge dincolo de as-
pectele concrete, cele din teatrele de 
operaţii sau din misiunile de mana-
gement al crizelor ori de menţinere a 
păcii. Lumea militară şi elementul civil 
sunt în profundă legătură oriunde în 

lumea liberă şi complexitatea acestei 
relaţii are de-a face cu extraordinara, 
câteodată surprinzătoarea şi dureroa-
sa transformare pe care întregul glob 
o suferă, în prezent.

Relaţia dintre civili şi militari este mult 
mai vastă decât ieri, în primul rând fi-
indcă lumea civilă nu mai este ceea ce 
a fost, cum nici militarii şi comandan-
ţii lor nu mai sunt ceea ce erau. „Vir-
tuţi publice“ precum democraţia şi li-
bertatea sunt mai „vulnerabile“, mai 

dezvoltate dar mai perfectibile, mai 
răspândite, dar mai atacabile. În plus, 
globalizarea cere astăzi mult de la noţi-
uni cum ar fi „statul-naţiune“ sau „secu-
ritate“ şi, de aceea, noţiuni fundamen-
tale precum „apărarea“ sau „destinul 
naţional“, „cultura“, „societatea civilă“ 
înseamnă mult mai mult în zilele noas-
tre decât însemnau ieri.

Pentru a construi un sistem stabil, pu-
ternic de securitate naţională, pe lângă 
democraţie şi libertate, pe lângă dom-
nia legii şi buna guvernare este necesar 

şi spiritul de răspundere, altruismul şi 
profesionalismul. Ele sunt ingredien-
te pe care le aduce morala şi consti-
inţa societăţii şi nu libertatea sau de-
mocraţia ei.

În lumea militară, ierarhia şi simţul 
responsabilităţii nu înseamnă non-
democraţie, ci baza vieţii militare. 
Ca şi în lumea bisericească, respectul 
pentru superiori nu înseamnă supune-
re ci, mai degrabă, înţelegerea a ceea 
ce faci. De aceea, credem că influenţa 

valorilor vieţii miliare asupra vieţii ci-
vile este din ce în ce mai relevantă în 
secolul XXI.

La invitaţia Prefectului Judeţului Ga-
laţi, domnul Mihai Capră, Alteţa Sa 
Regală Principele Radu al României, 
Reprezentantul Special al Guvernului 
României, a participat pe data de 24 ia-
nuarie 2007, la Galati, la ceremoniile 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii. 
Cu această ocazie, Principele Radu, co-
lonel în armata Română, a fost prezent 
la ceremoniile militare şi religioase or-
ganizate la statuia domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza, cu ocazia aniversă-
rii a 148 de ani de la înfăptuirea Unirii 
Principatelor Române. Reprezentantul 
Special al Guvernului României a ţinut 
o scurtă alocutiune în faţa cetăţenilor 
prezenţi la manifestare. În continuarea 
vizitei, Principele Radu a participat la 
un moment artistic intitulat „Unire-n 
cuget şi-n simtiri“, dedicat Unirii Prin-
cipatelor Române, eveniment care s-a 
desfăşurat la „Casa Cuza Vodă“ din mu-
nicipiul Galaţi, în prezenţa oficialităţi-
lor locale şi a distinşilor invitaţi. 

În perioada 22-23 aprilie 2007, Ma-
jestăţile Lor Regele Mihai si Regi-
na Ana, ASR Principesa Margareta si 
ASR Principele Radu al României, Re-
prezentant Special al Guvernului Ro-
mâniei, au efectuat o vizita în munici-
piul Sibiu. La această vizită a participat, 
în calitate de invitat special al Familiei 
Regale, ASR Principele Jean d’Orleans, 
membru al Casei Regale franceze. 
Luni, 23 aprilie, însotit de ASR Prin-
cipesa Margareta a României şi de ASR 
Principele Jean d’Orleans, Principele 
Radu a participat la ceremonialul mi-
litar şi religios organizat în Dumbrava 
Sibiului, cu ocazia Zilei Forţelor Te-
restre. ASR Principele Radu, colonel 
în Armata Română, a depus o coroană 

Militar

Relaţia dintre civili şi militari este, probabil, unul din cele mai importante subiecte ce pot preocupa o ţară membră N.A.T.O., 
situată la confluenţa istorică, geografică şi culturală a mai multor lumi, integrată de curând în Uniunea Europeană. 

Ca ofiţer activ şi ca persoană publică sunt direct interesat de această temă, pentru caracterul profund şi divers al înţelesurilor pe 
care lumea militară şi societatea civilă le pot avea. Dar şi în plan practic, raportul celor două segmente ale societăţii este relevant 
pentru lumea transatlantică. 

La Universitatea Naţională de Apărare « Carol I »



23

de flori în memoria eroilor armatei ro-
mâne, căzuţi pe câmpul de luptă în cel 
de-al doilea război mondial. La cere-
monie au participat autorităţile loca-
le, prefectul judeţului Sibiu, precum şi 
fortele MInisterului Apărării şi ale Mi-
nisterului Internelor şi Reformei Admi-
nistrative din garnizoana Sibiu.

În perioada 5-9 iunie 2007, în cadrul 
proiectului „Iniţiativa Europa Regiu-
nilor“, destinat promovării interese-
lor majore ale României de o manieră 
durabilă şi cuprinzătoare, prin încu-
rajarea, promovarea şi susţinerea par-
teneriatului economic, educaţional şi 
cultural în fiecare din regiunile Euro-
pei, precum şi cunoaşterea României 
de către comunităţile vizitate, Alteta 
Sa Regală Principele Radu al Români-
ei, Reprezentant Special al Guvernu-
lui, însoţit de ASR Principesa Marga-
reta a României, a efectuat o vizită de 
lucru în Serbia. Marţi, 5 iunie, Repre-
zentantul Special al Guvernului Româ-
niei s-a întâlnit cu Ministrul Apărării 
din Serbia, domnul Dragan Sutano-
vac. Principele Radu, colonel în Ar-
mata Româna, i-a prezentat ministru-
lui Sutanovac procesul de restructurare 
al Armatei Române şi situaţia existentă 
în prezent. La rândul său, domnul Su-
tanovac a făcut o prezentare a stadiu-
lui procesului de adoptare a legislaţi-
ei în domeniu şi s-a arătat interesat de 
recenta experienţă a României în pro-
cesul de aderare la instituţiile europe-
ne şi euro-atlantice.

Joi, 7 iunie, ASR Principele Radu, co-
lonel în Armata Română, a efectuat 
o vizită de lucru în teatrul de opera-
ţii din provincia sârbă Kosovo. La co-
mandamentul Grupului de Forţe Vest 
(Task Force West), din orasul Peč, Re-
prezentantul Special al Guvernului s-a 
întâlnit cu comandantul acestei gru-
pări de forţe NATO, dl. gl.bg Antonio 
Venci. Discuţiile s-au axat în princi-
pal pe evoluţia situaţiei politico-mili-
tare din zonă şi pe modalităţile de în-
cheiere a conflictului „îngheţat“ din 
sudul Serbiei.

În continuare, Principele Radu a pe-
trecut câteva ore în compania milita-
rilor români ce încadrează detaşamen-
tul naţional românesc din zona de vest 
a teatrului de operaţii. Cu această oca-
zie, Alteţa Sa Regală şi-a sărbătorit şi 
ziua de naştere în mijlocul militarilor, 
oferindu-le fiecăruia câte un cadou 
simbolic.

La finalul vizitei din Kosovo, Repre-
zentantul Special al Guvernului s-a 
întâlnit, la Pristina, cu locţiitorul co-
mandantului KFOR, dl. gl. mr. Rober-
to Bernardini. Acesta a scos în evidenţă 
contribuţia deosebită a militarilor ro-
mâni aflaţi sub comanda sa şi a mulţu-
mit României pentru seriozitatea cu 
care tratează participarea soldaţilor săi 
în teatrul de operaţii.

Tot la Pristina, ASR Principele Radu 
s-a întâlnit şi cu ofiţerii români care în-
cadrează funcţii de conducere în cadrul 
comandamentului KFOR.

Pe data de 30 august, Alteţa Sa Regală 
Principele Radu al României, Repre-
zentant Special al Guvernului Români-
ei, colonel în Armata Română, a parti-
cipat la ceremonialul militar organizat 
cu ocazia repatrierii Detaşamentului 
RO FND XIV, din cadrul Batalionu-
lui 191 infanterie „Col. Radu Goles-
cu“ din Arad. În cuvântul adresat celor 
prezenţi, Principele Radu a ţinut să le 
mulţumească militarilor şi familiilor lor 
pentru spiritul de dăruire şi curajul de 
care au dat dovadă şi i-a felicitat pe cei 
86 de militari arădeni pentru încheierea 
cu succes a misiunii de luptă din Koso-
vo, acolo unde au reprezentat cu cinste 
România. La eveniment au participat 
generalul de brigada Alexandru Rus şi, 
în calitate de invitaţi, domnul Iosif Ma-
tula, preşedintele Consiliului Judeţean 
Arad şi domnul Levente Bognar, sub-
prefectul judeţului Arad;

Joi, 25 octombrie, Alteţa Sa Regală 
Principesa Margareta a României si Al-
teta Sa Regală Principele Radu al Ro-
mâniei au participat la Recepţia Ofi-
cială ocazionată de sărbătorirea Zilei 
Armatei Române. Recepţia a fost orga-
nizată de către Misiunea Diplomatica 
a României la Londra şi s-a desfăşurat 
la Sediul Institutului Cultural Român 
de la Londra. Evenimentul s-a desfă-
şurat în prezenţa însărcinatului român 
cu afaceri ad – interim, doamna Răduţa 
Matache, a ataşatului militar al apărarii, 
colonel dr. Paul Hurmuz şi a altor mi-
litari din cadrul instituţiei ambasadei. 
Printre invitaţi au mai participat: ge-
neral maior Iordache Olaru din cadrul 
Statului Major General, atasaţi militari 
ai altor ţări membre NATO şi ale UE, 
alţi ataşaţi militari ai altor ţări precum 
Australia, Egipt, Israel, India, Noua Ze-
elandă, domnul Johnathan Eyal - direc-
torul de studii la Institutul Regal de 
Studii Strategice, ziarişti britanici, re-

prezentanţi ai guvernului şi parlamen-
tului britanic, precum şi ai Camerei de 
Comert Britanico – Române.

În perioada 9-13 decembrie 2007, Al-
teţa Sa Regală Principele Radu al Ro-
mâniei, Reprezentant Special al Guver-
nului, a efectuat o vizită în Republica 
Senegal. Principele Radu a vizitat capi-
tala Dakar, orasele Saint-Louis şi Thies, 
precum şi insula Goree, cunoscută şi 
sub denumirea de „Insula Sclavilor“. La 
Dakar, Principele Radu s-a întâlnit cu 
Ministrul Forţelor Armate din Sene-
gal, domnul Becaye Diop. Principele 
Radu, colonel în Armata Româna, i-a 

prezentat ministrului senegalez situa-
ţia actuală a sistemului de învăţământ 
militar din România şi a insistat pe în-
tărirea colaborării la acest nivel, în spe-
cial prin mărirea numărului de tineri 
ofiţeri senegalezi trimişi pentru a stu-
dia în instituţiile de învăţământ militar 
românesc. Principele Radu, colonel în 
Armata Româna, s-a întâlnit şi cu locţi-
itorul Sefului Statului Major al Armatei 
Senegaleze, generalul de divizie Abdel 
Kader Gueye. Principele Radu şi Ge-
neralul Gueye au facut câte o scurtă 
prezentare a situaţiei Armatei Româ-
ne, respectiv senegaleze. De asemenea, 
Reprezentantul Special al Guvernului 
României a vizitat Liceul Militar din 
Saint-Louis, o prestigioasă instituţie 
de învăţământ militar.

În oraşul Thies, Principele Radu a vizi-
tat Şcoala Naţională de Ofiţeri Activi, 
cea mai importantă instituţie de învă-
ţământ militar din Senegal. Principe-
le Radu, colonel în Armata Româna, a 
fost primit cu onoruri militare de către 
Garda de Onoare a Şcolii de Ofiţeri Ac-
tivi din Thies. Însotit de Comandan-
tul Şcolii, colonelul Mamadau Samb, 
Principele Radu a vizitat laboratoare-
le şi campusul şi a semnat în „Cartea 
de Aur“ a şcolii.

În Senegal, alături de guvernatorul  
statului Saint Louis
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În zilele de miercuri, 31 ianuarie şi joi, 1 
februarie, în cadrul proiectului „Oraşe-
le României“, destinat dezvoltării rela-
ţiilor europene ale aşezărilor româneşti 
urbane, Alteţa Sa Regală Principele 
Radu al României, Reprezentant Spe-
cial al Guvernului, a efectuat o vizită 

în oraşele Câmpulung Muscel şi Cur-
tea de Argeş.

ASR Principele Radu a avut o întreve-
dere cu primarul oraşului Câmpulung 
Muscel. Discuţiile s-au concentrat pe 
problemele comunităţii, pe proiectele 
urbane şi de investiţii aflate în derulare. 

Principele Radu a declarat că adminis-
traţiile locale trebuie să-şi dobândeas-
ca o identitate proprie, forţa comuni-
tăţii venind din interior.

În continuare, Reprezentantul Special 
al Guvernului României s-a deplasat 

la Curtea de Argeş unde a avut o în-
talnire cu primarul oraşului, cu mem-
brii consiliului local şi cu mass-media 
locală. Discuţiile s-au purtat pe mar-
ginea activităţii oficiale desfăşurate de 
AS Principele Radu, precum şi despre 
construcţia unei catedrale noi pentru 
mormintele Regale.

Luni, 19 februarie 2006, în cadrul pro-
iectului „Oraşele României“, destinat 
dezvoltării relaţiilor europene ale aşe-
zărilor româneşti urbane, Alteţa Sa 
Regală Principele Radu al României, 
Reprezentant Special al Guvernului, a 
efectuat o vizită de lucru în oraşele Ro-
şiori de Vede şi Turnu Măgurele. Re-
prezentantul Special al Guvernului Ro-
mâniei s-a întâlnit, la primaria oraşului 
Roşiori de Vede cu domnul Ion Nuţu, 
primarul oraşului. La întâlnire au mai 
participat şi reprezentanţi ai Consiliu-
lui Local şi ai oamenilor de afaceri din 
oraş. Principele Radu a susţinut ideea 
că într-o Europă a regiunilor, rolul co-
munităţilor locale este acela de cataliza-
tor al progresului, al creşterii economi-
ce, iar parteneriatele cu regiuni şi oraşe 
din Europa şi din lume pot deschide noi 
orizonturi pentru comunităţile locale 
din România. Principele Radu a insis-
tat pe necesitatea continuării dialogu-
lui, invitându-i la Palatul Elisabeta pe 
reprezentanţii oraşului. În cursul du-
pă-amiezii, Principele Radu s-a întâlnit 
cu domnul Nicolae Mohanu, primarul 
oraşului Turnu Măgurele şi cu repre-
zentanţii autorităţilor publice locale. Şi 
aici, datorită multitudinii de probleme 
economice şi sociale abordate şi a tim-
pului insuficient pentru discuţii, a fost 

Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă este cea care urmareşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi 
satisface nevoile lor. Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere acum 30 de ani, ca răspuns la apariţia problemelor de 
mediu şi a crizei resurselor naturale, în special a celor legate de energie. Practic, Conferinta privind Mediul de la Stockholm, din 
1972, este momentul în care se recunoaşte că activităţile umane contribuie la deteriorarea mediului înconjurător, ceea ce pune 
pericol viitorul Planetei. 

Câţiva ani mai târziu, în 1983, îşi începea activitatea Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), după o 
rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europene, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la 
Maastricht, iar în 2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, căreia i-a fost 
adaugată o dimensiune externă la Barcelona, în 2002. 

Scopul declarat al Strategiei este acela de acţiona pentru o îmbunatăţire continuă a calităţii vieţii, atât pentru generaţiile pr-
ezente, cât şi pentru cele viitoare. Dar acest lucru nu se poate obţine decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze 
resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului 
şi coeziune socială. Strategia de Dezvoltare Durabilă priveşte întreaga Europă şi de aceea propune mijloace de îmbunătăţire a 
cooperării cu nivelul guvernamental şi ceilalti factori de decizie, cu ONG-uri şi cu cetăţenii, entităţi care trebuie să îşi unească 
eforturile pentru dezvoltare durabilă.

Cooperarea pentru o dezvoltare durabilă trebuie să fie o preocupare atât pentru UE, cât şi pentru statele membre. Politicile 
comunitare de dezvoltare durabilă trebuie să fie complementare politicilor derulate de statele membre.

Seara Investitorilor Turci la Palatul Elisabeta
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lansată invitaţia ca reprezentanţii auto-
rităţilor publice locale din Turnu Măgu-
rele să facă o vizită la Palatul Elisabeta 
pentru continuarea dialogului.

Joi, 15 martie, la sediul primăriei din 
Târgu Frumos, Principele Radu s-a în-
tâlnit cu reprezentanţii autorităţilor lo-
cale, cu care a discutat despre proiec-
tele de dezvoltare durabilă a oraşului 
şi despre posibile investiţii străine în 
industria legumiculturii din zonă. Pri-
marul oraşului, domnul Gheorghe Tă-
taru a solicitat sprijinul Reprezentantu-
lui Special al Guvernului pentru două 
proiecte majore: modernizarea şi rein-
troducerea în sistemul sanitar a spitalu-
lui oraşenesc şi accesarea unor fonduri 
pentru îmbunătăţirea dotării instituţi-
ilor de învăţământ din oraş. Principe-
le Radu a invitat autorităţile oraşului 
să efectueze o vizită la Palatul Elisabe-
ta pentru a găsi modalităţi concrete de 
colaborare şi sprijin.

Vineri, 16 martie, Principele Radu s-a 
aflat în Paşcani unde, în cadrul întâlni-
rii cu autorităţile locale, a lansat invi-
taţia ca reprezentanţii oraşului să vină 
la Palatul Elisabeta pentru continuarea 
discuţiilor şi pentru o întâlnire cu po-
tenţiali investitori, propunere accepta-
tă cu bucurie de cei prezenţi. Oame-
nii de afaceri din municipiul Paşcani 
au prezentat situaţia economică exis-
tentă în prezent şi proiectele lor pentru 
îmbunătăţirea acesteia. De asemenea, 
au punctat necesitatea înfiinţării unor 
centre de consultanţă în vederea acce-
sării fondurilor europene dar şi promo-
varea, la nivel naţional, a unor politici 
fiscale coerente, care să nu depăşeas-
că gradul de suportabilitate al agenti-
lor economici. 

În perioada 24-29 aprilie 2007, ASR 
Principele Radu al României, Repre-
zentant Special al Guvernului, însoţit de 
ASR Principesa Margareta a României, 
a efectuat o vizită oficială în Republica 
Turcia. La sediul Parlamentului Repu-
blicii Turcia din Ankara, ASR Principe-
le Radu s-a întâlnit cu Ministrul Ener-
giei şi Resurselor, domnul Hilmi Guler. 
În cadrul acestei întâlniri au fost discu-
tate proiectele comune ale României şi 
Turciei, cum ar fi proiectul de realizare a 
unei reţele de transport a energiei elec-
tice prin cablu electric submarin. Prin-
cipele Radu s-a arătat interesat de expe-
rienţa Turciei în realizarea de proiecte 

de mare anvergură, mai ales pentru fap-
tul că, în următorii 6 ani, Romania va 
trebui să depună proiecte pentru atra-
gerea unei sume de 33 de miliarde de 
Euro, alocaţi de UE României prin in-
termediul fondurilor structurale.

Principele Radu s-a întâlnit la Ankara 
şi cu Ministrul Culturii şi Turismului, 
domnul Atilla Koc. Discuţiile dintre 
cei doi oficiali s-au axat pe ideea dez-
voltării turismului în România, expe-
rienţa Turciei în acest sens fiind mai 
mult decât edificatoare. Astfel, anul 
acesta se preconizează că peste 23 de 
milioane de turisti vor vizita Turcia, 
în timp ce peste 8 milioane de cetă-
ţeni turci vor călători în străinătate 
în scop turistic. Domnul Atilla Koc a 
lansat o invitaţie pentru ca o delega-
ţie formată din investitori români din 
turism şi funcţionari cu putere de de-
cizie în acest domeniu să vină să vizi-
teze Turcia pentru o săptămână, pen-
tru a putea beneficia cu adevărat de 
experienţa turcească în domeniul os-
pitalităţii.

Reprezentantul Special al Guvernu-
lui a avut o întrevedere cu preşedin-
tele Uniunii Camerelor de Comerţ şi 
Burselor de Mărfuri, domnul Rifat 
Hisarciklioglu. Discuţiile s-au con-
centrat pe prezenţa din ce în ce mai 
numeroasă şi mai activă a companii-
lor turceşti în economia românească. 
În momentul de faţă, din acest punct 
de vedere, Turcia se situează pe pozi-
ţia a treia pe piaţa românească, cu un 
număr de peste 10.000 de companii 
cu capital turcesc. Totodată, au fost 

relevate oportunităţile în legătură cu 
dezvoltarea infrastructurii aeroportu-
are, terestre şi fluviale, Dunărea fiind 
considerată de domnul Rifat Hisarci-
klioglu un avantaj important al Româ-
niei, însă insuficient exploatat.

Principele Radu a vizitat Camera de 
Comerţ din Istanbul, unde s-a întâl-
nit cu preşedintele acesteia, domnul 
Murat Yalcintaş şi a ţinut o prelegere 
în faţa studenţilor şi profesorilor Uni-
versităţii Comerciale a Camerei de Co-
merţ. În cadrul prelegerii, Principele 
Radu s-a referit la avantajele pe care 
le aduce Romania Uniunii Europene 
în domeniul securităţii şi apărării, pre-
cum şi în cel al culturii şi educaţiei.

În timpul vizitei în Turcia, Principele 
Radu s-a întâlnit cu oamenii de afaceri 
turci, reprezentanţi ai unor companii 
importante, cum ar fi: Uniunea Came-
relor de Comerţ şi Burselor de Mărfuri 
(TOBB), Asociaţia Contractorilor din 
Turcia şi Tekfen Holding Co. Inc.

Aflat în Statele Unite ale Americii, în 
cadrul proiectului „The Friendship 
Tour“, Alteţa Sa Regală Principele 
Radu al României, Reprezentantul 
Special al Guvernului, a vizitat în zi-
lele de 12-16 mai 2007 orasele Nevada, 
Springfield, Jefferson City, St Louis, 
Columbia şi Kansas City din statul 
american Missouri.“The Friendship 
Tour“, Turneul Prieteniei, este o ini-
ţiativă menită să sprijine, de o manie-
ră durabilă şi cuprinzătoare, interesele 
majore ale României. Întins pe o du-
rată de mai mulţi ani, proiectul are ca 

La Istanbul, alături de preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ şi Burselor de Mărfuri



26

scop încurajarea, promovarea şi susţi-
nerea parteneriatului economic, edu-
caţional şi cultural în fiecare din Sta-
tele Unite ale Americii. 

În capitala statului Missouri, Jefferson 
City, Principele Radu s-a întâlnit cu 
dl. Matt Blunt, guvernatorul statului 
Missouri. Guvernatorul Blunt şi Prin-
cipele Radu au discutat despre pro-
cesul de consolidare a democraţiei şi 
libertăţilor în Europa de Est, ca urma-
re a căderii Cortinei de Fier, despre 
oportunităţi în cooperarea economi-
că şi educaţională dintre SUA şi Ro-
mânia, dintre statul Missouri şi regiuni 
ale României. Guvernatorul Blunt, în 
vârstă de 37 de ani, este cel mai tânar 
guvernator din SUA şi a vizitat Bulga-
ria şi Ungaria, in cursul anului 2007. 
Statul Missouri cunoaşte o accelera-

tă dezvoltare economică, are o infra-
structură de bună calitate şi se asea-
mănă, din punct de vedere al climei 
şi cadrului natural, cu România. De 
ase menea, statul Missouri are o reţea 
prestigioasă de universităţi şi colegii. 
La întrevedere au mai participat mem-
bri ai Legislativului Statului Missouri 
(Senatori si Reprezentanţi).

Marţi, 15 mai, în oraşul Saint Louis, 
ASR Principele Radu a vizitat compa-
nia Boeing – departamentul de pro-
ducţie a sistemelor de armament. În 
cadrul vizitei, Reprezentantului Spe-
cial al Guvernului i s-au prezentat 
principalele proiecte de viitor ale in-
dustriei de apărare la care compania 
Boeing este partener. În seara acele-
iaşi zile, Principele Radu a fost oas-
petele prestigioasei organizaţii „World 
Affairs Council“, care a oferit un dineu 

în onoarea Alteţei Sale Regale. Pe lângă 
membrii organizatiei, la eveniment a 
luat parte consulul onorific al Români-
ei în statul Missouri, dl Sam Foursha. 
Alteta Sa Regală a susţinut un discurs 
în care a vorbit despre relaţia bilatera-
lă dintre România şi Statele Uniate ale 
Americii în ultimele şapte decenii, pre-
cum şi despre progresul economic şi 
noile oportunităţi de investiţii şi co-
operare din România.

Luni, 29 octombrie, Reprezentantul 
Special al Guvernului României a de-
butat vizita in Statele Unite ale Ame-
ricii, vizita înscrisă în cadrul initiaţi-
vei „The Friendship Tour III“. Astfel, 
în dimineaţa zilei, ASR Pricipele Radu 
a avut o întrevedere cu reprezentan-
ţii companiei „The Charlton Group“ 
cu care a discutat despre posibilitatea 

unei colaborări pe linie economică, în 
termeni de export de materiale şi ma-
terie primă din România. ASR Pricipe-
le Radu a prezentat demersurile care 
trebuie luate în considerare pentru a 
iniţia un astfel de proiect şi instituţii-
le care gestionează în România aces-
te aspecte. În continuare, Principele 
Radu a fost invitatul de onoare al Şe-
dinţei Reunite a Consiliului Oraşului 
Detroit, prezidat de domnul Ken neth 
V. Cockrel Jr., şi desfăşurat în prezen-
ţa reprezentanţilor administraţiei lo-
cale, ai Primăriei Oraşului Detroit şi 
a unui numeros public din rândul ce-
tăţenilor oraşului. În timpul discursu-
lui său, AS Principele Radu a mulţu-
mit pentru invitaţia de a participa la o 
astfel de reuniune şi a prezentat insti-
tuţia Reprezentantului Special al Gu-
vernului României, implicaţia aceste-
ia în relaţiile internaţionale şi a propus 

demararea unor proiecte de colabora-
re educaţională, economică şi cultu-
rală între oraşele americane şi cele ale 
României.

Miercuri, 31 octombrie, debutul vizi-
tei Reprezentantului Special al Guver-
nului României în Statul Ohio, a fost 
marcat de deschiderea oficială a Global 
Panel America, în oraşul Columbus. 
Deschiderea evenimentului a avut loc 
în cadrul unei recepţii oficiale oferite 
de către Guvernatorul Statului Ohio, 
Ted Strickland, şi de doamna Frances 
Strickland, în prezenţa Secretarului de 
Stat Jennifer Brunner.

Joi, 1 noiembrie, în cadrul reuniunii 
Global Panel America a avut loc o vi-
zită la Spitalul Metodist Riverside, 
unde întampinaţi şi însoţiţi de direc-
torul executiv al Spitalului, doamna 
prof. univ. dr. Pamela J. Boyers, dele-
gaţia a făcut o trecere în revistă a sa-
loanelor Secţiei de Terapie Virtuală, 
unde profesori, medici rezidenţi şi stu-
denţi îşi perfecţionează pregătirea prin 
mijloace moderne de învăţare asista-
te de calculator. Vizita în cadrul spi-
talului s-a încheiat cu o întrevedere în 
sala de conferinţe unde au fost puse în 
discuţie aspecte legate de pregătirea 
specifică a profesorilor şi a cursanţilor. 
ASR Principele Radu a discutat cu Dr. 
Wayne Poll, medic specialist urolog în 
cadrul spitalului despre posibilitatea 
existenţei unor programe educaţiona-
le în regim de reciprocitate şi schimb 
de experienţă, între medicii instituţi-
ei americane şi medici din cadrul spi-
talelor româneşti.

În programul zilei, a făcut parte în con-
tinuare, o dezbatere pe tema „Rolului 
Statelor Membre ale SUA în politica 
externă“, dezbatere care s-a desfăşu-
rat la Centrul Riffe pentru Instituţiile 
Guvernamentale. În cadrul discuţiilor 
purtate, membrii ţărilor participante la 
eveniment au făcut referire la posibili-
tatea statelor relativ mici de a influen-
ţa aspectele societăţii prin punerea în 
practică a conceptului de „soft power“, 
cu referire directă la programe educa-
tionale inter-universitare, culturale, de 
artă, microeconomie etc., toate acestea 
fiind un beneficiu adus interrelaţiona-
rii dintre statele de pe mapamond.

În vizită la sediul companiei Boeing
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În anul 2007, ASR Principele Radu al 
României a avut 14 întâlniri cu înalţi 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, desfăşurate în oraşe importante 
ale României, cum ar fi: Bucureşti, 
Roşiorii de Vede, Alba Iulia, Galaţi, 
Piteşti, Câmpulung Muscel, Ineu, 
Paş cani, Beiuş, Râmnicu Sărat, Sibiu 
şi Huşi. De asemenea, Reprezentan-
tul Special al Guvernului României a 
avut 4 întâlniri cu lideri religiosi de 
peste hotare: E.S. Antonio-Angel Al-
gora Hernando-arhiepiscopul oraşu-
lui Ciudad Real, Spania; Sanctitatea 
Sa Bartolomeu I- Patriarhul Ecume-
nic al Constantinopolului; Rt. Hon. 
Reverendul Richard Chartes-Episcop 
de Londra şi Eminenţa Sa Mitropoli-
tul Ion de Pergamon.

În timpul vizitei efectuate în Spania 
în luna februarie, în cadrul proiectu-
lui Europa Regiunilor, ASR Principe-
le Radu a avut o întrevedere cu Ar-
hiepiscopul Oraşului Ciudad Real, 
E.S. Antonio-Angel Algora Hernan-
do. Cu această ocazie, Principele Radu 
a prezentat, pe scurt, activităţile Bi-
sericii Ortodoxe Române în sfera so-
cială precum şi preocupările înalţilor 
ierarhi români de a îmbunătăţi coope-
rarea cu Biserica Catolică având în ve-
dere mai ales relaţiile speciale dintre 
cele două biserici surori. De aseme-
nea, Alteţa Sa Regală a multumit arhi-
episcopului oraşului Ciudad Real pen-
tru faptul că Biserica Catolică se află 
mai mereu alături de credincioşii ro-
mâni din Spania. Arhiepiscopul An-
tonio-Angel Algora Hernando a rea-
mintit preocuparea înalţilor prelaţi ai 
Bisericii Catolice pentru bunul mers al 

treburilor comunităţilor religioase ca-
tolice din România şi l-a rugat pe Prin-
cipele Radu să transmită rugămintea sa 
personală pentru ca tratamentul acor-
dat acestora de către guvernul român 
să fie din ce in ce mai bun. În contextul 
aderării României la U.E., înaltul prelat 

a declarat că priveşte cu mare speranţă 
integrarea noilor popoare credincioa-
se din Est, deoarece acestea vor aduce 
un sistem de valori familiale şi comu-
nitare pline de energie.

În perioada 24-29 aprilie 2007, ASR 
Principele Radu al României, Repre-
zentant Special al Guvernului, însoţit 
de ASR Principesa Margareta a Ro-
mâniei, a efectuat o vizita oficială în 
Republica Turcia. În cadrul acestei vi-
zite, Alteţele Lor Regale au fost pri-
mite, la sediul Patriarhiei, de Sanc-
titatea Sa Bartholomew I, Patriarhul 
Ecumenic al Constantinopolului. Tot 
atunci, Alteţele Lor Regale au vizitat 

Biserica Sfânta Muceniţa Parascheva 
din Istanbul, unde au participat la o 
slujbă oficiată de Sfinţia Sa Părintele 
Petru State.

Miercuri 20 iunie, la Londra, Princi-
pele Radu s-a întâlnit cu Rt Hon. Re-

verendul Richard Chartes, Episcopul 
de Londra, cu care a discutat despre 
iniţiative ecumenice europene, despre 
rolul bisericii în societatea europeană, 
despre relaţia dintre bisericile Româ-
niei şi Marii Britanii şi despre posibili-
tatea ca Biserica Anglicană să acorde 
sprijin acestei comunităţi în eforturile 
ei de a înălţa un nou lăcaş de cult or-
todox în Londra.

Miercuri, 5 septembrie 2007, Alteţa Sa 
Regală Principele Radu al României, 
Reprezentant Special al Guvernului, 
a participat la rugăciunea comună şi 
apoi la deschiderea celei de-a treia Adu-
nări Ecumenice Europene, organizată 

Moştenirea spirituală şi culturală a poporului român face parte din patrimoniul european şi reprezintă pentru noi repere 
de identitate şi demnitate. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în evoluţia culturii şi a civilizaţiei neamului nostru de-a lungul 
veacurilor a fost unul esential. Dacă trecerea anilor ne îndreapta mereu paşii către viitor, avem nevoie totodată să ne întoarcem 
cu recunoştinţă către cei care au trecut înaintea noastră şi au adus roade de credinţă, cultură şi fapte bune în lumina Duhului 
Sfânt. Biserica Ortodoxă Română este cea care a reprezentat coloana vertebrală a poporului român atât în vremuri de pace, 
cât mai ales în perioadele de restrişte.

Aici, pe pământ, ne succedem generaţii de oameni, primim rânduieli şi întemeiem noi asezăminte, însă privind către orologiul 
care măsoară timpul universal, întelegem că sensul vieţii noastre se cuprinde în taina relaţiei noastre cu Tatăl ceresc, cu comu-
niunea de viaţa şi iubire a Preasfintei Treimi. Suntem chemaţi, aşadar, să sfinţim durata vieţii noastre pământeşti şi astfel să 
primim în dar lumina veşniciei.

Biserica

La Palatul Patriarhie – la moartea PF Părinte Teoctist



28

în perioada 5-9 septembrie la Sibiu. 
Evenimentul a reunit personalităţi ale 
religiei mondiale, cum ar fi: Sanctita-
tea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecu-
menic al Constantinopolului, Car-
dinalul Walter Kasper, reprezentând 
Biserica Catolică, Rt Hon. Reveren-
dul Richard Chartes, episcopul Lon-
drei, IPS mitropolitul Kiril, reprezen-
tând Biserica Ortodoxă Rusă, precum 
şi alţi reprezentanţi ai bisericilor lute-
rane, reformate şi alte biserici ale lumii. 
Cu această ocazie, Principele Radu a 
dat citire Mesajului Majestăţii Sale Re-
gelui Mihai I al României adresat Bise-
ricii Ortodoxe Române cu ocazia Adu-
nării Ecumenice Europene.

La invitaţia Sanctităţii Sale Bartolo-
meu I, Patriarhul ecumenic al Con-
stantinopolului, în perioada 5-13 
septembrie 2007, Alteţa Sa Regală 
Principele Radu al României, Repre-
zentant Special al Guvernului, a par-
ticipat, la Polul Nord, la simpozionul 
„Oceanul Arctic: Oglinda vieţii“, sim-

pozion plasat sub înaltul patronaj al 
Patriarhului ecumenic, al preşedinte-
lui Comisiei Europene, dl. Jose Ma-
nuel Barroso şi al fostului secretar ge-
neral ONU, dl. Kofi Annan. Scopul 
acestui pelerinaj din Oceanul Arctic 
este de a reuni lideri religioşi din în-
treaga lume pentru a se ruga şi a des-
chide ochii lumii asupra pericolului 
dezgheţurilor polare. La eveniment 
au mai participat oameni de ştiinţă de 
primă mărime, specialişti în oceanul 
Arctic. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul Patriarhul Bartolomeu, pri-
marul oraşului Ilulissat, profesorul 
Minik Rosing, geolog din Danemarca, 
Aqqaluk Lynge, politician şi scriitor 
groenlandez, Svend Auken, ministrul 
Mediului din Groenlanda, Eminen-
ta Sa Mitropolitul Ioan de Pergamon, 
Dr. Antonio Nobre, profesorul Vic-
tor Gorshkov şi profesoara Anastas-
sia Makarieva, profesori de fizică nu-
cleară la Sankt Petersburg. Pelerinajul 
a avut ca scop reunirea de lideri reli-
giosi din întreaga lume, pentru a se 
ruga şi pentru a trage un semnal de 
alarmă asupra pericolului dezgheţu-
lui calotei polare.

Vineri, 7 septembrie, în prima zi a sim-
pozionului s-au reunit la o „rugaciune 
în tăcere“ catolici, ortodocşi şi protes-
tanţi, musulmani, şiiti, sunniti, wahabi, 
islamişti, evrei, budişti, hinduşi, tao-
işti, alături de credincioşi ai Shinto, 
Inuit şi Saami, reprezentând credin-
ţa Cercului Arctic.Cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

Alteţele Lor Regale cu Patriarhul Daniel şi Familia Regală a Serbiei
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Joi, 5 iulie, la sediul Universităţii „An-
drei Şaguna“ din Constanţa, Principe-
le Radu a deschis lucrările „Şcolii de 
Vară a Managerilor de Proiect şi Ex-
pertilor în Proiectele cu Fonduri Eu-
ropene“, desfaşurată sub înaltul pa-
tronaj al Reprezentantului Special al 
Guvernului României. În interven-
ţia sa, Principele Radu a vorbit des-
pre rolul important al comunităţilor 
locale în absorbţia fondurilor comu-
nitare şi în dezvoltarea pe baze dura-
bile a României. La eveniment au mai 
participat deputatul Dan Mocănescu, 
Membru al Comisiei pentru Muncă şi 
Protecţie Socială din Camera Deputa-
ţilor, Prof. Univ. Dr. Aurel Papari, Rec-
torul Universităţii „Andrei Şaguna“ şi 
domnul Dumitru Moinescu, Primarul 
Municipiului Medgidia.

Luni, 17 septembrie 2007, în cadrul 
initiaţivei „Oraşele României“, des-
tinată dezvoltării relaţiilor europene 
ale asezărilor româneşti urbane, Alte-
ţa Sa Regală Principele Radu al Româ-
niei, Reprezentant Special al Guver-
nului României, a efectuat o vizită în 
oraşele Făgăraş şi Râşnov. La Făgăraş, 
Principele Radu a participat la deschi-
derea anului şcolar 2007-2008 la Cole-
giul National „Radu Negru“. La festivi-
tatea de deschidere a noului an şcolar 

au participat dl. Ioan Bărbuţi, primarul 
municipiului Făgăraş, dl. Sorin Man-
duc, viceprimarul municipiului Făgă-
raş, deputaţii Titus Corlăţean şi Ghe-
orghe Gabor, precum şi reprezentanţi 
ai Prefecturii şi ai Inspectoratului Şco-
lar Braşov. 
 
Reprezentantul Special al Guvernu-
lui României a făcut mai apoi o vizi-
tă la Colegiul Naţional „Radu Negru“ 

însoţit de domnul director Dan Pan-
drea, care i-a prezentat în detaliu pre-
stigioasa unitate de invăţământ pe care 
o conduce.

În cursul după-amiezii, Principele Radu 
a participat la deschiderea anului şcolar 
2007-2008 la Râşnov, la Grupul Şcolar 

Industrial din acest oraş. La festivităţi 
au mai participat Prefectul judeţului 
Braşov, doamna Adriana Dontu, dom-
nul Adrian Veştea, primarul oraşului 
Râşnov şi doamna Mariana Ducar, vi-
ceprimarul oraşului Râsnov.

În perioada 11-18 februarie 2007, în 
cadrul proiectului Europa Regiunilor, 
ASR Principele Radu a efectuat o vizi-
tă în Spania. Pe timpul vizitei la Uni-

versitatea Castilia la Mancha, prof. dr. 
Ernesto Martinez Ataz, rectorul aces-
tei instituţii, a oferit sprijinul necondi-
ţionat al universităţii pentru orice de fel 
de activitate comună cu instituţii simi-
lare din România. ASR Principele Radu 
a remarcat calitatea de model pe care 
Spania în general, dar şi învăţământul 

Educaţie

Educaţia şi pregătirea profesională sunt cele mai importante investiţii la nivelul individului, dar şi la nivelul organizaţiilor în 
parte, şi nu în ultimul rând la nivelul fiecărei societăţi în parte. Întreaga evoluţie a societăţii umane, în general, pune în evidenţă 
legătura semnificativă care există între capitalul uman şi nivelul general de dezvoltare socio-economică.

Totodată se pune problema eficienţei investitiei în acest tip de instruire de nivel mediu şi superior, la nivelul individului, dar şi 
la nivelul societăţii, care dirijează procesul educaţional. Este evident că există o relaţie pozitivă între investiţia în educaţie şi 
progresul tehnologic, acestea având o influenţă deosebită asupra tuturor domeniilor: economic, social, politic şi cultural.

Învătământul universitar şi postuniversitar s-au raspândit foarte mult în economiile moderne, în special în cele cu un grad ridi-
cat de dezvoltare economică, deoarece cunoştinţele si informaţiile suplimentare dobândite în şcoală sunt extrem de importante 
în economiile avansate tehnologic.

Desigur, studiul, pregatirea şi formarea au loc si în afara universitatii, în special în cadrul unui loc de muncă. Absolvenţii unei 
facultăţi nu sunt bine pregătiţi pentru piaţa muncii atunci când termină facultatea, iar acomodarea lor cu munca se poate 
face prin intermediul unor programe de pregatire teoretice şi neconventionale. Din păcate, strategiile adoptate în domeniul 
învăţământului comporta riscuri, deoarece efectele acestor strategii de acţiune se observă uneori după perioade îndelungate, în 
momentul în care deja nu mai pot fi luate măsuri de corectare a efectelor negative.

Cu toate acestea, investiţia în educaţie, în special educaţia de nivel superior este o investiţie rentabilă, desi este o investitie pe 
termen lung. Dar acest lucru are şi efecte pozitive pe termen lung, nu numai asupra individului, dar contribuie la progresul 
economico-social al întregii societăţi. Se poate spune cu certitudine că educaţia, informarea şi cunoaşterea înseamnă putere.

Concursul de creaţie « Basmele Reginei Maria », la Palatul Elisabeta
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superior îl pot constitui pentru Româ-
nia în cadrul dificilului proces de in-
tegrare europeană. La finalul vizitei, 
Reprezentantul Special al Guvernului 
României a susţinut, în Aula Univer-
sităţii conferinţa cu tema : „Ce aduce 
România Uniunii Europene“. Pe tim-
pul discuţiilor de după conferinţa, la 
intrebarea: Care sunt atuurile Româ-
niei în procesul de integrare europea-
nă?, ASR Principele Radu a identificat 
două seturi de atuuri pe care româ-
nii şi România le au: pe de o parte 
un grad mare de adaptabilitate, ener-

gie şi un nivel superior de educaţie; 
iar pe de altă parte facilitatea cu care 
România construieşte punţi de legă-
tură între regiunile Europei şi propri-
ile sale regiuni.

În cadrul vizitei efectuate în Senegal, în 
perioada 9-13 decembrie 2007, la se-
diul Ministerului Culturii, Reprezen-
tantul Special al Guvernului României 
s-a întâlnit cu Ministrul Mame Bira-
me Diouf. În cadrul întâlnirii au fost 
discutate proiectele culturale comune 
dintre cele două ţări şi s-a insistat pe 

creşterea colaborării dintre cele două 
ţări membre ale Francofoniei;

La întâlnirea cu domnul Diane Sinyate, 
Ministrul pentru învăţamântul tehnic, 
s-a discutat în principal despre posibi-
litatea schimburilor culturale şi educa-
ţionale ale Senegalului cu ţări europe-
ne. Principele Radu s-a arătat interesat 
de o prezenţă a unui număr de 5-10 
tineri elevi senegalezi, care să studie-
ze pentru câteva luni într-un liceu din 
România, fapt care ar fi benefic atât 
pentru formarea lor profesională cât 
şi pentru creşterea schimburilor cul-
turale dintre cele două ţări.

Schimburile culturale şi educaţiona-
le dintre cele două ţări au fost princi-
palele teme de discuţie şi în întâlnirea 
cu doamna Fatou Gaye Sarr, Minis-
trul delegat pentru dezvoltare rurala. 
Doamna Sarr, fostă studentă în cadrul 
sistemului de învăţământ românesc şi 
bună vorbitoare a limbii române, s-a 
arătat extrem de impresionată de vizi-
ta Principelui Radu şi a insistat pentru 
găsirea celor mai bune soluţii pentru 
creşterea numărului de studenţi sene-
galezi în România.La Cottey College, în Statele Unite ale Americii
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Pe lângă acest efort deosebit de a pro-
mova interesele comunităţilor româ-
neşti în ţară şi peste hotare, anul 2007 
s-a remarcat printr-o bogată activitate 
publicistică a Principelui Radu. Apari-
ţiile frecvente în presa scrisă şi audio-
vizuală, precum şi volumele publicate 
la edituri de renume din România, au 
completat o activitate complexă, pusă 
cu generozitate în slujba interesului 
naţional. 

Luni, 12 martie, la Palatul Elisabeta, 
ASR Principesa Margareta si ASR 
Principele Radu al României, au lan-
sat un document programatic inti-
tulat „România. O viziune pe 30 de 
ani“. Această viziune a Familiei Rega-
le Române reprezintă o strategie care 
îşi propune dezvoltarea durabilă a ţării 
prin asocierea mediului local, econo-
mic, politic, mass-media şi societatea 
civilă la o serie de valori şi proiecte.

La lansarea documentului au partici-
pat tinerii Asociaţiei „Voluntari pentru 
Idei şi Proiecte“, care şi-au manifestat 
totala susţinere pentru acest program. 
În discuţiile cu tinerii Asociaţiei VIP 
şi cu jurnaliştii prezenţi, ASR Princi-
pele Radu a subliniat că programul a 
fost alcătuit mai ales pentru viitorul ti-
nerei generaţii care crede în principii-
le enunţate în documentul „România. 
O viziune pe 30 de ani“.

Marţi, 27 noiembrie, în Sala de Recep-
ţii a Palatului Elisabeta, în prezenţa Al-
teţei Sale Regale Principesa Margareta 
a României, Alteţa Sa Regală Princi-
pele Radu al României şi-a lansat vo-
lumul „Biblioteca în flăcări“, un origi-
nal „tratat“ despre funcţia regalităţii 
în democraţie. 

Evenimentul, găzduit de Palatul Elisa-
beta, a fost prezentat de domnul Silviu 

Lupescu, directorul general al Editu-
rii Polirom. Domnul Lupescu a făcut 
o scurtă prezentare a cărţii şi a princi-
palelor ei teme şi i-a îndemnat pe cei 
prezenţi să se apropie de semnifica-
ţia „acestui jurnal al primelor 365 de 
zile de după integrarea în Uniunea Eu-
ropeană“.

Autorul volumului „Biblioteca în flă-
cări“, ASR Principele Radu, le-a trans-
mis celor prezenţi la eveniment viziu-
nea sa despre tipul complementar de 

leadership promovat de Casa Regală, 
în România devenită – institutional – 
europeană, un tip de leadership care 
se caracterizează prin forţa exemplu-
lui personal, prin spiritul de răspun-
dere, prin loialitatea faţă de ţară, prin 
generozitate şi îndeplinirea rolului de 
model în societate.

La evenimentul de lansare a volumu-
lui „Biblioteca în flăcări“ au participat 
oameni de cultură, artă, reprezentanţi 
ai societăţii civile şi ai mass media. 
Dintre aceştia îi amintim pe: domnul 
Rasvan Popescu, preşedintele CNA, 

cunoscutul actor Marcel Iureş, istori-
cii Nicolae Tanaşoca şi Diana Man-
dache, pictorul Ştefan Câlţia, domnul 
Stere Farmache, directorul Bursei de 
Valori Bucureşti, domnul Christian 
Miti telu, preşedintele Alianţei Civi-
ce, doamna Daniela Zeca-Buzura, di-
rectoarea canalului TVR Cultural şi 
generalul Eugen Badalan.

Marţi, 18 decembrie 2007, în Sala 
Lapidarium a Muzeului Naţional de 
Istorie, în prezenţa Majestăţii Sale 

Regelui Mihai I al României, a Ma-
jestăţii Sale Reginei Ana şi a Alteţei 
Sale Regale Principesei Margareta a 
României, ASR Principele Radu al 
României şi-a lansat cel de-al 14-lea 
volum, intitulat: „Elena – Portretul 
unei Regine“. 

Volumul, apărut la editura RAO în con-
diţii grafice excepţionale, a fost prezen-
tat de către Alteţa Sa Regală Principesa 
Margareta, care i-a adus un omagiu Re-
ginei Mama Elena, la împlinirea a 25 de 
ani de la moartea sa. Despre volum au 
mai vorbit domnii Crişan Muşeţeanu, 

Anul 2007 a constituit un punct de referinţă pentru activitatea Reprezentantului Special al Guvernului României în ceea ce 
priveşte prezenţa publică în licee şi universităţi din ţară şi de peste hotare. Astfel, Principele Radu a susţinut 31 conferinţe la licee 
şi universităţi din ţară şi 11 conferinţe la universităţi din străinătate. Principalele idei prezentate în conferinţele susţinute peste 
hotare s-au referit la posibilităţile oferite de România, în calitate de nou membru al familiei europene. În ţara, prin conferinţele 
susţinute, Principele Radu a încercat să stimuleze creativitatea elevilor şi studenţilor întâlniţi, în aşa fel încât, atragerea fon-
durilor stucturale să se facă într-o proporţie cât mai mare prin eforturile conjugate ale comunităţilor româneşti.

Idei rostite, idei scrise

Alteţele Lor Regale la ceremonia de lansare a « Viziunii pe 30 de ani »
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Director General al Muzeului Naţio-
nal de Istorie, şi Ilieş Câmpeanu, Re-
dactorul Şef al Editurii RAO.

La eveniment au participat personalităţi 
importante din mediul cultural, artistic 
şi sportiv, cum ar fi: celebrul tenisman 
Ilie Năstase, pictorul Ştefan Câlţia, is-
toricii Nicolae Tanaşoca şi Diana Man-
dache, actorii Eugen Cristea şi Cristina 
Deleanu, criticul de artă Adrian Buga, 
domnul Christian Mititelu, preşedinte-
le Aliantei Civice, domnul Dan Stuparu, 
preşedintele Federaţiei române de kara-

te tradiţional şi ES domnul ambasador 
Ion Jinga alături de doamna Jinga.

Volumul „Elena – Portretul unei Re-
gine“ oferă un frumos tablou în ima-
gini şi cuvinte a celei care a fost Regina 
Mamă Elena şi reprezintă un omagiu 
adus acestei regine desăvârşite, la 25 
de ani de la moartea sa.

ASR Principele Radu a dorit ca prin 
acest album să o prezinte cititorului pe 
Regina Mamă aşa cum a fost ea: o fe-
meie de o mare frumuseţe, atât sufle-

tească, cât şi fizică, o regină de o gra-
ţie înnăscută, de o diplomaţie şi de un 
gust desăvârşite, o apărătoare a celor 
slabi şi un lider în familie. 

Povestea Reginei este ilustrată cu fo-
tografii inedite din diferite perioade 
ale vieţii: fotografii de la Atena, de la 
venirea sa în ţară ca principesă moş-
tenitoare, fotografii alături de Regele 
Ferdinand, Regina Maria şi principele 
moştenitor Carol, până la fotografii cu 
Regele Mihai şi micuţele principese la 
Vila Sparta din Florenţa. 

Lansarea volumului « Biblioteca în flăcări » la Palatul Elisabeta
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Principele Radu este un susţinător al 
iniţiativei private şi a promovării valo-
rilor comunităţilor româneşti, atât în 
ţară, cât şi peste hotare. Principalele 
avantaje comparative pe care le oferă 
comunităţile româneşti sunt repre-
zentate de resursa umană calificată, cu 
ajutorul căreia se pot obţine rezultate 
economice deosebite. Creşterea eco-
nomică de peste 5% anual, înregistra-
tă în România începând cu anul 2000, 
este o dovadă a faptului că o creştere 
economică sustenabilă este posibilă, 
iar la baza ei stă, pe lângă capitalul au-
tohton şi cel atras, resursa umană care 
pune aceste capitaluri în mişcare.

În anul 2007, ca şi în anii anteriori, Bi-
roul Reprezentantului Special al Gu-
vernului României a acţionat ca un 
liant între investitorii străini şi repre-
zentanţii autorităţilor publice locale, 
prin intermedierea întâlnirilor şi con-
tactelor bilaterale, în scopul identifică-
rii celor mai bune soluţii pentru creş-
terea economică pe baze durabile a 
comunităţilor româneşti.

Aflat în vizită la Istanbul, ASR Princi-
pele Radu al României, Reprezentan-
tul Special al Guvernului României, 
s-a întâlnit cu dl. Murat Yalçintas, pre-
şedintele Camerei de Comerţ Istan-
bul (300.000 de companii membre cu 
peste 130 miliarde de dolari venituri). 
Preşedintele Camerei şi Reprezentan-
tul Special al Guvernului României au 
discutat despre proiectele anului 2007, 
care ar putea duce la intensificarea vo-
lumului schimburilor comerciale şi in-

vestiţiilor în ambele ţări. Preşedintele 
Camerei l-a invitat pe ASR Principele 
Radu să ţină o conferinţă în faţa stu-
denţilor şi profesorilor Universităţii 
Economice Istabul a Camerei de Co-
merţ, în primavara anului 2007. De 
asemenea, dl Yalçintas a prezentat o 
serie de evenimente publice ale anului 
2007 în care ASR Principele Radu este 

invitat să întâlnească personalităţi im-
portante din domeniul economic. Cu 
aceasta ocazie, ASR Principele Radu a 
acceptat să acorde patronajul Camerei 
de Comerţ Turco-Române, o initiativa 
propusă de preşedintele Yalçintas. La 
Universitatea Economică a Camerei 
de Comerţ Istanbul, ASR Principele 
Radu s-a întâlnit cu rectorul, profesor 
doctor Ates Vuran şi cu vicepreşedin-
tele universităţii, profesor doctor Oguz 

Uras. Universitatea numără 4000 de 
studenti şi este o universitate privată 
care organizează studii economice de 
nivel universitar şi postuniversitar. În 
cadrul vizitei de lucru, ASR Principe-
le Radu s-a întâlnit, la Istanbul, cu per-
sonalităţi din domeniul economic, cu 
care a dialogat pe teme legate de pozi-
ţia României în Uniunea Europeană, 

de dezvoltarea economică româneas-
că şi despre perspectivele investiţiilor 
turce în România.

Marti, 6 februarie, la Praga, Reprezen-
tantul Special al Guvernului Români-
ei s-a întâlnit cu un grup de oameni 
de afaceri cehi, reprezentanţi ai unor 
companii care activează în domenii-
le industriei alimentare, construcţii-
lor, consultanţei economice, bancar 

Începutul celui de-al treilea mileniu reprezintă o nouă viziune asupra lumii, se dezvoltă o noua eră a întelegerilor globale. 
La nivel internaţional, tendinţa este orientată către cooperare economică mai mult decât către militarizare. Există o mişcare 
puternică pentru dezvoltarea comerţului liber. Deci, putem afirma că lumea devine un univers al interconexiunilor şi totodată 
intră într-o perioadă de prosperitate economică.

Schimbările acestei perioade au loc cu o viteză impresionantă, cea mai spectaculoasă fiind probabil încercarea de restructurare 
cât mai rapidă a unei economii unitare la nivel mondial. Se poate vorbi de noua economie globală, care acum, în secolul XXI 
a luat un avânt spectaculos.

În extraordinara dezvoltare economica globală, resursele umane reprezintă elementul esenţial al competiţiei, atât la nivelul 
companiilor, cât şi la nivel naţional. În competiţia globală a economiei informatizate, calitatea şi inventivitatea resurselor 
umane vor fi principalii factori care vor produce decalajele esenţiale dintre state.

Economic

La Camera de Comerţ din Dakar
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şi agricultură. Întâlnirea s-a desfăşurat 
în prezenţa reprezentanţilor ambasadei 
României, Guvernatoratului Boemiei 
Centrale şi guvernului ceh. Discuţiile 
s-au purtat în jurul identificării oportu-
nităţilor de afaceri pe care le poate oferi 
România în vederea creşterii investiţi-
ilor companiilor cehe în ţara noastră. 
Principele Radu i-a invitat pe oamenii 
de afaceri cehi şi pe oficialităţile Regi-

unii Boemia Centrală să participe la un 
eveniment public la Palatul Elisabeta, 
numit „Seara Boemiei Centrale“, în ca-
drul serilor regionale de la Palatul Eli-
sabeta, şi să viziteze judeţele Români-
ei, în cursul anului acesta.

În perioada 11-18 februarie 2007, Re-
prezentantul Special al Guvernului Ro-
mâniei a efectuat o vizită oficială în Spa-
nia. La solicitarea primarului oraşului 
Ciudad Real, Reprezentantul Special al 
Guvernului a avut o reu niune informală 
cu un grup de 8 oameni de afaceri din 
provincia Castilia la Mancha cu poten-
tial de investiţii în România. De la înce-
put, oamenii de afaceri spanioli au subli-
niat oportunitatea imigraţiei româneşti 
pentru economia spaniolă. Reprezen-
tantul Special al Guvernului a abordat 
în principal calitatea mediului investi-
tional din România. Principele Radu a 
descris succint domeniile şi oportunită-
ţile de afaceri din România, propunând 
oamenilor de afaceri să vină la Bucureşti 
unde, în cadrul iniţiativei Serilor Pala-
tului Elisabeta, se vor putea întâlni cu 
potentiali parteneri români;

Marţi, 13 februarie, la invitaţia domnu-
lui Santiago Garcia, director comer cial 

al Zonei Aeroportuare Ciudad Real, 
Reprezentantul Special al Guvernu-
lui a vizitat prima initiativă privată 
din Spania din domeniul infrastruc-
turii aeroportuare. Aeroportul „Don 
Quijote“ din Ciudad Real, aflat la 
100 km sud de aeroportul Baracha 
din Madrid, va prelua, începând din 
noiembrie 2007, 2,5 milioane de pasa-
geri pe an, împreună cu un flux impor-

tant al zborurilor cargo. Aeroportul va 
deservi zona de sud a Spaniei şi va con-
stitui o rezervă pentru aeroportul din 
Madrid, mai ales prin legătura sa exce-
lentă cu autostrada de sud şi linia ferată 
de mare viteză AVE. La propunerea 
Principelui Radu, principalii investi-
tori ai aeroportului s-au arătat intere-
saţi de a vizita România pentru a iden-
tifica oportunităţile de conlucrare cu 
autorităţile responsabile de infrastruc-
tura aeroportuară din România. 

În prezenţa a peste 20 de oameni de 
afaceri, Principele Radu a prezentat 
dinamica mediului de afaceri româ-
nesc, oportunităţile şi constrânge-
rile pieţei din România. Cu aceeaşi 
ocazie s-a inaugurat prima idee de 
afaceri hispano-romano, cu capital 
integral spaniol, firma Global Com-
municaciones.

Cea mai mare fabrică de brânzeturi 
uscate din vestul Europei angajează 
anual zeci de români. Pe timpul dis-
cuţiilor cu patronul fabricii, domnul 
Garcia Baquero, Principele Radu i-a 
solicitat părerea domnului Baquero 
despre posibilitatea conversiei indus-
triei lactatelor din România spre un 

model european şi a primit promisi-
unea că reprezentanţi ai fabricii vor 
vizita facilităţile echivalente din tara 
noastră pentru a face studii de fezabi-
litate în vederea unor eventuale cola-
borări.

La Tomelloso, ASR Principelui Radu 
i-a fost prezentată initiativa coopera-
tistă „Virgena de los Vinos“, între-
prindere de vin şi vinificaţie care are 
la bază asocierea dintre iniţiativa pri-
vată şi asociaţiile de fermieri din regi-
unea Castilla La Mancha.

Joi, 15 februarie, la sediul Guvernului 
Regional, Principele Radu a fost pri-
mit de conducerea Regiunii şi a adus în 
discutie aspectele cooperării româno-
spaniole în domeniul economiei şi edu-
caţiei. Reprezentantul Special al Guver-
nului a propus ca discuţiile să continue 
la Bucureşti, prin organizarea, în cur-
sul acestui an, a unei Seri Regionale, la 
Palatul Elisabeta, dedicate cooperării 
dintre Spania şi România. În continu-
are, Alteţa Sa Principele Radu a prezen-
tat, în faţa reprezentanţilor Camerei de 
Comert Exterior, principalele atuuri 
ale cooperării economice cu România: 
ritmul de dezvoltare susţinut al ţării 
(peste 5% medie anuala), cota unică 
de impozitare (16%) şi deschiderea 
către pieţele Estului Europei.

La sala de consiliu a Primăriei oraşu-
lui Jimbolia, ASR Principele Radu s-a 
întâlnit cu reprezentanţi ai Consiliului 
Local şi cu un grup de oameni de afa-
ceri. În cadrul discuţiilor, Principele 
Radu a propus organizarea la Palatul 
Elisabeta a unei Seri Timişene, unde 
i-a invitat şi pe reprezentanţii oraşului 
Jimbolia. Propunerea a fost acceptată 
cu plăcere de cei prezenţi. Tot în tim-
pul discuţiilor, oamenii de afaceri i-au 
prezentat Principelui Radu proiectele 
lor şi s-au mândrit cu faptul că, datorită 
implicării masive a unor firme de pre-
stigiu, oraşul Jimbolia este unul din-
tre puţinele oraşe din România unde 
şomajul este practic inexistent. În fina-
lul vizitei, Principele Radu a vizitat cea 
mai mare întreprindere privată din 
oraş, firma Vogt Electronic AG, parte 
a Grupului japonez Sumida. Firma are 
3600 de angajaţi în Europa, dintre care 
850 sunt la fabrica de la Jimbolia, cen-
tru de competenţă la nivel european. 
Firma Vogt Electronic fabrică sen-
zori, iar 70% din producţia mondială 
de ignitori se fabrică la Jimbolia. Prin-
cipele Radu a fost primit de directo-
rul fabricii, domnul Samuel Cireş, a 

Alteţele Lor Regale la sărbătorirea a 125 de ani de la înfiinţarea Bursei de Valori Bucureşti.
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vizitat halele de producţie şi s-a ară-
tat impresionat de gradul de tehnolo-
gizare şi productivitate atins în aceasta 
întreprindere.

În perioada 3-4 mai 2007, la Istan-
bul, Alteţa Sa Regală Principele Radu 
al României, Reprezentant Special al 
Guvernului României, a participat la 
lucrările celui de-al 10-lea Summit Eco-
nomic Euro-Asiatic, organizat de Fun-
daţia Marmara. Aceasta organizatie, 
înfiinţată în anul 1985, depune eforturi 
susţinute pentru promovarea coope-
rării internaţionale şi pentru îmbună-
tăţirea situaţiei economice din Turcia 
şi din regiunea de sud-est a Europei. 
Vineri, 4 mai, în cadrul primei sesiuni 
de lucru a zilei, la secţiunea „National 
and International Security“, ASR Prin-

cipele Radu, Reprezentant Special al 
Guvernului României, a susţinut o alo-
cuţiune cu tema „Security and Identity. 
A Romanian View“. În cadrul acestei 
intervenţii, Principele Radu s-a refe-
rit la rolul României în cadrul Uniu-
nii Europene şi la avantajele geopoli-
tice pe care le are prin deschiderea la 
Marea Neagra. De asemenea, Princi-
pele Radu a subliniat faptul că, la mai 
bine de jumătate de secol de la apari-
ţia conceptului Europei Unite, proce-
sul de lărgire continuă şi produce efecte 
benefice cum ar fi: stimularea creşterii 
economice, coeziune socială şi, nu în 
ultimul rând, întăreşte rolul şi influenţa 
Europei în lume. Ţara noastră a mai fost 
reprezentată la acest Summit de către 
Excelenţele Lor domnii Ion Iliescu şi 
Emil Constantinescu, foşti preşedinţi 

ai României, domnul Varujan Vosga-
nian, Ministrul Economiei, Comerţu-
lui şi Energiei şi domnul Teodor Meleş-
canu, Ministrul Apărării Naţionale. De 
asemenea, la Summit-ul organizat de 
Fundaţia Marmara au mai participat 
fostul preşedinte al Turciei, ES domnul 
Suleyman Demirel şi fostul preşedinte 
al Bulgariei, ES domnul Zhelyu Zhelev. 
În cadrul Summitului au mai fost abor-
date subiecte legate de economie, sta-
bilitate, energie, securitate şi apărare în 
contextul regional, cuprinzând Marea 
Neagră, dar şi Caucazul de sud, Orien-
tul Mijlociu sau Africa de Nord. Toto-
dată, s-au mai dezbătut subiecte legate 
de cooperarea inter-regională în Eur-
asia şi s-au făcut declaraţii în favoarea 
continuării procesului de pace în Ori-
entul Mijlociu.
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•  41 oraşe vizitate (Alba Iulia, 2 x  Arad, 
Deva, Galaţi, Câmpulung Muscel, Cur-
tea de Argeş, Roşiorii de Vede, Turnu 
Măgurele, Lugoj, Jimbolia, 2 x Chişi-
neu Criş, Ineu, Făurei, Ianca, Brăila, 2 x 
Tulcea, Sulina, 2 x Iaşi, Târgu Frumos, 
Hârlău, Paşcani, Beiuş, Râmnicu Sărat, 
Mărăşeşti, Odobeşti, Tecuci, 2 x Sibiu, 
Vaslui, Huşi,Constanţa, Chilia Veche, 
Sfântu Gheorghe, Cluj-Napoca, Turda, 
Făgăraş, Râsnov, Buzău);

•  7 activităţi cu caracter militar (Bucu-
reşti, Jimbolia, Buzău, Brăila, Iaşi,  Tul-
cea, Arad);

•  27 întâlniri in instituţii de învăţământ 
(Câmpulung Muscel – Colegiul Naţi-
onal „Carol I“, Curtea de Argeş – Grup 
Şcolar Forestier, Roşiorii de Vede-Co-
legiul Naţional „Anastasescu“, Turnu 
Măgurele – Liceul Teoretic „Marin 
Preda“, Lugoj – Colegiul Naţional 
„Coriolan Bredniceanu“, Jimbolia- 
Grup şcolar „Mihai Eminescu“, Chi-
şineu Criş – Liceul „Mihai Velicu“ şi 
Grup Şcolar Agricol, Ineu-Grup Şco-
lar „Mihai Viteazul“, Făurei- Liceul 
Teoretic „George Vâlsan“, Ianca- 
Liceul Teoretic „ Constantin Ange-
lescu“, Brăila- Colegiul Naţional „ 
Nicolae Bălcescu“, Tulcea-Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret“, Sulina – 
Liceul „Jean Bart“, Târgu Frumos – 
Liceul „Ion Neculce“, Hârlău-Liceul 
„Mihail Sadoveanu“, Paşcani-Liceul 
„Mihail Sadoveanu“, Râmnicu Sărat 
– Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare“, 
Odobeşti- Şcoala Generală „Unirea“, 
Tecuci-Colegiul Naţional de Agricul-
tură şi Economie, Sibiu – Colegiul 
Naţional „Gheorghe Lazăr“, Vaslui – 
Liceul „Mihail Kogalniceanu“, Huşi – 
Liceul „Cuza Vodă“, Făgăraş – Cole-
giul Naţional „Radu Negru“, Râşnov 
– Grup Şcolar Industrial, Buzău-Liceul 
„Spiru Haret“, Bucureşti – Şcoala nr. 
114 „Principesa Margareta“);

•  7 întâlniri economice (4xBucureşti – 
Holzindustrie, Brand Academy, Head 
Factory şi Carpatcement, Arad – Mas-
chio Gaspardo, Jimbolia – Vogt Elec-
tronic AG, Ineu);

•  14 întâlniri cu ierarhi ai Bisericii Orto-
doxe Române (2xBucureşti, 2xRoşio-
rii de Vede, Alba Iulia, Galaţi, Piteşti, 
Câmpulung Muscel, Ineu, Paşcani, 
Beiuş, Râmnicu Sărat, Sibiu, Huşi);

•  31 conferinţe la licee şi universităţi 
(Câmpulung Muscel-Colegiul Naţi-
onal „Carol I“, Curtea de Argeş – 

Grupul Şcolar Forestier, Roşiorii de 
Vede- Colegiul Naţional „Anasta-
sescu“, Turnu Măgurele – Liceul Teo-
retic „Marin Preda“, Lugoj- Colegiul 
Naţional „Coriolan Brediceanu“, Jim-
bolia- Grupul Şcolar Mihai Eminescu- 
Chişineu-Criş- Liceul „Mihai Velicu“, 
Ineu- Grupul Şcolar „Mihai Viteazul“, 
Făurei- Liceul Teoretic „George Vâl-
san“, Brăila-Colegiul Naţional „Nicolae 
Bălcescu“, Tulcea – Colegiul Dobro-
gean „Spiru Haret„, Sulina – Liceul 
„Jean Bart„, Târgu-Frumos-Liceul „Ion 
Neculce„, Hârlău- Liceul „Ştefan cel 
Mare„, Paşcani- Liceul „Mihail Sado-
veanu„, 2 x Bucureşti – Colegiul Naţio-
nal de Aparare, Râmnicu-Sărat-Liceul 
Teoretic Ştefan cel Mare, Mărăşeşti-Li-
ceul Industrial, Tecuci-Colegiul Naţio-
nal de Agricultură şi Economie, Sibiu-
Colegiul Naţional Gheorghe Lazar, 2 x 
Bucureşti – Universitatea Naţionala de 
Aparare „Carol I„, Vaslui-Liceul Teo-
retic Mihail Kogalniceanu, Huşi-Li-
ceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, 
Bucureşti-Voluntari pentru Idei şi Pro-
iecte, Constanţa – Săptămâna Proiec-
telor cu Finanţare Europeană,  Bucu-
reşti – Palatul Elisabeta, dialog cu 
elevii liceului teoretic Spiru Haret 
din Tecuci, Bucureşti – Palatul Elisa-
beta, dialog cu elevii Liceului Teoretic 

„Cuza Voda„, Buzău – Liceul pedago-
gic „Spiru Haret„, Palatul Mogosoaia – 
vernisajul expoziţiei lui Sorin Dumi-
trescu); 

•  6 Seri ale Palatului Elisabeta,  întâl-
niri cu caracter economic, cultural 
şi tematic de largă participare (Seara 
Brasoveană, Seara Lipovenilor Ruşi, 
Seara Grupului pentru Dialog Social, 
Seara INFORR, Seara Grupului 
Divertis şi Seara Federaţiei Române 
de Fotbal); 

•  Vizitele în ţară au cuprins întâlniri cu 
autorităţile locale (primari, prefecti, 
presedinţi ai Consiliilor Judetene), cu 
organizaţii ale oamenilor de afaceri, cu 
mass-media, cu oamenii de afaceri, cu 
societatea civilă, vizite la unităţi eco-
nomice, industriale, comerciale sau 
agricole şi la instituţii publice;

•  Un mare număr de întâlniri au avut 
loc la Bucureşti: miniştri, ambasadori, 
oameni de afaceri, ziarişti, personali-
tăţi militare sau civile;

•  Un raport detaliat este disponibil la 
Biroul Reprezentantului Special de la 
Palatul Elisabeta.

Reprezentantul Special al Guvernului României în 2007, pe scurt:
584 angajamente publice, oficiale sau formale

•  22 vizite pe 4 continente (3 x Statele 
Unite ale Americii, 3 x Belgia, 3 x Marea 
Britanie, 2 x Franţa, 3 x Turcia, Senegal, 
Ungaria, Bulgaria, Elveţia, Polul Nord, 
Serbia, Spania, Cehia);

•  2 întâlniri la nivel de şefi de Stat şi 
Guvern (domnul Bozidar Djelici-vi-
cepremier, Serbia; ASR Principele de 
Wales-Londra);

•  6 întâlniri la nivel de parlamentari 
(domnul Mark Richard şi Grag 
Hands-Parlamentul Britanic; dom-
nul Jonathon Motzfeldt-preşedintele 
Parlamentului Groenlandei; domnul 
Christian Poncelet-preşedintele Sena-
tului Frantei; domnul Anthony Blink-

en-senior director al consilierilor per-
manenţi ai Comisiei de Relaţii Externe 
a Senatului SUA, Washington; domnul 
Tom Lantos-preşedintele Comisiei 
pentru Politică Externă a Camerei 
Reprezentanţilor, Washington DC; 
doamna Jennifer Brunner-Secretar 
de Stat, Ohio, SUA); 

•  7 întâlniri la nivel de guvernatori 
(domnul Petr Bendl-Regiunea Boe-
mia Centrală, Cehia; domnul Matt 
Blunt- Statul Missouri, SUA; domnul 
Kenneth V. Cockrel Jr.- preşedintele 
Consiliului Oraşului Detroit; domnul 
Philip Nelson-Managerul Oraşului 
Troy, Michigan; domnul Ted Strick-
land-Guvernatorul Statului Ohio, 

SUA; domnul Amadou Sy-Guver-
natorul provinciei Dakar, Senegal; 
domnul Mohamadou Moustapha 
Ndiao-guvernatorul provinciei Saint-
Louis, Senegal);

•  15 întâlniri cu miniştri din Guverne 
străine (domnul Miguel Lacruz Alco-
cer-subdelegatul Guvernului Regatu-
lui Spaniei; domnul Hilmi Guler-Mi-
nistrul Energiei şi Resurselor,Turcia; 
domnul Atilla Koc-Ministrul Culturii 
şi Turismului, Turcia; E.S. domnul 
Geoff Hoon-Ministrul Britanic pen-
tru Europa; domnul Dragan Suta-
novac-Ministrul Apărării, Serbia; 
doamna Anne de Ligne şi domnul 
Wenceslas Lobkowicz – Comisia 

Europeană; domnul Svend Auken-
Ministrul Mediului, Groenlanda; 
doamna Judith Garber- adjunctul 
Secretarului de Stat pentru Europa 
şi Eurasia, Washington; doamna 
Gergana Grancharova – Ministrul 
Afacerilor Europene al Bulgariei; 
domnul Becaye Diop – Ministrul 
Forţelor Armate din Senegal; dom-
nul Mame Birame Diouf – Ministrul 
Culturii din Senegal; domnul Diane 
Sinyate-Ministrul pentru Învăţământ 
Tehnic din Senegal; doamna Fatou 
Gaye Sarr-Ministru delegat pentru 
dezvoltare rurală, Senegal; doamna 
Fatime Gueye-Reprezentantul Special 
pentru Francofonie al Preşedintelui 
Republicii Senegal);

Anul pe scurt

În ţară

În lume
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•  8 întâlniri cu caracter militar (Acade-
mia Forţelor Terestre-Toledo, Spania; 
contingentul de militari români din 
Kosovo; general-maior Sebastian 
Roberts, Comandantul Districtu-
lui Londonez; general de brigadă 
Richard Elliot, Locţiitorul Coman-
dantului Forţelor Aeriene din Michi-
gan, SUA ; general de divizie Abdel 
Kader Gueye – Seful Statului Major 
General al Senegalului ; Comandantul 
Zonei Militare de Responsabilitate al 
provinciei Saint-Louis ; Liceul Militar 
din Saint Louis, Senegal ; Şcoala de 
Ofiţeri Activi- Thies, Senegal);

•  4 întâlniri cu lideri religiosi (E.S. Anto-
nio-Angel Algora Hernando-arhiepi-
scopul oraşului Ciudad Real, Spania; 
Sanctitatea Sa Bartolomeu I- Patriar-
hul Ecumenic al Constantinopolului; 
Rt. Hon. Reverendul Richard Char-
tes-Episcop de Londra; Eminenţa Sa 
Mitropolitul Ion de Pergamon);

•  3 activităţi gen forum, simpozion ( 
Global Panel America pe probleme 
de cooperare internaţională, investi-
ţii, relaţii bilaterale şi politică externă, 
Columbus, Ohio, SUA ; Al 10-lea 
Summit Economic Euro-Asiatic pe 
probleme de promovare a cooperă-

rii internaţionale şi îmbunatăţire a 
situaţiei economice din Turcia şi din 
regiunea de sud-est a Europei, Istan-
bul; Oceanul Arctic:Oglinda Vieţii pe 
probleme de mediu, Polul Nord);

•  11 conferinţe la universităţi (Ciudad 
Real, Universitatea Castilla-La Macha, 
conferinţa Ce aduce Romania Uniunii 
Europene, Ankara, Universitatea Bilk-
ent, prelegerea What Does Romania 
Contribute to the European Union, 
Istanbul, Universitatea Economică 
a Camerei de Comerţ din Istanbul, 
prelegerea What Does Romania 
Contribute to the European Union, 
Canterbury, Universitatea Kent, prele-
gerea Romania, Europe’s New Business 
Partner:Opportunities and Challenges 
for UK Enterprises,  Londra, English 
Speaking Union, prelegerea What Does 
Romania Contribute to the European 
Union, Istanbul, Fundaţia Marmara, 
The Eurasian Economic Summit, 
prelegerea Security and Identity. A 
Romanian View, Nevada, Missouri,  
Cottey College, prelegerea Romania, 
My Country, New York, Columbia 
University, prelegerea South Eastern 
Europe. A Romanian View, Paris, Mai-
son de l‘Europe, prelegerea Le sud-est 

de l’Europe confluence des cultures 
et des langues, Londra, International 
Students House, prelegerea The new 
Romania as a member of the EU and 
NATO, Saint-Louis, Senegal, Univer-
sitatea „Gaston Berger „, conferinţa La 
Roumanie, mon pays);

•  15 vizite ale instituţiilor de învăţământ 
(Universitatea Economică a Camerei 
de Comerţ, Istanbul; Universitatea 
Castilla La Mancha, Ciudad Real; 
Universitatea Bilkent, Ankara; Uni-
versitatea Bogazici,Istanbul; English 
Speaking Union, Londra; Magdalen 
College,Oxford; Universitatea Kent, 
Canterburry; Cottey College, Nevada, 
SUA; Universitatea Missouri-Colum-
bia, SUA; Maison de l’Europe-Paris; 
Observatoire de Plurilinguisme, Paris; 
International Students House-Lon-
dra; Universitatea de Stat Michigan; 
Universitatea de Stat Ohio,SUA; 
Universitatea „Gaston Berger„-Saint 
Louis, Senegal);

•  Vizitele în străinătate au mai cuprins 
întâlniri cu autorităţile locale (primari, 
etc.), cu organizaţii ale oamenilor de 
afaceri, cu mass-media, cu personali-
tăţi din lumea afacerilor, cu societa-

tea civilă, vizite la unităţi economice, 
industriale, comerciale sau agricole şi 
la instituţii publice;

•  Un raport detaliat al fiecărei vizite în 
parte este disponibil la Biroul Repre-
zentantului Special al Guvernului 
României de la Palatul Elisabeta.

În cifre...
•  Biroul Reprezentantului Special al 

Guvernului României funcţionează 
cu numai 4 colaboratori;

•  In anul 2007, bugetul alocat activităţi-
lor Biroului Reprezentantului Special 
al Guvernului a fost de  720.000 RON, 
din care la incheierea acestuia au fost 
cheltuiţi doar 373.000 RON;

•  Distanţa parcursă cu maşina în ţară, 
în anul 2007, pentru întâlniri în muni-
cipii, oraşe, comune şi sate, a fost de 
42.000 kilometri;

•  Principele Radu a susţinut, în 2007, 
31 de conferinţe despre România în  
oraşe din ţară, plus în alte 10 oraşe de 
pe 4 continente. 

Prin H.G. nr. 33/17.01.2007 s-a suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 720000 lei pentru finanţarea proiectului „Reprezentantul Special al 
Guvernului României“. Din această sumă au fost efectuate cheltuieli în valoare de 372670 lei, astfel:

   

Suma de 347330 s-a returnat bugetului Secretariatului General al Guvernului.

Cheltuieli

Nr.crt. Cheltuieli Lei

1 Deplasări în străinătate 196229,29

2 Deplasări în ţară          17416,21

3 Protocol, convorbiri telefonice, internet, presă, achiziţii de 
bunuri, mese oficiale        

159024,5 
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Cristian Cosmin

Funcţia
Consilier

Aria
PR, relaţii internaţionale

Data angajării
11 decembrie 2006

Studii
 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

Contacte
Mobil: +40 720 072 777
E-mail cristiancosmin@princeradu.ro;  

cristcos@yahoo.com
Tel.   + 40 21 222 1366
Fax:  + 40 319 25 33

Alexandru Oprean
Căpitan (I.)

Funcţia
Consilier

Aria
Apărare, ofiţer de legătură în relaţia cu 

administraţia publică centrală şi locală

Data angajării
1 octombrie 2007

Studii 
 Absolvent al Institutului Militar de Infan-

terie şi Chimie „Nicolae Bălcescu“-
Sibiu, 1997; Curs Peace Support Ope-
rations – Centrul Pf P, Ankara,1999; 
Curs Avansat Limba Germană – Aca-
demia Apărăii, Viena, 2000; Curs 
pregătire specifică Germania,2002; 
Operation Enduring Freedom – Kabul, 
Afganistan, 2004 – 2005; Curs Avansat 
pentru Ofiţeri de Infanterie – Fort 
Benning, SUA, 2006;

Data şi locul naşterii 
8 aprilie 1974, Şebeş, Alba.

Contacte
Tel. +40 21 2221366
Fax  +40 21 3192533
Mobil + 40 729 889523
E-mail alexandruoprean@princeradu.ro 

Florin Gherasim

Funcţia
Consilier

Aria
Relatii cu institutiile centrale si locale

Data angajării 
21 februarie 2008

Studii
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ 

Iaşi, Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii, Electronică Aplicată; 
Universitatea „Politehnica“ Bucureşti, 
Facultatea de Electronică şi Teleco-
municaţii, master Microsisteme; Curs 
„Comunicare socială si relaţii publice“, 
Universitatea Bucureşti

Data şi locul naşterii
13 februarie 1978, Botoşani

Contacte
Tel.  + 40 21 222 13 66
Fax  + 40 319 25 33
Mobil  +40 729 889 524
E-mail
floringherasim@princeradu.ro

Cristina Parii

Funcţia 
Referent

Aria 
Agenda biroului, secretariat

Data angajării 
1 august 2005
Studii 
Studentă în anul III la Facultatea de 

Relaţii Publice şi Studii Europene – 
Bucureşti; Absolventă a Facultăţii de 
Chimie Industrială, Universitatea Teh-
nică „Gheorghe Asachi“ Iaşi; Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu“, Botoşani

Data şi locul naşterii 
16 ianuarie 1978, Botoşani

Contacte
Tel. fix + 40 21 222 13 66
Fax + 40 21 319 25 33
Tel. mobil + 40 743 061 033
E-mail 
cristinaparii@princeradu.ro
cristinaparii@yahoo.com

Parte a echipei noastre este dl. Ion Geantă şi d-na Nicoleta Tăbăcelea. 
În perioada martie 2005 – mai 2007, consilier al Reprezentantului Special al Guvernului României 

a fost domnul Locotenent Comandor ing. Ovidiu Mihalache. 

În perioada iunie 2005 – februarie 2008, consilier al Reprezentantului Special al Guvernului României 
a fost domnul George Totoescu.

Colaboratori
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A seminal moment in the history of the Romanian nation occurred on 1st January 2007 
when she became a full member of the European Union. After years of waiting, and with 
great dignity, Romania took her place as a member of the European family of nations. With 
European Union Membership, and membership of the North Atlantic Treaty Organisa
tion, Romania was at last on the right path.  

•

Economic growth has followed with an increasing improvement in the standard of liv
ing of the population, and this has assisted the continued process of adhesion and inte
gration into both NATO and the EU. Since its establishment some seven years ago, The 
Office of the Special Representative of the Romanian Government has made its own 
contribution alongside those of the Romanian authorities, to improve standards in all 
areas of Romanian life as demanded by our partners. We are not complacent as there is 
still much work to be done. However, as in previous years, like all accountable institu
tions of this country, it is necessary for The Office of the Special Representative of The 
Romanian Government, to produce an account of its activity, and present a quantitative 
and qualitative analysis of the engagements undertaken by HRH Prince Radu of Roma
nia in the service of the Romanian Nation. 

•

This report will publicly clarify the role, purpose and utility of the Office of the Special 
Representative of the Government of Romania and also present the principal achieve
ments that the Department has made over the course of the past year.

^

Introduction
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•  Within Romania The Special 
Representative of The Roma
nian Government bears a com
prehensive responsibility touch
ing upon all aspects of local life: 
cultural, economic, educa
tional, the media, the Church, 
the Army, and trade associa
tions. As a member the Royal 
Family, the Special Represen
tative presents a neutral, cred
ible, respected message, one of 
broad perspective and indepen
dent of electoral cycles.

•  He liaises between political 
power and civil society, as well 
as between influential individ
uals in society and the broader 
spectrum of the public. 

•  Currently the “Special Repre
sentative of the Government 
of Romania” remains an insti
tutional initiative unique in 
Europe, particularly among 
candidate countries to the EU.

•  The Elisabeta Palace contin
ues to be, as in previous years, 
a confluence, where unity, and 
the values of family, tradition 
and society meet.

•  The Special Representative has 
supported a Romanian per
spective for many decades, 
encouraging public opinion 
both at home and abroad to 
evaluate Romania’s European 

and global contribution over 
the long term.

•  He has published the activi
ties of Special Representative 
between the years of 2002 to 
2007.

•  The Special Representative 
develops, within the regions 
of Romania, programmes to 
inspire local communities, 
reinforce regional ideas and 
identity in economic, social, 
cultural, and traditional terms, 
and from the position of free
dom and individual initiative.

The Special Representative:
1)  Supports, before leading 

(political, economic, cultural, 
scientific, military) figures of 
the world (as well as domestic 
and international) media, the 
voice of Romania and its fun
damental values

2)  As a member of the Royal 
Family he creates historical, 
cultural and spiritual bridges 
with other European coun
tries (whether members of 
the European Union or not)

3)  Supports the economic (finan
cial, investment, commercial) 
interests of Romania abroad 
and contributes to the eco
nomic development of the 
Romanian regions

4)  Attends conferences all over 
the world to present Roma
nian current affairs

5)  Supports a Romanian point 
of view in terms of the envi
ronment and sustainable 
development

6)  Contributes to the promo
tion of Romanian culture and 
education worldwide

7)  Contributes, by this patronage 
and attendance a link between 
the Romanian diasporas and 
the homeland

8)  Upholds the development, 
within Romania, of demo
cratic values, prosperity and 
human dignity

9)  Through a presence in the 
country’s regions, provides a 
link to Central Government 
and local communities

The Office of the Special Rep
resentative of the Government 
of Romania:
• Reports directly to the Prime 
Minister on all its current activ
ities

• Plans, organises and imple
ments a balanced programme, 
in order to ensure the presence 
of the Special Representative 
within Romania, the regions, 

Europe and on other continents 
in equal measure

• Prepares analytical docu
ments presenting the purpose 
of its activities 

• Presents innovative ideas in 
connexion with presentation of 
Romania at the regional, Euro
pean, Atlantic and global level

• Maintains an uninterrupted 
dialogue with the other institu
tions of The State, such as Parlia
ment and Government, and with 
the political parties, for shared 
projects that will provide the idea 
of a common Romanian voice to 
public opinion in Romania and 
abroad

• Offers the Special Represen
tative the professional frame
work necessary to fulfil public 
and official engagements

• Organises the department’s 
archive and media links and 
maintains the internet web site

• Facilitates necessary protocol 
at the Elisabeta Palace for official 
meetings with foreign officials, 
accredited diplomats in Bucha
rest, political and cultural fig
ures, the media, and civil soci
ety, from both Romania and 
abroad

The Office of the Special Representative enjoys the assistance of certain ministries of the Executive. Thus, foreign engagements are organised with 
the irreplaceable assistance of the Ministry of Foreign Affairs, engagements of a military nature are co-ordinated through the Ministry of National 
Defence, and engagements within Romania are planned with the aid of the Prefectures and Town Halls, under the co-ordination of the Ministry of 
the Administration and Interior Affairs. Likewise, when the situation demands, the Office enjoys the support of the Ministry of Culture and Cults 

and other ministries.

Remit of Office  
of The Special Representative  

of the Government  
of Romania
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Because one hundred and forty 
years ago Romania elevated to its 
Head of State the first European in its 
history, King Carol I. For fortyeight 
years, he exercised the most fruitful 
leadership in modern Romanian his
tory. He was one of the best statesmen 
we have ever had. King Carol I laid 
the foundations of professionalism in 
politics, economics, civil society and 
the army, the most important ingredi
ents of the transAtlantic world today. 
The ideas presented by King Carol I in 
modernising Romania are now cor
ner stones of the European Union. In 
1881, Romania managed to make a 
mark for itself on the map of Europe as 
a sovereign and independent state, in 
an era when half of the current states 
of the EU did not exist.

5
Because, in the current age of 
globalisation, the institution of 
the Royal House is, in our country, 
an expression of statehood not only by 
the very essence of the royal institu
tion but also by the very historical fact 
of the founding of the modern state by 
Carol I. Regardless of who exercises 
power as Head of State, the Royal 
House will continue to represent a 
part of state values as a personalisa
tion of sovereignty, a symbol of con
tinuity. These are independent of pol
itics and political allegiances but are 
representative of national identity.

5
Because the Royal Family lives 
in Romania, taking part in public life, 
and also has a plan for the future, capa
ble of serving the interests of Romania. 
In King Mihai I, Romania has a figure 

of world stature. The institution of the 
Royal House represents the model of 
a Family, a fundamental unit for the 
Romanian people – the place where 
the nation grows, finds its equilibrium 
and perpetuates its values.

5
Because each of the five gener
ations of the Royal Family have con
tributed to the development of soci
ety, not only through state activities, 
but also through personal engage
ments. Each of the Kings of Roma
nia has been the initiator of a Foun
dation that bears his name – the Royal 
Foundations, which have been at the 
centre of the scientific and economic 
development of their time. Each of the 
Queens of Romania has, for wounded 
and sick soldiers, been a heroine and a 
mother, as well as sustaining the cause 
of the underprivileged through chari
table institutions, donations and per
sonal effort.

5
Because the position held by 
Their Royal Highnesses through the 
Princess Margarita of Romania Foun
dation and through the Office of the 
Special Representative of the Govern
ment has provided a comprehensive 
perspective upon the needs of Roma
nia in the future. In Romania, Their 
Royal Highnesses are a linking factor 
between political power and civil soci
ety, as well as being figures of influ
ence in society and the broader public. 
Abroad, a neutral, credible, respected 
illustration is offered; one of broad 
perspective, which transcends chang
ing governments. The experience of 
public engagements in Romania and 

abroad has helped towards an under
standing of the way in which Roma
nia’s development can be supported, 
in a European and transAtlantic con
text while respecting national iden
tity. Through sustained efforts, histor
ical, cultural and spiritual bridges can 
be built with other European coun
tries, whether members of the Euro
pean Union or not, through diversi
fication of the values that unite us, 
adding to those essential in democ
racy, prosperity, the rule of law and 
predictably those generated by tradi
tions, steadfastness, culture, gener
osity, responsible altruism, identity, 
pride, ideals and belief in God.

5
Members of the Royal Family 
can make a significant contribution 
to the proximity of Romanians both 
inside and outside Romania.

5
Because the partnership with 
politicians, political parties, State 
institutions, civil society, professional 
associations, the mass media, busi
nessmen, the Church, the Army, and 
the Romanian Academy knows no 
barriers or limits, as it is based upon 
unity and loyalty, rather than compe
tition or personal interest.

5
Because the Elisabeta Palace 
has begun to represent, regardless 
of the political colours of the gov
ernment, a centre of national pride, 
of Romanian identity, of continuity 
and traditions, through the conflu
ence of past and present, and of pres
ent and future.

A Thirty-Year  
Vision 
r

A spirit of responsibility, loyalty,  
and generosity, the power  

of personal example

The reasons for which  
this vision is a duty
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Many of the ideas presented here 
belong to the thousands of pupils and 
students that Their Royal Highnesses 
have met in Romania in recent years. 
They will be responsible for the fate 
of our country twenty years hence, 
but even now they have answers to 
every question.

Patriotism is a geopolitical argument, 
a measuring stick for national security 

and a means of survival as a nation, 
at decisive moments. It also signi
fies a spirit of responsibility, gener
osity, loyalty and the power of per
sonal example.

To build motorways and airports, 
ports and schools is a proof of patri
otism. In the Third Millennium, patri
otism is based on development, on the 
construction of new instruments of 
progress, on prosperity, on dignity, 
on inspiration and connexion, on 
personal responsibility. Patriotism 
is in danger when radical national
ism attempts to substitute itself for 
the former.

Steadfastness comes from prosper
ity and the rule of law, from good 
governance and liberal democracy, 
from connexion and cooperation, 
but also from the value of education, 
from encouragement of society’s fun
damental institutions, and from the 
cultivation of pride, tradition and con
tinuity, of models and visions, which 
act as factors of development.

Democracy continues to evolve, to 
eliminate its weak points and to har
monise with the other public virtues 

in order to be capable of restoring the 
spirit of responsibility, loyalty, respect 
for values, generosity and morality, 
the power of personal example and 
respect for the common rules of 
coexistence. Above all the spirit of 
responsibility.

Freedom and democracy are two dis
tinct notions, which do not always 
have a connection one with the other. 

Pragmatism, prosperity, economic 
development, probity, professional
ism, personal responsibility and a cer
tain sense of development – these are 
the attributes of freedom.

The power of the leader ought to be 
directly proportional to the insti
tutional responsibility he holds. It 
is insufficient to feel only a duty to 
The State. It is necessary to be part 
of a system that perpetuates respon
sibility. Here freedom and the soli
darity of institutions can be of deci
sive help, as is altruism, the power of 
personal example and the courage to 
assume ideals publicly. With reference 
to leadership, a dignitary from a far
away country recently said: “We pro
tect the livelihoods of our people”. I 
have never heard such a proposition 
uttered in Romania or in Europe. 
What we hear in the lands of liberal 
democracy is generally what the pub
lic likes to hear, not that which pro
tects their livelihoods. The figure who 
makes his mark on his society, and the 
history of his country, is not providen
tial only by his professional qualities, 
but also by other ingredients sine qua 
non: a vision (which has nothing to do 
with the administrative programme 

of the government) and responsible 
altruism, which must transcend party, 
group or personal interests. Ability 
without horizons, without ideals, 
remains a barren exercise in massag
ing the ego, which may create a school 
of political skill, but will not give pros
perity, dignity, steadfastness and free
dom to the nation.

Prosperity, a dignified and free 
life, and Romania’s connexion to 
the EuroAtlantic family of worthy 
nations will not be brought only by 
NATO and the European Union, but 
above all by us, by each and every one 
of us. “Us” signifies all segments of 
Romanian society. Those responsible 
for the present and future of Roma
nia are not only The Parliament, the 
President and Government, but also 
the mass media, private sector, civil 
society, the Army, and the Church, 
and each individual citizen, includ
ing highschool pupils.

Today, two thirds of Romanians* con
sider that the Royal Family should be 
even more involved in the develop
ment and democratisation of Roma
nia; the majority of Romanians believe 
that the Royal Family is bound to val
ues such as tradition, national iden
tity, continuity and national pride; 
more than half of Romanians appreci
ate the activity of HRH Princess Mar
garita, and consider that HRH Prince 
Radu could accept a State function. 
The results show us that Romanians’ 
trust in accession to the EU is almost 
equal to the perception of the utility of 
the involvement of the Royal House 
in the development and democratisa
tion of Romania; that the majority of 
Romanians appreciate the values rep
resented by the Royal House; that the 
Royal Family is today perceived at the 
level of the entire nation; that the cur
rent generation of the Royal Family is 
today a distinct presence in the eyes 
of the population of Romania.

*Opinion poll carried out by IR ECSON in May 

2006.

Values for the Steadfastness of Romania
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Romania will administer structural 
funds on behalf of the European 
Union together with other financial 
resources allocated by international 
bodies. These are intended for devel
opment and promotion of private ini
tiative. All those who have an achiev
able project will benefit from these.

If the projects are good, they will be 
recognised. Romania can become a 
second Spain in terms of performance 
in the utilisation of European struc
tural funds. From Ireland and Lux
embourg it can take the example of 
pragmatism and efficacy.

A priority for the next ten years is 
development of the infrastructure: 
from “furrowing” the country with 
motorways along advantageous eco
nomic and tourist routes to the devel
opment of airports (Otopeni could 
be a regional air hub) and the ports 
(Constantia could become a chan
nel to the East for Europe’s Danube 
nations) and improvement of customs 
and postal services.

Geostrategy today is also equally 
determined by transport, not only by 
the extraction of gas and oil. Roma
nia has relatively unexploited poten
tial in both directions.

The Danube is an emblem of Roma
nia. The river represents a strategic 
axis, a commercial and tourist chan
nel as yet unexploited to its full poten
tial. Along its Romanian stretch, the 
Danube might become as flourish
ing in tourist and cultural terms as 
Budapest or Vienna. By encourag
ing river traffic, but also cultural 
and traditional tourism, the towns 
of the Danube could emerge from 
anonymity and cultivate tradition, 
smallscale private initiatives and 
cultural identity.

The Carpathians and the Moldavian 
monasteries are poles of tourism, 
globally recognised for their beauty 
and uniqueness. Around them, we 
could construct an entire quality tour
ist and logistical network, offering 
highstandard services, which would 
attract clients genuinely profitable 
for development. Along with these, 
Dobrudja, Gorj, Caraş, Dîmboviţa, 

Maramureşul, Bistriţa and Bukow
ina, as well as Romania’s chain of spa 
resorts, might become destinations 
easily accessible to Europe, Asia and 
America. Romania might attain a fig
ure of millions of tourists a year, given 
motorways and quality services.

Each region of Romania has a pre
cious heritage and unique potential. 
Europe lays emphasis on regional 
development. The Royal House orga
nises “Regional Evenings” at the Elis
abeta Palace. Here new business part
ners can meet, and the culture and 
traditions of each region are pro
moted; here local authorities have the 
opportunity to present their projects 
and achievements before the accred
ited Diplomatic Corps in Bucharest or 
foreign investors. The “Regional Eve
nings” will continue year after year 
at the Elisabeta Palace, and business
men, cultural figures, and politicians 

will be shown the symbols and val
ues of Romania in the presence of 
mayors, prefects and local leaders, 
and successful people from all over 
the country.

The vision of the Royal House might, 
in time, generate an institutional local 
programme, which will inspire com
munities, strengthening the regional 

idea in economic, social, and tradi
tional cultural terms, as well as form 
the point of view of individual ini
tiative.

It is the duty of Bucharest to reassume 
its European destiny, with a modern 
and ecological system of public trans
port, urban infrastructure, services 
and architecture. We cannot overes
timate the importance of preserving 
the historic parks (Grădina Icoanei, 
Herăstrău, Cişmigiu, Carol), as well 
as cultural spaces.

Jassy and Cluj might develop their 
vocation as poles of Romanian cul
ture and education, capitals of the his
toric provinces and citadels of the arts. 
Timişoara and Arad, by their geo
graphical proximity and shared eco
nomic and institutional potential, 
might become an urban pole close in 
economic and tourist importance to 

A Durable Strategy for Construction 

The strategy presented below is not a political programme; it supports the sustainable development of Romania over 
the next thirty years and sites itself as an extension of the political effort, bringing together figures from the fields of 

economics, the military, politics, culture, diplomacy, the arts, education and the mass media.  

r
The First Ten Years 

(2007 – 2017) 
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that of the capital. Private initiative is 
a motor of development, via small and 
mediumsized businesses. They are 
the traditional model whereby Roma
nians have displayed their creativity, 
inventiveness and capacity for work. 
The Royal House of Romania will 
continue to sustain all private entre
preneurs, militating before Romanian 
and above all foreign governments for 

better conditions of financing and the 
opening of European and world mar
kets. By encouraging private initia
tive, amateurism and mediocrity can 
be eliminated.

The Princess Margarita of Romania 
Foundation has initiated community 
programmes in rural environment. 
Local initiative will be stimulated 
and foreign partners will continue 
to be sought for Romanian localities 
in order to make known the realities 
of the rural environment at the begin
ning of the Third Millennium.

The Royal estate at Săvîrşin will, 
together with the entire local com
munity, provide a model for Roma
nian rural development. This presup
poses not only economic knowhow 
and adaptation to globalisation, but 
also values such as humanity, love 
for one’s neighbour, and respect for 
each of one’s employees and part
ners. Through solid local communi
ties, an authentic national community 
will be built. The Royal House con
siders this estate a competitive advan
tage for our country in the domains of 
tourism and the economy, but also a 

source of health, culture, and balance 
and harmony in the durable develop
ment of Romania. 

As in Great Britain, France or Ger
many, the castles of Transylvania 
might provide local colour and attrac
tion, be they private residences, librar
ies, conference centres, institutions 
for the promotion of the arts and 

crafts, museums, hotels or restau
rants.

The Royal Hospitality Management 
Institute (founded in partnership with 
the École Hôtelière de Lausanne and 
IRECSON Romania) will be an elite 
school for the future administrators of 
large estates or hotel companies.

The Royal House has accorded the 
title of Royal Supplier to many rigor
ously selected private companies and 
individuals, as a symbol of the tradi
tion and quality of their produce, and 
of interest in and ongoing concern for 
the consumer. HM King Mihai and 
HM Queen Ana continue to grant 
their patronage to historic and cul
tural institutions.

Their Royal Highnesses have 
accorded their patronage to sport
ing institutions such as the Romanian 
Athletic Foundation and the Roma
nian Traditional Karate Foundation. 
This measure will be continued, espe
cially with sports that are forgotten 
or neglected, but which have brought 
pride to Romania in the last hundred 
years.

The Royal House will contribute 
specifically to efforts to connect our 
country to major European projects 
for years to come. These include initia
tives such as the Lisbon strategy, the 
European Energy Policy, the Euro
pean social model, reform of EU 
institutions, the Treaty for the Euro
pean Constitution, and the Innova
tion Policy.

HRH Prince Radu of Romania, The 
Special Representative of the Roma
nian Government, established the 
Europe of Regions Initiative in 2006. 
This pursues development of direct 
ties between Romanian and Euro
pean regions in the domain of com
merce, transport, tourism, culture, 
and high school and university educa
tion; with the mass media, Diasporas, 
local civic authorities and the army. 
The Europe of Regions Initiative is a 
project intended to run for ten years 
and to be a mirror of the Regional Eve
nings of the Elisabeta Palace.

Following in the footsteps of Queen 
Maria’s epochal visit to the United 
States in 1926, the Special Represen
tative of the Government of Roma
nia initiated the Friendship Tour, con
sisting of a series of visits to each of 
the states of the union. These pursue 
five influential segments of the vast 
state communities of the USA: local 
economic environment, politicians, 
university students – the future lead
ers of America – the local press and, 
with particular symbolism, Roma
nian communities. The Friendship 
Tour makes the interests and realities 
of Romania known in each American 
community.

Romanian expatriots can do much 
for Romania. Their contribution can 
be substantial, but Romania must 
offer them the conditions to exercise 
their support for their home country. 
The Royal Family has been and always 
will be a bridge between Romanians 
at home and abroad. 

The Royal House supports the foun
dation of centres of research and 
information about Romania in the 
world’s leading countries. Poetry 
and chamber music do not have suf
ficient impact upon the public in, for 
example, western countries. The field 
of activity and the working tools of 
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these centres, which ought to be the 
fruit of the combined effort of Roma
nia and Romanians abroad, might be 
taken under the aegis of the Roma
nian Royal Foundations. Interest in 
our country ought to be encouraged 
by a supply of information adapted to 
the present historical moment.

The Royal Foundations can support 
the creation of scientific studies or 
documentary films intended to illus
trate Romania’s relations with vari

ous countries, taken individually, 
and treated according to individual 
domains. A book about Romanian
German relations would include 
aspects of history, (modern) poli
tics, science, culture, literature and 
art. A separate volume or film dedi
cated to Romania’s relations with the 
USA, France, Italy, Spain, the UK or 
Japan would complement, in a dura
ble fashion, the relevant instruments 
for Romania’s presence in the rest of 
the world.

Romania has, in past decades, con
tributed to university education and 
to the development of the indus
try and infrastructure of countries 
in Africa, the Middle East, Asia and 
Latin America. The Romanian pres
ence in SubSaharan Africa, North 
Africa, the Middle East, Central and 
SouthEast Asia, Latin America and 
the South Caucasus, in educational 
or economic capacities, might be use
ful to Romania and the wider Euro
pean Union.

The Next Twenty Years 
(2017 – 2037)

The transformation of Romania into 
a competitive and prosperous soci
ety cannot be achieved in just ten 
years. In the following, we pres
ent projects that extend over a lon
ger period, which would deserve to 
remain permanent preoccupations 
for Romania:

In two decades, those who are today 
aged between fifteen and twenty will 
take upon themselves the destiny of 
Romania. These young people are full 
of ideas, inspired, interested in inte
gration, development and the future. 
In a competitive world, they notice 
that, if they are not the best, they have 
no chance. They are part of a gener
ation that is unimpressed by the old 
fashioned language of politics. At 
their school, young people need to 
become familiar to values.

They can be encouraged whenever 
they want to change something for 
the better, whenever they have an ini
tiative. Pupils, teachers, parents, the 
local community, the Government 
and the press, can support the edu
cational system. The Royal Family has 
a tradition of supporting education 
and can offer recognition and support 
to dedicated and professional teach
ers. The Princess Margarita of Roma
nia Foundation restores and equips 
schools and local centres and helps 
both exceptional pupils and chal
lenged pupils, so that all can make the 
best of their aptitudes. Many pupils’ 
associations from all over the coun
try have received the patronage of the 
Royal House of Romania.

The Romanian Royal Family remains 
attached to educational institutions 
of all levels. Young people represent 
a force capable of determining the 
progress and recognition of Roma
nia; this is why the Royal House sup
ports their aspirations. It is Romania’s 
strongest resource in the next thirty 
years. Businessmen and persons influ
ential in society can adopt the Atlantic 
model, being generous to the institu
tions that have shaped them. Prosper

ous people can invest in the endow
ment of their former schools or in 
their human capital, offering grants 
for exceptional pupils, for those from 
villages, for those with difficulties.

The Royal House will encourage 
the creation of a number of Normal 
Schools for elite instructors, trained 
for the rural environment. As mod
els for the village, they will not only 
be teachers of children but also ref
erence points for modern society. 

The village instructor can become 
a friend and a model. However, the 
whole community must assist them 
in this goal.

Likewise, the Royal House will 
encourage a culture of civilised 
behaviour in relationships between 
people, of dignity, respect and toler
ance in society; so that people will 
treasure harmony, responsibility and 
excellence. Support will be given to 

the extension of the concept of social 
responsibility of companies (compa
nies are socially indebted to gain com
mercial success in an ethical manner, 
respecting people, communities and 
the environment).

Collaboration with the Church within 
the framework of the community is a 
harmonious and comprehensive way 
of promoting belief in God, love, and 
generosity, together with the social 
dimension of concrete projects.
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The Royal House’s project to rees
tablish the Romanian Royal Founda
tions, under the leadership of HRH 
Princes Margarita of Romania pur
sues a blossoming of art, science, 
civic spirit, education and research. 
The chain of institutions that bear the 
name of the four Kings, Carol I, Ferdi
nand, Carol II and Mihai, will regain 
their specific role, resources and nec
essary staff. They are a national insti
tution of public interest, and require 
the permanent financial support of 
companies of national prestige, they 
require a board of directors that will 
bring together a majority of figures in 
the Romanian elite, as well as a com
mittee of experts in various fields. All 
of these specialists will ensure the 
Foundations’ permanence and strat
egy in the decades to come.

The Romanian Royal Foundations 
will attempt to inspire, over the years, 
the elaboration of a Romanian Ency
clopaedia, which will responsibly and 
comprehensively present leading fig
ures in the Romanian arts and sci
ences.

King Carol I left Romania railways. 
The fifth generation of the Roma
nian Royal Family proposes to leave 
Romania a comprehensive encyclo
paedia. 

Corruption in economic and admin
istrative spheres is a noxious element, 
a byproduct of the poverty of the 
recent past. Globalisation and the 
rapid spread of democracy will result 
in the development of other forms of 
this scourge: psychological, mental 
and affective corruption. The Royal 
House will support the construction 
of instruments to discourage them. 
Otherwise, in time, such phenom
ena might lead to damage difficult 
to remedy.

Pushed to one side as though a bur
den upon a society that was already 
poor, it is ever harder for old people 
to participate in raising new gener
ations. Cut off from older people, 
young people are deprived of role 
models and helpmates. The Princess 
Margarita of Romania Foundation 
will continue to support, alongside 
local authorities, the involvement of 
old people in the community through 
activities intended for their free time 

and through the opening of paths of 
dialogue between the generations, 
whereby old people will feel useful, 
and receive the care and affection of 
which they are in need.

The Royal House will continue to sup
port Romania’s cooperation – eco
nomic, military, educational, cultural, 
environmental, sustainable develop
ment – with other states. Besides the 
priority that the EuroAtlantic zone 
represents, Romania can be present in 

a significant way within the horizons 
of new global areas: Latin America, 
SouthEast Asia, China, India, Aus
tralia.

Over the course of the years, when the 
time is right, partnerships of events 
will be initiated to address global ten
dencies at the social and environmen
tal level, regarding access to resources 
and migration.

Members of the Royal Family will 
try to contribute, whether person
ally or via organisations and initia
tives, to the resolution of serious eco
logical problems connected to global 
warming, which can unleash migra
tion in search of food and water, fam
ine, or the disappearance of natural 

resources. All these might lead to a 
serious worldwide recession. Proj
ects for alternative sources of energy 
will be supported and new ideas and 
models in this field of research will 
be encouraged. The Royal House 
will directly participate in the effort 
to educate and change the people’s 
outlook and habits as regards this 
area (for example, waste of water or 
heating resources). In Romania, the 
Royal House will contribute over the 
long term to the satisfactory resolu

tion of problems connected to the age
ing population, diminished birth rate, 
and depopulation of the country due 
to emigration of young people with
out prospects at home.

These concerns will be shared by 
organisations in Romania or abroad, 
some of them with global reputations 
and visibility.

The entire Royal Family will stand 
alongside HRH Princess Margar
ita and HRH Prince Radu, present 
through the three “centres” of Roy
alty in Romania: the Elisabeta Palace 
(the centre of public activity), Săvîrşin 
(a model of rural development) and 
Pelişor Castle (the historic Seat of the 
Royal Family).
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In Romania

Domestically, 2007 Romania’s first 
European year, was characterised by a 
natural continuation of activity begun 
in 2002, when HRH Prince Radu 
took on the role of Special Represen-
tative of the Government. In 2007, 
Prince Radu’s activity included for-
ty-one visits to towns, seven military 
engagements, twenty-seven meetings 
with educational institutions, seven 
economic meetings, fourteen meet-
ings with hierarchs of the Romanian 
Orthodox Church, thirty-one high-
school and university conferences, 
and six Elisabeta Palace evenings. 
These evenings were, the Brashov 
Evening, Lipovian Russians Eve-
ning, Group for Social Dialogue 
Evening, INFORR Evening, Diver-
tis Group Evening, and Romanian 
Football Federation Evening. Visits 
within Romania included meetings 
with local authorities (mayors, pre-
fects, presidents of County Coun-
cils), business organisations, with 
the media, businessmen, and with 
members of civil society, and visits 
to economic, industrial, commer-
cial and agricultural enterprises and 
public institutions.

On Friday, 23rd February, within the 
framework of the “Towns of Roma-
nia” project, initiated to develop 

direct links between Romanian 
towns and the regions of Europe, 
His Royal Highness Prince Radu of 
Romania The Special Representa-

tive of the Romanian Government, 
made a working visit to Lugoj and Jim-
bolia. In Lugoj, the Prince visited the 
Coriolan Brediceanu National Col-
lege, where he met the principal, Mr 
Francisc Boldea and hundreds of 
eleventh and twelfth form pupils. 
The meeting with pupils took place 
at the town’s Theatre, and the audi-
torium was packed with hundreds 
of high-school pupils and teach-
ers who came to debate with Prince 

Radu. They talked, about the values 
of Romanian society and how they 
would like Romania to look twenty 
years from now. The young people’s 

views were, as ever, full of wisdom and 
enthusiasm.

At Jimbolia Town Hall, Prince Radu 
met Mayor Kaba Gabor, the Dep-
uty Mayor, and a group of town-hall 
officials. The Mayor of Jimbolia pre-
sented to the Special Representative 
of the Government details concern-
ing twelve projects financed using, 
PHARE funds, and a further ten proj-
ects that will access structural funds.

As in previous years, the activity of the Special Representative of the Government of Romania has focussed on the creation 
of solid bridges between Romanian communities and potential foreign investors.

The symbiotic roles held by Prince Radu, that of Special Representative of the Government and as a member of the Royal 
Family, have meant that efforts to promote Romania’s image and interests abroad have been crowned with incontestable 
success. The domestic and foreign bridges that have been built in all these years has meant that Prince Radu has been very 
well received both In Romania and abroad, and his efforts to promote Romanian identity, as an integral part of European 
identity, has been understood and appreciated.

Thanks to his positioning above political interest and his openness towards the problems of Romanian society, compounded 
by the long transition to a better life, Prince Radu has served the interests of Romania with a unique, unmistakable style. 
This is one that is in perfect harmony with the efforts made by all the other institutions of the Romanian State.

The Year 2007
r

Spirit of Responsibility,  
the Power of Personal  

Example

Reception at the Town Hall in Huşi
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Also during his visit to Jimbolia, 
Prince Radu met eleventh- and 
twelfth-form pupils from the Mihai 
Eminescu School Group. Discussions 
centred on concepts of national iden-
tity and the fundamental institutions 
of the Romanian State. Prince Radu 
suggested to the pupils that a competi-
tion be organized in order to select the 
best ideas to develop their town. The 
best ideas would receive the support 

of the Town Hall in order to be devel-
oped further and initiated using Euro-
pean Union structural funds.

Also in Jimbolia, Prince Radu visited 
the Petre Stoica Museum and Founda-
tion. His Highness had a wide-rang-
ing discussion with Petre Stoica, the 
renowned writer on the history and 
culture of the Banat. The Petre Stoica 
Museum houses an impressive collec-
tion of old books, medals, coins and 
photographs of the Jimbolia of for-
mer times.

Prince Radu also visited the Jimbolia 
Border Police Brigade, where he dis-
cussed with the leadership about the 
situation on the western border after 
Romania’s recent accession to the 
European Union. The Jimbolia Fron-
tier Police is directly responsible for 
a twenty-five-mile zone of Romania’s 
western border and manages incidents 
arising as a consequence of Romania’s 
change in status as a member of the 
European Union. 

On Wednesday, 14 March, in Jassy, 
Prince Radu took part in the inaugu-
ration of the Euro-regional Institute 

for Cultural Co-operation (EICC). 
Mr Robin Barnett, Ambassador of the 
United Kingdom also participated, 
as did representatives of the British 
Council. The EICC is intended to act 
as a catalyst for cultural phenomena in 
the northeast region to develop Euro-
pean programmes for the promotion 
of culture in the Siret, Prut and Dni-
ester region. During the course of 
the evening, the Ambassador of the 

United Kingdom gave a reception to 
celebrate the positive co-operation 
between northeast Romania and the 
Embassy of the United Kingdom in 
Bucharest.

Between the 14th -15th September 
2007, within the framework of the 
“Towns of Romania” initiative, ded-
icated to developing relationships 
between Romanian towns and regions 
of Europe, HRH Princess Margarita 
of Romania and HRH Prince Radu 
of Romania, Special Representative 
of the Government, visited the towns 
of Cluj and Turda. The purpose of the 
visit was to meet with Local Author-
ities and the press, and to take part 
in the official opening of the Turda 
Festival. On Friday, 14 September 
2007, Prince Radu was the guest on 
a televised talk show broadcast on the 
same day by the TVR2 regional chan-
nel, as part of the “Weekend Politic” 
show. On Saturday, 15 September, His 
Royal Highness Prince Radu gave a 
televised interview to Cluj’s ONE 
television station, during which he 
outlined some of the aspects of the 
role of The Special Representative of 
the Romanian Government.

On Saturday, 15 September, in Turda, 
Their Royal Highnesses were greeted 
by the town’s Mayor, Mr Tudor Ste-
fanie, and invited to the grand coun-
cil room of the Town Hall, where, 
in the presence of representatives of 
the authorities, members of the local 
council, and the press, Their Royal 
Highnesses were shown a presenta-
tion of the town hall’s medium-term 
projects, in particular those for urban 
development of the town and region. 
These are part of the “Turda Munici-
pality Sustainable Development Pro-
gramme” and the urban development 
of the Salina Turda zone. At the end of 
the meeting, Their Royal Highnesses 
gave a short interview to the press. 

Their Royal Highnesses then visited 
the Refuge of the Veil of the Theot-
okos Old People’s Home, where they 
met the director Father Dorin Sas, 
and visited the accommodation and 
administrative department. They also 
had the pleasure of meeting the fif-
ty-two old people living in the home, 
after which Princess Margarita and 
Prince Radu visited the nursery that 
shares the same premises, and which 
currently accommodates twenty chil-
dren. 

The same day, Their Royal Highnesses 
visited the Turda History Museum, 
where, together with the director, Mrs 
Claudia Luca and architect Prof. Dr. 
Virgiliu Polizu, they toured the build-
ing currently undergoing renovations. 
During their visit, Their Royal High-
nesses were shown the main historic 
and tourist sights of the area.

During the afternoon of the same day, 
at the Raţiu Centre for Democracy, in 
the presence of an invited audience, 
Princess Margarita and Prince Radu 
watched a presentation of Raţiu Foun-
dation projects.

At the end of their visit to Turda, Prin-
cess Margarita and Prince Radu vis-
ited the town’s former brewery, where 
Princess Margarita cut a ribbon for 
the official opening of the Turda Festi-
val and visited the stands that were to 
be exhibited for the length of the fes-
tival. The opening of the Turda Fes-
tival was attended by, representatives 
of Turda Town Hall, local councillors, 
and sponsors of the festival. Also tak-
ing part were Mr Nicolae Raţiu, Pres-
ident of the Raţiu Family Foundation 
in London, Mr Indrei Raţiu, Director 
of the Raţiu Centre for Democracy, 
Prof. Dr. Doru Radosav, President of 
the Raţiu Centre for Democracy, Mrs 

Alongside students of the Anastasescu National College in Roşiori de Vede
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Pamela Raţiu, President of the Turda 
Festival Association, Mrs Marta Poz-
sonyi and Mrs Corina Şipos, Direc-
tors of the Turda Fest programme.

Abroad

The progress made by the Romanian 
society to democracy were rewarded 
on 1 January 2007 with Romania’s 
accession to the European Union. 
The process of integration continues 
however, with institutional structures 
being obliged to continue the process 
of reform in order for this desideratum 
of Romanian society to be achieved 
as quickly as possible. Only when 
Romania is perfectly integrated into 
the European mechanism will the 
process be complete. 

The Office of the Special Represen-
tative of the Romanian Government 
continued to promote Romania and 
Romanian values abroad in 2007, and 
throughout the year, HRH Prince 
Radu of Romania, made twenty-two 
visits on four continents, had meet-
ings with two Heads of State, Govern-
ments, six meetings at a parliamentary 
level, seven meetings at the level of 
governors, fifteen meetings with min-
isters of foreign governments, eight 
meetings with military representa-
tives, four meetings with religious 
leaders, three forum and symposium 
attendances, eleven university con-
ferences, and fifteen visits to educa-
tional institutions. Visits abroad also 
included meetings with local author-
ities (mayors etc.), business organi-
sations, media representatives, fig-
ures from the business sector and 
civil society, and visits to economic, 
industrial, commercial and agricul-
tural units and public institutions.

Great Britain,  
29 April – 8 May 2007

His Royal Highness Prince Radu of 
Romania, Special Representative of 
the Government, accompanied by 
HRH Princess Margarita of Romania, 
made an official visit to Great Britain. 
The visit was part of the framework 
of the “Europe of Regions Initiative”, 
and was the first time the project had 
unfolded in Great Britain; following 
successful regional visits to Spain, 
Germany, Italy and France.

At the Romanian Embassy, at a din-
ner in honour of Their Majesties King 
Mihai I and Queen Ana and Their 

Royal Highnesses Princess Marga-
rita and Prince Radu, the Special 
Representative of the Government 
of Romania met the British Minister 
for Europe, The Rt. Hon. Mr Geoff 
Hoon MP. Also present at the din-
ner were HRH Princess Elena and her 
husband His Excellency Mr Alexan-
der Nixon; His Excellency Herr Wolf-
gang Ischinger, Ambassador of Ger-
many; Mr Roland Rudd, President of 
Business for New Europe; Major Gen-
eral K.H. Cima CB, Resident Gover-

nor and Keeper of the Jewel House, 
Queen’s House; Mr Andrew Popper, 
Head of the Household of His Majesty 
the King; Mr Brian Davies, President 
of the Romanian-British Chamber of 
Commerce; Mrs Anne-Marie Mar-
tin, CEO of the Romanian-British 
Chamber of Commerce; Judge Rich-
ard Hone; Mr Jonathan Eyal, Director 
of Studies at RUSI; Mr Ilie Bolojan, 
Secretary General of the Government 
of Romania; His Excellency Mihnea 
Constantinescu, Adviser to the Prime 
Minister; Mrs Virginia Gheorghiu, 
Director within the framework of 
ERBD; and Mrs Raduţa Matache of 
the Romanian Embassy to London. 

At the English Speaking Union, in 
front of an invited audience, HRH 

Prince Radu gave a lecture entitled 
“What does Romania Contribute to 
the European Union?”

At the invitation of the Prague Soci-
ety, Prince Radu visited Magdalene 
College, Oxford, and was a guest at a 
dinner in honour of Mr Marc Ellenbo-
gen, President of the Prague Society 
for International Co-operation.

Within the framework of the “Europe 
of Regions Initiative”, HRH Prince 

Radu visited Kent University, Can-
terbury, where he visited Keynes Col-
lege and the Kent Business School. At 
Keynes College, Prince Radu gave a 
lecture entitled,” Romania, Europe’s 
New Business Partner: Opportunities 
and Challenges for UK Enterprises”. 
Also as part of his visit to Kent Univer-
sity, Prince Radu met members of the 
Romanian community at the univer-
sity, as well as visiting the laboratory 
of Prof. Adrian Podoleanu.

Also during this visit, The gala of the 
Princess Margarita Foundation, was 
held at the famous Annabel’s Club, 
and attracted one hundred and fifty 
public figures as well as represen-
tatives of the media, arts, political, 
diplomatic, and, especially, business 

London, at the Diamond Wedding of HM Queen Elizabeth II of Great Britain
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communities. On this occasion, funds 
of more than £200,000 GBP were 
raised for Foundation projects. It is 
the fifteenth year in which the Prin-

cess Margarita Foundation has raised 
such a large sum of money in the cap-
itals of the world in order to assist old 
people and children in Romania, and 
to sponsor major civic projects.

The Special Representative of the 
Government of Romania gave an 
interview to representatives of the 
British media and Prince Radu gave 
an interview with the Romanian sec-
tion of the BBC World Service radio 
station.

During the course of this visit to Great 
Britain, Prince Radu had meetings 
with British businessmen, to whom 
he highlighted some of the opportu-
nities existing within the Romanian 
economy and encouraged them to 
invest in Romania.

Paris, Brussels,  
14th - 16th June 2007

Between the 14th - 16th June, HRH 
Prince Radu of Romania, Special Rep-
resentative of the Romanian Govern-
ment, and HRH The Princess Marga-
rita of Romania, visited France and 
Belgium. On Thursday, 14 June, in 
Paris, Their Royal Highnesses were 
guests of honour at the Maison de 
l’Europe and at the Observatoire 
Europeen du Plurilinguisme. Here, 
before a large audience, Prince Radu 
gave a lecture entitled “Le sud-est de 
l’Europe, Confluence des Cultures et 
des Langues”. The lecture took place 
upon the initiative of Mme Catherine 
Lalumiere, former Secretary General 

of the Council of Europe, Director of 
the Maison de l’Europe and Mr Chris-
tian Tremblay, President of Observa-
toire Europeen du Plurilinguisme. In 

his lecture at the Maison de l’Europe, 
Prince Radu referred to events in the 
history of Romania that have been 
reference points in the cultural and 
national development of the Roma-
nian people and to figures who have 
inf luenced European culture and 
civilisation in the modern and con-
temporary world.

On Friday, 17th June, at the headquar-
ters of the European Commission in 

Brussels, Prince Radu met the Euro-
pean Commissar for Plurilinguism, 
Mr Leonard Orban. They discussed 
the plurivalent importance of mul-
tilinguism in Europe and the role 
this area has in the politics, econom-
ics, culture and national security of 
EU member states. Likewise, Com-
misar Orban and Prince Radu dis-

cussed Romania’s position as a new 
member state of the EU and the need 
to present the potential and the role 
of Romania in a comprehensive and 
complementary way.

Also that day, Their Royal Highnesses 
had a meeting with Mrs Anne de 
Ligne and Mr Wenceslas de Lobkow-
icz, officials of the European Commis-
sion. The two are familiar with Roma-
nian current affairs, having served in 
recent years in EU positions directly 
connected to Romania. The meet-
ing focused on Romania’s need to 
be known in Brussels in a complete 
manner, not merely through the press, 
institutional connexions and visiting 
dignitaries.

Geneva, Brussels and Paris, 
4-10 October 2007

During the period of 4th -10th Octo-
ber 2007, the Special Representa-
tive of the Government of Romania 
visited the Swiss Confederation, the 
French Republic and the Kingdom 
of Belgium.

On Friday, 5th October, at Interconti-
nental Hotel in Geneva, HRH Prince 
Radu of Romania, Special Represen-
tative of the Romanian Government, 
attended, together with Their Maj-
esties King Mihai and Queen Ana, 

and HRH Princess Margarita, the 
gala for The Princess Margarita of 
Romania Foundation to raise funds 
for, among other projects, the Foun-
dation’s integrated project for chil-
dren and young people in Costeşti. 
The aim of the Hercules Community 
Centre in Costeşti is to prevent and 
combat truancy, family abandonment 

With Mme Monique Dorsel and Ioan Mircea Paşcu MP

At the Maison de l’Europe, with Mme Catherine Lalumiere
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and delinquency among adolescents, 
in this locality in the south of Argeş 
County seriously affected by unem-
ployment. The gala was attended by 
writer and film-maker Frederic Mit-
terand, actress Fanny Ardent, the 
Arch-Duchess Maria-Astrid of Aus-
tria, the Romanian Ambassador to the 
UN, His Excellency Mr Doru Romu-
lus Costea and Mrs Costea, and cul-
tural, media and business figures 
from Geneva. The gala was held in 
the presence of Mr Robert Cramer, 
President of the State Council of the 
city of Geneva.

On Monday, 8th October, HR H 
Prince Radu of Romania was spe-
cial guest at the Poem Theatre in 
Brussels, at a ceremony to award by 
decree of the President of Romania, 
The Order of Cultural Merit, with 
the Rank of Commander, to Mme 
Monique Dorsel, a leading figure in 
Belgian and European culture. The 
event was held in the presence of the 
Romanian ambassador, His Excel-
lency Mr Ion Jinga. At the invitation of 
HRH Prince Radu and of the Roma-
nian Embassy to the Kingdom of Bel-
gium, the event was also attended by 
Her Royal Highness Princess Lea of 
Belgium, Mr Wenceslas de Lobkow-
icz, representing the European Com-
mission, Mr Ioan Mircea Paşcu MP, 
representatives of the Romanian 
Embassy and of the Belgian-Roma-
nian Cultural House, as well as lead-
ing Belgian figures such as the Mar-

quis Olivier de Trazegnies, Countess 
Huguette de Broqueville, renowned 
surgeon Jean Mulier, Matei Canta-
cuzino, Mugur Popovici, one of the 
most active supporters of Romanian 
culture in Belgium, journalists, the 
Poem Theatre team, as well as other 

dignitaries. In opening the event, 
HRH Prince Radu paid homage to 
Mme Monique Dorsel, who “has 
served Romania in an exemplary fash-
ion, constituting a model of cultural 

co-operation, generosity and con-
fluence.” For more than forty years, 
Mme Monique Dorsel has dedicated 
herself to Belgian and European art, 
and for the last two decades Roma-
nian culture, promoting it as part of 
one of Europe’s great twentieth-cen-
tury families. Through her initiatives, 
Mme Dorsel has thereby brought a 
benefit to Romanian and European 

Union culture, to whose cultural and 
artistic interdependence she can only 
be beneficial. 

On Tuesday, 9th October 2007, at the 
invitation of the President of the Sen-
ate of France, M Christian Poncelet, 

HRH Prince Radu attended a din-
ner in honour of His Majesty King 
Mihai. The President of the Senate 
granted his patronage to the eve-
ning, which also enjoyed the pres-

ence of Her Majesty Queen Ana and 
Her Royal Highness Crown Princess 
Margarita of Romania. At the event 
held by the Association of Princess 
Margarita of Romania in Paris, and 
the Princess Margarita Foundation 
in Geneva, (it was also attended by 
representatives of the foundations 
of Her Royal Highness from Great 
Britain, France, Romania and Swit-
zerland). The evening was held in 
order to profit the Foundation of 
Princess Margarita of Romania and 
was part of a programme of Founda-
tion events, which take place in Paris 
every year. At this prestigious meet-
ing between political, economic and 
cultural figures, held in the name of 
the respect due to HM King Mihai 
and to the generosity and admira-
tion for HR H Princess Margari-
ta’s commitment to Romania, M 
Philippe Douste-Blazy, adviser to 
the President of the French Repub-
lic, the Romanian Ambassador to 
Paris and Mrs Baconschi, deputies 
and senators, businessmen, cultural 
personalities and journalists were 
present.

During their visit to Paris, HRH 
Crown Princess Margarita of Roma-
nia and HRH Prince Radu of Roma-
nia, Special Representative of the 
Government, met leading figures 
from the fields of politics, econom-
ics, culture and the media.

At the Romanian Cultural Institute in London

At the Gala of the Princess Margareta Foundation, with HRH Princess Lea of Belgium
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Officers are mostly interested in the 
practical aspects of civilian-military 
relations, such as how to be of use to 
the civil sphere when for example it is 
called upon to assist with an human-
itarian crisis in cases of disasters and 
suffering, as well as imposing peace 
and harmony on the hot or cold con-
flict zones of the world. But the rela-
tionship between the civil and the 
military sphere is more complex 
when the army is operating in the-
atres of operation, or in crisis man-
agement missions or peacekeeping. 
The military world and the civil ele-

ment are connected everywhere in 
the free world and the complexity 
of this relationship has to do with 
the extraordinary, sometimes sur-
prising and painful transformation 
that the whole globe is currently 
undergoing.

 The relationship between civilians 
and the military is much bigger than 
it ever was, primarily because the 
civil world is no longer what it was, 
just as the military and their com-
manders are no longer what they 
were. “Public virtues” such as democ-

racy and freedom are more “vulnera-
ble”, more developed but more per-
fectible, more widespread but more 
attackable. Moreover, globalisation 
demands much from notions such as 
“state/nation” or “security” and this 
is why fundamental notions such as 
“defence”, “national destiny”, “cul-
ture” and “civil society” mean much 
more today than they did formerly.

In order to construct a stable, pow-
erful system of national security, 
besides democracy and freedom, 
besides the rule of law and good 

governance; a spirit of responsibil-
ity, altruism and professionalism is 
also necessary. They are ingredients 
that are brought by the morals and 
conscience of society rather than its 
freedom or democracy. In the mili-
tary world, hierarchy and the sense 
of responsibility do not signify non-
freedom, but the basis of an struc-
tured military life. As in the world 
of the Church, respect for superiors 
does not mean submission, rather an 
understanding of what one is doing. 
This is why we believe that the influ-
ence of the values of military life on 

civil society is more and more rele-
vant in the twenty-first century”.

At the initiative of the Prefect of the 
County of Galaţi, Mr Mihai Capră, 
His Royal Highness Prince Radu of 
Romania, Special Representative of 
the Government of Romania, took 
part in special ceremonials to mark 
the occasion of Unification Day in 
Galati on 24 January 2007. On this 
occasion, Prince Radu, Colonel in 
the Romanian Army, was present at 
the military and religious ceremonies 
held at the statue of Prince Alexander 
John Cuza, to mark the one hundred 
and forty-eighth anniversary of the 
Unification of the Romanian Prin-
cipalities. The Special Representa-
tive of the Romanian Government 
gave a short speech before the cit-
izens gathered at the event. Prince 
Radu then attended a performance 
entitled “Unification in Thought and 
Senses”, dedicated to the Unification 
of Romanian Principalities, an event 
that was held at the Cuza Vodă House 
in the Municipality of Galaţi in the 
presence of local officials and distin-
guished guests.

From the 22nd – 23rd April 2007, 
Their Majesties King Mihai and 
Queen Ana, HR H The Princess 
Margarita and HRH Prince Radu 
of Romania, Special Representative 
of the Romanian Government, vis-
ited the Municipality of Sibiu. Also 
in attendance, as a special guest of the 
Royal Family, was HRH Prince Jean 
d’Orleans, a member of the French 
Royal House. On Monday, 23 April, 
accompanied by HRH Princess Mar-
garita of Romania and HRH Prince 
Jean d’Orleans, Prince Radu took 
part in the military and religious 
ceremony organised in Dumbrava 
Sibiului, on the occasion of Armed 
Forces Day. HRH Prince Radu, Col-
onel in the Romanian Army, laid a 

Military

The relationship between civilians and the military is probably one of the most important subjects to concern a NATO 
member state such as Romania situated at the historical, geographical and cultural confluence of many worlds and recently 
integrated into the European Union.

As an active duty officer, I have an active interest in this subject, and the ways in which military life is interpreted by and 
affects civil society, as the interaction between the two is relevant for the trans-Atlantic world.

At the Carol I University of National Defence
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wreath of flowers in memory of the 
heroes of the Romanian Army who 
fell on the battlefield during the Sec-
ond World War. Members of local 
authorities, the Prefect of Sibiu 
County, and representatives of the 
Ministry of Defence and Ministry 
of the Interior and Administrative 
Reform also attended the ceremony 
from the Sibiu Garrison.

During the 5th -9th June 2007, as part 
of the “Europe of Regions Initiative”, 
intended to promote the major inter-
ests of Romania in a sustainable and 
comprehensive way, by encourag-
ing, promoting and sustaining eco-
nomic, educational and cultural 
partnerships in each of the regions 
of Europe, as well as making Roma-
nia known to the communities tar-
geted, His Royal Highness Prince 
Radu of Romania, Special Represen-
tative of the Romanian Government, 
accompanied by HRH Princess Mar-
garita of Romania, met the Serbian 
Minister of Defence, Mr Dragan 
Sutanovac. Prince Radu, Colonel in 
the Romanian Army, presented to 
Minister Sutanovac the restructur-
ing process of the Romanian Army 
and the situation as it exists at pres-
ent. In his turn, Mr Sutanovac gave 
a presentation concerning the vari-
ous stages necessary in the process 
of adapting legislation and was inter-
ested in the recent experience of the 
Romanian Army in the process of 
adherence to European and Euro-
Atlantic institutions.

On Thursday, 7th June, HRH Prince 
Radu, Colonel in the Romanian Army, 
made a working visit to the theatre of 
operations in the Serbian province of 
Kosovo. At the command centre of 
Task Force West, in the town of Peč, 
the Special Representative of the Gov-
ernment met with the commander of 
this group of NATO forces, General 
Brigadier Antonio Venci. Discussions 
focussed on the development of the 
political and military situation in the 
area and on the means of bringing to 
an end the “frozen” conflict in the 
south of Serbia.

Prince Radu then spent a few hours 
in the company of the Romanian sol-
diers who make up part of the Roma-
nian national detachment to the 
western zone of the theatre of oper-
ations. On this occasion, His Royal 
Highness celebrated his birthday 
among the soldiers, offering each of 
them a symbolic gift.

At the end of his visit to Kosovo, 
Prince Radu met, in Pristina, the 
deputy of the KFOR commandant, 
General Major Roberto Bernardini. 
The latter highlighted the special 
contribution of Romanian military 
personnel under his command and 
thanked Romania for the serious-
ness with which the country treats 
the participation of its soldiers in the-
atre of operations.

Also in Pristina, HRH Prince Radu 
met Romanian officers holding high-
ranking positions within the KFOR 
command.

On 30th August, His Royal High-
ness Prince Radu, Special Represen-
tative of the Romanian Government, 
Colonel in the Romanian Army, 
took part in the military ceremony 
held on the occasion of the repatri-
ation of Detachment RO FND XIV, 
part of the Col. Radu Golescu 191th 
Infantry Battalion from Arad. In his 
speech Prince Radu thanked the sol-
diers and their families for their spirit 
of giving and the courage they have 
shown. He congratulated the eighty-
six military personnel from Arad on 
successfully concluding their mis-
sion in Kosovo, where they have 
represented Romania with honour. 
Also attending the event were Brig-
adier General Alexandru Rus and, 
as guests, Mr Iosif Matula, Presi-
dent of Arad County Council, and 
Mr Levente Bognar, Sub-Prefect of 
the County of Arad.

On Thursday, 25thOctober, Her 
Royal Highness Princess Mar-
garita of Romania and His Royal 
Highness Prince Radu of Romania 
attended an Official Reception held 
on the occasion of Romanian Army 
Day. The reception was organised 
by the Romanian Diplomatic Mis-
sion to London and took place at the 
Headquarters of the Romanian Cul-
tural Institute in London. The event 
was held in the presence of the ad-
interim Romanian attaché for busi-
ness affairs, Mrs Răduţa Matache, 
the military defence attaché, Colonel 
Dr Paul Hurmuz, and other military 
personnel attached to the Embassy. 
The guest included General Major 
Iordache Olaru of the General Staff, 
military attachés of other NATO and 
EU member states, military attachés 
from countries including Australia, 
Egypt, Israel, India and New Zea-
land, Dr Jonathan Eyal, Director 
of Studies at the Royal Institute of 

Strategic Studies, British journal-
ists, representatives of the British 
Government and Parliament, and 
the British-Romanian Chamber of 
Commerce. 
From the 9th - 13th December 2007, 
His Royal Highness Prince Radu 
of Romania, Special Representa-
tive of the Government, visited the 
Republic of Senegal. Prince Radu 
visited the capital Dakar, the towns 
of Saint-Louis and Thies, and Goree 
Island, also known as Slaves’ Island. 
In Dakar, Prince Radu met the Min-
ister of the Senegalese Armed Forces, 
Mr Becaye Diop. Prince Radu, Colo-
nel in the Romanian Army, presented 

the Senegalese minister with an over-
view of the current system of military 
education in Romania and insisted 
on strengthening collaboration at 
this level, particularly by increas-
ing the number of young Senega-
lese officers sent to study at Roma-
nian military institutes. Prince Radu, 
Colonel in the Romanian Army, also 
met the deputy of the General Staff 
of the Senegalese Army, Division 
General Abdel Kader Gueye. Prince 
Radu and General Gueye each gave a 
short presentation of the Romanian 
and Senegalese armies respectively. 
Likewise, the Special Representative 
of the Government of Romania vis-
ited the Saint-Louis Military Lycée, a 
prestigious institute of military edu-
cation.

In the town of Thies, Prince Radu 
visited the National School of Active 
Officers, the most important insti-
tute of military education in Sen-
egal. The Guard of Honour of the 
National School of Active Officers 
in Thies received Prince Radu, Colo-
nel in the Romanian Army, with mil-
itary honours. Accompanied by the 
Commandant of the School, Colonel 
Mamadau Samb, Prince Radu visited 
the laboratories and the campus, and 
signed the school’s Golden Book.

In Senegal, with the Governor  
of the State of Saint Louis
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On Wednesday, 31 January and 
Thursday, 1 February, within the 
framework of the Towns of Roma-
nia project, intended to develop the 

European relations of Romanian 
urban settlements, His Royal High-
ness Prince Radu of Romania, Special 
Representative of the Government, 
visited the towns of Cîmpulung Mus-
cel and Curtea de Argeş.

HRH Prince Radu had an interview 
with the mayor of Cîmpulung Mus-
cel. Discussions focussed on the 

problems of the community, on urban 
projects and on investments that are 
underway. Prince Radu declared that 
local administrations must acquire 

their own identity, as the strength of 
the community comes from within.

The Special Representative of the 
Romanian Government then trav-
elled to Curtea de Argeş, where 
he had a meeting with the town’s 
mayor, members of the local coun-
cil and the local mass media. Dis-
cussions revolved around the offi-

cial activities undertaken by HRH 
Prince Radu, as well as around the 
construction of the new cathedral for 
the Royal tombs.

On Monday, 19 February 2006, 
within the framework of the Towns of 
Romania project, intended to develop 
the European relations of Romanian 
urban settlements, His Royal High-
ness Prince Radu of Romania, Spe-
cial Representative of the Roma-
nian Government, made a working 
visit to Roşiori de Vede and Turnu 
Măgurele. The Special Representa-
tive of the Romanian Government 
met, at the town hall of Roşiori de 
Vede, Mr Ion Nuţu, the town’s 
mayor. Representatives of the local 
council and local businessmen also 
attended the meeting. Prince Radu 
suggested that in a Europe of regions, 
local communities can act as a cata-
lyst of progress, economic growth, 
and partnerships within the regions 
and that towns can open new hori-
zons for all communities in Romania. 
Prince Radu insisted on the neces-
sity for continuing dialogue, invit-
ing town representatives to the Elis-
abeta Palace. During the course of 
the afternoon, Prince Radu met with 
Mr Nicolae Mohanu, mayor of Turnu 
Măgurele and with representatives 

Sustainable  
Development

Sustainable development pursues the needs of the present without compromising the potential for future generations to satisfy 
their needs. The concept of sustainable development came into being thirty years ago, in response to the appearance of environ-
mental problems and the crisis of natural resources, especially those connected to energy. In effect, the Environment Confer-
ence held in Stockholm in 1972 was the moment when it was recognised that human activities contribute to the deterioration 
of the environment, placing the future of the planet in danger. A few years later, in 1983, the World Commission for the Envi-
ronment and Development began its activity, after a resolution adopted by the General Assembly of the United Nations.

Sustainable development has also become an objective of the European Union, beginning in 1997, when it was included in 
the Maastricht Treaty, and in 2001, at the Götheborg Summit, the EU’s Sustainable Development Strategy was adopted, 
to which was added an external dimension at Barcelona in 2002. 

The declared aim of the Strategy is that of acting continually to improve quality of life, for both present and future gener-
ations. However, this cannot be achieved except within the framework of a community capable of utilising recourses in a 
rational and efficient manner and of discovering the ecological potential of the economy in order ensure prosperity, envi-
ronmental protection and social cohesion. 

The Strategy for Sustainable Development concerns the whole of Europe and this is why it sets forth means to improve co-
operation between government and other decision-making factors, non-governmental organisations, and citizens, entities 
that must combine their efforts for sustainable development. Co-operation for sustainable development must be a con-
cern for both the EU and the individual member states. Community sustainable development policies must complement 
the policies implemented by the individual member states.

Turkish Investors Evening at the Elisabeta Palace
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of the local public authorities. Here 
too, due to the many economic and 
social problems highlighted in dis-
cussion, an invitation was extended 
to representatives of the local author-
ities in Turnu Măgurele to visit the 
Elisabeta Palace in order to resume 
the dialogue.

On Thursday, 15th March, at the 
town hall of Tîrgu Frumos, Prince 
Radu met representatives of the local 
authority, with whom he discussed the 
town’s sustainable development proj-
ects and possible foreign investment 
in the vegetable-producing industry 
of the region. The town’s mayor, Mr 
Gheorghe Tătaru, requested the sup-
port of the Special Representative of 
the Government for two major proj-
ects: the modernisation and reintro-
duction into the health system of the 
town’s hospital and access to funds 
for the improvement of the town’s 
educational institutions. Prince Radu 
invited the town’s representatives to 
visit the Elisabeta Palace in order to 
discuss concrete means of collabora-
tion and support.

On Friday, 16th March, Prince Radu 
was in Paşcani, where, as part of a 
meeting with the local authorities, he 
invited the town’s representatives to 
come to the Elisabeta Palace in order 
to continue discussions and to meet 
potential investors, a proposal that 
was accepted by those present. The 
businessmen of the Municipality of 
Paşcani made a presentation con-
cerning the current economic situ-
ation and their efforts to improve it. 
Likewise, they emphasised the need 
to establish consultancy centres with 
a view to accessing European funds, 
as well as for promotion, at a national 
level, of a coherent fiscal policy, which 
would not exceed the financial means 
of economic agents.

From the 24th - 29th April 2007, HRH 
Prince Radu of Romania, Special 
Representative of the Government, 
accompanied by HRH Princess Mar-
garita of Romania, made an official 
visit to Turkey. At the Parliament of 
the Republic of Turkey in Ankara, 
HRH Prince Radu met with the 
Minister of Energy and Resources, 
Mr Hilmi Guler. Within the frame-
work of this meeting, there was a dis-
cussion of Romania and Turkey’s 
shared projects, such as the project to 
achieve an electric energy transpor-

tation network by means of undersea 
cable. Prince Radu expressed inter-
est in Turkey’s experience in imple-
menting large-scale projects, espe-
cially given the fact that, in the next 

six years, Romania will need to sub-
mit projects in order to attract the 
sum of thirty-three million Euros, 
allocated by the EU to Romania via 
structural funds.

In Ankara, Prince Radu also met the 
Minister of Culture and Tourism, Mr 
Atilla Koc. Discussions between the 
two officials centred on the idea of 
developing tourism in Romania, and 
the fact that Romania had much to 
learn from Turkey in this area. It is 
predicted that twenty-three million 
tourists will visit Turkey, and eight 
million Turks will travel abroad as 
tourists. Mr Atilla Koc extended 
an invitation for a delegation to be 
formed, made up of Romanian inves-
tors in tourism and officials with deci-
sion-making powers in this field to 
visit Turkey for approximately one 
week, in order to learn more about 
the Turkish experience in the sphere 
of hospitality.

The Special Representative of the 
Government had a meeting with the 
president of the Chamber of Com-
merce and Stock Exchange, Mr Rifat 
Hisarciklioglu. Discussions focussed 
on the increasing presence, of Turk-
ish companies in the Romanian econ-
omy, making Turkish companies rank 
third place in the Romanian mar-

ket. At the same time, opportuni-
ties were noted in connection to the 
future development of air, land and 
river transport infrastructures, as Mr 
Rifat Hisarciklioglu regards the Dan-

ube as an important but insufficiently 
exploited resource for Romania.

Prince Radu visited the Chamber 
of Commerce in Istanbul, where he 
met the president of the chamber, Mr 
Murat Yalcintaş, and gave a speech to 
students and teachers of the Com-
mercial University of the Chamber 
of Commerce. In his speech, Prince 
Radu referred to the advantages 
that Romania brings to the Euro-
pean Union in the forum of security 
and defence, as well as in culture and 
education.

During his visit to Turkey, Prince 
Radu met Turkish businessmen, 
representatives of major companies 
including the Union of Chambers of 
Commerce and Stock Exchanges, the 
Association of Turkish Contractors, 
and Tekfen Holding Co. Inc.

As part of the Friendship Tour Proj-
ect, His Royal Highness Prince Radu 
of Romania, Special Representative of 
the Government, visited, the United 
States of America between 12th and 
16th May 2007. The tour included 
the cities of Nevada, Springfield, Jef-
ferson City, St Louis, Columbia and 
Kansas City in the state of Missouri. 
The Friendship Tour is an initiative 
intended to support, in a sustainable 

With the President of the Union of Chambers of Commerce and Goods Bourses
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and comprehensive manner, Roma-
nia’s major interests. Stretching over a 
period of many years, the project aims 
to encourage, promote and sustain 
economic, educational and cultural 
partnerships in each of the United 
States of America.

In Jefferson City, capital of the 
State of Missouri, Prince Radu met 
Mr Matt Blunt, the state governor. 
Governor Blunt and Prince Radu 
discussed the process of consolidat-
ing democracy and freedom in East-
ern Europe since the fall of the Iron 
Curtain, and opportunities in eco-
nomic and educational co-opera-
tion between the USA and Roma-
nia, and more specifically between 
the state of Missouri and regions of 
Romania. Governor Blunt, aged thir-

ty-seven, is the youngest governor in 
the USA, and visited Bulgaria and 
Hungary during the course of 2007. 
The State of Missouri has seen rapid 
economic growth, has a good infra-
structure and is similar, in terms of 
climate and natural setting to Roma-
nia. Likewise, the state of Missouri 
has a prestigious network of univer-
sities and colleges. The meeting was 
also attended by members of the Mis-
souri State Legislature namely Sena-
tors and Representatives.

On Tuesday, 15th May, in the town of 
Saint Louis, HRH Prince Radu vis-
ited the Boeing Company’s depart-
ment of weapons systems develop-
ment. During his visit, the Special 
Representative of the Government 
was given a presentation concerning 
future projects of the defence indus-

try in which Boeing is a partner. In the 
evening Prince Radu was the guest of 
the prestigious World Affairs Council, 
which gave a dinner in honour of His 
Royal Highness. Besides members of 
the organisation at the event there was 
also present the honorary consul of 
Romania in the State of Missouri, 
Mr Sam Foursha. His Royal High-
ness gave a speech in which he spoke 
of the bilateral relationship between 
Romania and the United States of 
America over the last seven decades, 
as well as about economic progress 
and new opportunities for investment 
available in Romania.

On Monday, 29th October, the Spe-
cial Representative of the Roma-
nian Government commenced his 
visit to the United States of Amer-

ica, under the remit of the Friend-
ship Tour III. That morning, HRH 
Prince Radu had a meeting with rep-
resentatives of the Charlton Group, 
with whom he talked about the pos-
sibility of economic collaboration, 
in terms of export of materials and 
raw materials from Romania. HRH 
Prince Radu laid out the measures 
that should be taken, with a view to 
initiating such a project and the insti-
tutions that manage such affairs in 
Romania. Then Prince Radu was the 
guest of honour at a Combined Ses-
sion of the Town Council of Detroit, 
presided over by Kenneth V. Cock-
rel Jr, and held in the presence of rep-
resentatives of the local administra-
tion, of Detroit City Hall, and an 
audience of the city’s citizens. During 
his speech, HRH Prince Radu gave 
thanks for the invitation to take part 

in such a meeting and presented the 
institution of the Special Represen-
tative of the Romanian Government 
and the involvement of the latter in 
international relations, and proposed 
projects of educational, economic 
and cultural collaboration between 
American and Romanian cities.

On Wednesday, 31stOctober, the Spe-
cial Representative of the Roma-
nian Government began his visit to 
the state of Ohio, which was marked 
by the official opening of the Global 
Panel America, in the city of Colum-
bus. The opening of the event took 
place within the framework of an offi-
cial reception given by the Governor 
of the State of Ohio, Ted Strickland, 
and by Mrs Frances Strickland, in the 
presence of Secretary of State Jenni-
fer Brunner.

On Thursday, 1st November, within 
the framework of a meeting of the 
Global Panel America, HRH Prince 
Radu visited the Riverside Methodist 
Hospital, where, greeted and accom-
panied by the hospital’s executive 
director, Prof. Pamela J. Boyers, the 
delegation inspected the wards of the 
Virtual Therapy Section, where teach-
ers, resident medics and students 
perfect their training using modern 
methods of computer assisted learn-
ing. The visit to the hospital closed 
with an interview in the conference 
room, where aspects connected to the 
specific training of teachers and stu-
dents were brought into the discus-
sion. HRH Prince Radu talked with 
Dr Wayne Poll, a specialist urologist 
at the hospital, about the possibility of 
reciprocal educational programmes 
and exchanges of experience between 
the American institution and medics 
from Romanian hospitals. 

The day’s schedule then included a 
debate on the subject of “The Role 
of the Member States of the USA in 
Foreign Policy”, which was held in 
the Riffe Centre for Governmental 
Institutions. During the discussion, 
members of the participant countries 
referred to the potential of relatively 
small states to influence aspects of 
society by putting into practice the 
concept of “soft power”, with direct 
reference to inter-university cultural, 
art, micro economy etc. educational 
programmes, all of these bringing a 
benefit to inter-relations between 
states worldwide.

Visit to the headquarters of the Boeing Company
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In 2007, HRH Prince Radu had four-
teen meetings with the hierarchs of the 
Romanian Orthodox Church, meet-
ings which took place in the major cit-
ies of Romania, such as Bucharest, 
Roşiorii de Vede, Alba Iulia, Galaţi, 
Piteşti, Cîmpulung Muscel, Ineu, 
Paşcani, Beiuş, Rîmnicu Sărat, Sibiu 
and Huşi. Likewise, the Special Rep-
resentative of the Romanian Govern-
ment had four meetings with religious 
leaders abroad: His Excellency Anto-
nio-Angel Algora Hernando, Arch-
bishop of Ciudad Real, Spain; His 
Holiness Bartholomew I, Ecumeni-
cal Patriarch of Constantinople; the 
Right Honourable Reverend Richard 
Chartres, Bishop of London; and His 
Eminence Metropolitan John of Per-
gamum.

During his visit to Spain in February, 
within the framework of the Europe of 
Regions Project, HRH Prince Radu 
had a meeting with the Archbishop 
of Ciudad Real, His Excellency Anto-
nio-Angel Algora Hernando. On this 
occasion, Prince Radu gave a short 
presentation of the activities of the 
Romanian Orthodox Church in the 
social sphere, as well as the desire the 
Romanian hierarchs have to improve 
co-operation with the Roman-Cath-
olic Church, bearing in mind above 
all the special relationship there is 
between the two sister churches. Like-
wise, His Royal Highness thanked the 
Archbishop of Ciudad Real for the fact 
that the Roman-Catholic Church was 
always at the side of Romanian believ-
ers in Spain. Archbishop Antonio-An-
gel Algora Hernando mentioned the 
concern prelates within the Roman-
Catholic Church had for the smooth 

running of the affairs of the Roman-
Catholic community in Romania 
and asked Prince Radu to convey 
his personal request that the treat-
ment accorded to the Roman-Cath-
olic faithful by the Romanian Gov-
ernment should improve. The Bishop 

looks with much hope at the integra-
tion of the Eastern European nations 
into the EU, for he hopes they will 
bring a new support to the commu-
nity and family values.

During the period 24th -29th April 
2007, HRH Prince Radu of Roma-
nia, the Special Representative of 
the Romanian Government, accom-
panied by HRH Princess Margarita 
of Romania, made an official visit to 
Turkey. During this visit, His Holi-
ness Bartholomew I, Ecumenical 
Patriarch of Constantinople, received 
Their Royal Highnesses at the Patri-
archate. Their Royal Highnesses also 

visited the Church of St Parascheva 
the Martyr in Constantinople, where 
they attended a service officiated by 
His Holiness Father Petru State.

On Wednesday, 20 June, in London, 
Prince Radu met the Right Honour-

able Reverend Richard Chartres, 
the Bishop of London, with whom 
he discussed European ecumenical 
initiatives, the role of the church in 
European society, the relationships 
between the Churches of Romania 
and England, and the possibility that 
the Anglican Church might lend sup-
port to this community in its efforts 
to build a new place of Orthodox wor-
ship in London.

On Wednesday, 5 September 2007, 
His Royal Highness Prince Radu of 
Romania, Special Representative of 
the Government, attended common 
prayer and then the opening of the 

The spiritual and cultural heritage of the Romanian people is part of the European heritage and represents for us new land-
marks of identity and dignity. The role of the Romanian Orthodox Church in the evolution of the culture and civilisation 
of our people down the ages has been vital. While the passage of the years ever directs our steps towards the future, at the 
same time we need to look back with gratitude to those who came before us and brought to fruition faith, culture and good 
works in the light of the Holy Ghost. The Romanian Orthodox Church is the backbone of the Romanian people both in 
times of peace and above all in times of trouble.

Here, on this earth, generations of men succeed each other, and we receive rules and found new settlements, but looking at 
the clock that measures universal time, we understand that the meaning of our lives is contained in the mystery of our rela-
tionship to the heavenly Father, in the communion of life and love in the Holy Trinity. We are all called upon to sanctify the 
duration of our earthly lives and thus to receive the gift of eternal life.

The Church

At the Palace of the Patriarchate – after the death of Patriarch Teoctist
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third European Ecumenical Assem-
bly, held during the 5th – 9th September 
in Sibiu. The event brought together 
religious leaders from all over the 
world, including His Holiness Bar-
tholomew I, Ecumenical Patriarch 
of Constantinople, Cardinal Wal-
ter Kasper, representing the Cath-
olic Church, the Right Honourable 
Reverend Richard Charts, Bishop 
of London, His Holiness Metropol-
itan Kirin, representing the Russian 
Orthodox Church, and representa-
tives of the Lutheran, Reformed and 
other churches. Prince Radu read 
a message from His Majesty King 
Mihai of Romania addressed to the 
Romanian Orthodox Church on the 
occasion of the European Ecumeni-
cal Assembly.

At the invitation of His Holiness Bar-
tholomew I, Ecumenical Patriarch 
of Constantinople, from the 5th -13th 
September 2007, His Royal Highness 
Prince Radu of Romania, Special Rep-

resentative of the Government, took 
part, at the North Pole, in the Artic 
Ocean: Mirror of Life symposium, 
under the patronage of the Ecumen-
ical Patriarch, the President of the 
European Commission, Mr José Man-
uel Barrios, and former UN Secretary 
General Mr Koki Anna. The purpose 
of this pilgrimage to the Arctic Ocean 
was to unite religious leaders from all 
over the world to pray and to open the 
world’s eyes to the danger of the melt-

ing polar ice caps. Prestigious scien-
tists, experts in the Arctic Ocean, 
also took part in the event. During 
discussion, speeches were given by 
Patriarch Bartholomew, the mayor 
of the town of Ilulissat, Prof. Minik 
Rosing, a geologist from Denmark, 
Aqqaluk Lynge, a writer and politi-
cian from Greenland, Svend Auken, 
the Greenland Minister of the Envi-
ronment, His Eminence Metropoli-
tan John of Pergamum, Dr Antonio 
Nobre, Prof Viktor Gorshkov, and 
Prof Anastassia Makarieva, Profes-
sor of Nuclear Physics from Sankt 
Petersburg. 

On Friday 7 September, on the first 
day of the symposium, Orthodox, 
Roman Catholics, Protestants, Jews, 
Buddhists, Hindus, Taoists, Shinto-
ists, Shiites, Sunnis, and Wahhabis 
gathered in silent prayer together with 
Inuits and Saami, the latter represent-
ing the faiths of the Arctic Circle.With the Ecumenical Patriarch of Constantinople

Their Royal Highnesses with Patriarch Daniel and the Serbian Royal Family
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On Thursday, 5th July, at the Andrei 
Şaguna University in Constantia, 
Prince Radu opened the proceed-
ings of a Summer School for Proj-
ect Managers and Experts in Proj-
ects with European Funding, which 
occurred under the patronage of the 
Special Representative of the Roma-
nian Government. In his speech, 
Prince Radu spoke of the important 
role played by local communities in 
absorbing Community funds and in 
developing Romania’s durable foun-
dations. The event was also attended 
by Dan Mocănescu MP, Member 
of the Commission for Labour and 
Social Protection in the Chamber of 
Deputies, Prof. Aurel Papari, Rector 
of the Andrei Şaguna University, and 
Mr Dumitru Moinescu, Mayor of the 
Municipality of Megidia.

On the 17th September 2007, as part 
of the Towns of Romania Initiative, 
intended to develop the European 
relations of Romanian urban settle-
ments, His Royal Highness Prince 
Radu of Romania, Special Repre-
sentative of the Romanian Govern-
ment, visited the towns of Făgăraş 
and Rîşnov. In Făgăraş, Prince Radu 
took part in the opening of the 2007-
2008 school year at the Radu Negru 
National College. Mr Ion Bărbuţi, 

Mayor of the Municipality of Făgăraş, 
Mr Sorin Manduc, Deputy Mayor of 
the Municipality of Făgăraş, depu-
ties Titus Corlăţean and Gheorghe 
Gabor, and representatives of the Pre-
fecture and Brashov Schools Inspec-
torate, attended the festivities for the 
opening of the new school year. 
 
The Special Representative of the 
Romanian Government then vis-

ited the Radu Negru National Col-
lege accompanied by principal Dan 
Pandrea, who presented the presti-
gious educational establishment in 
detail.

During the course of the afternoon, 
Prince Radu took part in the open-

ing of the 2007-2008 school year in 
Rîşnov at the town’s Industrial School 
Group. The festivities were also 
attended by the Prefect of Brashov 
County, Mrs Adriana Dontu, Mr 
Adrian Veştea, the Mayor of Rîşnov, 
and Mrs Mariana Ducar, Deputy 
Mayor of the town.

During the period of 11th -18th Feb-
ruary 2007, as part of the Europe of 

Regions Project, HRH Prince Radu 
visited Spain. During his visit to the 
University of Castilla la Mancha, Prof. 
Ernesto Martinez Ataz, Rector of the 
institution, offered Prince Radu the 
unconditional support of his univer-
sity in any kind of common activity 
with similar institutions in Romania. 

Education

Education and professional training are the most important investments at the level of the individual, but also at the 
level of individual organisations and, not least, the level of each society. The entire evolution of human society, in gen-
eral, highlights the significant connexion that exists between human capital and the general level of socio-economic 
development.
 
At the same time, the issue arises as to the efficiency of this type of education at the middle and higher levels, at the level of 
the individual, but also at the level of society, which conducts the educational process.

It is clear that there is a positive relationship between investment in education and technological progress, as these have an 
especial influence on all domains: economic, social, political and cultural.

University and post-graduate education have become widespread in modern economies, especially in those with a high 
degree of economic development, because the supplementary knowledge and information acquired in school are extremely 
important in advanced technological economies. Of course, study, training and education also have a place outside univer-
sity, especially within the workplace. Graduates are not well prepared for the labour market when they finish university, and 
their transition into the world of work can be achieved via theoretical and unconventional training programmes. 

Nevertheless, investment in education, especially in higher education, is a profitable investment, although it is one that 
is long-term. But this also has positive long-term effects, not only on the individual, but also in the contribution it makes 
to the socio-economic progress of society as a whole. It can be said with certainty that education, information and knowl-
edge mean power.

The Tales of Queen Maria creative competition, at the Elisabeta Palace
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HRH Prince Radu commented on the 
quality of higher education in Spain, 
and the fact that it provided a good 
model for Romania to learn from. At 
the end of his visit, the Special Rep-
resentative of the Romanian Govern-
ment gave a speech in the University 
assembly hall, entitled “What Roma-
nia brings to the European Union”. 
During discussions after the lecture, 
HRH Prince Radu identified two sets 
of advantages held by Romanians and 
Romania: on the one hand, a large 
degree of adaptability, energy and a 

superior level of education, and on the 
other, the ease with which Romania 
builds bridges between the regions of 
Europe and its own regions.

During his visit to Senegal, in the 
period 9-13 December 2007, at the 
Ministry of Culture, the Special Rep-
resentative of the Romanian Gov-
ernment met with Minister Mame 
Birame Diouf. During the meeting, 
they discussed common cultural proj-
ects between the two countries and 
insisted on a growth in collaboration 

between these two member nations of 
the Fracophony Organisation.

At the meeting with Mr Diane Sinyate, 
the Minister for Technical Education, 
there was a discussion about the possi-
bility in principle of cultural and edu-
cational exchanges between Senegal 
and European countries. Prince Radu 
was interested in the presence of five 
to ten Senegalese school pupils, who 
might study for a few months in a high 
school in Romania, which would be 
beneficial both for their own profes-
sional training and for a growth in 
cultural exchanges between the two 
countries.

Cultural and educational exchanges 
between the two countries were also 
the main topics of discussion in the 
meeting with Mrs Fatou Gaye Sarr, 
the Minister Designate for Rural 
Development. Mrs Sarr, a former 
student in the Romanian educa-
tional system and a good speaker of 
Romanian, was extremely impressed 
by Prince Radu’s visit and insisted on 
finding better solutions for an increase 
in the number of Senegalese students 
in Romania.At Cottey College, in the United States of America
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Besides this particular effort to pro-
mote the interests of the Romanian 
community at home and abroad, the 
year 2007 stood out for Prince Radu’s 
extensive activity in the press. Fre-
quent appearances in the written and 
audio-visual press, as well as books 
published by prestigious publishing 
houses in Romania, complemented his 
complex activity, generously placed in 
the service of the national interest.

On Monday, 12 March, at the Elisa-
beta Palace, HRH Princess Margar-
ita and HRH Prince Radu of Romania 
launched a programmatic document 
entitled “Romania: A Thirty-Year 
Vision”. This vision of the Royal Family 
represents a strategy that offers sustain-
able development in Romania through 
association local, economic, political, 
mass media and civil society sectors in 
a series of values and projects.

At the launch of the document, young 
people from the Volunteers for Ideas 
and Projects Association took part, 
demonstrating their wholehearted 
support for the programme. In dis-
cussions with young people, HRH 
Prince Radu emphasised that the 
programme had been created above 
all for the future of a younger gener-
ation that believes in the principles 
laid out in the “Romania. A Thirty-
Year Vision” document.

On Tuesday, 27 November, in the 
Reception Room of the Elisabeta 
Palace, in the presence of Her Royal 
Highness Princess Margarita of 
Romania, His Royal Highness Prince 
Radu of Romania launched the vol-
ume “Library in Flames”, an original 
treatise about the function of royalty 
in a democracy.

The event took place at the Elisa-
beta Palace, and was presented by 

Mr Silviu Lupescu, the director gen-
eral of Polirom Publishing House. 
Mr Lupescu gave a short presenta-
tion of the book and of its main top-
ics, and urged those present to con-
sider the meaning “of this diary of the 
first three hundred and sixty-five days 
since integration into the European 
Union”.

The author of the volume “Library in 
Flames”, HRH Prince Radu, laid out 
to those present at the event his vision 

of the complementary type of leader-
ship promoted by the Royal House, 
in a Romania that has – institution-
ally – become European, a type of 
leadership that is characterised by 
the strength of personal example, a 
spirit of responsibility, loyalty to one’s 
country, generosity and fulfilment of 
a role model in society.

At the launch of “Library in Flames”, 
leading figures from the world of 
culture and the arts were present, as 
well as representatives of civil society 
and the mass media. These included 

Mr Rasvan Popescu, President of 
the CAN, well-known actor Marcel 
Iureş, historians Nicolae Tanaşoca 
and Diana Mandache, painter Ştefan 
Câlţia, Mr Stere Farmache, director 
of the Bucharest Stock Exchange, Mr 
Christian Mititelu, President of the 
Civic Alliance, Mrs Daniela Zeca-Bu-
zura, Director of TVR Cultural, and 
General Eugen Badalan.

On Tuesday, 18 December 2007, in 
the Lapidarium Room of the National 

Museum of History, in the presence 
of His Majesty King Mihai I of Roma-
nia, Her Majesty Queen Ana and Her 
Royal Highness Princess Margarita 
of Romania, HRH Prince Radu of 
Romania launched his fourteenth 
book, entitled “Elena – Portrait of a 
Queen”.

The volume, published by RAO, was 
presented by Her Royal Highness 
Princess Margarita, who paid homage 
to the Queen Mother Elena, on the 
twenty-fifth anniversary of her death. 
Also speaking about the volume were 

The year 2007 constituted a reference point for the activity of the Special Representative of the Romanian Government as 
regards his public presence in high school and universities in Romania and abroad. Prince Radu gave thirty-one lectures 
in high schools and universities in Romania and eleven lectures in universities abroad. The main ideas presented in the lec-
tures given abroad referred to the potential offered by Romania in its capacity as a new member of the European family. In 
Romania, he endeavoured through his lectures to stimulate the creativity of the pupils and students he met. Furthermore, 
he has tried to attract structural funds by encouraging projects within the various communities he visited. 

Ideas spoken,  
ideas written

Their Royal Highnesses at the launch ceremony for the “Thirty-Year Vision”
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Crişan Muşeţeanu, Director General 
of the National Museum of History, 
and Ilieş Câmpeanu, Editor-in-Chief 
of RAO Publishing House.

The event was also attended by lead-
ing figures in the cultural, artistic and 
sporting fields, including celebrated 
tennis player Ilie Năstase, painter 
Ştefan Câlţia, historians Nicolae 
Tanaşoca and Diana Mandache, actors 
Eugen Cristea and Cristina Deleanu, 
art critic Adrian Buga, Mr Christian 
Mititelu, President of the Civic Alli-
ance, Mr Dan Stuparu, President of the 

Romanian Federation of Traditional 
Karate and His Excellency Ambassa-
dor Ion Jinga and Mrs Jinga.

The volume “Elena – Portrait of a 
Queen” offers a beautiful tableau 
in images and words of the Queen 
Mother Elena, and is homage to this 
consummate queen, twenty-five years 
after her death.

Through this illustrated album, HRH 
Prince Radu desired to present to the 
reader the Queen Mother as she was: 
a woman of great physical and spiri-

tual beauty, a queen of innate grace, 
diplomacy and consummate taste, a 
defender of the weak, and a leader in 
the family.

The story of the Queen is illustrated 
with previously unpublished photo-
graphs from various periods of her 
life: photographs in Athens, from 
her arrival in Romania as crown 
princess, alongside King Ferdinand, 
Queen Maria and the Crown Prince 
Carol, and with King Mihai and the 
young princesses at the Villa Sparta 
in Florence.

Book launch for “Library in Flames” at the Elisabeta Palace
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Prince Radu is a supporter of private 
initiative and of promotion of the val-
ues of the Romanian community both 
at home and abroad. The main com-
parative advantages that the Roma-
nian community can offer are qual-
ified human resources, by means of 
which outstanding economic results 
can be achieved. Economic growth of 
more than five per cent per annum, 
registered in Romania since the year 
2000, is proof of the fact that sus-
tainable economic growth is possi-
ble, and besides domestic and for-
eign capital, this is founded upon the 
human resources that set this capital 
in motion.

In 2007, as in previous years, the 
Office of the Special Representative 
of the Romanian Government acted 
as a link between foreign investors 
and representatives of the local pub-
lic authorities, by means of bilateral 
meetings and contracts, with the aim 
of identifying the best solutions for 
economic growth for the Romanian 
community on a sustainable basis.

During his visit to Istanbul, HRH 
Prince Radu of Romania, Special Rep-
resentative of the Romanian Govern-
ment, met Mr Murat Yalçintas, Pres-
ident of the Istanbul Chamber of 
Commerce (three hundred thou-
sand member companies with more 
than 130,000,000 USD in revenues). 
The President of the Chamber and the 
Special Representative of the Roma-
nian Government, discussed projects 
for the year 2007 that might lead to 
an intensification in the volume of 

commercial exchanges and invest-
ments in both countries. The Presi-
dent of the Chamber invited HRH 
Prince Radu to give a speech to stu-
dents and teachers of the Istanbul 
Economic University of the Chamber 
of Commerce in Spring 2007. Like-
wise, Mr Murat Yalçintas presented 
a series of public events for the year 
2007 in which HRH Prince Radu 

is invited to meet leading figures in 
the economic sphere. On this occa-
sion, HRH Prince Radu accepted to 
grant his patronage to the Turkish-
Romanian Chamber of Commerce, 
an initiative proposed by Mr Murat 
Yalçintas. At the Economics Univer-
sity of the Chamber of Commerce, 
HRH Prince Radu met the Rector, 
Prof. Ates Vuran, and the Vice-Pres-
ident of the University, Prof. Oguz 

Uras. The University has more than 
four thousand students and is a pri-
vate institution that offers universi-
ty-level and postgraduate studies in 
economics. During his visit, HRH 
Prince Radu met business leaders 
from Istanbul, with whom he spoke 
on subjects connected to the position 
of Romania in the European Union, 
Romanian economic development, 

and the outlook for Turkish invest-
ments in Romania.

On Tuesday, 6th February, in Prague, 
the Special Representative of the 
Romanian Government met with a 
group of Czech businessmen, repre-
sentatives of companies active in the 
fields of food processing, construc-
tion, economic consultancy, bank-
ing and agriculture. The meeting 

The beginning of the third millennium represents a new vision of the world; a new era of global understandings is develop-
ing. At the international level, the tendency is more towards economic co-operation than militarization. There is a strong 
movement towards the development of free trade. Thus, we can argue that the world is becoming a place of inter-connex-
ions and at the same time is entering a period of economic prosperity.

The changes of this period are taking place at a staggering speed, the most spectacular probably being the attempt to 
restructure a unitary economy at the global level as quickly as possible.  It is possible to speak of a new global economy, 
which now, in the twenty-first century, has spectacularly taken off.

In the extraordinary development of the global economy, human resources represent an essential element of competition, 
both at the company and the national level. In the global competition of the computerised economy, quality and innova-
tiveness of human resources will be the principal factors that will produce the essential gaps between countries.

Economic

At the Chamber of Commerce in Dakar
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took place in the presence of repre-
sentatives of the Romanian Embassy, 
the Governor of Central Bohemia and 
the Czech Government. The discus-
sions focussed on the identification of 
business opportunities that might be 
offered to Romania with a view to a 
growth in the investments of Czech 
companies. Prince Radu invited 
Czech businessmen and officials 

from the Region of Central Bohe-
mia to take part at a public event to 
be held at the Elisabeta Palace, “The 
Central Bohemia Evening”, within 
the framework of the Palace’s series 
of regional evenings, and to visit the 
regions of Romania during the course 
of this year.

From the 11th -18th February 2007, the 
Special Representative of the Roma-
nian Government made an official 
visit to Spain. At the request of the 
mayor of Ciudad Real, he attended 
an informal meeting with a group of 
eight businessmen from the province 
of Castille la Mancha with potential 
investments in Romania. From the 
very start the Spanish businessmen 
underlined the opportunities repre-
sented by Romanian immigration 
for the Spanish economy. The Spe-
cial Representative of the Govern-
ment raised in particular the qual-
ity of the investment environment 
in Romania. Prince Radu also suc-
cinctly described business opportu-
nities in Romania, proposing that the 
businessmen should come to Bucha-
rest, where, as part of the Elisabeta 
Palace Evenings they might meet 
potential Romanian partners.

On Tuesday, 13th February, at the ini-
tiative of Mr Santiago Garcia, com-
mercial director of the Ciudad Real 
Airport Zone, the Special Representa-
tive of the Romanian Government vis-
ited the first private initiative in Spain 
in the sphere of airport infrastructure. 
The Don Quixote Airport in Ciudad 
Real, one hundred kilometres south 
of the Baracha Airport in Madrid, 

will, beginning in November 2007, 
take over two and half million pas-
sengers a year, together with a major 
influx of cargo flights. The airport will 
serve southern Spain and constitute 
a reserve for Madrid Airport, espe-
cially given its excellent southern 
motorway and high-speed AVE rail-
way. At the suggestion of Prince Radu, 
the main airport investors took up an 
invitation to visit Romania to identify 
opportunities for collaborating with 
the authorities responsible for airport 
infrastructure in Romania.

In the presence of more than twenty 
businessmen, Prince Radu presented 
the dynamic Romanian business envi-
ronment, and the opportunities and 
restrictions of the market in Roma-
nia. On the same occasion, the first 
idea for a Spanish-Romanian business 
venture, with wholly Spanish capital, 
was launched, the Global Communi-
caciones firm.

The largest dried cheese factory in 
Western Europe employs dozens of 
Romanians annually. During discus-
sions with the owner of the factory, 
Mr Garcia Baquero, Prince Radu ask 
Mr Baquero about how to convert the 

Romanian dairy products industry 
to a standard equal to that of a Euro-
pean model and received a promise 
that representatives of the factory 
would visit equivalent facilities in 
Romania in order to carry out feasi-
bility studies with a view to eventual 
collaboration.

At Tomelloso, HRH Prince Radu was 
shown the Virgena de los Vinos co-
operative venture, a wine and vinifi-
cation enterprise that is based on an 
association between private initiative 
and farmers’ associations in the Cas-
tilla la Mancha region.

On Thursday, 15th February, at the 
headquarters of the Regional Govern-
ment, Prince Radu was received by 
the regional governors and discussed 
aspects of Romanian-Spanish co-op-
eration in the sphere of the economy 
and education. The Special Represen-
tative of the Government proposed 
that the discussions should con-
tinue in Bucharest, with the organi-
sation, visiting Bucharest during the 
course of this year, to attend one of the 
Regional Evening at the Elisabeta Pal-
ace. His Royal Highness Prince Radu 
then laid out, in the presence of repre-
sentatives of the Chamber of Foreign 
Commerce, the main advantages of 
economic co-operation with Roma-
nia: the country’s sustained rhythm 
of growth (more than five per cent 
annually), the unique rate of taxation 
(16%), and the opening up of markets 
in Eastern Europe.

In the council chamber of the Town 
Hall of Jimbolia, HRH Prince Radu 
met representatives of the Local 
Council and groups of business-
men. During the discussions, Prince 
Radu proposed a Timiş Region Eve-
ning at the Elisabeta Palace, invit-
ing representatives from the town of 
Jimbolia. Those present greeted the 
proposal enthusiastically. Also dur-
ing discussion, businessmen pre-
sented their projects to Prince Radu 
and expressed their pride in the fact 
that, thanks to the massive involve-
ment of prestigious companies, the 
town of Jimbolia is one of the few 
places in Romania where unem-
ployment is virtually non-existent. 
At the end of the visit, Prince Radu 
visited the largest private enterprise 
in the town, Vogt Electronics AG, part 
of the Japanese Sumida Group. The 
company employs three thousand six 
hundred people in Europe, of which 
eight hundred and fifty are at the Jim-
bolia factory, a centre of competence 

Their Royal Highnesses at the celebration to mark the125th anniversary of the Bucharest Bourse
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at the European level. Vogt Electron-
ics manufactures sensors, and seventy 
per cent of the world’s output of ignit-
ers is made at Jimbolia. The director of 
the factory, Mr Samuel Cireş, received 
Prince Radu then he visited the fac-
tory floor, and was impressed by the 
level of technology and productivity 
achieved by the business.

During the period of 3rd-4th May, in 
Istanbul, His Royal Highness Prince 
Radu of Romania, Special Represen-
tative of the Romanian Government, 
took part in the Tenth Euro-Asiatic 
Economic Summit, organised by the 
Marmara Foundation. This organisa-
tion, founded in 1985, has made sus-
tained efforts to promote interna-
tional co-operation and to improve 
the economic situation in Turkey 
and South-Eastern Europe. On Fri-

day, 4 May, during the first working 
session of the day, in the National and 
International Security section, HRH 
Prince Radu, Special Representative 
of the Romanian Government, gave a 
speech on the subject of Security and 
Identity: A Romanian View. During 
his speech, Prince Radu referred to 
Romania’s role within the European 
Union and to the geo-political advan-
tages of opening up the Black Sea. 
Likewise, Prince Radu emphasised 
the fact that, for more than half a cen-
tury, since the appearance of the con-
cept of a United Europe, the continual 
process of enlargement also produces 
beneficial effects such as the stimula-
tion of economic growth and social 
cohesion, and, not least, strengthens 
the role and influence of Europe in 
the world. Romania was also repre-
sented at the summit by Their Excel-

lencies Ion Iliescu and Emil Constan-
tinescu, former presidents of Romania, 
Mr Varujan Vosganian, the Minister of 
the Economy, Commerce and Energy, 
and Mr Teodor Meleşcanu, the Minis-
ter of National Defence. Likewise, the 
former president of Turkey, His Excel-
lency Mr Suleyman Demirel, and the 
former president of Bulgaria, His Excel-
lency Mr Zhelyu Zhelev, also attended 
the summit organised by the Marmara 
Foundation. During the summit, other 
subjects tackled included the economy, 
stability, energy, security and defence 
in the regional context, including the 
Black Sea, but also the South Cauca-
sus, Middle East and North Africa. At 
the same time there were debates on 
inter-regional co-operation in Eurasia, 
and declarations were made in favour 
of continuing the Middle East Peace 
Process.
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•  41 towns visited (Alba Iulia, 2 x 
Arad, Deva, Galaţi, Cîmpulung 
Muscel, Curtea de Argeş, Roşiorii 
de Vede, Turnu Măgurele, Lugoj, 
Jimbolia, 2 x Chişineu Criş, Ineu, 
Făurei, Ianca, Brăila, 2 x Tulcea, 
Sulina, 2 x Jassy, Tîrgu Frumos, 
Hîrlău, Paşcani, Beiuş, Rîmnicu 
Sărat, Mărăşeşti, Odobeşti, Tecuci, 
2 x Sibiu, Vaslui, Huşi,Constantia, 
Chilia Veche, Sfîntu Gheorghe, 
Cluj-Napoca, Turda, Făgăraş, Rîs-
nov, Buzău);

•  7 engagements of a military nature 
(Bucharest, Jimbolia, Buzău, Brăila, 
Jassy, Tulcea, Arad)

•   27 meetings in educational insti-
tutions (Cîmpulung Muscel-Cole-
giul Naţional “Carol I”, Curtea 
de Argeş- Grup Şcolar Forestier, 
Roşiorii de Vede-Colegiul Naţional 
“Anastasescu”, Turnu Măgurele- 
Liceul Teoretic “Marin Preda”, 
Lugoj- Colegiul Naţional “Corio-
lan Bredniceanu”, Jimbolia- Grup 
şcolar “Mihai Eminescu”, Chişineu 
Cris- Liceul “Mihai Velicu” and 
Grup Şcolar Agricol, Ineu-Grup 
Şcolar “Mihai Viteazul”, Făurei- 
Liceul Teoretic “George Vîlsan”, 
Ianca- Liceul Teoretic “Constan-
tin Angelescu”, Brăila- Colegiul 

Naţional “Nicolae Bălcescu”, Tul-
cea-Colegiul Dobrogean “Spiru 
Haret”, Sulina- Liceul “Jean Bart”, 
Tîrgu Frumos- Liceul “Ion Neculce”, 
Hîrlău-Liceul “Mihail Sadoveanu”, 
Paşcani-Liceul “Mihail Sadove-
anu”, Rîmnicu Sărat- Liceul Teoretic 
“Ştefan cel Mare”, Odobeşti- Şcoala 
Generală “Unirea”, Tecuci-Colegiul 
Naţional de Agricultură şi Econo-
mie, Sibiu – Colegiul Naţional “Ghe-
orghe Lazar”, Vaslui- Liceul “Mihail 
Kogalniceanu”, Huşi- Liceul “Cuza 
Vodă”, Făgăraş- Colegiul Naţional 
“Radu Negru”, Rîsnov- Grup Şcolar 
Industrial, Buzău-Liceul “Spiru 
Haret”, Bucharest- School no. 114 
“Principesa Margaritaa”)

•  7 economic meetings (4x Bucharest 
– Holzindustrie, Brand Academy, 
Head Factory and Carpatcement, 
Arad-Maschio Gaspardo, Jimbolia- 
Vogt Electronic AG, Ineu)

•  14 meetings with hierarchs of the 
Romanian Orthodox Church (2x 
Bucharest, 2x Roşiorii de Vede, 
Alba Iulia, Galaţi, Piteşti, Cîmpu-
lung Muscel, Ineu, Paşcani, Beiuş, 
Rîmnicu Sărat, Sibiu, Huşi)

•   31 high-school and university 
conferences (Cîmpulung Muscel-

Colegiul Naţional “Carol I”, Curtea 
de Argeş - Grupul Şcolar Forestier, 
Roşiorii de Vede- Colegiul Naţional 
“Anastasescu”, Turnu Măgurele- 
Liceul Teoretic “Marin Preda”, 
Lugoj- Colegiul Naţional “Corio-
lan Brediceanu”, Jimbolia- Grupul 
Şcolar Mihai Eminescu- Chişineu-
Criş- Liceul “Mihai Velicu”, Ineu- 
Grupul Şcolar “Mihai Viteazul”, 
Făurei- Liceul Teoretic “George 
Vîlsan”, Brăila-Colegiul Naţional 
“Nicolae Bălcescu”, Tulcea - Cole-
giul Dobrogean “Spiru Haret”, Sulina 
- Liceul “Jean Bart”, Tîrgu-Frumos-
Liceul “Ion Neculce”, Hîrlău- Liceul 
“Ştefan cel Mare”, Paşcani- Liceul 
“Mihail Sadoveanu”, 2 x Bucha-
rest - Colegiul Naţional de Aparare, 
R îmnicu-Sărat-Liceul Teoretic 
Ştefan cel Mare, Mărăşeşti-Liceul 
Industrial, Tecuci-Colegiul Naţional 
de Agricultură şi Economie, Sibiu-
Colegiul Naţional Gheorghe Lazar, 2 x 
Bucharest – Universitatea Naţionala 
de Aparare “Carol I”, Vaslui-Liceul 
Teoretic Mihail Kogalniceanu, 
Huşi-Liceul Teoretic Alexandru 
Ioan Cuza, Bucharest-Volunteers 
for Ideas and Projects, Constantia 
– Week of European Financing Proj-
ects, Bucharest – The Elisabeta Pal-
ace, dialogue with pupils of the Spiru 
Haret High School in Tecuci, Bucha-

rest - The Elisabeta Palace, dialogue 
with pupils of the Cuza Voda High 
School, Buzău - Liceul pedagogic 
“Spiru Haret“,Mogosoaia Palace– 
opening of an exhibition by Sorin 
Dumitrescu); 

•  6 Elisabeta Palace Evenings, meet-
ings of an economic, cultural and 
themed nature with numerous 
guests (Brashov Evening, Lipovian 
Russians Evening, Group for Social 
Dialogue Evening, INFORR Eve-
ning, Divertis Group Evening, and 
Romanian Football Federation Eve-
ning)

•  Visits within Romania included 
meetings with local authorities (may-
ors, prefects, presidents of County 
Councils), business organisations, 
the mass media, businessmen, civil 
society, visits to economic, indus-
trial, commercial and agricultural 
units and to public institutions

•  A large number of meetings took 
place in Bucharest: ministers, 
ambassadors, businessmen, journal-
ists, military and civil figures

•  A detailed report is available from the 
Office of the Special Representative 
at the Elisabeta Palace

Representative of the Romanian Government in 2007, in brief: 
584 public, official and formal engagements

•  22 visits to 4 continents (3 x United 
States of America, 3 x Belgium, 3 x 
Great Britain, 2 x France, 3 x Turkey, 
Senegal, Hungary, Bulgaria, Switzer-
land, the North Pole, Serbia, Spain, 
the Czech Republic);

•  2 meetings at the level of heads 
of states and governments (Mr 
Bozidar Djelici-vice-premier, Ser-
bia; HRH the Prince of Wales-Lon-
don);

•  6 meetings at the parliamentary 
level (Messrs Mark Richard and 
Grag Hands-UK Parliament; Mr 
Jonathon Motzfeldt-President of 
the Parliament of Greenland; Mr 

Christian Poncelet-President of the 
French Senate; Mr Anthony Blink-
en-Senior Director of the Perma-
nent Counsellors of US Senate For-
eign Affairs Committe, Washington; 
Mr Tom Lantos- President of the 
Foreign Affairs Commission of the 
House of Representatives, Washing-
ton DC; Ms Jennifer Brunner-Secre-
tary of State, Ohio, SUA); 

•  7 meetings at the level of governors 
(Mr Petr Bendl-Central Bohemia 
Region, Czech Republic; Mr Matt 
Blunt- State of Missouri, USA; Mr 
Kenneth V. Cockrel Jr.- President 
of Detroit City Council; Mr Philip 
Nelson-Manager of the City of Troy, 

Michigan; Mr Ted Strickland-Gov-
ernor of the State of Ohio, USA; Mr 
Amadou Sy-Governor of the Prov-
ince of Dakar, Senegal; Mr Moham-
adou Moustapha Ndiao-Governor 
of the Province of Saint-Louis, Sen-
egal)

•  15 meetings with ministers from 
foreign governments (Mr Miguel 
Lacruz Alcocer- sub-delegate of 
the Government of the Kingdom 
of Spain; Mr Hilmi Guler-Minister 
of Energy and Resources, Turkey; 
Mr Atilla Koc-Minister of Culture 
and Tourism, Turkey; His Excel-
lency Mr Geoff Hoon-British Min-
ister for Europe; Mr Dragan Sutano-

vac-Minister of Defence, Serbia; Ms 
Anne de Ligne and Mr Wenceslas 
Lobkowicz – European Commis-
sion; Mr Svend Auken-Minister of 
the Environment, Greenland; Mrs 
Judith Garber- Adjunct to the Sec-
retary of State for Europe and Eur-
asia, Washington; Ms Gergana 
Grancharova – Bulgarian Minister 
of European Affairs; Mr Becaye Diop 
– Minister of the Armed Forces of 
Senegal; Mr Mame Birame Diouf – 
Senegalese Minister of Culture; Mr 
Diane Sinyate-Senegalese Minister 
of Technical Education; Mrs Fatou 
Gaye Sarr-Delegate Minister for 
Rural Development, Senegal; Mrs 
Fatime Gueye-Special Representa-

The Year in Brief

In Romania

Abroad



76

tive for Francophony of the President 
of the Republic of Senegal)

•  8 meetings of a military nature 
(the Academy of Land Forces-To-
ledo, Spain; the Romanian Mili-
tary Contingent in Kosovo; Major 
General Sebastian Roberts, Com-
mandant of the District of London; 
Brigadier General Richard Elliot, 
Lieutenant Commandant of the Air 
Forces of Michigan, USA; Division 
General Abdel Kader Gueye – Head 
of the Senegalese General Staff; the 
Commandant of the Military Zone 
of Responsibility of the Province of 
Saint-Louis; the Military Lycée of 
Saint Louis, Senegal; the School of 
Active Officers- Thies, Senegal)

•  4 meetings with religious lead-
ers (His Eminence Antonio-Angel 
Algora Hernando-Archbishop of 
Ciudad Real, Spain; His Holiness 
Bartholomew I- Ecumenical Patri-
arch of Constantinople; Rt. Hon. 
Reverend Richard Chartres-Bishop 
of London; His Eminence the Metro-
politan John of Pergamum)

•  3 forum and symposium visits 
(Global Panel America on problems 
of international co-operation, invest-

ments, bilateral relations and foreign 
policy, Columbus, Ohio, USA ; The 
Tenth Euro-Asiatic Economic Summit 
on problems of promoting interna-
tional co-operation and improving 
the economic situation in Turkey 
and South-Eastern Europe, Istan-
bul; The Arctic Ocean: The Mirror 
of Life on environmental problems, 
North Pole)

•  11 university lectures (Ciudad Real, 
University of Castille-La Macha, lec-
ture What does Romania bring to the 
European Union, Ankara, Bilkent 
University, speech What Does Roma-
nia Contribute to the European Union, 
Istanbul, Economic University of the 
Chamber of Commerce in Istanbul, 
speech What Does Romania Con-
tribute to the European Union, Can-
terbury, Kent University, speech 
Romania, Europe’s New Business Part-
ner: Opportunities and Challenges for 
UK Enterprises, London, English 
Speaking Union, speech What Does 
Romania Contribute to the European 
Union, Istanbul, Marmara Founda-
tion, The Eurasian Economic Summit, 
speech Security and Identity. A Roma-
nian View, Nevada, Missouri, Cottey 
College, speech Romania, My Coun-
try, New York, Columbia University, 

speech South Eastern Europe. A Roma-
nian View, Paris, Maison de l’Europe, 
speech Le sud-est de l’Europe conflu-
ence des cultures et des langues, Lon-
don, International Students House, 
speech The new Romania as a mem-
ber of the EU and NATO, Saint-Louis, 
Senegal, Gaston Berger University, 
lecture La Roumanie, mon pays);

•  15 visits to educational institutions 
(Economic University of the Cham-
ber of Commerce, Istanbul; Univer-
sity of Castilla La Mancha, Ciudad 
Real; Bilkent University, Ankara; 
Bogazici University,Istanbul; Eng-
lish Speaking Union, London; 
Magdalen College, Oxford; Kent 
University, Canterbury; Cottey 
College, Nevada, USA; Missouri-
Columbia University, USA; Maison 
de l’Europe-Paris; Observatoire de 
Plurilinguisme, Paris; International 
Students House-London; State Uni-
versity of Michigan; State University 
of Ohio, USA; Gaston Berger Uni-
versity -Saint Louis, Senegal)

•  Visits abroad also included meetings 
with local authorities (mayors etc.), 
business organisations, the mass 
media, business leaders, civil soci-
ety, and visits to economic, indus-

trial, commercial and agricultural 
units, and to public institutions

•  A detailed report of each particu-
lar visit is available from the Office 
of the Special Representative of the 
Romanian Government at the Elis-
abeta Palace

In Figures...

•  The Office of the Special Represen-
tative of the Romanian Government 
functions with only four members 
of staff

•  In 2007, the budget allocated to the 
activities of the Office of the Spe-
cial Representative of the Romanian 
Government was 720,000 Romanian 
lei, of which only 373,000 lei had 
been spent as of the year ending

•  The distance covered by motorcar 
in Romania during 2007, for meet-
ings in municipalities, towns, and vil-
lages, was 42,000 kilometres

•  In 2007, Prince Radu gave thirty-one 
lectures about Romania in towns 
throughout the country, plus another 
ten in towns on four continents. 

By Govt. Decision no. 33/17 January 2007, the sum of 720,000 Romanian lei was added to budget of the Ministry of Foreign Affairs in order to finance the Special 
Representative of the Romanian Government project.  From this sum, 372,670 lei were expended as follows:

   

The sum of 347,330 Romanian lei was reimbursed to the budget of the General Secretariat of the Government.

Expenses 2007

Nr. crt. Expenses Lei

1 Travel abroad 196.229,29

2 Travel in Romania        174.16,21

3 Protocol, telephone bills, internet, press, purchases, 
official dinners        

159.024,5 
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Cristian Cosmin

Position
Adviser

Area
PR, International Relations

Date of appointment
11 December 2006

Education
 Postgraduate academic studies in Com-

munication and Public Relations – 
National School of Political and 
Administrative Studies, Bucharest; 
Graduate of the Academy of Eco-
nomic Studies, Bucharest

Date and Place of Birth
9 April 1976, Bucharest

Contact details
Mobile: +40 720 072 777
E-mail cristiancosmin@princeradu.ro;  

cristcos@yahoo.com
Tel.   + 40 21 222 1366
Fax:  + 40 319 25 33

Alexandru Oprean
Capitain (I.)

Position
Adviser

Area
Defence, liaison officer in relations with 
central and local public administration

Date of appointment
1 October 2007

Education 
 Graduate of the Nicolae Bălcescu Infan-

try and Chemistry Military Institute, 
Sibiu, 1997; Peace Support Opera-
tions course – PfP Centre, Ankara, 
1999; Advanced German Language 
Course – Academy of Defence, 
Vienna, 2000; Specific Training 
Course, Germany, 2002; Opera-
tion Enduring Freedom – Kabul, 
Afghanistan, 2004-2005; Advanced 
Infantry Officers Course, Fort Ben-
ning, USA, 2006

Date and Place of Birth 
8 April 1974, Şebeş, Alba.

Contact details
Tel. +40 21 2221366
Fax  +40 21 3192533
Mobile + 40 729 889523
E-mail alexandruoprean@princeradu.ro 

Florin Gherasim

Position
Adviser

Area
Relations with central and local insti-
tutions

Date of appointment 
21 February 2008

Education
Gheorghe Asachi Technical University, 

Jassy, Faculty of Electronics and 
Telecommunications, Applied 
Electronics; Bucharest Polytechnic 
University, Faculty of Electronics 
and Telecommunications, MA in 
Micro-Systems; Course in Social 
Communication and Public Rela-
tions, Bucharest University

Date and Place of Birth
13 February 1978, Botoşani

Contact details
Tel.  + 40 21 222 13 66
Fax  + 40 319 25 33
Mobile  +40 729 889 524
E-mail floringherasim@princeradu.ro

Cristina Parii

Position 
Consultant

Area 
Office agenda, secretariat

Date of appointment 
1 August 2005

Education 
Third-year student at the Faculty of Pub-

lic Relations and European Studies, 
Bucharest; Graduate of the Faculty 
of Industrial Chemistry, Gheorghe 
Asachi University, Jassy; Mihai Emi-
nescu Theoretical Lycée, Botoşani

Date and Place of Birth 
16 January 1978, Botoşani

Contact details
Tel. fix + 40 21 222 13 66
Fax + 40 21 319 25 33
Mobile + 40 743 061 033
E-mail cristinaparii@princeradu.ro 

cristinaparii@yahoo.com

Mr Ion Geantă and Mrs Nicoleta Tăbăcelea are part of our team. In the period March 2005-May 2007,  
Lieutenant Commander Engineer Ovidiu Mihalache was an adviser to the Special Representative of the Romanian Government.  

In the period June 2005-February 2008, Mr George Totoescu was an adviser to the Special Representative of the Romanian Government.

The selection, processing and elaboration of the texts was carried out by Cristian Cosmin, adviser to HRH Prince Radu of Romania.
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