REUNIUNEA PREGĂTITOARE A CELUI DE-AL DOILEA SUMMIT UE-CELAC
BUCUREŞTI, 26-27 MAI 2014

INFORMAȚII UTILE
|Condiții de călătorie în România |

Începând cu anul 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene, prin urmare
cetățenii UE pot călători în țara noastră doar cu buletinul sau pașaportul. Pentru a consulta lista
statelor ai căror cetățeni necesită obținerea unei vize pe lângă documentele de călătorie pentru a
intra pe teritoriul României (în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr.539/2001), vă
invităm să consultați pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea “Regimul de
vize pentru România”: http://www.mae.ro/en/node/2040

| Transportul în București |
Aeroportul Otopeni (denumit și ”Henri Coandă”) se află pe DN1, la 17km nord de capitală.
Pentru a comanda rapid un taxi, vă sfătuim să folosiți ecranele tactile amplasate în terminalul
sosiri, acestea afișând timpul în care taxiul sosește la destinație și numărul de referință.
De asemenea, pentru a ajunge în centrul orașului se mai poate lua autobuzul 783, care sosește la
un interval de 30 de minute pe timpul zilei, respectiv 40 de minute noaptea. O altă alternativă
este autobuzul 780 spre Gara de Nord, care circulă la un interval de 30 de minute între orele
05:15 – 23:00. Înainte de a vă urca în autobuz trebuie să cumpărați un Card Activ. Costul unei
călătorii dus-întors până în oraș este de 7 RON + 3.70 RON prețul cardului. Acesta poate fi
reîncărcat la orice ghișeu RATB aflat în apropierea stațiilor de autobuz și se poate folosi pentru
toate mijloacele de transport din capitală.

Prețul unei călătorii cu autobuzul în București este 1.3 RON. Totodată, nu uitați că aceste carduri
se reîncarcă înainte de urcarea în mijlocul de transport. Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele
circulă între orele 04:30-23:00, în timp ce autobuzele de noapte – ce pleacă din Piața Unirii –
circulă din oră în oră. De asemenea, metroul circulă zilnic între orele 05:00 -23:00, prețul unui
bilet cu 2 călătorii fiind de 4 RON ; se poate opta și pentru varianta biletului cu 10 călătorii la
prețul de 15 RON, cât și pentru abonamentul de o zi.

| Informații practice |
Moneda națională a României este LEUL, cunoscut sub abrevierea de RON. Bancnotele au
valori de 1, 5, 10, 50, 100, 200 și 500 de lei, iar monedele de 1, 5, 10, respectiv 50 de bani.
Valuta străină poate fi schimbată la casele de schimb valutar autorizate. De asemenea,
aeroporturile internaționale și unele hoteluri mai mari oferă servicii de schimb valutar. Deși unii
vânzători sau șoferi de taxi pot accepta plăți efectuate în dolari, Euro etc., regulamentul Băncii
Naționale a României prevede că plățile pentru bunuri și servicii achiziționate în țara noastră
trebuie realizate în moneda națională.
Curentul electric din România are o tensiune nominală de 230 V, iar un adaptor este necesar
pentru dispozitivele non-europene. Nu uitați că adaptoarele simple nu transformă voltajul sau
frecvența curentului.
| Apelare internațională |
- Pentru a efectua apeluri naționale formați:
0 + 21 + numărul de telefon din 7 cifre (valabil pentru București)
0 + prefixul județului + numărul de telefon din 6 cifre ( valabil pentru restul țării)
- Pentru a efectua apeluri internaționale formați:
00 + prefixul de țară + prefixul de județ + numărul de telefon

- Pentru a telefona dintr-o țară străină în București formați:
Codul de acces internațional + prefixul de țară al României (40) + 21 + numărul de telefon din 7
cifre
- Pentru a telefona dintr-o țară străină în orice alt oraș din România formați:
Codul de acces internațional + prefixul de țară al României (40)+ prefixul de județ+ numărul de
telefon din 6 cifre
România are mai mulți furnizori de acces la internet care oferă servicii avansate, precum ar fi
mesageria virtuală prin intermediul telefonului mobil, serviciile de roaming internațional și
altele.
De asemenea, pentru a proteja mai bine bunurile valoroase, vizitatorii sunt sfătuiți să-și lăse
obiectele respective și documentele de călătorie în seiful hotelului și să se ferească de hoții de
buzunare.
Numărul unic de apel pentru situaţii de urgență este 112.

| Opțiuni de cazare |
Capitala oferă numeroase opțiuni de cazare ce satisfac gusturile fiecărui turist. Printre
recomandările hotelurilor de 5 stele se numără:


Athenee

Palace

Hilton

-

Str.

Episcopiei,

nr.

1-3,

tel.

(+4).021.303.37.77,

www.hiltonbucharest.com


Carol Parc - Aleea Suter 23-25, tel. (+4)021.336.33.77, www.carolparchotel.ro



Crowne

Plaza

Bucharest

-

B-dul

Poligrafiei

1,

tel.

(+4)021.224.00.34,

www.crowneplaza.com/bucharest


Epoque - Str. Intrarea Aurora 17C, tel. (+4)021.312.32.32, www.hotelepoque.ro



Grand

Hotel

Continental - Calea Victoriei 56, tel. (+4)0372.01.03.00, www.grandhotelcontinental.ro


Howard Johnson Grand Plaza Bucharest Hotel (Calea Dorobantilor 5-7, tel. (+4) 021 201
50 00, www.hojoplaza.ro



Intercontinental - B-dul Nicolae Bălcescu 2-4, tel. (+4) 021 310 20 20,
www.intercontinental.com/bucharest



JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Calea 13 Septembrie 90, tel. (+4) 021 403 00 00,
www.jwmarriott-bucharest.com



Novotel Bucharest City Centre - Calea Victoriei 37B, Universitate, tel. (+4) 021 308 85
00, www.novotel.com



Pullman Bucharest World Trade Center - P-ta Montreal 10, tel. (+4) 021 318 30 00,
www.pullman-hotels.com



Radisson

Blu

-

Calea

Victoriei

63-81,

tel.

(+4)

021

311

90

00,

www.radissonblu.com/hotel-bucharest
Alte alegeri excelente (cu tarife de cazare >150 €/noapte) sunt hotelurile:


Alexander - Sos. Pipera-Tunari 1/VI, tel. (+4) 021 569 51 10/(+4) 021 569 51 19,
www.alexanderhotel.ro



Cismigiu - B-dul Regina Elisabeta 38, el. (+4) 031 403 05 00, www.hotelcismigiu.ro



Marshal

Garden

-

Calea

Dorobanti

50B,

,

tel.

(+4)

021

319

44

44,

www.hotelmarshalgarden.ro


Parliament - Str. Izvor 106, tel. (+4) 021 411 99 90, www.parliament-hotel.ro



Ramada Bucharest Park

- B-dul Poligrafiei 3-5, tel. (+4) 021 549 20 00,

www.ramadabucharestparc.ro
În cazul în care optați pentru hoteluri cu tarife de cazare curpinse între 100-150€, puteți alege
dintre:


Angelo Airporthotel Bucharest - Calea Bucurestilor 283, tel. (+4) 021 203 65 00,
www.angelo-bucharest



Berthelot

- B-5,

Str. General Berthelot 9, tel. (+4) 031 425 58 60/(+4) 0771 65 40 09, www.hotelberthelot


Capital Plaza

- B-dul Iancu de Hunedoara 54, tel.(+4) 0372 08 00 80,

www.capitalplaza.ro


Duke - B-dul Dacia 33, tel. (+4) 021 317 41 86/(+4) 021 317 41 87, www.hotelduke



Opera - Str. Ion Brezoianu 37, tel. (+4) 021 312 48 55, www.thhotels.ro



Residence Arc de Triomphe - Str. Clucerului 19, tel. (+4) 021 223 19 78/(+4) 0372 15 07
00, www.residencehotels.com.ro

Nu în ultimul rând, vă prezentăm mai jos opțiunile de hoteluri cu un tarif de cazare sub
100€/noapte:


Boutique Hotel Monaco - Str. J. L. Calderon 74, tel. (+4) 021 310 56 68,
www.hotelmonaco.ro



Caro - B-dul Barbu Văcărescu 164A, tel. (+4) 021 208 61 00, www.carohotel.ro



Europa Royale Bucharest - Str. Franceza 60, tel. (+4) 021 319 17 98,
www.europaroyale.com



Golden Tulip Victoria Bucharest

- Calea Victoriei 166, tel. (+4) 021 212 55 58,

www.goldentulipbucharest.com


Hotel Nonna Mia

- Str. Chile 10, tel. (+4) 021 231 22 83/(+4) 0728 60 22 83,

www.nonnamia.ro/hotel-nonnamia


Ibis Palatul Parlamentului - Str. Izvor 82-84, tel.(+4) 021 401 10 00, www.ibishotels.ro



Minerva - Str. Gheorghe Manu 2-4, tel. (+4) 021 311 15 55, fax (+4) 021 312 39 63,
www.minerva.ro



Rembrandt - Str. Smardan 11, tel. (+4) 021 313 93 15, www.rembrandt.ro

Dacă preferați în schimb hostelurile și pensiunile la prețuri mai accesibile, puteți alege din
următoarele:


Flower`s B&B - Str. Plantelor 2, tel./fax (+4) 021 311 98 48, www.flowersbb.ro



Vila 11 - Str. Institutul Medico Militar 1 tel. (+4) 0722 49 59 00



X Hostel - Str. Balcesti 9 tel. (+4) 021 312 76 13, www.xhostel.eu

Pentru

mai

multe

informații despre hoteluri și facilitățile de cazare vă sugerăm să accesați pagina oficială a
Biroului

de

Turim

al

României,

secțiunea

”opțiuni

de

cazare”:

http://www.romaniatourism.com/hotels/index.asp

Locația evenimentului |
Reuniunea pregătitoare celui de-al doilea Summit EU-ALC se va desfășura la sediul Institutului
de Studii Latino-Americane din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
(SNSPA), situată pe strada Povernei, nr.6, sector 1.
La această locație se poate ajunge cu ușurință folosind orice mijloc de transport, cea mai rapidă
modalitate fiind metroul ( până la stația Piața Victoriei), apoi autobuzul
( 381, 122 sau 300) până la stația Orlando, urmat de 2 minute de mers pe jos. De asemenea,
drumul pe jos de la stația de metrou Victoriei până la Institut durează 5 minute. Dacă veniți
dinspre Piața Romană, puteți lua autobuzul 300 o stație, până la ”Povernei” și ulterior merge 2
minute pe jos.
De asemenea, dacă optați pentru a veni cu taxiul, vă recomandăm următoarele companii de taxi,
ce au și operatori vorbitori de limba engleză:


Cobalcescu – tel: 021 9451



Confort – tel: 021 9455



Cristaxi – tel: 021 9461



Leone – tel: 021 9425



Meridian – tel: 021 9444



Mondial – tel: 021 9423



Speed Taxi – tel: 021 9477



Taxi As – tel: 021 9435



Taxi Total – tel: 021 9424



Autogeneral – tel: 0219401

Vă prezentăm mai jos harta metroului bucureștean și a traseului până la locația
evenimentului:

http://www.snspa.ro/informatii-de-interes-public

http://www.metrorex.ro/harta_p777-1

Informaţii turistice
Acoperind o suprafață de 238 39192 km² (comparabilă cu cea a Marii Britanii, însă mai mică
decât a statului american Oregon), România este cea mai mare țară din sud-estul Europei și se
învecinează la nord-vest cu Ungaria, la sud-vest cu Serbia, cu Bulgaria la sud, cu Marea Neagră
la sud-est, iar cu Ucraina și Republica Moldova la nord și est.
Teritoriul României se împarte aproape exact între lanțul Munților Carpați ( cunoscuți ca Alpii
Transilvăneni), care traversează centrul țării, dealurile și podișurile bogate în livezi și vii,
respectiv câmpiile fertile, favorabile practicării agriculturii.
Principalele atracții turistice din România includ: Delta Dunării - a doua cea mai mare și mai
bine conservată deltă din lume, ce adăpostește peste 5.500 de specii de floră și faună; rezervațiile
naționale din Munții Carpați oferă numeroase opțiuni pentru experiențe interesante în aer liber,
cum ar fi practicarea alpinismului, călăria, agroturismul, explorarea peșterilor sau studiul
speciilor de plante protejate; stațiunile de la Marea Neagră; castele și cetăți impresionante
precum: Castelul Peleș din Sinaia, Cetatea Râșnov, Castelul Bran, Biserica fortificată de la
Cisnădie, Castelul Corvineștilor din Hunedoara, Cetatea Făgărașului, bisericile săsești fortificate
din Biertan, Câlnic, Darju, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor și Viscri desemnate de către UNESCO
ca parte a Patrimoniului Mondial; mănăstirile pictate din Bucovina (nord-estul România); orașele
Brașov, Sibiu, Cluj Napoca, Sighișoara, Bistrița, Mediaș, Sebeș - ce ilustrează bogatul
patrimoniu medieval al țării; satele tradiționale românești, bogate în arhitectură, tradiții și istorie,
sau locurile de tratament de la Băile Felix, Bazna, Eforie Nord, Mangalia, Ocna Sibiului și
Sovata - loc unic în Europa.
Bucureștiul, capitala României și centrul său politico-administrativ, financiar, cultural și
științific este cel mai mare oraș din țară, totalizând peste 2,3 milioane de locuitori. Populat încă
din 500 î.Hr. și atestat documentar pentru prima dată în 1459, despre orașul București se spune
că a fost fondat pe malurile râului Dâmbovița de către un păstor pe nume Bucur. Orașul care a
devenit ulterior cunoscut sub numele de "Micul Paris" datorită somptuoaselor sale clădiri în stil

Belle

Époque este în ziua de azi

o metropolă zgomotoasă și agitată. Printre atracțiile sale turistice se numără Casa Presei Libere,
Arcul de Triumf, Calea Victoriei- cea mai veche și una dintre cele mai frumoase străzi din oraș,
Palatul Cantacuzino, Piața Revoluției, Cercul Militar, Muzeul Național de Istorie, Ateneul
Roman, Hotelul Athenée Palace, Biserica Kretzulescu, Muzeul de Artă Națională, Palatul CEC și
multe altele.

Farmecul unic al orașului este poate cel bine reflectat de către centrul său istoric: zona Lipscani numită așa după numit după numeroșii comercianți germani din Lipsca sau Leiptzig - găzduiește
acum o varietate de galerii de artă, magazine de antichități, cafenele si restaurante des frecventate
de turiști. De asemenea, merită vizitate ruinele bisericii construite în secolul al XV-lea de către
Vlad Țepes - cunoscut ca Dracula, Hanul lui Manuc, Carul cu bere, cât și actualul sediu a Băncii
Naționale a României.
Alte puncte de atracție din capitală sunt locașurile de cult (precum Biserica Apostolilor,
Biserica Mitropoliei, Biserica Stavropoleos, Catedrala Sf. Iosif, Biserica Sf. Nicolae), muzeele
(Muzeul Colecțiilor de Artă, Palatul Cotroceni și Muzeul George Enescu, Muzeul de Istorie
Naturală ”Grigore Antipa”, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie, Muzeul
Militar Național, Muzeul Satului etc) sau încântătoarele sale parcuri și grădini publice, precum
Grădina Cișmigiu, Grădina Botanică, Parcul Herăstrău sau Parcul Carol I. Dacă doriți să
cunoașteți rapid centrul Bucureștiului și principalele locuri de interes în mai puțin de o oră,
autobuzele zilnice ce fac turul orașului reprezintă o alternativă perfectă.
Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați pagina oficială a biroului de turism a
României: http://www.romania.travel/

