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Costul învățământului superior pentru studenți variază în mod considerabil în Euro-
pa, indică un raport publicat pe 10 septembrie de Comisia Europeană. Cele mai ridi-

cate taxe de școlarizare se înregistrează în Anglia, unde studenții plătesc până la 
9.000 GBP (aproximativ 11.500 EUR) pe an universitar, în timp ce în nouă țări 

(Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Grecia, Malta, Norvegia, Regatul Unit, Scoția 
și Suedia) în majoritatea cazurilor nu se percep taxe. Țările nordice se numără prin-

tre cele mai generoase, deși Finlanda și Suedia au urmat recent exemplul Danemar-

cei, introducând taxe pentru studenții internaționali. Toate țările, cu excepția Islan-
dei și Norvegiei, percep taxe pentru studenții originari din afara Europei. 
 

Multe dintre țările în care nu se percep taxe pentru 

studenți, cum sunt Austria, Regatul Unit (Scoția) și 
țările nordice, oferă de asemenea un sprijin consis-

tent studenților, sub forma unor burse de întreținere 

și a unor împrumuturi, de exemplu (a se vedea Prin-
cipalele puncte ale raportului). Aceste informații pri-

vind taxele de școlarizare sau taxele de școlarizare și 
sprijinul acordat pot fi consultate deja online de către 

studenții care doresc să compare costul studiilor lor 

în diferite țări europene. 
 

Raportul subliniază faptul că există diferențe majore în ceea ce privește sprijinul 
acordat studenților: sprijinul este substanțial în Germania, țările nordice și Regatul 

Unit, în timp ce acesta este limitat în cazul studenților din Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Ungaria, Letonia și Lituania. Există, de asemenea, diferențe semnificative 

cu privire la studenții care au dreptul la sprijin: subvențiile pot fi distribuite în 

funcție de necesități sau pot fi puse la dispoziția tuturor. În aproximativ jumătate 
dintre țări, alocațiile familiale și avantajele fiscale acordate părinților studenților 

constituie un element semnificativ al pachetului global de sprijin pentru studenți.  
 

Principalele puncte ale raportului 

 
▪ TAXE 

- Cele mai mari taxe  
Cele mai ridicate taxe sunt percepute în Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda 

de Nord). Până în 2012, nivelul taxelor se ridica la 3.375 GBP pe an pentru cursurile 
de licență. Din septembrie 2012, în Anglia acest nivel a crescut, noul nivel de bază 

al taxelor de școlarizare fiind de 6.000 GBP, iar cel maxim de 9.000 GBP. Studenții 

din Anglia primesc un împrumut pentru a-și plăti taxele și nu sunt obligați să îl ram-
burseze până când nu au un loc de muncă relativ bine plătit.  
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Cu toate acestea, în Țara Galilor, costurile suplimentare pentru taxele de școlarizare ale studenților care au domiciliul 
în Țara Galilor sunt plătite de Guvernul galez, inclusiv în cazul în care studenții nu studiază pe teritoriul Țării Galilor. 

Pe de altă parte, în Irlanda de Nord, taxele vor fi indexate în funcție de rata inflației, acestea situându-se la nivelul 

de 3.465 GBP în anul universitar 2012-2013.  
 

- Gratuități  
La cealaltă extremă se află 9 țări în care studenții nu plătesc taxe de școlarizare (exclusiv studenții internaționali care 

provin din afara UE/SEE). Acestea sunt Austria, Cipru (studii de licență) Danemarca (cu excepția studenților cu 

frecvență parțială), Finlanda, Grecia și Malta (studii de licență), Norvegia, Regatul Unit (Scoția) (studii de licență) și 
Suedia. În Germania, pentru anul universitar 2012-2013, landurile (Bavaria și Saxonia Inferioară) percep taxe, iar în 

celelalte 14 landuri nu se percep taxe.  
 

- Taxele de școlarizare pentru studenții internaționali  

Pentru studenții care provin din afara Uniunii Europene, nivelurile taxelor sunt de obicei mai ridicate. Acestea sunt în 
general stabilite de instituțiile de învățământ superior, deși în unele țări (Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Româ-

nia) există norme stabilite la nivel central care reglementează nivelurile taxelor. 
În șase țări (Republica Cehă, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein și Norvegia) studenții din afara Uniunii Europene 

sunt supuși aceluiași regim ca cei din Uniunea Europeană în ceea ce privește taxele.  
 

- Diferențele între taxe în funcție de cicluri  

Nivelurile taxelor sunt în general mai ridicate pentru studiile de masterat (al doilea ciclu) decât pentru studiile de 
licență (primul ciclu); de asemenea, numărul studenților care plătesc taxe în al doilea ciclu este mai mare. În Grecia, 

Cipru, Malta și Regatul Unit (Scoția), se percep taxe numai pentru al doilea ciclu, nu și pentru primul, iar pentru stu-
diile de masterat se percep de regulă taxe mai mari în Irlanda, Franța, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovenia și Regatul 

Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord).  
 

▪ SPRIJINUL PENTRU STUDENȚI 

Sprijinul pentru studenți îmbracă diferite forme și urmărește satisfacerea unor necesități diferite în funcție de țară. 
Cu toate acestea, cele mai întâlnite forme de sprijin sunt bursele și împrumuturile, care uneori sunt acordate şi si-

multan.  
 

- Burse  

Toate țările, cu excepția Islandei și Turciei, acordă unele tipuri de burse cel puțin unei anumite părți a populației 
studențești. În Turcia se aplică reduceri de taxe pentru o parte a studenților, dar nu se acordă burse. În alte țări, 

probabilitatea acordării unei burse există într-un număr mare de situații. În Danemarca, Cipru și Malta, toți studenții 
primesc burse. În Finlanda, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) 

majoritatea studenților beneficiază de burse. În marea majoritate a țărilor (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, 

Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Portugalia, România, 
Regatul Unit ,Scoția, Slovacia, Spania), doar un număr redus de studenți beneficiază de burse. Procentajul variază 

între 1% din populația studențească, în Grecia, și aproximativ 40% în Ungaria.  
 

- Împrumuturi  

Deși, în mod teoretic, în toate țările poate fi posibilă obținerea de împrumuturi de către studenți, acestea sunt con-
siderate ca fiind o caracteristică de bază a sistemelor de sprijin pentru studenți dacă mai mult de 5% din populația 

studențească contractează un astfel de împrumut. Acest lucru este valabil în 16 țări: Bulgaria, Danemarca, Germa-
nia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit (în toate părțile), 

Islanda, Norvegia și Turcia.  
 

Context 

Raportul este elaborat la solicitarea Comisiei Europene de către rețeaua Eurydice, care cuprinde 38 de unități 
naționale situate în cele 34 de țări participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții (statele membre ale 

UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și administrată de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE. Începând din acest an, evidența taxelor de 
școlarizare pentru studenți și a sprijinului financiar acordat studenților va face obiectul unui raport anual pentru a 

ține seama de evoluția acestora. 
 

Sursa: www. ec.europa.eu  
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Dispozitive medicale mai sigure şi mai eficiente 
 

De la simplii plasturi adezivi până la cele mai sofisticate aparate de sprijinire a funcțiilor vitale, dispozitivele medicale 

și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro sunt esențiale pentru sănătatea și pentru calitatea vieții noastre. 
Pentru a se asigura că aceste dispozitive deservesc necesitățile cetățenilor europeni în condiții de siguranță, Comisia 

Europeană a propus pe 26 septembrie două regulamente adecvate cerințelor actuale, mai transparente și mai bine 
adaptate la progresul științific și tehnologic. Noile norme urmăresc să asigure că pacienții, consumatorii și cadrele 

medicale pot beneficia de avantajele utilizării unor dispozitive medicale sigure, eficiente și inovatoare. Sectorul dispo-

zitivelor medicale este caracterizat printr-un nivel mare de inovare, în special în Europa, valoarea estimată a pieței 
fiind de aproximativ 95 miliarde de euro. 
 

Comisarul pentru sănătate și consumatori, John Dalli, a declarat: „Doar cu 
câteva luni în urmă, toată lumea a fost șocată de scandalul implanturilor ma-
mare frauduloase, care au afectat zeci de mii de femei din Europa și din în-
treaga lume. În calitatea noastră de factori de decizie, trebuie să facem tot 
posibilul pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată. Acest scandal a 
afectat încrederea pacienților, a consumatorilor și a cadrelor medicale în 
siguranța dispozitivelor, pe care ei se bazează în fiecare zi. Propunerile adop-
tate azi înăspresc semnificativ controalele, pentru a se asigura că doar dispo-
zitivele sigure sunt introduse pe piața Uniunii Europene, favorizând în același 
timp inovarea și contribuind la menținerea competitivității în sectorul dispozi-
tivelor medicale.” 
 

Cine vor fi beneficiarii? 

 Pacienții și consumatorii, întrucât toate dispozitivele vor trebui să facă obiectul unor evaluări detaliate privind 

siguranța și performanțele înainte de a putea fi vândute pe piața europeană. Procesele de control sunt radical 

înăsprite, dar continuă să asigure un acces rapid al pacienților și consumatorilor europeni la dispozitive inovatoare și 
eficiente din punct de vedere al costurilor. 

 Cadrele medicale vor fi mai bine informate cu privire la beneficiile pentru pacienți, riscurile reziduale și rapor-

tul general risc/beneficiu, ajutându-le să utilizeze cât mai avantajos echipamentele medicale în tratamentul și îngri-

jirea pacienților. 

 Producătorii vor beneficia de norme mai clare, de comercializare mai ușoară între țările UE și de condiții de 

concurență echitabile care îi exclud pe cei care nu respectă legislația. Noile norme sprijină inovarea în beneficiul 

pacienților și țin cont în mod special de necesitățile specifice ale numărului mare de producători mici și mijlocii din 
acest sector. 
 

Principalele elemente ale propunerilor includ: 

 sferă de cuprindere mai mare și mai clară a legislației UE, extinsă pentru a include, de exemplu, implanturi în 

scop estetic și clarificată în ceea ce privește software-ul medical. Aceasta va garanta că siguranța și performanțele 

acestor produse sunt corect evaluate înainte ca acestea să fie introduse pe piața europeană; 

 supraveghere mai strictă a organismelor de evaluare independente de către autoritățile naționale; 

 mai multe competențe și obligații pentru organismele de evaluare, pentru a asigura testarea minuțioasă și 

controale regulate ale activității producătorilor; 

 drepturi și responsabilități mai clare pentru producători, importatori și distribuitori; 

 baze de date cuprinzătoare conținând dispozitive medicale, cu informații cuprinzătoare și de interes public cu 

privire la produsele disponibile pe piața UE. Pacienții, cadrele medicale și publicul general vor avea acces la datele 

dispozitivelor medicale disponibile în Europa, permițându-le să ia decizii în cunoștință de cauză mai bune; 

 cerințe mai stricte pentru dovezi clinice, pentru a asigura siguranța pacienților și a consumatorilor; 

 adaptarea normelor la progresul tehnologic și științific, de exemplu, adaptarea cerințelor privind siguranța și 

performanțele aplicabile noilor tehnologii medicale, cum ar fi software-ul sau nanomaterialele utilizate în domeniul 

asistenței medicale; 

 o mai bună coordonare între autoritățile de supraveghere naționale, pentru a se asigura că doar dispozitivele 

sigure sunt disponibile pe piața europeană. 

 
Sursa: www. ec.europa.eu 
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Alimente: Comisia propune clarificarea normelor referitoare la  

statutul polenului în miere 

 
Comisia Europeană a adoptat pe 21 septembrie o propunere de modificare a normelor referitoare la miere în vede-

rea clarificării naturii efective a polenului, în urma unei hotărâri preliminare a Curții Europene de Justiție. În confor-

mitate cu standardele internaționale, propunerea definește polenul ca fiind un constituent natural al mierii, nu un 
ingredient al acesteia. 
 

Curtea de Justiție și-a întemeiat interpretarea pe directiva privind mierea care 

datează din 2001 și a calificat polenul ca ingredient al mierii, argumentând că 
polenul se găsește în miere mai ales datorită intervenției apicultorului. Cu toate 

acestea, propunerea Comisiei recunoaște că polenul este un constituent natural și 

nu un ingredient al mierii; acesta intră în stup ca urmare a activității albinelor și 
se regăsește în miere indiferent dacă apicultorul intervine sau nu. Prin urmare, 

întrucât polenul este considerat a fi un constituent natural al mierii, normele UE 
în materie de etichetare, care impun o listă de ingrediente, nu se aplică. 
 

Propunerea Comisiei nu va afecta concluzia Curții în ceea ce privește aplicarea legislației în cazul polenului modificat 

genetic din alimente. În special, propunerea respectivă nu modifică concluzia Curții potrivit căreia mierea care 

conține polen modificat genetic poate fi introdusă pe piață numai în cazul în care face obiectul unei autorizații elibe-
rate în conformitate cu legislația.  
 

UE produce aproximativ 13% (200.000 de tone) din cantitatea de miere realizată la nivel mondial: Spania este cel 

mai mare producător de miere (33.000 de tone), urmată de Italia, Ungaria și România (care produc fiecare aproxi-

mativ 22.000 de tone) și de Portugalia (21.000 de tone). Importurile de miere în UE se ridică la aproximativ 140.000 
de tone și reprezintă 40% din consumul total al UE.  
 

Context 

Acest aspect a apărut în contextul unui litigiu privind statutul juridic al mierii, după ce s-a constatat că mierea unui 

apicultor german conținea polen de porumb modificat genetic MON 810. Instanța germană a sesizat Curtea Euro-
peană de Justiție în acest caz în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare. La 6 septembrie 2011, Curtea Euro-

peană de Justiție a pronunțat o hotărâre în care a indicat că înțelegerea anterioară a domeniului de aplicare al 
legislației este greșită (această legislație era pe deplin aplicabilă polenului modificat genetic din miere) și că polenul 

din miere trebuie considerat ca fiind un ingredient. 
 

Sursa: www. ec.europa.eu 

 
Consumatori din UE: soluționarea cu ușurință a litigiilor transfrontaliere minore 

 
Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunități de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru 
consumatori de a obține „cea mai bună ofertă” la nivelul pieței interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face 

ca aceste oportunități să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o 
problemă cu produsele sau cu livrarea. Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare și consumatoare de 

timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiție, astfel încât aceștia să--și exercite 
efectiv drepturile. 
 

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluțiile disponibile pentru a 

soluționa litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de 2.000 EURO sau mai mici. Cu toate acestea, un nou 

raport al Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) arată că această procedură, deşi ușor de utilizat şi 
disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este puțin utilizată. Aceasta se datorează în principal faptului că judecătorii 

nu sunt la curent cu procedura – ceea ce Comisia intenționează să rezolve cu promptitudine. 
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Vicepreședintele Comisiei, Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a afir-
mat: „Consumatorii europeni ar trebui să se simtă în siguranță atunci când 
cumpără bunuri și servicii pe piața unică fără a se confrunta cu riscuri suplimen-
tare. În cazul în care apar probleme, ei ar trebui să aibă posibilitatea să le rezol-
ve în instanțele Uniunii Europene cu rapiditate și ușurință. Procedura europeană 
cu privire la cererile cu valoare redusă îi ajută pe consumatori să își recupereze 
banii din străinătate. Dar mai rămân încă multe de făcut pentru a face ca proce-
dura să fie operantă pentru consumatori. Statele membre ar trebui să se asigu-
re că sistemului lor judiciar este la curent cu procedura europeană cu privire la 
cererile cu valoare redusă, astfel încât să poată ajuta oamenii să-și rezolve cu 
succes reclamațiile.” 
 

Comisia Europeană va colabora cu statele membre pentru a asigura utilizarea efectivă a procedurii europene cu pri-
vire la cererile cu valoare redusă și va desfășura acțiuni pentru a o face cunoscută pe scară largă. Mai mulți consu-

matori ar trebui să știe de existența procedurii și să o utilizeze. Concret, Comisia: 

 va colabora cu autoritățile judiciare pentru a promova cunoașterea procedurii; 

 va emite un ghid care să ofere sfaturi practice consumatorilor și practicienilor în domeniul dreptului; 

 va ridica nivelul de conștientizare cu privire la formularele standard existente și va publica informațiile online, în 

22 de limbi oficiale ale UE, în portalul european e-justiție, pentru a face ca înregistrarea unei reclamații să fie mai 

ușoară și pentru a vedea modul în care funcționează procedura; 

 va colabora cu ECC pentru a promova în mod activ procedura în rândul consumatorilor și al judecătorilor; 

 va încuraja ECC să acorde asistență concretă consumatorilor pentru a utiliza procedura europeană cu privire la 

cererile cu valoare redusă în cazuri individuale; 

 va prezenta un raport de evaluare privind funcționarea procedurii (incluzând cheltuielile de judecată, rapiditatea 

și ușurința utilizării procedurii) și, dacă este necesar, va revizui procedura europeană cu privire la cererile cu valoare 

redusă pentru a-i asigura o funcționare mai eficientă pentru consumatori prin, de exemplu, creșterea pragului de 
2.000 EUR pentru a include reclamații cu valoare mai mare sau prin simplificarea și mai mult a formularelor standard 

utilizate pentru a reclama o problemă. 
 

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă a fost creată pentru a îmbunătăți accesul la justiție prin 

simplificarea soluționării litigiilor transfrontaliere privind cererile cu valoare redusă în materie civilă și comercială și 
prin reducerea costurilor. Este una dintre măsurile adoptate în cadrul politicii Uniunii Europene privind justiția, conce-

pută special pentru a-i ajuta pe consumatori să își exercite drepturile și să le asigure accesul la justiție în cauzele 
transfrontaliere. Procedura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009. 
 

O poveste de succes care ilustrează modul în care funcționează  

Un consumator din Austria a comandat îmbrăcăminte pentru surfing pe un site internet german. A plătit 228 EURO 

în avans, prin transfer bancar. Comerciantul nu a livrat îmbrăcămintea și nu a rambursat suma cheltuită. La sfatul 
centrului din Germania al consumatorilor europeni, consumatorul a deschis o procedură europeană cu privire la cere-

ri cu valoare redusă. Instanța competentă din Linz, Austria, a emis o hotărâre în favoarea consumatorului, care a 
fost executată de autoritățile germane din Charlottenburg. În consecință, consumatorului i-a fost rambursată suma 

corespunzătoare prețului de cumpărare. 
 

Sursa: www. ec.europa.eu  
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EVENIMENTE 
 

Ziua Cooperării Europene 
 
Secretariatul Tehnic Comun, împreună cu Autoritatea Comună de Management a Programului Operațional Comun 

România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Ro-
mânia au organizat, la Galaţi, sub egida ”Zilei Cooperării Europene” un eveniment în cadrul căruia au fost aduse în 

atenția publicului larg rezultatele obţinute în cadrul programului. 
 

Astfel, în data de 21 septembrie publicul gălăţean a avut posibilitatea să cunoască o parte din realizările proiectelor 

care s-au implementat sau sunt în curs de implementare prin Programul Operațional Comun România–Ucraina–
Republica Moldova 2007-2013, în cadrul expoziției de proiecte care s-a desfășurat în foaierul Teatrului Dramatic 

„Fani Tardini”. Cu sprijinul Consiliului Județului Galați, la finalul zilei, publicul larg s-a bucurat și de prestația deose-
bită a Ansamblului Folcloric ”Doina Covurluiului”, care a susținut un spectacol artistic pe scena Teatrul Dramatic 

„Fani Tardini”. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Meşteşuguri tradiţionale - trecut, prezent şi viitor 

 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat, în colaborare cu Centrul Europe Direct Galaţi o masă rotundă cu 
tema „Meşteşuguri tradiţionale – trecut, prezent şi viitor”, în cadrul evenimetului „Zilele europene ale patrimoniului – 

ediţia a XX-a”.  
 

Astfel, în data de 21 septembrie, la masa rotundă organizată în cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” reprezen-
tanţi ai organizatorilor, precum şi ai Centrului Cultural „Dunărea de Jos” şi ai Direcţiei de Dezvoltare Rurală Galaţi au 

adus în atenţia celor aproximativ 40 de elevi ai Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi o serie 

de aspecte referitoare la păstrarea şi practicarea meşteşugurilor tradiţionale pe teritoriul judeţului Galaţi. Elevilor le-
au fost prezentate pe suport video modalităţile de practicare a meşteşugurilor specifice zonei, ca de exemplu: olări-

tul, ţesutul, vopsitul ouălelor cu ocazia sărbătorilor pascale. 
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Ziua Europeană a Limbilor 

 
În data de 26 septembrie o serie de instituţii de învăţământ din municipiul Galaţi au sărbătorit „Ziua Europeană a 

Limbilor”. Reprezentanţi ai Centrului Europe Direct Galaţi au participat, în calitate de invitaţi, la activităţile organizate 

în cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” şi al Şcolii nr. 38 „Grigore Moisil” Galaţi. In cadrul acestor activităţi au 
fost prezentate aspecte referitoare la semnificaţia multilingvismului la nivelul Uniunii Europene precum şi la impor-

tanţa cunoaşterii unei limbi străine. 
 

 
 

CONCURSURI 
 

Juvenes Translatores: Au început înscrierile pentru concursul școlar de traducere 
 
 
 

Începând cu data de 3 septembrie 2012, liceele își pot înscrie elevii în 

concursul anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători, cunoscut 

sub numele de „Juvenes Translatores”, la adresa de internet 
ec.europa.eu/translatores. 
 

Concursul, aflat la a 6-a ediție, va avea loc în data de 27 noiembrie 

2012, simultan în toate liceele selectate. Ediția de anul acesta este des-
chisă elevilor născuți în 1995, indiferent de naționalitate, și participării a 

peste 750 de licee. 
 

Elevii (fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o pagină în funcție de alegerea exprimată 

pentru oricare dintre cele 506 combinații posibile între cele 23 de limbi oficiale ale UE.  
 

În acest an, tema textelor de tradus va fi solidaritatea între generații, pentru a marca Anul European al Îmbătrânirii 
Active și al Solidarității între Generații. Concursul a câștigat în popularitate în fiecare an, înregistrând 3.000 de 

participanți în 2011. Textele vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta câte un 
câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 2013, toți câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea premiilor. 
 

Mai multe informații: ec.europa.eu/translatores  
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Lansarea ediţiei din 2012 a concursului "Reporter European" 

 
 

 
 
 
Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează o nouă 

ediție a concursului „Reporter European”. În acest an, jurnaliștii sunt invitați să înscrie în competiție anchete și repor-
taje cu privire la una dintre cele trei teme ale concursului: impactul fondurilor europene în România, reforma Politicii 

Agricole Comune și Anul European al Îmbătrânirii Active și Solidarității între Generații. Materialele pot fi înscrise în 

cadrul celor trei secțiuni – presă audio, presă video și presă scrisă și online. 
 

Cele mai bune două materiale jurnalistice vor fi premiate la fiecare secțiune cu câte o tabletă iPad 2, indiferent de 
tema tratată. Un premiu special va fi acordat celui mai în vârstă jurnalist care va înscrie în concurs cel puţin un mate-

rial și care are peste 60 de ani. 

 
De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită în statele membre sau la instituțiile UE 

pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai 
autorităților naționale sau colegi din mass-media. 

 

Pot fi înscrise în concurs materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2012, iar termenul li-
mită pentru trimiterea acestora este 1 noiembrie 2012. 

 
Mai multe informații:  

http://ec.europa.eu/romania/focus/images/reporter_european_-_regulament_2012.pdf. 
 

Persoane de contact:  

Carmen Praja, Asistent presă - Reprezentanţa CE în România 
Tel.: + 40 21 203 54 34, e-mail: carmen.praja@ec.europa.eu  

Crina Mutu, Asistent - Biroul de Informare al Parlamentului European în România 
Tel.: + 40 21 405 08 80, e-mail: epbucarest@europarl.europa.eu   

Georgiana Petcu, Account Manager - Chelgate 

M: +40 (0)731-551643, E-mail: gp@chelgate.com  
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