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Premiile jurnaliştilor – Informaţii şi reguli specifice 
 

„Reportaj despre îmbătrânire şi relaţiile dintre generaţii” este o iniţiativă a 

Comisiei Europene. 

 
Iniţiativa premiază jurnaliştii ale căror activităţi au contribuit în mod semnificativ la o 

mai bună înţelegere a provocărilor cu care se confruntă o societate în proces de 

îmbătrânire şi a modului în care ele pot fi abordate, încurajând astfel dezbaterea publică 

şi promovând metode mai bune de formulare a politicilor. 
 

Data limită de trimitere a candidaturilor 

1 septembrie 2012 

 

Acordarea premiilor 

Premiile se acordă pentru două categorii: 

1. Presă scrisă: articole, interviuri, editoriale etc. tipărite sau publicate on-line 

2. Audiovizual: interviuri, documentare, reportaje video, povestiri etc. difuzate sau 

disponibile on-line 

 

Criterii de selecţie 

Candidaturile vor fi evaluate în funcţie de calitatea jurnalistică şi de potenţialul de a 

facilita o mai bună înţelegere publică a provocărilor pe care le ridică îmbătrânirea şi a 

posibilelor soluţii.  
 

Regulament specific 

1. Materialele trebuie să fi fost publicate/difuzate în statele membre ale UE, Norvegia, 

Islanda şi Liechtenstein, între 1 octombrie 2011 şi 31 august 2012. Participanţii 

trebuie să facă dovada faptului că materialele au fost publicate/difuzate, precizând 

data publicării/difuzării (de exemplu un fişier PDF sau o captură de ecran cu 

articolul sau data difuzării). 

2. O serie de articole publicate în cursul unei perioade pot fi înscrise în cadrul unei 

singure candidaturi, cu condiţia ca acestea să fi fost publicate în aceeaşi publicaţie 

scrisă sau online. 

3. Articolele tipărite sau on-line, precum şi materialele audiovizuale trebuie trimise în 

formatul original. 

4. Vă rugăm să consultaţi şi regulamentul general aplicabil tuturor categoriilor.  
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Premii pentru finaliştii UE 

• Locul I: 2000 € 

• Locul II: 1000 € 

• Locul III: 500 € 

 

Se vor acorda premii pentru ambele categorii. Premiile vor fi folosite pentru activităţi 

jurnalistice (de exemplu călătorii, echipament, conferinţe etc). 

Finaliştii UE din fiecare categorie vor fi invitaţi la ceremonia de acordare a premiilor de 

la Bruxelles. Costurile de călătorie sunt asigurate din orice oraş al UE.  


