
 

 
Fundatia Euromonitor pentru Excelenta  

Bucuresti, Calea Floreasca, nr.167, et.4, sector 1 
Telefon/Fax: +4021 2116641 
http://www.euromonitor.ro 
euromonitor@euromonitor.ro 

 

București 
8 decembrie 2014 
 

Comunicat de presă 
 

Fundația Euromonitor pentru Excelență a desemnat astăzi câștigătorii 
BURSELOR EUROPENE JTI PENTRU JURNALIȘTI – EDITIA 2014-2015 
 

Fundația Euromonitor pentru Excelență a anunțat astăzi cei 10 câștigători ai programului 
Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști. 
Ceremonia de decernare a diplomelor și de anunțare a celor 10 câstigători care vor pleca la 
Bruxelles într-o vizită de studiu de o săptămână, a avut loc la Bucuresti, la sediul 
Reprezentantei Comisiei Europene , în prezența Excelenței Sale, dna Angela Filote,  Șefa 
Reprezentanței Comisiei Europene în România. 
 
În urma selecției, tinerii jurnaliști care vor beneficia de stagiul de pregătire de la Bruxelles 
sunt: 
 

1. Catalin Marius Balan – Digi 24, reporter (32 ani) 

2. Mihai Banita – economica.net,  redactor (28 ani) 

3. Razvan Carcu – Romania TV,  redactor (25 ani) 

4. Vasile Munteanu – reporter Radio Vocea Basarabiei (28 ani) 

Republica Moldova  

5. Andreea Pocotila – Romania Libera,  reporter special (32 ani) 

6. Diana Toea – Ziare.com,  editor coordonator (25 ani) 

7. Oana Vasiliu – Business Review,  jurnalist (26 ani) 

 
Marii câștigători ai programului Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști, care în afara stagiului 
de pregătire la Bruxelles vor beneficia și de câte un stagiu de pregătire profesională de trei 
săptămâni în cadrul unei prestigioase organizații de presă europene, sunt: 
  

1. Dumitrita Ciuvaga – Publika Tv  reporter/prezentator stiri (25 ani) 

Republica Moldova 

2. Ina Gutu – Radio Romania Chisinau reporter (30 ani) 

3. Sorina Ionasc – Gandul.info redactor (25 ani ) 
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Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști reprezintă un program de încurajare și facilitare a 
pregătirii profesionale și se adresează jurnaliștilor care doresc să capete o expertiză 
profesională în problematica europeană. Acest program îi ajută pe participanți să 
aprofundeze înțelegerea tematicilor legate de Uniunea Europeană, cadrul de reglementare, 
funcționarea instituțiilor, relaționarea între Statele Membre precum și maniera în care este 
abordată problematica europeană de către media occidentală. 
 
Programul Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști cuprinde trei etape de pregătire 
profesională: 
• un training specializat, susținut în România de către specialiști în relații europene; 
• o călătorie de studii, de o săptămână, la Bruxelles, pe durata căreia jurnaliștii vor avea 
ocazia să se întâlnească și să discute cu oficiali ai Uniunii Europene; 
• stagii de pregătire profesională, timp de trei săptămâni, în cadrul unor prestigioase 
organizații de presă europene. 
 
Programul Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști a fost lansat în 2007, anul aderarii 
României la Uniunea Europeană, ca o continuare a programului de stagii inițiat de National 
Forum Foundation / Freedom House în anii ’90, cu sprijinul Guvernului SUA, iar ulterior, din 
anul 2000, cu finanțarea JTI. 
 
Din 2010, programul Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști este organizat de către 
Fundația Euromonitor pentru Excelență, iar începând cu anul 2011, programul s-a extins și în 
Republica Moldova. 
 
Din start, obiectivul programului a fost dezvoltarea cunoștintelor și abilităților tinerilor 
jurnaliști români, prin expunere directă la realitățile democrațiilor dezvoltate, imersiune în 
medii culturale diverse și practică profesională specializată, mai întâi în Statele Unite, iar 
ulterior la Bruxelles. 
 
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați prin e-mail: burse@euromonitor.ro, 
irina.apostol@admediaconsult.ro  
www.euromonitor.ro 
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