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Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști

Bursele Europene JTI pentru Jurnaliști fac parte din programul lansat de JTI în anul 
2000  cu  scopul  de  a  sprijini  dezvoltarea  și  specializarea  presei  românești,  prin 
promovarea unor standarde și practici jurnalistice de excelență și întâlniri cu oficiali ai 
Uniunii Europene. Programul de burse JTI pentru jurnaliști a ajuns la a paisprezecea 
ediție și la a șaptea europeană.

Beneficiarii ediției 2013–2014 vor fi jurnaliști tineri cu experiență în presa scrisă, radio 
sau TV. 

Selectarea bursierilor JTI urmează să se facă ținându-se cont de reputația acestora, 
experiența  profesionala,  un  interviu  cu  organizatorii,  precum  și  pe  baza  a  trei 
materiale scrise, atașate prezentului formular. In situatia materialelor audio/video se 
va atasa si transcrierea programelor/emisiunilor depuse la dosar.

Programul  ediției  2013–2014  a  Burselor  Europene  JTI  pentru  Jurnaliști 
cuprinde: 

Trei  zile  de  training  în  România  (zona  Brașov)  cu  traineri  și  lectori  specializați, 
profesori  universitari,  experți  și  ziariști  specializați  în  economie.  Domenii  de 
expertiză :  comunicare,  jurnalism,  economie  generală  și  economie  comunitară, 
legislația  Uniunii  Europene,  instituții  și  regulamente  ale  Uniunii  Europene, 
diseminarea informațiilor în media.

O vizită de studii de o săptămână la instituțiile Uniunii Europene și întâlniri cu oficiali 
ai Uniunii Europene. 

Trei săptămâni de Internship la una dintre agențiile de presă europene*. 

* După fiecare stagiu se va face o selecție a participanților la etapa următoare.
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Fundația Euromonitor pentru Excelență

este  persoană  juridică  de  drept  privat,  fără  scop  patrimonial,  scopul  principal  al 
acesteia fiind acela de a promova, susține și recunoaște importanța fundamentală în 
cadrul societății  românești de astăzi a excelenței,  a elitei,  a dezvoltării  durabile,  a 
responsabilității  sociale  precum  și  a  managementului  schimbării  și  a  progresului 
socio-economic. 

JT International Romania (JTI) 

este membră a Grupului  Japan Tobacco (JT),  producător mondial  de produse din 
tutun. JTI comercializează trei dintre cele mai vândute cinci mărci la nivel mondial  : 
Winston, Mild Seven și Camel. Alte mărci internaționale includ Benson & Hedges, Silk 
Cut, Sobranie of London, Glamour și LD. Având sediul central la Geneva (Elveția) și 
vânzări nete de 9,6 miliarde USD în anul fiscal incheiat la 31 decembrie 2009, Japan 
Tobacco International are peste 25.000 de angajați și operațiuni în 120 de țări. Pentru 
mai multe informații, vizitati www.jti.com. 

Ad Media Consult s.r.l. 

este  o  agenție  antreprenorială  care  furnizează  servicii  de  mediarelations, 
mediatraining, publishing, organizare de evenimente. Are în portofoliu și activități de 
management de proiect în beneficiul unor companii autohtone sau multinaționale. 
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Bursele Europene JTI 
pentru Jurnaliști 
/ 2013–2014
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Nume_____________________________  Prenume___________________________

Sex M/F_ _____Stare civilă ______________________________________________

Locul și data nașterii__________________________________ /_________________

Cetățenie _____________________________________Pașaport nr. ______________

Adresa 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Telefon __________________________________ E-mail _______________________

Angajator, adresă sediu 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Telefon serviciu :______________Fax______________E-mail __________________
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Loc pentru 
foto



Funcție /Responsabilități________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Educație (începând cu cea mai recentă instituție absolvită)
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Experiență profesională (începând cu actuala /ultima) 

Companie / Organizație                 Denumire poziție                               Perioada 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Pe o foaie separată de hârtie vă rugăm să detaliați ceea ce ați dori să învățați în 
perioada stagiului  de studii  de la Bruxelles, iar  dacă deja cunoașteți o organizație 
având sediul la Bruxelles și cu care v-ați dori să colaborați, vă rugăm să menționați 
numele, precum și coordonatele acesteia. 

Vă rugăm să menționați orice distincții jurnalistice, nominalizări sau premii obținute 
de-a lungul timpului în cariera dumneavoastră și pe care le considerați relevante în 
procesul  de  selecție  pentru  ediția  2013  –  2014  a  Burselor  Europene  JTI  pentru 
Jurnaliști. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vă rugăm să atașați  trei  scrisori  de recomandare din partea persoanelor  cu care 
lucrați sau ați lucrat în cariera dumneavoastră. 

Cum ați aflat despre organizarea Burselor Europene JTI pentru Jurnaliști? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Confirm faptul că informațiile detaliate în prezentul document sunt reale și confirm cu 
acuratețe cele declarate 

Semnătura : ________________________________ Data : _________________

Fundația Euromonitor pentru Excelență
Calea Floreasca, Nr.167, Etaj 4, Sector 1

București, România
http://www.euromonitor.ro



Nicio aplicație nu va fi luată în considerare dacă nu cuprinde toate cerințele conținute 
în prezentul formular, inclusiv scrisorile de recomandare.

Nicio aplicație nu va fi acceptată prin e-mail sau fax, dacă ulterior nu va fi trimisă în 
original prin poștă, curier sau personal. 

Vă rugăm să trimiteți formularul de înscriere cu materialele aferente către Ad 
Media Consult srl, 

Adresa : 
Strada Erou Iancu Nicolae, 
nr.103, Vila İ-2, Comuna  Voluntari, 
Județul Ilfov, Cod poștal 077190.

Persoana de contact : 
Irina Apostol, 
Tel : 0040721201559, 
Fax : 0040318164770 
E-mail:  irina.apostol@admediaconsult.ro. 

Documentatia in format electronic se va trimite la adresa: burse@euromonitor.ro. 

Pentru detalii  suplimentare  vă  puteți adresa Fundației Euromonitor  pentru 
Excelență,  Telefon:  +40  731351301  /  Fax:  0040212116641  sau  e-mail: 
burse@euromonitor.ro
.
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