Concursul de redactare
„Atât de asemănători, atât de diferiți, atât de europeni.”
Știați că, în urma valurilor succesive de extindere, Uniunea Europeană (UE) a devenit
cea mai importantă economie din lume, numărând peste 500 de milioane de locuitori?
Ponderea acesteia la nivel internațional este mai mare decât oricând.
Politica de extindere a UE sprijină pregătirile de aderare a țărilor europene care aspiră
să facă parte din UE. Prin urmare, această politică sprijină transformarea Europei întrun loc mai sigur și promovează democrația și libertățile fundamentale, consolidând în
același timp statul de drept în țările care aspiră la statutul de membru al UE.
Croația, țara care a aderat cel mai recent la UE, a devenit al 28-lea stat membru în
2013. Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda
(negocierile cu Islanda au fost suspendate în urma deciziei guvernului islandez),
Kosovo*, Muntenegru, Serbia și Turcia sunt state candidate sau potențial candidate.
Unele dintre aceste state au demarat deja procesul de negociere sau așteaptă
demararea negocierilor, în timp ce altele vor dobândi statutul de membru de îndată ce
vor fi pregătite.
Comisia Europeană urmărește cu entuziasm să afle opiniile tale:
 Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni Europene extinse?
 Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor
viitorului?
Împărtășește opiniile tale răspunzând la una dintre aceste întrebări sau la ambele în
cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte și câștigă premii însemnate!

*

Această denominație nu aduce prejudicii pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999 și cu
Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.
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REGULAMENT
Eligibilitate
1. La concurs pot participa cetățenii din cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene.
2. Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani la data-limită
pentru trimiterea articolului.
3. Participanții trebuie să fie rezidenți ai unui stat membru al UE.
4. Puteți trimite eseul redactat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene
(vezi:http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_ro.htm).
5. Este obligatoriu ca toate textele să aibă o legătură evidentă cu tema
concursului.
Reguli de participare
6. La concurs pot participa persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.
Înainte de acordarea premiilor, juriul va solicita ca vârsta și cetățenia
câștigătorilor să fie verificate (prin confruntarea cu o copie a pașaportului sau a
actului național de identitate valabil).
7. Fiecare participant are dreptul să participe cu o singură lucrare în cadrul
prezentului concurs. Se acceptă numai lucrări originale. Odată trimisă lucrarea,
aceasta se consideră definitivă.
8. Lucrările pot fi trimise exclusiv în format electronic prin intermediul unui formular
de înscriere online. Un link către acest formular va fi găzduit pe site-ul web al
DG Extindere prin intermediul paginii web a concursului. Toate documentele
justificative trebuie de asemenea trimise pe cale electronică.
9. Articolul trebuie să aibă maximum 1 000 de cuvinte (inclusiv titlul lucrării, titlurile
secțiunilor și ale subsecțiunilor).
10. Fiecare participant trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii din
formularul de înscriere online.
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Când și cum trebuie trimise lucrările?
11. Termenul-limită pentru trimiterea lucrărilor este 27 februarie 2015, la amiază
(ora Europei Centrale).
Lucrările trebuie să fie trimise prin intermediul formularului de înscriere online.
12. Concurenților nu li se vor înapoia lucrările.
Drepturile de autor
13. Participantul trebuie să fie autorul și deținătorul drepturilor morale asupra
lucrării. Plagiatul, care include utilizarea neautorizată a limbajului și ideilor altui
autor sub pretenția că îi aparțin concurentului, se va solda cu descalificarea.
14. Autorul își va păstra drepturile de autor asupra lucrării, însă autorii lucrărilor
câștigătoare trebuie să permită ca lucrările lor să fie publicate și utilizate în orice
scop de Uniunea Europeană, fără a pretinde redevențe. Participanților li se va
solicita în cadrul formularului de înscriere online să bifeze o căsuță prin care își
exprimă acordul oficial privind cesiunea acestor drepturi.
Evaluarea
15. Toate lucrările vor fi evaluate la nivel național în una din limbile oficiale ale UE
din țara respectivă.
16. În urma unei evaluări pozitive, juriile naționale vor alege fiecare câte o lucrare
câștigătoare.
17. Activitatea și deliberările juriului sunt confidențiale, iar deciziile acestuia sunt
definitive.
18. Vor fi informați atât câștigătorii premiilor, cât și candidații respinși.
Premiile
19. Câștigătorii la nivel național vor beneficia de o vizită cu durata de trei zile la
Bruxelles, în Belgia, la sfârșitul lunii mai 2015. Articolele câștigătoare vor fi
totodată publicate pe site-ul web al Comisiei Europene și vor fi oferite spre
publicare principalelor redacții de presă naționale.
20. Datele exacte și programul vizitei vor fi confirmate după desemnarea
câștigătorilor.
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21. Următoarele costuri aferente vizitei la Bruxelles vor fi acoperite pentru fiecare
câștigător:
Călătoria dus-întors cu avionul la clasa economică sau călătoria dus-întors cu
trenul la clasa I, între Bruxelles și localitatea de domiciliu a câștigătorului, aflată
într-unul dintre cele 28 de state membre, mesele și cazarea, costul transportului
local în Bruxelles, taxa de intrare la activitățile organizate.
22. Câștigătorii suportă orice alte cheltuieli aferente vizitei lor la Bruxelles.
Protecția datelor
23. Toate datele cu caracter personal colectate la înscriere vor fi reținute de Direcția
Generală Extindere a Comisiei Europene, care va utiliza datele exclusiv în
scopul concursului.
Comisia Europeană se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor.
Politica în materie de „protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile comunitare” se bazează pe
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2000.
Numele câștigătorilor și titlurile lucrărilor premiate vor fi publicate și vizita la
Bruxelles a câștigătorilor este posibil să fie prezentată în presă.

Descalificare
24. Vor fi descalificate articolele care au caracter: violent, răuvoitor, sexist, rasist
sau ofensiv; care conțin orice materiale și/sau declarații care violează sau
încalcă în orice fel drepturile celorlalți.

Trimiterea lucrărilor implică acceptarea tuturor prevederilor regulamentului de
concurs.
Nerespectarea regulamentului poate duce la descalificare.

4

