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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
UE solicită intensificarea acțiunilor anticorupție
Corupția continuă să afecteze toate statele membre și este
nevoie de eforturi sporite pentru a stopa și preveni acest
fenomen, se arată într-un raport al UE publicat săptămâna
aceasta.
Corupția, adică „abuzul de putere prin care se urmărește
obținerea de foloase în beneficiul propriu”, îmbracă diverse
forme, de la corupția politicăși luarea de mită de către
funcționarii publici, până la încheierea de înțelegeri ilegale între
companii private. Fenomenul există în toate statele membre, iar
pagubele pe care le provoacă economiei europene se cifrează
anual la circa 120 de miliarde de euro.

PE dezbate și votează reguli mai stricte
pentru combaterea spălării banilor în U.E.
Traficanții de droguri, producătorii de mărfuri
contrafăcute și alte tipuri de infractori trebuie să
își spele într-un fel sau altul banii. Conform ONU,
veniturile provenite din spălarea banilor reprezintă 2,7% din PIB-ul mondial (1.600 de miliarde de dolari în 2009). Pe 11 martie Parlamentul European va dezbate în plen și vota reguli mai
stricte pentru combaterea spălării banilor în UE.
Urmăriți dezbaterea și votul în direct!
Spălarea banilor este disimularea originii ilicite a
bunurilor. Operațiunile de spălare a banilor sunt,
de obicei, structurate în trei etape:

O alimentație sănătoasă în școlile europene
UE propune consolidarea programelor destinate combaterii alimentației necorespunzătoare în rândul copiilor.
Noul sistem va reuni cele 2 programe existente care oferă finanțare
pentru distribuirea fructelor și a laptelui în școli și încurajează măsurile
educative destinate sensibilizării față de obiceiurile alimentare
sănătoase. De aceste programe beneficiază anual circa 30 de milioane
de copii.
Sub deviza „Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine”, programul va
pune mai mult accent pe metodele prin care copiii pot fi învățați să
mănânce mai sănătos și pe explicarea unor noțiuni cum ar fi producția
alimentară și deșeurile generate. Printre măsurile propuse se numără,
de exemplu, vizita la fermă.

1) plasarea (placement) în sistemul financiar a
fondurilor (de obicei lichide) care provin din activități
ilicite;
2) disimularea (layering) provenienței ilicite a
capitalurilor printr-o largă varietate de metode;

Parlamentul a aprobat ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni
Comunicat de presă - Politica vizelor − 27-02-2014
Cetățenii moldoveni vor putea curând călători în spațiul Schengen fără vize, conform unei propuneri legislative aprobate de
Parlament joi, agreate deja informal cu Consiliul. Moldova este prima țară din Parteneriatul Estic care a îndeplinit toate
cerințele pentru ridicarea vizelor, conform Planului de Acțiune pentru Liberalizarea Vizelor.
Regulamentul privind vizele din 2001 conține lista statelor non-UE ai căror cetățeni au nevoie de vize pentru a călători în
spațiul Schengen ("lista negativă") și a celor ai căror cetățeni nu au nevoie de vize ("lista pozitivă").
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Drepturile de proprietate intelectuală
Protejaţi-vă ideile de afaceri!
Aveţi o idee inovatoare care v-ar putea transforma radical activitatea? Înainte de a o face publică, ar fi bine să o protejaţi cu
ajutorul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Ideile
mari au valoare doar dacă puteţi dovedi legal că acestea vă
aparţin.
Ce înseamnă proprietate intelectuală?
Proprietatea intelectuală include produse, acţiuni sau procese
pe care le-aţi creat şi care vă oferă un avantaj competitiv.
Există trei subcategorii:
Proprietatea industrială: invenţii (brevete), mărci înregistrate,
desene industriale, noi varietăţi de plante şi indicaţii de origine
geografică
Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare şi artistice originale, muzică, programe de radio
şi televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creaţii publicitare şi de multimedia
Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidenţialitate, producţie rapidă.

Educatie si formare/Programul Erasmus Plus—Noutati
Ce este Erasmus+? Care sunt oportunităţile de finanţare pe care le oferă? Cum
beneficiază de acestea organizaţiile şi oamenii? Toate acestea sunt acum online
alături de resurse, ştiri, articole, testimoniale sau evenimente pentru toţi cei interesaţi să transforme România prin învăţare la erasmusplus.ro
Un spaţiu interactiv în care ORICINE POATE CONTRIBUI. ORICÂND! Astfel acest
portal îşi propune să devină un spatiu în care ORICINE are oportunitatea atât de a
se informa dar şi de a contribui pentru a ne sprijini reciproc.
Programul Erasmus+ este gestionat în România prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Istoria noastră este considerabil mai veche, deoarece ANPCDEFP s-a constituit prin
fuziunea Agenției Naționale Socrates și a Centrului Național pentru Programul de
Formare Profesională Leonardo da Vinci, ambele functionand încă din 1996. Începând cu anul 2007
ANPCDEFP a gestionat programele Învățare pe tot Parcursul Vieții șiTineret în Acțiune.
Misiunea noastră
T r a n s f o r m ă m

R o m â n i a

p r i n

î n v ă ț a r e !

Viziunea noastră
ANPCDEFP facilitează accesul la alternative europene de învățare continuă și activă. Pentru fiecare!
Astfel, ANPCDEFP este o organizație care crede în tine. Credem că procesul de învățare continuă și
activă îți poate fi de folos și că reprezintă esența unei Europe care promovează solidaritatea și diversitatea. De aceea noi îți oferim posibilitatea de a te dezvolta continuu (la nivel personal, organizaţional
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Finanțare/Concursuri
Concurs de fotografie: Inserați <<fotografia dvs.>> aici!
Vă pasionează fotografia? Vă invităm să ilustrați unul din articolele publicate pe site-ul Parlamentului European. În următoarele luni vom anunța
teme diferite, o dată pe lună, până la alegerile europene din mai. În fiecare lună, o fotografie câștigătoare va fi publicată de Parlament. Unul dintre câștigătorii lunari va fi invitat la Strasbourg în iulie pentru a realiza un
fotoreportaj despre Parlamentul nou ales.
Puteți trimite fotografia dumneavoastră pe email. Data limită pentru a
treia temă, „drepturile la pensie”, este duminică, 30 martie, la miezul nopții CET. Câștigătorul juriului va
fi anunțat în săptămâna ce va urma. Pentru inspirație, faceți clic pe legătura din dreapta paginii.
Dintre fotografiile primite, comitetul editorial va alege 10, din care una va fi câștigătoarea lunii – premiul
juriului. Cele 10 fotografii vor fi publicate pe platformele sociale ale Parlamentului, unde oricine își
poate vota favorita. Fotografia câștigătoare prin vot va primi premiul publicului. Autorii fotografiilor
câștigătoare vor fi invitați la prima perioadă de sesiune de după alegerile din mai, unde vor putea face
un fotoreportaj al evenimentului.
Câștigătorul temei lunii februarie - tutunul - este Tony Hernández. Fotografia dumnealui va ilustra un
articol pe care îl vom publica pe 26 februarie în dosarul nostru referitor la tutun.
Fotografiile nominalizate pentru premiul publicului așteaptă votul dumneavoastră! Votați prin
legătura din dreapta paginii.
INFODAY despre finantarile disponibile pentru sectorul “Turism”

- Bruxelles, 20 Martie

Culegerea informatiilor despre oportunitatile de finantare precum si intelegerea acurata a acestora este ceva mai usoara acum, desi ramane o
provocare pentru toti cei care dezvolta afaceri in turism.
Tocmai de aceea va fi organizata aceasta zi GRATUITA de informare. Vor fi
explicate cele mai importante programe ale Uniunii Europene referitoare
la sectorul “turism” si se va raspunde la intrebari practice pe urmatoarele
teme:



Tipul si nivelul finantarii;



Cine poate aplica;



Cum se aplica.

Tipul de actiune in sectorul “turism” eligibila pentru finantare;

Programele discutate vor include: COSME, Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul European
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Programul Europa Creativa, pentru a enumera cateva exemple.
Participarea este gratuita—Inregistrarea este obligatorie. In curand va fi publicat si programul!
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php
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Stagii de practica si joburi de vara pentru studenti la Banca

16 mar 2014

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

16 mar 2014

Programul de burse YouthActionNet Laureate Global

16 mar 2014

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Granturi pentru cercetatori independenti debutanti

25 mar 2014

Programe de formare UE-Japonia

28 mar 2014

Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri

30 mar 2014

Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)

31 mar 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

31 mar 2014

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)

31 mar 2014

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Cen-

1 apr 2014

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati in-

1 apr 2014

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

1 apr 2014
2 apr 2014

'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie

15 apr 2014
Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
Planul de activitati al Centrului Europe Direct Nord-Est pentru luna Martie, 2014
Odata cu venirea primaverii, Centrul Europe Direct Nord-Est se innoieste prin realizarea
unui portal web dedicat, ce va contine atat informatii de interes general pe teme europene,
cat si informatii despre activitatile proprii.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș va avea, la
București, un dialog cu cetățenii despre viitorul Europei, luni 17 martie 2014, între orele
11:00 – 13:00, în zona Atrium din incinta Bibliotecii Naționale a României. Ce este
integrarea europeană? Ce înseamnă a fi european? Acestea sunt numai câteva dintre aspectele pe care comisarul
european Dacian Cioloș le va discuta cu aproximativ 250 de cetățeni, care vor avea posibilitatea să-și prezinte opiniile și
preocupările, într-un dialog deschis, moderat de redactorul-șef al RFI România și realizatorul de televiziune Luca
Niculescu.La acest eveniment de anvergura nationala vor participa si reprezentanti ai CEDNE .
Pe agenda Centrului Europe Direct Nord-Est, figureaza de asemenea lansarea unui important eveniment, si anume
modulul “Decizia ta conteaza!”, dedicat elevilor de clasa a XII-a, de la liceele locale. Acest modul are rolul de a
asigura constientizarea drepturilor si obligatiilor conferite de cetatenia europeana, precum si a importantei exercitarii
dreptului la vot. Modulul de evenimente va consta intr-o serie de intalniri ce vor cuprinde prezentari si discutii pe
Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

