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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Munca nedeclarată: ce face UE pentru
abordarea problemei

Ziua Europei în România
Zeci de concerte și alte activități artistice, concursuri
sportive sau de cultură generală, 16 stații de
metrou regândite să reprezinte țări europene, peste 50 de filme în Festivalul
Filmului European, peste
160 de ONG-uri, instituții și
companii reunite la ONGFest, precum și alte acțiuni organizate în București și în țară, în întreaga lună mai aceasta este paleta de evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Europei (9 mai), (co-)organizate
de Reprezentanța Comisiei Europene și de rețeaua sa
de informare locală, Europe Direct.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă de la
Parlamentul European a votat astăzi propunerea
Comisiei de a crea o platformă europeană
pentru facilitarea cooperării între statele membre în vederea combaterii muncii nedeclarate.
Aceasta duce la distorsiuni pe piața muncii și
pierderi în finanțele publice prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale, ne-a spus
raportorul Georgi Pirinski (S&D, Bulgaria) într-un
interviu.
Munca nedeclarată este definită ca „orice activitate
plătită, legală prin natură, dar nedeclarată autorităților publice”. În 2012, munca nedeclarată se

"Ziua Europei este un bun prilej de a exemplifica diversitatea culturală a Europei, dar și de a vorbi despre sprijinul
pe care Uniunea Europeană îl oferă restului lumii. Pentru
că Uniunea Europeană nu este numai un spațiu al solidarității interne, între membrii ei, ci și al solidarității externe.
Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor
pentru dezvoltare, sprijinind 150 de țări în curs de dezvoltare. De aceea anul 2015 este Anul European al Dezvoltării,
sub egida căruia se desfășoară și evenimentele din 9-10
mai din parcul Herăstrău", a declarat Angela Filote, șeful
Reprezentanței Comisiei Europene în
România.

ridica la 18,4% din PIB-ul UE27.
„Muncitorii nedeclarați sunt expuși des la condiții de
muncă precare, printre care și exploatarea severă”,
ne-a spus raportorul Georgi Pirinski (S&D, Bulgaria). „Există și alte consecințe serioase, precum competiția necinstită, care aduce beneficii companiilor
ce profită de acest tip de muncă. În plus, există și
pierderi serioase pentru finanțele publice, datorită
neplății impozitelor și contribuțiilor sociale”, a adăugat dumnealui.

Conferința de lansare a proiectului “Economia
socială este șansa mea!”
Pe 28 aprilie 2015, Asociația pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM anunță
conferința de lansare a proiectului “Economia socială este șansa mea!”, cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul este derulat de Fundația pentru Tineri și Femei din Iași, în parteneriat
cu Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA) Suceava şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM (ADO SAH ROM) București și se
desfășoară în judeţele Iaşi, Suceava şi Bucureşti în perioada 05 Ianuarie 2015 – 31
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Institutii europene
Securitate și apărare

Summit Regional de Securitate Cibernetică la București, între 11 și 13 mai
In perioada 11-13 mai 2015, Ministerul
pentru Societatea Informațională împreună
cu Departamentul Comerțului al SUA și
Serviciul Comercial al Ambasadei SUA la
București organizează la București, la
Palatul Parlamentului, un Summit Regional
de Securitate Cibernetică.
La eveniment sunt invitate să participe 17 state din Europa
Centrală și de Sud-Est, membre sau non-membre ale UE și
NATO, care își vor prezenta politicile în domeniul securității
cibernetice, vor aborda tematici precum amenințările și vulnerabilitățile cibernetice, încercând totodată să identifice oportunități pentru colaborare internațională și regională și să facă
schimb de bune practici în domeniu.
Summitul va aduce laolaltă companii și oficiali guvernamentali, specialiști în domeniul securității
cibernetice din mediul public și privat din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația,
Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Statele Unite ale Americii și România.
http:

Comisia Europeană (CE) a solicitat joi Agenţiei Europene pentru Securitate Aeriană
(EASA) să analizeze un raport cu privire la cauzele prăbuşirii avionuui Germanwings în Alpii
francezi, în martie, în vederea unei eventuale actualizări a reglementărilor în domeniul

Potrivit concluziilor raportului preliminar întocmit de Agenţia franceză pentru investigarea accidentelor BEA, copilotul Germanwings suspectat că a prăbuşit cu intenţie avionul pe 24 martie a repetat manevra în dimineaţa în care a avut loc
dezastrul.
Comisarul european pentru Transporturi Violeta Bulc a solicitat EASA să
vizeze aspecte ca sistemul de închidere a cockpitului, procedurile de acces şi
ieşire în şi din cockpit şi procedurile cu privire la controlul medical al piloţilor. Copilotului zborului de la Barcelona la Duesseldorf Andreas Lubitz i s-a refuzat în două rânduri eliberarea documentelor medicale de care avea nevoie pentru a pilota, au anunţat anchetatorii miercuri.
Grupul de lucru din cadrul EASA urmează să strângă probe în domeniile securităţii şi medical atât din industria
aviaţiei, cât şi de la organismele de reglementare.
În baza concluziilor acestuia, Uniunea Europeană (UE) urmează să decidă dacă va modifica sau nu reglementările
http://

în
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Finanțare/Concursuri/Premii
Festivalul Filmului European, ediția a XIX-a
Festivalul Filmului European începe pe 7 mai 2015, la ora 19.30, la Cinema PRO cu premiera filmului
românesc Acasă la tata al regizorului Andrei Cohn.
Cea de a 19-a ediție a Festivalului se va desfășura în
București (7-14 mai) și în patru orașe din țară –
Craiova (15-17 mai),Iași și TîrguMureș (22-24 mai),
și Hunedoara (29-31 mai) – oferindu-le cinefililor 56
de producții (drame, comedii, biografii, scurtmetraje, documentare, filme de animaţie) provenind din 26
de țări europene.
Festivalul este organizat de Institutul Cultural Român
și Reprezentanţa Comisiei Europene în România, sub
egida EUNIC, cu sprijinul ambasadelor şi centrelor
culturale ale ţărilor europene.
Conferinţa de lansare a proiectului „Training Professionals Working with Children in Care”
Asociaţia SOS Satele Copiilor România are plăcerea să anunţe organizarea conferinţei de lansare a proiectului „Training Professionals Working with Children in Care”, JUST – 2013/FRAC/AG/ 6243. Evenimentul
va avea loc în data de 22 aprilie 2015, în intervalul orar 11.00 – 14.30, la Spațiul Public European, din Str.
Vasile Lascăr nr. 31.
Proiectul, finanţat prin Comisia Europeană, este implementat de către SOS Satele Copiilor România, în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016, în parteneriat cu Federaţia SOS Children’s Villages International, Consiliul Europei, Eurochild şi alte 7 Asociaţii membre ale Federaţiei SOS Children’s Villages International: SOS Satele Copiilor Bulgaria, Croaţia, Estonia, Franţa, Italia, Letonia şi Ungaria.
Scopul proiectului consta in respectarea drepturilor copiilor şi ale tinerilor aflaţi în îngrijire alternativa si cuprinde doua componente: prima se refera la dezvoltarea capacităţii profesioniştilor care oferă îngrijire copiilor astfel încât aceştia să adopte în practica lor o abordare
bazată pe respectarea drepturilor copilului, iar a doua constă in construirea unei coaliţii de actori relevanţi la nivel naţional şi european
care să crească gradul de conştientizare privitor la nevoia de a asigura
măsuri de sustenabilitate pentru astfel de formări.
Proiectul este construit pe dezvoltarea cu succes a Ghidului pentru
profesioniştii care oferă îngrijire copiilor aflaţi în îngrijire alternativă “Securing Children’s Rights” dezvoltat de către Federaţia SOS
Children’s Villages International în parteneriat cu Consiliul Europei şi
o serie de alţi parteneri cu expertiză în protecţia şi promovarea drepturilor copilului si este aliniat unor politici europene relavante precum
Tratatul de la Lisabona (art. 3), Carta Drepturilor Fundamentale (art. 24), Recomandarea Comisiei Europene “Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage”.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php
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Concursul European Social Innovation

8 mai 2015

Concursul video Europemobility

10 mai 2015

Erasmus + Sport: Evenimente sportive non-profit

14 mai 2015

Carta de mobilitate VET Erasmus +

14 mai 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 mai 2015

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2015

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

15 mai 2015
15 mai 2015

Dacă ai între 16 și 24 de ani, programul Garanția pentru Tineret a Uniunii Europene te poate ajuta să obții o ofertă de muncă. Cum? În 3 pași simpli.
.1. Înregistrează-te
Înregistrează-te la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din județul sau sectorul
tău. Caută adresa exactă.
2. Întâlneşte-te cu un consultant
După ce te înregistrezi, te vei întâlni cu un consultant pentru a sta de vorbă despre
calitățile și aptitudinile tale și despre ce anume ai vrea să faci. În funcție de răspunsurile tale, consultantul te va informa și îndruma, iar împreună veți realiza un plan de
acțiune personalizat pentru a-ți atinge obiectivele tale profesionale.
3. Obţine o ofertă de calitate
Odată ce te-ai înregistrat în baza de date a Agenției de Ocupare a Forței de Muncă și
te-ai întâlnit cu un consultant, în următoarele patru luni vei primi cu siguranță o ofertă. Aceasta va consta într-un:
• Program de ucenicie
• Stagiu
• Curs de formare profesională
• Loc de muncă -zeitei/
Oricare dintre acestea poate fi un prim pas mare pentru cariera ta și te poate duce foarte aproape de jobul
la care visezi. Orice obiectiv mare, începe cu pași mici, nu-i așa?

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

