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Romtelecom: stagii de practica platite pentru 200 de studenti
Pana la jumatatea anului 2015, cei interesati de domeniul IT&C pot aplica pentru un
stagiu de maximum 6 luni in cadrul companiei.
Romtelecom, in colaborare cu firma de consultanta Catalyst Solutions si AIESEC Bucuresti,
a lansat STEP: ”Sustinem Tinerii in Evolutia Profesionala”. Este vorba despre un proiect de
formare profesionala a studentilor si masteranzilor care studiaza la facultati de
telecomunicatii sau IT&C din Bucuresti, dar care nu sunt in ani terminali. Prin intermediul
proiectului, Romtelecom va oferi 200 de stagii platite de 3 sau 6 luni in cadrul companiei,
dar si posibilitatea de a obtine un loc de munca permanent. Tinerii au la dispozitie 100 de
posturi dintre care sa aleaga, in unul dintre departamentele: IT, telecomunicatii, marketing,
financiar/audit, achizitii, resurse umane, comercial/vanzari si relatii clienti.
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Respectarea drepturilor copiilor – o prioritate pentru Avocatul Poporului si
UNICEF Romania
Avocatul Poporului si UNICEF Romania au lansat raportul special privind „Respectarea
drepturilor copiilor privati de libertate in Romania”. La evenimentul desfasurat la Palatul
Parlamentului au participat: Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, Reprezentantul
UNICEF Romania, doamna Sandie Blanchet, reprezentanti ai Parlamentului, Guvernului,
inclusiv ai sistemului de justitie din Romania, membri ai corpului diplomatic si ai unor
organizatii neguvernamentale, alaturi de media.
Raportul special este o initiativa a institutiei Avocatul Poporului din Romania si a fost
realizat cu sprijinul tehnic al UNICEF Romania. Studiul isi propune sa determine daca si in
ce masura sunt respectate drepturile copiilor privati de libertate in Romania, prin analiza
perceptiilor acestora in legatura cu cele mai importante aspecte ale drepturilor lor la
siguranta, demnitate umana, acces la asistenta juridica, separarea de adulti, asistenta
medicala si servicii pentru promovarea sanatatii, educatiei si mentinerea legaturii cu familia
si comunitatea pe perioada detentiei. Raportul analizeaza respectarea drepturilor copiilor pe
intregul traseu judiciar, de la arestarea preventiva pana la executarea pedepsei sau a masurii
educative dispuse de instanta de judecata.
Totodata, aceasta analiza sprijina imbunatatirea politicilor publice pentru copiii privati de
libertate si reintegrarea lor durabila in societate, prin furnizarea de informatii cheie si
formularea de recomandari pentru institutiile relevante, in special Ministerul Justitiei –
Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne si Comisiile
Parlamentare cu mandat in acest domeniu.
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Romtelecom si Cosmote: consultari pentru definirea domeniilor de implicare in
comunitate Pana pe 31 iulie 2014, cei interesati pot vota domeniile in care cele
doua companii vor investi, printr-o viitoare competitie de proiecte.
Romtelecom si Cosmote isi invita stakeholderii sa opteze pentru domeniile pentru care vor
putea inscrie ulterior proiecte, in cadrul unei competitii care se va desfasura dupa 1 august
2014.
Pana pe 31 iulie, organizatiile non-guvernamentale sau alte persoane interesate pot intra pe
site-ul teimplici.ro si pot vota pentru unul dintre urmatoarele domenii: educatie, sanatate,
protectie sociala, mediu, dezvoltare sau inovatie. Votarea se poate face numai dupa crearea
unui cont.
Tot pe acest site, utilizatorii pot opta si pentru arii mai specifice de actiune, care au fost
propuse in cadrul fiecarui domeniu, fie de organizatori, fie de catre alti utilizatori. Daca un
vizitator crede ca ariile deja propuse nu sunt suficiente, acesta poate adauga altele noi.
Organizatiile non-guvernamentale au in plus optiunea de a realiza un clasament al ariilor de
implicare din domeniul in care si-au demonstrat competenta.
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