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Fii cetatean european la tine acasa! Informeaza-te 
 
Centrul Europe Direct Timis pentru inca patru ani 

Data: 05.03.2009 
 
Centrul “Europe Direct” Timis gazduit de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, in parteneriat cu Institutia 
Prefectului Judetul Timis isi va continua activitatile incepute in anul 2008 pentru inca patru ani.  
Centrul EUROPE DIRECT Timis a fost selectat printr-un apel de propuneri de proiecte de catre 
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, pe perioada 2009-2012.  
 
Pentru anul 2009 acest proiect are un buget total de 50,060 euro din care Comisia contribuie cu cel mult 
24,800 euro, si 25,260 euro reprezinta cofinantare din partea Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany care 
implementeaza proiectul Centrul “Europe Direct” Timis.  
 
Centrul “Europe Direct” Timis isi propune sa promoveze strategia de comunicare europeana prin sustinerea 
dezvoltarii unei politici coerente de informare-comunicare ce conduce la imbunatatirea perceptiei publice 
asupra Uniunii Europene, combate ignoranta şi creste nivelul general de cunoastere a dimensiunii cetateniei 
europene.  
Scopul Centrului “EUROPE DIRECT” Timis este de a disemina informatii despre politicile, programele 
Uniunii Europene precum si programe locale de interes pentru orice cetatean al Timisoarei prin informarea 
consilierea si asistarea cetatenilor interesati.   
 
Sub responsabilitatea structurii gazda, centrul Europe Direct Timis va continua sa puna la dispozitia 
cetateanului:  
• un serviciu de informare şi documentare prin utilizarea Internetului, e-mailului, un telefon cu apel gratuit  

00 800 6 7 8 9 10 11 accesibil din cele 27 de State Membre; 
• informaţii, consultanta, asistenta si raspunsuri la intrebari privind legislatia, politicile, programele si 

oportunitatile de finantare ale Uniunii; 
• oportunitatea de a comunica institutiilor UE reacţiile lor sub forma unor intrebari, opinii si sugestii; 
 
Activitatile incluse in proiectul Centrul “Europe Direct” Timis pentru anul 2009 corespund prioritatilor de 
comunicare ale Comisiei Europene si anume: alegerile pentru Parlamentul European; energie si schimbari 
climatice; a 20-a aniversare a caderii Zidului Berlinului si a cortinei de fier, dezvoltare durabila, locuri de 
munca si solidaritate; viitorul unei Europe pentru cetateni; Europa in lume.   
 
Astfel activitatile Centrului Europe Direct Timis in 2009 sunt corelate atat cu agenda europeana cat si cu 
nevoile locale de informare din regiunea noastra. Printre aceste activitati se numara: sesiuni de informare pe 
tematici europene pentru elevi si studenti, activitati de ecologizare si plantare copaci, organizare de 
evenimente precum “Campanie de promovare a unui viati sanatoase”, 9 mai-Ziua Europei, eveniment special 
de “Ziua Internationala a voluntariatului”, producerea de materiale informative.  
 
Sesiunile de informare, dezbaterile realizate si evenimentele speciale organizate au ca scop informarea 
cetatenilor cu privire la Uniunea Europeana prin asigurarea accesului liber la informatie pentru toti cetatenii,  
informatie clara, obiectiva si apolitica, prin promovarea la nivel comunitar a dialogului multicultural, unitate si 
diversitate, responsabilitate comunitara, dezvoltare sociala, transparenta si democratie.  
 
Date de contact: 
Cristina Sas-Coordonator Centrul Europe Direct Timis 
Anamaria Popa-Specialist informare diseminare 
Adresa Timisoara, str.Fagaras, nr.16 A, Tel 0356-401984 
E-mail: europedirect@bethany.ro 
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