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Forumul ONG-urilor din sectorul social şi conexe 
din judeţul Timiş

Miercuri, 27 aprilie intre orele 10:00 – 14:00 la Hotel Timisoara, Sala Viena, Centrul de 
Informare Europe Direct Timis avand ca structura gazda Fundatia Serviciilor Sociale 
Bethany, a 
organizat Forumul ONG-urilor din sectorul social şi conexe din judetul Timis. 

La acest eveniment au fost prezenti un numar de 21 de institutii participante din 
sectorul social si conexe din Judetul Timis care au avut posibilitatea sa isi promoveze 
serviciile pe care le ofera beneficiarilor proprii. 
 

 

Au fost instalate standuri de 
promovare a participantilor la eveniment: 
Fundatia Serviciilor Sociale Bethany-Centrul 
de Informare Europe Direct Timis, Asociatia 
Nationala a Surzilor din Romania – Filiala 
Timisoara, Asociatia Crestina For Help, 
Fundatia Estera, Centrul de Integrare 
Sociala si Dezvoltare Umana Areopagus, 
Fundatia ,,Siguranta Pentru Copii in 
Romania”, Fundatia Chosen Romania- 
Casa Olarului, Organizatia Salvati Copiii, 
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, 
Ministerul Administratiei si Internelor, 
Inspectoratul General al Politiei Romane 
Agentia Natională- Antidrog Centrul 
Regional de Prevenire Evaluare si 
Consiliere Antidrog Timisoara, Universitatea 
de Vest din Timisoara Facultatea de 
Sociologie si Psihologie Catedra de 
Asistenta Sociala, Fundatia Motivation 
Romania, Asociatia Impotriva Cancerului 
Timisoara, Fundatia “Pentru Voi”, Asociatia 
Bolnavilor de Diabet, Asociatia Romana 
Anti-Sida, Fundatia Student Plus si Centrul 
de Voluntariat Timisoara. 
 

La nivelul standurilor au existat 
materiale de promovare (pliante, fluturasi, 
afise si materiale video) prin intermediul 
acestora publicul vizitator (elevi, studenti si 
cetatenii interesati) a avut posibilitatea de a 
se informa despre specificul serviciilor 
oferite de fiecare institutie participanta la 
forum. 
 

La fel ca anul trecut a fost realizat un catalog al participantilor la forum, material ce va 
permite pe viitor accesul la informatie, la posibilitatea de a contacta si de a cunoaste 
specificul activitatii desfasurate de cei care au participat si au dorit sa fie inclusi in acest 
material de promovare. 

La eveniment s-au inregistrat un numar total de 183 participanti din care 140 vizitatori 
din exterior, precum si reprezentanti mass-media. 

S-au inregistrat aparitii in presa scrisa cu ocazia desfasurarii acestui eveniment, 
 

Contact: 
Centrul de Informare Europe Direct Timis 
Anamaria Popa- Coordonator 
Liana Chiroiu-Ofiter Informare 
Calea Dorobantilor, nr.4, Tel/fax 0256-499431 
E-mail: europedirect@bethany.ro 
Website: www.europedirect.bethany.ro 



 

 

 
Liber pe piața muncii pentru ţările care au 

aderat în 2004 

Germania și Austria își deschid, piața muncii pentru cele 10 țări care au intrat în Uniunea Europeană în 
2004.  

Ultimele restricţii erau menţinute de Austria şi de Germania. 
Ministrul austriac al Muncii, Rudolph Hundstorfer, a declarat, că zece țări membre ale Uniunii Europene 
intenționează să își mențină închisă piața muncii pentru români și bulgari până în 2014. 
Aceasta este perioada maximă permisă de tratatele europene, ceea ce înseamnă că cele zece state vor 
aștepta întreaga perioadă de tranziție, de doi plus trei plus doi ani, prevăzută în acest sens de legislația 
comunitară. 

"Restricțiile pentru muncitorii români și bulgari ar trebui să expire la 
1 ianuarie 2012, dar statele Uniunii Europene pot prelungi cu încă doi ani 
acest termen, în cazul în care își simt amenințată piața internă a muncii. 
Austria va aștepta până la finalul lui 2013, Germania la fel, și nu suntem 
singurii. Zece state membre Uniunii Europene au de gând să procedeze 
astfel", a declarat Hundstorfer, sâmbătă, la un post de radio austriac. 

Cele zece țări sunt cele care încă mențin interdicțiile pentru muncitorii români și bulgari: 
Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda și Marea 
Britanie. 
Românii şi bulgarii care vor să muncească în aceste state membre au nevoie de un permis 
de muncă. 

Din 2007 şi până în prezent, restricţiile au suferit modificări, dar nu esenţiale. 
De exemplu, Belgia acordă în regim de urgenţă permis de muncă pentru profesiile 
neacoperite de oferta internă. 

 
 

În Germania, absolvenţii de universităţi sau inginerii specializaţi în anumite domenii, cum 
ar fi aeronautica sau construcţiile de maşini, au nevoie de un permis de muncă, dar sunt 
exceptaţi de la testul pieţei. 
Franţa are o procedură simplificată pentru 150 de profesii pentru care se eliberează permise 
de muncă. 
Italia are uşa deschisă pentru agricultură, turism, servicii de îngrijire, construcţii, munci 
sezoniere. 
Românii și bulgarii sunt acceptați să muncească în prezent, fără permise speciale, în 
celelalte 17 state membre ale Uniunii Europene. 

 

http://www.politicaromaneasca.ro 

 



 

 

 
Uniunea Europeană a interzis importurile de produse 

alimentare din Japonia 

Uniunea Europeană a interzis importurile de produse alimentare din Japonia, de teama 
contaminării cu substanţe radioactive. Asta după ce oficialii de la Tokyo nu au putut face 
dovada că produsele exportate nu sunt contaminate. În această dimineaţă, scurgerile de apă 
radioactivă de la centrala nucleară Fukushima au fost oprite. Presa japoneză a anunţat, azi, că 
TEPCO va plăti despăgubiri de peste 8 mii de euro familiilor evacuate. 

Contaminarea cu substanţe radioactive ce provin de la centrala nucleară Fukushima a 
devenit un motiv de îngrijorare pe întreg globul. Temerile au cuprins şi Uniunea Europeană, 
care a decis să oprească importurile de produse alimentare din Japonia. La rândul lor, 
China, Statele Unite şi Coreea de Sud au impus interdicţii parţiale asupra produselor 
alimentare japoneze. În paralel, pentru prima dată în istorie, Guvernul japonez a fixat o 
limită de radioactivitate pentru fructele de mare şi peştii consumaţi de populaţie. Ieri, 
operatorul centralei nucleare de la Fukushima, compania TEPCO, a injectat agenţi chimici 
pentru a solidifica solul de lângă fisura pe unde se scurgea apa contaminată în Oceanul 
Pacific. Operaţiunea a dat roade.

Totuşi, din cauza lipsei spaţiului de stocare în centrală, Tokyo Electric Power pompează în 
ocean peste 11 mii de tone de apă radioactivă. Însă oficialii niponi au dat asigurări că această 
apă nu prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. Nivelul crescut de radioactivitate 
împiedică, deocamdată, compania TEPCO să acopere reactoarele avariate pentru a opri 
eliminarea de substanţe radioactive. Potrivit unor surse guvernamentale, învelişul antiradiaţii 
ar urma să fie instalat cel mai devreme în luna septembrie.  În timp ce temerile poporului 
nipon sunt tot mai mari, unii s-au gândit să profite de pe urma crizei nucleare. Poliţia japoneză 
a arestat două persoane pentru că au vândut medicamente false, păcălind cumpărătorii că îi vor 
proteja de expunderea la radiaţii. 

http://www.reporterntv.ro/stire/uniunea-europeana-a-interzis-
importurile-de-produse-alimentare-din-japonia 



 

 

 

Proiectul Nabucco, atacat cu arme ruseşti 

 

În condiţiile în care Moscova negociază construirea conductei cu Aşhabad, directorul 
adjunct al Centrului pentru Analize Strategice şi Tehnologii din Moscova, Konstantin 
Makienko, a declarat că „preţul contractului Smerci ar putea fi sub valoarea de piaţă“.  
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Calea Dorobanţilor nr. 4 

Timişoara Timiş cod 300298 

Tel: 0356 401 984 
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Web: europedirect.bethany.ro 

Anamaria Popa 
 

Coordonator 
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E-mail: ana.popa@bethany.ro 

Liana Chiroiu 

 
Ofiţer de Informare 
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