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în zona platoului continental adiacent unui stat membru sunt în
principiu supuși dreptului Uniunii

Romania a semnat ACTA: organizatiile pentru drepturile
utilizatorilor de internet protesteaza, Anonymous
promite noi atacuri informatice
UE scoate 300 de locuri de munca la concurs. Salariile pornesc de la
4.000 de euro pe luna

Europenii sunt gata pentru „îmbătrânirea activă”, afirmă
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Măsuri suplimentare de protecţie a datelor personale
Comisia propune introducerea unui set unic de norme care să ofere cetăţenilor un control
mai eficient asupra modului în care datele lor personale sunt gestionate şi utilizate.
Potrivit unui recent sondaj privind atitudinile cetăţenilor cu privire la protecţia datelor în
UE,


2 din 3 europeni se îngrijorează cu privire la faptul că întreprinderile le utilizează
datele personale fără a le cere acordul



9 din 10 se exprimă în favoarea aplicării aceloraşi drepturi privind protecţia datelor
peste tot în UE.

De aceea, Comisia Europeană propune o revizuire a legislaţiei UE privind protecţia datelor.
Se are în vedere introducerea unui set unic de norme privind protecţia datelor, valabil la
nivelul UE.
Protecţia cetăţenilor
Comisia propune:


creşterea responsabilităţii şi a răspunderii întreprinderilor, acestea urmând a fi
obligate să-şi informeze clienţii atunci când datele le sunt furate sau difuzate
accidental



clarificarea situaţiilor în care o întreprindere trebuie să ceară consimţământul
utilizatorilor pentru a le putea reutiliza datele personale: utilizatorii trebuie să-şi
dea acordul în mod explicit. În plus, aceştia vor avea acces la datele lor personale şi
vor le vor putea transfera mai uşor către un alt furnizor de servicii



consolidarea dreptului de a fi uitat, ceea ce înseamnă că cetăţenii vor putea cere
ştergerea datelor lor, în cazul în care o întreprindere sau o organizaţie nu are motive
legitime care să justifice păstrarea lor



aplicarea normelor UE în cazul în care datele personale sunt prelucrate în afara
Europei. Cetăţenii europeni se vor putea adresa autorităţii naţionale responsabile cu
protecţia datelor din ţara lor, chiar şi atunci când datele lor sunt prelucrate de o
întreprindere din afara UE .

În interesul întreprinderilor
Existenţa unui set unic de norme ar permite o mai bună aplicare a legii la nivelul UE.
Întreprinderile ar dispune de reguli clare privind modul în care trebuie să trateze
informaţiile cu caracter privat.
De asemenea, aceste măsuri ar permite o reducere a poverii administrative: se estimează că
întreprinderile ar putea înregistra economii de până la 2,3 miliarde de euro pe an. De
exemplu, întreprinderile vor trebui să se adreseze numai unei singure autorităţi
responsabile cu protecţia datelor, cea din statul memebru UE în care acestea îşi au sediul
principal.
O mai bună aplicare a legislaţiei
În baza noilor norme, autorităţile naţionale responsabile cu protecţia datelor vor avea
prerogative sporite pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a normelor UE.
În ceea ce priveşte anchetele penale, se vor aplica dispoziţii specifice pentru schimbul de
date.
Etapele următoare
Propunerile Comisiei se alătură eforturilor UE de a încuraja comerţul on-line prin întărirea
încrederii consumatorilor, ceea ce favorizează creşterea economică şi crearea de locuri de
muncă. Aceste propuneri trebuie mai întâi să fie aprobate de guvernele ţărilor UE şi de
Parlamentul European.
Mai multe despre propunerile Comisiei privind revizuirea legislaţiei UE referitoare la
protecţia datelor personale.
Mai multe despre protecţia datelor în UE (click aici . . . )

Lucrătorii angajați pe platforme marine de extracție a gazului situate în
zona platoului continental adiacent unui stat membru sunt în principiu
supuși dreptului Uniunii

Astfel, activitatea profesională desfășurată pe platformele de foraj, în cadrul activităților de
explorare și/sau de exploatare a resurselor naturale trebuie considerată, în vederea aplicării
dreptului Uniunii, ca fiind desfășurată pe teritoriul statului respectiv.
Domnul Salemink, de cetățenie olandeză, a lucrat, din anul 1996, ca asistent medical și
tehnician radiolog pe o platformă de extracție a gazului a societății Nederlandse Aardolie
Maatschappij. Această platformă este situată în afara apelor teritoriale olandeze, în zona
platoului continental adiacent Țărilor de Jos, la o distanță de aproximativ 80 km de coasta
olandeză.
Având inițial reședința în Țările de Jos, domnul Salemink s-a mutat în Spania la 10
septembrie 2004. Înainte de a pleca în Spania, domnul Salemink beneficia de o asigurare
obligatorie în conformitate cu legislația olandeză în materie de asigurări sociale, potrivit
căreia o persoană care își desfășoară activitatea în afara teritoriului Țărilor de Jos nu este
considerată lucrător salariat, cu excepția cazului în care aceasta are reședința în Țările de Jos
și angajatorul său locuiește de asemenea sau are sediul pe teritoriul acestui stat membru. Ca
urmare a mutării sale în Spania, domnul Salemink nu mai îndeplinea această condiție
privind reședința și, prin urmare, a fost exclus de la beneficiul asigurării obligatorii, în
special al celei acordate pentru incapacitate de muncă.
După ce la 24 octombrie 2006 a făcut dovada faptului că este bolnav, domnul Salemink a
solicitat, la 11 septembrie 2007, o prestație pentru incapacitate de muncă în conformitate cu
legea olandeză privind munca și venitul conform capacității de muncă, cu începere de la 24
octombrie 2008.
Această cerere i-a fost refuzată de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Institutul de administrare a asigurărilor pentru lucrătorii salariați) în măsura în care
domnul Salemink, de la mutarea sa în Spania, nu mai era asigurat obligatoriu (de la data de
10 septembrie 2004) și nu mai putea invoca beneficiul unei prestații pentru incapacitate de
muncă.

În aceste împrejurări, Rechtbank Amsterdam (Tribunalul de primă instanță Amsterdam,
Țările de Jos) solicită Curții de Justiție să stabilească dacă dreptul Uniunii se opune ca un
lucrător care își desfășoară activitatea profesională pe o instalație fixă situată în zona
platoului continental adiacent unui stat membru să nu fie asigurat obligatoriu în acest stat
membru în temeiul legislației naționale privind asigurările sociale doar pentru motivul că nu
are reședința în respectivul stat membru, ci în alt stat membru.
Curtea analizează mai întâi dacă dreptul Uniunii se aplică situației domnului Salemink. În
această privință, Curtea amintește că din dreptul internațional al mării [1] rezultă că statul
de coastă exercită drepturi suverane asupra platoului continental în sensul explorării
acestuia și al exploatării resurselor naturale ale acestuia. Aceste drepturi sunt exclusive, în
sensul că, în cazul în care statul de coastă nu explorează platoul continental sau nu îi
exploatează resursele naturale, nimeni nu poate să întreprindă asemenea activități fără
consimțământul expres al statului respectiv. În ceea ce privește insulele artificiale,
instalațiile și structurile situate în zona platoului continental, statul de coastă are dreptul
exclusiv de a le construi, precum și pe cel de a autoriza și de a reglementa construirea,
exploatarea și utilizarea lor. Astfel, statul de coastă are jurisdicție exclusivă asupra acestor
insule artificiale, instalații și structure.
[1] Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay
(Jamaica) la 10 decembrie 1982, intrată în vigoare la 16 noiembrie 1994, ratificată de
Regatul Țărilor de Jos la 28 iunie 1996 și aprobată în numele Comunității Europene prin
Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 (JO L 179, p. 1, Ediție specială, 04/vol. 4,
p. 103).
În condițiile în care statul membru își exercită suveranitatea, deși aceasta este funcțională și
limitată, în zona platoului continental adiacent teritoriului unui stat membru, o activitate
profesională desfășurată pe instalații fixe sau plutitoare situate în zona respectivului platou
continental, în cadrul activităților de explorare și/sau de exploatare a resurselor naturale,
trebuie considerată, în vederea aplicării dreptului Uniunii, ca fiind desfășurată pe teritoriul
statului respectiv.
Aplicabilitatea dreptului Uniunii fiind stabilită, Curtea examinează în continuare dacă
dreptul Uniunii se opune ca o persoană în situația domnului Salemink să fie exclusă din
cadrul regimului asigurării obligatorii în urma mutării sale în Spania.
În această privință, Curtea subliniază că legislația fiecărui stat membru este cea care trebuie
să stabilească condițiile existenței dreptului sau a obligației de afiliere la un regim de
securitate socială sau la o ramură sau alta a unui asemenea regim. Deși statele membre
păstrează competența de a organiza condițiile de afiliere la sistemele lor de securitate
socială, în exercitarea acestei competențe, acestea trebuie să respecte dreptul Uniunii. Pe de
o parte, aceste condiții nu pot avea ca efect să excludă din domeniul de aplicare al unei
legislații naționale persoanele cărora, în temeiul dreptului Uniunii, aceeași legislație le este
aplicabilă. Pe de altă parte, regimurile de afiliere la asigurările obligatorii trebuie să fie
compatibile cu dispozițiile privind libera circulație a lucrătorilor.

Or, dreptul Uniunii [2] prevede expres că persoana care desfășoară o activitate salariată pe
teritoriul unui stat membru se supune legislației statului respectiv „chiar dacă are domiciliul
pe teritoriul altui stat membru”. Acest drept nu ar fi respectat în cazul în care condiția
reședinței impusă de legislația statului membru pe al cărui teritoriu se desfășoară activitatea
salariată pentru a beneficia de regimul de asigurare obligatoriu instituit de aceasta ar putea
fi opusă persoanelor care lucrează pe teritoriul statului membru respectiv, dar au reședința
în alt stat membru. În ceea ce privește aceste persoane, dreptul Uniunii are drept efect să
substituie condiției reședinței o condiție vizând desfășurarea activității salariate pe teritoriul
statului membru în cauză.
[2] Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară
activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în
versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2
decembrie 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 35), astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1606/98 al Consiliului din 29 iunie 1998 (JO L 209, p.
1, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 76), articolul 13 alineatul (2) litera (a).
Astfel, se dovedește contrară dreptului Uniunii o legislație națională în temeiul căreia un
lucrător care își desfășoară activitatea pe o platformă de extracție a gazului situată în zona
platoului continental adiacent unui stat membru va putea beneficia sau nu va putea beneficia
de o asigurare obligatorie în același stat în funcție de criteriul reședinței.
În plus, trebuie constatat că o asemenea legislație națională plasează lucrătorii nerezidenți
într-o situație mai puțin favorabilă decât cea a lucrătorilor rezidenți în privința protecției
sociale a acestora în Țările de Jos și prin aceasta aduce atingere libertății de circulație
garantate de dreptul Uniunii.
Prin urmare, Curtea răspunde că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător care își desfășoară
activitatea profesională pe o instalație fixă situată în zona platoului continental adiacent unui
stat membru să nu fie asigurat obligatoriu în acest stat membru în temeiul legislației
naționale privind asigurările sociale doar pentru motivul că nu are reședința în respectivul
stat membru, ci în alt stat membru.
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui
litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii
sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența
instanței naționale să soluționeze cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în
egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/18012012_lucratori_angajati_platforme_marine_ro.htm

Romania a semnat ACTA: organizatiile pentru drepturile
utilizatorilor de internet protesteaza, Anonymous
promite noi atacuri informatice

Sigla miscarii Anonymous

Romania, alaturi de alte 21 de state din Uniunea Euorpeana, a semnat in data de 26.01.2012
la Tokyo controversatul acord ACTA, legat de protejarea proprietatii intelectuale pe internet,
care contine o serie de prevederi contestate de organizatiile pentru protectia drepturilor
utilizatorilor de internet si a intimitatii acestora.
Electronic Frontier Foundation, unul dintre cele mai vocale grupuri de aparare a drepturilor
internautilor, afirma ca prevederile noului acord, care includ monitorizarea comunicatiilor
persoanelor private de catre entitati comerciale, incalca normele internationale privind
drepturile omului. Intr-un interviu acordat Wired, grupul de hackeri Anonymous a promis sa
raspunda in forta prin noi atacuri asupra site-urilor guvernamentale din intreaga lume.
Ce este ACTA
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) este un acord multilateral care propune o
serie de standarde internationale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala.
Acordul a fost negociat la nivel global intre mai multe tari europene, SUA, Australia, Coreea
de Sud si Noua Zeelanda, printre altele. Tratatul nu se refera doar la pirateria online, cum e
cazul SOPA, ci acopera si comertul cu produse contrafacute. Conform unui document
intocmit de accessnow.org, ACTA este o amenintare la adresa drepturilor utilizatorilor
pentru ca:
•
ACTA ii forteaza pe furnizorii de Internet sa desfasoare activitati de supraveghere la
nivelul retelelor proprii si sa puna la dispozitia detinatorilor drepturilor de proprietate
intelectuala datele personale ale presupusilor faptuitori.

•

Extinderea raspunderii intermediarilor ii va determina pe furnizorii de Internet sa

desfasoare activitati de supraveghere la nivelul retelelor proprii si sa implementeze
mecanisme intruzive de identificare a presupusilor infractori, cum ar fi monitorizarea la
scara larga a comunicatiilor prin utilizarea procedurii de "deep packet inspection",
permitand astfel incalcarea grava a vietii private a utilizatorilor. Practic, proprietarii
drepturilor de copyright vor avea posibilitatea sa obtina informatii private despre
utilizatorii de internet, fara sa aiba nevoie de mandate ale judecatorilor.
Conform accessnow.org, ACTA risca sa aiba implicatii grave generate de faptul ca nu
reuseste sa stabileasca un echilibru intre protectia drepturilor de proprietate intelectuala si
apararea drepturilor fundamentale ale societatii, ca intreg, cum ar fi libertatea de exprimare,
liberul acces la informatie si cultura si viata privata.
Parlamentul European a subliniat deja, in cadrul unui studiu asupra Acordului, aspectele
problematice ale acestuia, inclusiv cele de natura juridica, mentionand ca este "dificil de
stabilit care sunt avantajele semnificative pe care ACTA le ofera cetatenilor UE in plus fata de

cadrul international existent."
ACTA isi propune sa creeze o noua institutie, "Comisia ACTA", fara sa defineasca insa
obligatiile sau garantiile necesare pentru ca acest organism sa functioneze intr-o maniera
deschisa, transparenta si inclusiva, care sa permita exercitarea unui control public asupra
actiunilor sale, mai noteaza accessnow.org.
Sursa: http://economie.hotnews.ro/stiri-it-11341384-romania-semnat-acta-organizatiilepentru-drepturile-utilizatorilor-internet-protesteaza-anonymous-promite-noi-atacuri-

informatice.htm

UE scoate 300 de locuri de munca la concurs. Salariile pornesc de la
4.000 de euro pe luna
Romanii au posibilitatea sa se angajeze si in acest an la una dintre institutiile Uniunii
Europene. Oficiul european pentru selectia personalului (EPSO) va scoate la concurs, in luna
martie, 300 de posturi de administratori (prima pozitie ce poate fi accesata, echivalenta cu
entry-level) in domenii precum administratie publica europeana, comunicare, drept si relatii
externe, anunta euroconcurs.ro si cariereonline.ro. Salariile sunt cuprinse intre 4.200
(pentru AD5) si 5.350 de euro pe luna (pentru AD7).

Ce pasi trebuie urmati:
•
sa va creati un cont pe site-ul oficial al Oficiului European de Selectie a Personalului www.eu-careers.eu
•
selectia pentru un job european cuprinde o etapa de preselectie, care se sustine pe
calculator, contra cronometru
•
a doua etapa este cea care corespunde pozitiei pentru care se sustine examenul si
presupune intrarea intr-un centru de evaluare
"Sa ai o pozitie de asistent intr-o institutie europeana este o oportunitate excelenta de
cariera: ai sansa de a lucra intr-un mediu multi-cultural cu oameni interesanti pe diverse
teme, de la probleme de agri¬cultura la cercetare stiintifica si colaborare internationala",
explica pentru Romania libera Drd. Mihaela Liliana Stroe, training&project manager
Euroconcurs.ro.
Competente cerute de EPSO
•
capacitatea de a analiza si solutiona probleme;
•
abilitatile de comunicare;
•
capacitatea de a obtine calitate si rezultate;
•
abilitaatile de formare si dezvoltare;
•
flexibilitatea;
•
capacitatea de a prioritiza si organiza;
abilitatile de colaborare si lucru in echipa;
•
•
abilitati de leadership.
Pe masura ce se reduce populatia in varsta apta de munca in numeroase state membre,
cererea de personal cu inalta calificare va creste, pana in 2020, cu peste 16 milioane de
locuri de munca. Pentru ca Europa sa faca fata acestei cereri, trebuie sa se rezolve problema
deficitului de forta de munca - de exemplu, gratie mobilitatii profesionistilor de inalta
calificare din alte state membre ale UE.
Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_23950/UE-scoate-300-de-locuri-de-munca-laconcurs.-Salariile-pornesc-de-la-4.000-de-euro-pe-luna.-Care-sunt-cerintele.html

Europenii sunt gata pentru „îmbătrânirea activă”, afirmă
un nou sondaj
Pentru a marca începutul Anului European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității dintre
Generații 2012, Comisia a prezentat un nou sondaj Eurobarometru care arată că 71% dintre
europeni sunt conștienți că populația Europei este în curs de îmbătrânire, dar numai 42%
sunt îngrijorați de această evoluție. Acest rezultat contrastează puternic cu percepțiile
responsabililor politici, care privesc îmbătrânirea populației drept o problemă majoră.

Pentru cei mai mulți dintre cetățeni, persoanele cu vârsta de 55 de ani sau mai mult
joacă un rol major în domenii cheie ale societății. Peste 60% cred că ar trebui să ni se
permită să continuăm să lucrăm după vârsta de pensionare și o treime afirmă că le-ar plăcea
să lucreze mai mult. În mod surprinzător, persoanele aproape de vârsta de pensionare sunt
mai susceptibile să împărtășească această opinie decât tânăra generație.
László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune,
a declarat cu prilejul prezentării sondajului: „Sondajul Eurobarometru publicat astăzi arată
că oamenii sunt gata să rămână activi pe măsură ce înaintează în vârstă. Sunt convins că
Anul European va acționa ca un catalizator pentru a mobiliza cetățenii, părțile interesate și
factorii de decizie să acționeze pentru promovarea îmbătrânirii active și pentru abordarea în
mod pozitiv a problemelor îmbătrânirii."
Sondajul Eurobarometru acoperă cinci domenii: percepția generală a vârstei și a
persoanelor în vârstă; persoanele în vârstă la locul de muncă; pensionarea și pensiile; munca
voluntară și sprijinul pentru persoanele în vârstă și un mediu favorabil persoanelor în
vârstă.
Sondajul arată că definițiile referitoare la „tânăr” și „bătrân” diferă semnificativ de la o țară
la alta. În Malta, Portugalia și Suedia, persoanele sub 37 de ani sunt considerate tinere, în
timp ce în Cipru și Grecia persoanele sunt considerate tinere până la 50 de ani. În medie,
europenii cred că începem să fim considerați bătrâni puțin înainte de 64 de ani și nu mai
suntem considerați tineri de la vârsta de 41,8 ani. De asemenea, percepțiile variază în funcție
de vârstă și gen – femeile cred că bătrânețea începe puțin mai târziu decât bărbații (65,0 ani
față de 62,7 ani).
În ceea ce privește deținerea unui loc de muncă, numai unul din trei europeni este de acord
cu ideea că vârsta oficială de pensionare va trebui să fie mărită până în 2030, chiar dacă
aceasta este în prezent o prioritate politică evidentă în multe state membre. Cu toate
acestea, există o puternică susținere (61%) pentru ideea că oamenii ar trebui să fie lăsați să
continue să lucreze după ce au ajuns la vârsta oficială de pensionare. 53 % resping ideea
unei vârste obligatorii de pensionare, însă există diferențe enorme între statele membre.

Cu toate că vârsta tipică de pensionare este de 65 de ani, vârsta medie de ieșire de pe
piața forței de muncă în 2009 a fost aproximativ 61,5 ani. 42% dintre europeni cred că vor fi
capabili să își desfășoare activitatea curentă după 65 de ani, în timp ce 17% se așteaptă să
nu poată să continue la locul de muncă actual până la 60 de ani. O treime dintre europeni
afirmă că ar dori să continue să lucreze după ce ajung la vârsta pensionării, iar ideea
combinării unei activități cu timp parțial cu o pensie parțială este mai atractivă decât ieșirea
completă la pensie pentru aproape două treimi dintre europeni.
Îmbătrânirea activă nu privește doar ocuparea forței de muncă. Aproximativ un sfert dintre
europeni (inclusiv cei în vârstă de peste 55 de ani) spun că sunt angajați în activități
voluntare. În țări în care voluntariatul reprezintă mai puțin o tradiție, un procent mai mare
de persoane spun că au ajutat sau au oferit sprijin altor persoane din afara propriei
gospodării. 36% dintre europenii cu vârste de peste 55 de ani au oferit un astfel de sprijin.
15% din respondenții de peste 55 de ani au grijă de un membru al familiei mai vârstnic și
42% au făcut aceasta în trecut.
Context
Anul European al Îmbătrânirii Active și Solidarității dintre Generații 2012 urmărește să
sensibilizeze opinia publică în privința contribuției persoanelor în vârstă în societate și să
promoveze măsuri care să creeze oportunități mai bune pentru ca persoanele în vârstă să
rămână active.
Anul European 2012 cuprinde trei dimensiuni ale îmbătrânirii active:
•
Îmbătrânirea activă pe piața muncii. A stimula pe lucrătorii mai vârstnici să rămână
pe piața muncii implică, în special, ameliorarea condițiilor de muncă și adaptarea acestora la
starea sănătății și la necesitățile lucrătorilor în vârstă, actualizarea competențelor acestora
prin oferirea unui acces simplificat la procesul de învățare de-a lungul vieții, precum și
revizuirea sistemelor de impozitare și de prestații sociale în sensul transformării acestora în
stimulente eficiente pentru a munci vreme mai îndelungată.
•
Participarea în societate. Îmbunătățirea oportunităților și condițiilor pentru ca
persoanele în vârstă să joace un rol important în societate în calitate de voluntari sau
sprijinitori ai familiei și să participe în societate, evitând astfel izolarea socială și multe
dintre problemele și riscurile asociate acesteia.
•
Viață independentă. Promovarea sănătății și asistență medicală preventivă prin
măsuri care să ridice la maximum numărul de ani de viață sănătoasă și să prevină
dependența, precum și transformarea mediului (clădiri publice, infrastructură, transporturi,
construcții) într-unul mai favorabil persoanelor în vârstă pentru a le permite acestora să
rămână cât se poate de independente.

Anul European urmărește să încurajeze toți factorii de decizie și părțile interesate să
își fixeze angajamente specifice legate de îmbătrânirea activă și să ia măsuri pentru a atinge
aceste obiective. Angajamentele pot fi făcute publice pe pagina de internet a Anului
European . Se vor organiza acțiuni de comunicare cu publicul larg, cu părți interesate, factori
de decizie și jurnaliști la nivel național și la nivel european.
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm?Page=1

Contact:
Centrul Europe Direct Timiş
Calea Dorobanţilor nr. 4, Timişoara Timiş cod 300298
Tel: 0356 401 984

Tel/Fax: 0256 499 431

Email: Europedirect@bethany.ro Web: www.europedirect.bethany.ro

Anamaria Popa
Coordonator Centrul Europe Direct Timiş
E-mail: ana.popa@bethany.ro

Liana Chiroiu
Ofiţer de Informare
E-mail: liana.chiroiu@bethany.ro

