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Investim în viitorul tău!  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea 
Europeană  prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele 
partenere în program. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net. 

 

 

 

Comunicat de presă 

 
Ziua Cooperării Europene sărbătorită inedit în zona de 

graniță româno-sârbă 
 

 

Echipa Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia s-a alăturat și în 

acest an campaniei de sărbătorire a Zilei Cooperării Europene prin organizarea a două concerte 

inedite. În data de 20 septembrie 2013, pe scena din centrul oraşului Vârșeț, în Republica 

Serbia, peste 7.500 de participanți au sărbătorit alături de formațiile Pasărea Colibri și Frajle, 

și au dansat alături de copiii din Vârșeț și echipa BRCT Timişoara, în cadrul unui flash-mob, 

pentru a sărbători buna cooperare din cadrul proiectelor transfrontaliere româno-sârbe. 

 

Sărbătorirea Zilei Cooperării Europene a debutat în data de 19 septembrie, la Timișoara, când 

echipa BRCT Timişoara a invitat instrumentiști din cadrul Filarmonicii Banatul pentru a susține un 

concert extraordinar, constituind o surpriză pentru călătorii trenului care unește Timișoara de 

Vârșeț.  

 

De ce sărbătorim Ziua Cooperării Europene? Deoarece implementarea proiectelor în cadrul 

programelor de cooperare teritorială europeană ne ajută atât să gestionăm eficient problemele 

stringente care ne afectează, cât si și să aducem popoarele Europei mai aproape unele de 

celelalte. Toate aceste inițiative finanțate de Uniunea Europeană au contribuit la îmbunătățirea 

vieții oamenilor de-a lungul multor frontiere din Europa și mai departe.  

 

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este unul dintre zecile 

de programe de cooperare teritorială europeană care s-a alăturat sărbătoririi Zilei Cooperării 

Europene și contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei de graniță româno-sârbe, unind 

oameni și comunități aflate în zona transfrontalieră. 

 

Mai multe informații cu privire la Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Republica Serbia pot fi găsite accesând: www.romania-serbia.net, iar mai multe detalii legate de 

evenimentul de sărbătorire a Zilei Cooperării Europene desfășurat la nivel european pot fi găsite 

pe site-ul www.ecday.eu.   
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