
 

 

 

 

 

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. 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
GUVERNUL REPUBLICII SERBIA GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale  

2007 - 2013 

Biroul Regional pentru Cooperare  
Transfrontalieră Timişoara 

 

 

INVITAŢIE DE PRESĂ 
 

„Conferinţa de presă privind semnarea contractelor de finanţare şi de co-finanţare 

aferente primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia” 

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara organizează în data de 

19.ianuarie 2011 de la ora 12.30 în Sala de Mare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin 

„Conferinţa de presă privind finalizarea semnării contractelor de finanţare şi de co-finanţare 

aferente primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia” pentru liderii de proiect români şi 

partenerii români din judeţul Caraş-Severin. 

 

Vă invităm să vă alăturaţi acestui eveniment menit să asigure transparenţa Programului IPA 

de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia prin informarea comunităţilor 

locale din Caraş-Severin cu privire la proiectele din judeţ ce beneficiază de finanţare 

europeană nerambursabilă din fonduri IPA CBC în urma primului apel pentru propuneri de 

proiecte. 

 

În cadrul conferinţei reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii din administraţie publică, 

sănătate, educaţie, cultură, mass-media şi dezvoltare durabilă vor prezenta proiectele 

finanţate în urma primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, ce urmează a fi implementate în 

judeţul Caraş-Severin. La acest eveniment va fi prezent domnul Sorin Frunzăverde, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

 

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia finanţează proiecte 

comune care valorifică potenţialul de dezvoltare al zonei de graniţă dintre România şi 

Republica Serbia. Informaţii suplimentare pot fi găsite accesând: www.romania-serbia.net sau 

www.brct-timisoara.ro  

Anca LOLESCU,  

Director Executiv - BRCT Timişoara 

Data: 18.01.2011 

Contact: 

Dani Bardos – Consultant resurse umane şi comunicare 

Tel: 0756.106189; E-mail: dani.bardos@brct-timisoara.ro                    
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