
 
 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale  
2007 - 2013 

Biroul Regional pentru Cooperare  
Transfrontalieră Timişoara 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
GUVERNUL REPUBLICII SERBIA 

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 
 

 

 

 

Be part of it! 
 

 

După succesul înregistrat în anul 2012, BRCT Timişoara în calitate de Secretariat Tehnic 

Comun al Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia va 

organiza evenimentul de sărbătorire a Zilei Cooperării Europene în data de 20 

septembrie 2013, pe scena din centrul oraşului Vârșeț, în Republica Serbia. Pentru a 

promova Ziua Cooperării Europene și a face legătura între evenimentul organizat anul 

trecut la Timișoara și evenimentul organizat în acest an la Vârșeț, echipa BRCT Timişoara 

are onoarea și deosebita plăcere de a anunţa pre-evenimentul din data de 19 

septembrie 2013 pe trenul cu ruta Timișoara – Vârșeț, cu plecarea din gara Timișoara 

Nord la ora 16.21, pre-eveniment organizat sub forma unui moment muzical surpriză. 

Transportul cu trenul până la Vârşeţ este asigurat de BRCT Timişoara în limita 

locurilor disponibile. 

 

Programul „Zilei Cooperării Europene” din 20 septembrie de la Vârșeț va debuta în jurul 

orei 17.00 (ora Serbiei) pe scena din centrul oraşului Vârşeţ cu introducerea realizată de 

prezentator și concertul formației românești Pasărea Colibri. În jurul orei 18.15 va avea 

loc momentul de dans (flash mob) iar la final, începând cu ora 18.30 va concerta 

formația „The Frajle” din Republica Serbia. Evenimentul se va încheia la ora 20.00 ora 

Serbiei. 

 

Ziua Cooperării Europene este o inițiativă de comunicare derulată în țările Uniunii 

Europene și țările vecine, beneficiare ale programelor de cooperare teritorială, care 

dorește să promoveze în mod inedit colaborarea dintre comunitățile locale din zonele de 

graniță. Mai multe detalii legate de evenimentul desfășurat la nivel european pot fi 

accesate prin http://www.ecday.eu/  

 

Anca LOLESCU,  

Director Executiv - BRCT Timişoara 

 

Contact: 

Dani Bárdos – Consultant resurse umane 

Tel: 0356 426360; E-mail: dani.bardos@brct-timisoara.ro                   

Data: 16.09.2013 
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