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„Împreună suntem puternici”  – am sărbătorit Ziua Cooperării Europene la 

Veliko Gradište în Serbia 

 

În weekendul trecut echipa BRCT Timişoara a sărbătorit Ziua Cooperării Europene alături 

de aproximativ 500 de participanți din România și Serbia care s-au alăturat acestui 

eveniment european. 

 

De Ziua Cooperării Europene 2015 am prezentat publicului câteva dintre rezultatele 

proiectelor finanțate în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - 

Republica Serbia.  

 

Sărbătoarea a debutat cu invitația Consiliului Județean Caraș-Severin de a traversa 

Dunărea, granița dintre România și Serbia, la bordul catamaranului Baziaș 1. Îmbarcarea 

la bordul catamaranului s-a făcut în Portul Turistic Pojejena. Atât construcția Portului 

Turistic Pojejena, cât și achiziția catamaranului Baziaș 1 au fost finanțate de Uniunea 

Europeană din fonduri IPA, în cadrul unui proiect transfrontalier româno-sârb 

implementat de echipa Consiliului Județean Caraș-Severin. 

 

Sosiți în țara vecină, membrii delegației oficiale a Programului IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Republica Serbia au fost așteptați cu pâine și sare de 

reprezentanții Municipalității Veliko Gradište. În viitor, administrațiile publice locale își 

doresc reluarea curselor regulate de transport public de călători între cele două maluri, 

oprite în urmă cu aproape 20 de ani, în 1996. 

 

Ziua Cooperării Europene a continuat pe scena amplasată în Sala Sporturilor din Veliko 

Gradište cu prezentarea unor momente artistice realizate de ansamblul folcloric 

„Vlastimir Pavlovic Carevac” din Veliko Gradište și trupa de teatru „Državni posao”. 

Scena și costumele populare utilizate de artiștii ansamblului folcloric au fost 

achiziționate de Municipalitatea din Veliko Gradište în cadrul unui proiect finanțat în 

cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. 

 

Împreună cu autoritățile programului, printr-o colaborare trainică, am contribuit la 

promovarea cooperării transfrontaliere româno-sârbe din zona de graniță și am oferit 

sutelor de participanți de la Veliko Gradište bucuria de a celebra succesul implementării 

proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Programului IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. 

http://www.romania-serbia.net/
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Pentru că „La granițe, ne dezvoltăm împreună”, dorim să subliniem încă o dată 

importanța eforturilor comune depuse de regiunile de frontieră pentru o dezvoltare 

armonioasă, urmând ca în 2016 să ne întâlnim din nou în luna septembrie pentru a 

sărbătorii Ziua Cooperării Europene, în România, cel mai probabil în județul Mehedinți, 

după ce în 2012 am fost la Timișoara, în 2013 am fost la Vârșeț, în 2014 am fost la Reșița 

și acum la Veliko Gradište.  

 

Evenimentele care sărbătoresc Ziua Cooperării Europene se petrec în toată Europa și 

promovează proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul programelor de 

cooperare transfrontalieră. Mai multe detalii legate de evenimentele desfășurate la nivel 

european pot fi accesate prin www.ecday.eu.  

 

Mai multe informații legate de Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 

Republica Serbia și oportunitățile de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin noul 

Program INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia se pot accesa 

prin site-ul programului: www.romania-serbia.net  

Anca LOLESCU,  

Director executiv - BRCT Timişoara 

 
Contact: 
Dani Bárdos – Consultant resurse umane și comunicare 
E-mail: dani.bardos@brct-timisoara.ro     
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