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Seminarii de instruire dedicate beneficiarilor proiectelor aflate în implementare în cadrul 

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara organizează două seminarii 

de instruire dedicate beneficiarilor proiectelor aflate în implementare și care au primit 

finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte (lista de rezervă) a 

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. Seminariile de 

instruire vor avea loc în zilele de 19 și 20 mai 2016 în Sala Revoluției din cadrul C.J. Timiș, 

începând cu ora 10.30. 

Prin intermediul acestor seminarii dorim să asigurăm instruirea echipelor de proiect cu privire 

la completarea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, realizarea documentelor 

privind achizițiile publice, precum și o prezentare a celor mai importante reguli de identitate 

vizuală ce se aplică proiectelor finanțate în cadrul Programului IPA. 

În perioada de programare 2007-2013, interesul comunităților locale din zona de graniță 

româno-sârbă a fost foarte ridicat cu privire la Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România - Republica Serbia, fiind depuse un număr total de 362 de propuneri de proiecte, din 

care 117 proiecte au primit finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene. 

Alocarea financiară totală în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - 

Republica Serbia a fost de peste 53 de milioane de euro. Rata de absorbție atinsă, raportată 

la finele anului 2015 la nivelul Secretariatului Tehnic Comun, a fost de 83 %.  

BRCT Timișoara alături de autoritățile de implementare, respectiv Autoritatea de 

Management și Autoritatea Națională, sunt încrezătoare că acest procent de absorbție va 

crește substanțial deoarece la finele anului 2015 un număr de 16 proiecte (incluse între cele 

117) au fost finanțate de pe lista de rezervă a celui de-al doilea apel pentru proiecte, 

aflându-se în implementare până la data de 31 decembrie 2016, dată la care se termină 

implementarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.  
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