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Ziua Cooperării Europene la Drobeta Turnu Severin 
 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, cu sprijinul 

Primăriei Drobeta-Turnu Severin și al Consiliului Județean Mehedinți, a organizat 

„Ziua Cooperării Europene 2016”. Evenimentul de sărbătorire organizat la Dr.Tr. 

Severin între 21 și 23 septembrie 2016 a propus locuitorilor din zona 

transfrontalieră dintre România și Serbia 3 evenimente diferite prin care să 

poată să descopere ce înseamnă cooperarea transfrontalieră. 

 

În prima zi, reprezentanți ai Programului, autorități publice, beneficiari și 

jurnaliști s-au întâlnit în cadrul unei conferințe de presă pentru a sărbători 

cooperarea româno-sârbă și cea de a cincea aniversare a Zilei Cooperării 

Europene. 

 

În cea de a doua zi, prin intermediul unei expoziții fotografice am descoperit 

proiectele, oamenii, ideile, poveștile, provocările și nu în ultimul rând rezultatele 

obținute în cadrul proiectelor transfrontaliere.   

 

În cea de a treia zi, am sărbătorit Ziua Cooperării Europene cu un concert 

spectaculos care a adus pe scenă muzică frumoasă din Serbia și România. Alături 

de noi au fost două trupe ce reprezintă cu adevărat spiritul Balcanilor: Pragu`de 

Sus și Vrelo. 

 

Ziua Cooperării Europene este organizată în fiecare an, începând din 2012, de 

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Timișoara, în parteneriat cu Autoritatea de Management din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și 

cu Autoritatea Națională din Serbia (Biroul de Integrare Europeană), pentru 

promovarea rezultatelor Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România – Republica Serbia și a noului Program INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Serbia.  

 

Evenimentul se încadrează în inițiativa de comunicare derulată în toate țările 

Uniunii Europene și țările vecine, beneficiare ale programelor de cooperare 

teritorială, pentru promovarea colaborării dintre comunitățile locale din zonele 

de graniță.  

 

La granițe, ne dezvoltăm împreună! 
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