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Asistenţă Tehnică acordată de BRCT Timişoara în cadrul Programului INTERREG 

IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

Secretariatul Comun anunță semnarea contractului de finanţare a activităților de 

Asistenţă Tehnică aferent „Contractului multianual de finanțare a activităților BRCT 

Timişoara privind implementarea Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România-Serbia,” încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Timișoara şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de 

Autoritate de Management a Programului.  

Contractul, în valoare de 2.830.725 de euro, semnat între cele două părţi urmăreşte 

gestionarea corespunzătoare a Programului INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Serbia până în 31 decembrie 2018.  

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara prin intermediul 

departamentelor sale, respectiv Secretariatul Comun, incluzând Antena Secretariatului 

Comun Vârşeţ și Unitatea de Control de Prim Nivel pentru beneficiarii români, va asigura 

activități de implementare a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România-Serbia la nivelul ariei eligibile formate din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi 

Mehedinţi din România, respectiv districtele Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul 

de Sud, Podunavski, Branicevski și Borski din Serbia.  

Activitățile de implementare urmăresc asigurarea condiţiilor administrative pentru 

managementul şi implementarea Programului, suport pentru Comitetul Comun de 

Monitorizare şi alte comitete implicate în implementarea Programului, monitorizarea la 

nivelul Secretariatului Comun şi al Unităţii de Control de Prim Nivel a proiectelor 

selectate, participarea la elaborarea şi/sau revizuirea documentelor de implementare  

(proceduri, rapoarte, statistici, studii sau alte documente necesare), organizarea de 

seminarii şi sesiuni de training pentru creşterea capacităţilor personalului, etc. 

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia contribuie la 

dezvoltarea zonei de graniță prin îmbunătățirea accesibilității pe piața muncii și 

promovarea ocupării forței de muncă, protecția mediului și dezvoltarea turismului, 

asigurând dezvoltarea comunităților locale din zona de graniță româno-sârbă.   

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

timisoara.ro             
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