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COMUNICAT DE PRESĂ
Ziua Cooperării Europene, un succes sărbătorit în Parcul Rozelor din
Timișoara de peste 1000 de participanți.
În data de 21 Septembrie 2012 în toată Uniunea Europeană, precum și în țările vecine, a fost
sărbătorită Ziua Cooperării Europene, un eveniment prin care s-au sărbătorit realizările
cooperării dintre regiunile şi ţările europene. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră
România – Republica Serbia s-a alăturat acestei inițiative europene pentru a sărbătorii succesul
înregistrat prin implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de granița
româno-sârbă, proiecte care au contribuit la dezvoltarea socio-economică a regiunii de frontieră.
Peste 1000 de participanți s-au alăturat și au participat la Ziua Cooperării Europene,
organizată vineri, 21 septembrie 2012, în Parcul Rozelor din Timișoara în cadrul unui eveniment
organizat de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi Biroul de Integrare Europeană din
cadrul Guvernului Republicii Serbia, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara.
Cu ocazia acestui eveniment, cei prezenți au putut urmări un scurt film documentar despre
proiectele transfrontaliere implementate în zona de graniță româno-sârbă (judeţele Timiş,
Caraş-Severin, Mehedinţi şi districtele Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud,
Branicevski şi Borski din Republica Serbia) și s-au bucurat de două concerte susținute formațiile
The Road Band din România și Bajaga I Instruktori din Republica Serbia.
De Ziua Cooperării Europene mai multe zeci de participanți s-au alăturat organizatorilor și au
sărbătorit prin dans (flash-mob) unitatea și buna colaborare existentă între români și sârbi.
Cooperarea Teritorială Europeană este un instrument al Uniunii Europene care uneşte oameni şi
propune soluţii pentru a rezolva provocări comune ce nu pot fi gestionate uşor de o singură ţară.
Mai multe informaţii cu privire la Ziua Cooperării Europene pot fi obţinute accesând:
www.ecday.eu, www.facebook.com/cooperationday şi http://twitter.com/CooperationDay
La graniţe, ne dezvoltăm împreună!
Cu stimă,
Anca Lolescu,
Director executiv al BRCT Timişoara
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