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COMUNICAT DE PRESĂ
Atelier de lucru pentru achiziţii publice organizat de BRCT Timişoara în sprijinul
beneficiarilor de finanţare nerambursabilă din judeţul Mehedinţi în cadrul
Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.
Secretariatul Tehnic Comun şi Unitatea de Control de Prim Nivel din cadrul BRCT Timişoara anunţă
organizarea „Atelierului de lucru pentru achiziţii publice” adresat partenerilor de proiect români în
urma primului apel pentru propuneri de proiecte aferent Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica Serbia.
Evenimentul se va desfăşura în data de 04 noiembrie 2010, începând cu ora 10.00, în Sala de
Consiliu a Consiliului Judeţean Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin. Secretariatul Tehnic Comun şi
Unitatea de Control de Prim Nivel din cadrul BRCT Timişoara derulează în perioada octombrienoiembrie 2010 o serie de 3 evenimente de tipul „Atelier de lucru”, în aria eligibilă a programului din
România, respectiv în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi. În aria eligibilă a programului din
Republica Serbia, aceste evenimente vor fi organizate cu sprijinul Antenei Secretariatului Tehnic
Comun de la Vârşeţ şi Autorităţii Naţionale a Programului.
În cadrul „Atelierului de lucru pentru achiziţii publice” vor fi abordate subiecte de interes cu privire
la responsabilităţile partenerilor de proiect privind raportarea către Unitatea de Control de Prim Nivel,
precum şi o introducere în pachetul legislativ privind achiziţiile publice specifice programului prin
prezentarea procedurilor de achiziţie PRAG.
În urma primului apel pentru propuneri de proiecte lansat în data de 30 aprilie 2009 şi încheiat în data
de 29 iulie 2009 au fost depuse un număr de 166 de proiecte şi au fost aprobate spre finanţare un
număr de 46 de proiecte. Bugetul IPA pentru proiectele ce urmează a fi contractate este de 16,86
milioane Euro. În implementarea proiectelor beneficiarii vor primi contribuţia Uniunii Europene din
fonduri IPA (maxim 85% din valoarea proiectului) şi co-finanţare naţională din partea Guvernului
României (exclusiv pentru beneficiarii din România – maxim 13% din valoarea proiectului) urmând să
asigure o contribuţie proprie de minim 2%, pentru beneficiarii români.
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia finanţează proiecte comune
care valorifică potenţialul de dezvoltare al zonei de graniţă dintre România şi Republica Serbia.
Informaţii suplimentare pot fi găsite accesând: www.romania-serbia.net sau www.brct-timisoara.ro
Anca LOLESCU,
Director Executiv - BRCT Timişoara
Contact:
Carmen Stojanović – Şef BRUC
Tel: 0756.106189; E-mail: carmen.stojanovic@brct-timisoara.ro

Data: 03.11.2010

Investim în viitorul tău!
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere
în program.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net.

