
    

 

                                                                                     
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim în viitorul tău! 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională  
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PCT Ro-Bg 2007-2013 sărbătorește Ziua Cooperării Europene 2015! 

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) a 
sărbătorit și în acest an Ziua Cooperării Europene, continuând tradiția organizării evenimentelor 
înițiată în anul 2012. 

În zilele de 21 septembrie 2015, la Şcoala Gimnazială ˝Mihai Eminescu˝  din Giurgiu și 23 

septembrie 2015, la Şcoala Gimnazială ˝Otet Paisii˝ din Ruse, Secretariatul Tehnic Comun pentru 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 din cadrul Biroului Regional 

pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), a 

organizat  întâlniri tematice cu elevi ai acestor școli. 

Prin intermediul unor prezentări interactive, elevii au fost provocați să descopere informații despre 

Uniunea Europeană, despre beneficiile și oportunitățile oferite de cooperarea dintre statele 

membre dar și despre realizările proiectelor implementate cu sprijin financiar european prin PCT 

Ro-Bg 2007-2013. Elevii au aflat despre beneficiile concrete pentru elevii europeni, aduse de către 

proiectele de cooperare – fie că este vorba de securitate, transport, educație, domeniul energetic, 

sănătate, formare profesională sau crearea de locuri de muncă transfrontaliere. 

Reconstituirea hărții Europei prin aranjarea pieselor unui puzzle, a reprezentat un bun prilej de a 

consolida  elevilor informațiile oferite dar și un moment în care entuziasmul acestora  a demonstrat 

succesul acestei acțiuni. 

Ziua Cooperării Europene, derulată sub deviza ”La graniţe ne dezvoltăm împreună”, are ca 

principal scop celebrarea cooperării între regiuni şi ţări europene. Aceasta campanie este 

coordonată de Programul INTERACT, în colaborare cu Comisia Europeană şi este susţinută de către 

Comitetul Regiunilor şi Parlamentul European. 

Cooperarea Teritorială Europeană este un instrument al Uniunii Europene care unește oameni și 

propune soluții pentru a rezolva provocări comune ce nu pot fi gestionate ușor de o singură țară. 

Mai multe informații pot fi obținute accesând: www.ecday.eu și www.cbcromaniabulgaria.eu.  
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