INSTITUŢIA PREFECTULUI
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proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror
proiecte se finalizează în luna decembrie 2015,

NOUTĂŢI

conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul

PENTRU BENEFICIARII DE

CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor

FONDURI EUROPENE:

din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.
Sursa: OIR POSDRU Nord-Est

In Monitorul Oficial al României
Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat
Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene
privind regimul de depunere a cererilor de

Ministerul

Fondurilor

Europene

-

rambursare de catre beneficiarii Programului

Directia Generala Programe Capital Uman

operational sectorial Dezvoltarea resurselor

publica

umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri,

privind procesul ce trebuie urmat de către

in vederea evitarii dezangajarii automate a

beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU

fondurilor alocate Romaniei.

ale căror proiecte se finalizează in luna

Sursa: OIR POSDRU Nord-Est

instructiunea

nr.

113/04.11.2015

decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56
din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea

Ministerul

Fondurilor

Europene

-

Direcţia Generală Programe Capital Uman

solicitării sumelor din cererea de lichidare a
plăților pentru proiect.

transmite clarificări cu privire la aplicarea
Sursa: OIR POSDRU Nord-Est

Instrucţiunii

nr.

113/04.11.2015

privind

procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii
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Reluarea tuturor plăților aferente

Beneficiarii fondurilor nu au fost afectați,

Programului Operațional Sectorial

plățile

către

cei

care

derulează

proiecte

europene fiind asigurate de la bugetul de stat.

Creșterea Competitivității Economice
(POSCCE) 2007-2013.

Ministerul Fondurilor Europene este
coordonatorul Instrumentelor Structurale 20072013 și al fondurilor europene structurale și de

Ministerul Fondurilor Europene a obținut

investiții 2014-2020 în România, îndeplinind și

acordul Comisiei Europene pentru reluarea

rolul de Autoritate de Management pentru

tuturor

Programul

plăților

aferente

Programului

Operațional

Sectorial

Creșterea

Operațional Sectorial Creșterea Competitivității

Competitivității Economice (POSCCE) 2007-

Economice (POSCCE) 2007-2013.

2013.

“Decizia Comisiei Europene de a relua

Sursa: MFE

plăţile pentru POSCCE este un succes al
Guvernului României și confirmă eforturile
depuse

în

Management

echipă
și

de

Autoritatea

organismele

Noi cereri de propuneri de proiecte

de

POCU 2014 – 2020

intermediare.

Estimez că POSCCE va avea cel mai mare
procent de absorbtie dintre toate programele
aferente perioadei 2007-2013 (peste 90%),

Cerere de propuneri de proiecte nr. 1/2015
„Inregistrarea la Serviciul Public de
Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”

deoarece în perioada care urmează Comisia

Prezenta cerere de propuneri de proiecte

Europeană va putea rambursa României peste

implementata prin aplicarea procedurii non-

400 milioane Euro pentru acest program”, a

competitive

declarat Marius Nica, ministrul fondurilor

implementarii masurilor destinate inregistrarii

europene.

la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor

În lunile decembrie 2014 și aprilie a.c, în
urma unor audituri ale CE, au fost decise
întreruperi temporare ale rambursărilor de la
Bruxelles către România pentru trei axe ale

este

dedicata

exclusiv

NEETs inactivi.
Status: ACTIV
Depunere incepand cu 20.11.2015
Buget: 49 mil. euro

Programului Operațional Sectorial Creșterea

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor

Competitivității Economice. Plățile pentru axele

locuri de munca durabile si de calitate si

prioritare 1 și 4 au fost reluate la 15 septembrie

sprijinirea mobilitatii lucratorilor

a.c, iar pentru axa 3 au fost reluate acum.
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Prioritatea de investitii 8. Integrarea
durabila pe piata fortelor de munca a tinerilor,
in special a celor care nu au un loc de munca,
care nu urmeaza studii sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul

Solicitanti si parteneri eligibili:
•

MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu
personalitate juridica din subordinea sa)
in parteneriat cu entitati cu activitate
relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor).

excluziunii sociale si a tinerilor din comunitatile
marginalizate, inclusiv prin implementarea

Pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte,

garantiei pentru tineri.

bugetul alocat este de 49 mil. Euro (contributia
UE+ Contributia RO).

Obiectiv

specific

2.3.:

Cresterea

numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati

Regiuni de dezvoltare vizate: toate cele 8

la Serviciul Public de Ocupare

regiuni de dezvoltare.

Grup tinta eligibil: tineri NEETs inactivi

Sistemul informatic va fi deschis in data de

cu varsta intre 16 – 24 neinregistrati la SPO,

20.11.2015, ora 10.00, si se va inchide in

cu accent pe aceia cu nivel scazut de

momentul contractarii sumei alocate prin

competente si care au dificultati in a se integra

mecanismul non competitiv.

social.
Sursa Finantare. Ro
Activitati eligibile:
•

Derularea

de

activitati

pentru

identificarea tinerilor NEETs inactivi
•

Derularea de campanii de informare si
constientizare

•

•

dedicate

tinerilor

din

Cerere de propuneri de proiecte nr. 2/2015
„Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile
marginalizate rome”
Cererea de propuneri de proiecte isi

categoria NEETs,

propune sa reduca numarul de persoane aflate in

Extinderea si modernizarea sistemelor

risc de saracie si excluziune sociala din

platforme de tip „bursa online a locurilor

comunitatile

de munca”

populatie apartinand minoritatii rome.

Monitorizarea

masurilor

marginalizate

in

care

exista

dedicate

tinerilor NEETs.

Status: LANSAT
Depunere: 25.11.2015-25.01.2016
Buget: 119,7 mil. euro

Perioada de implementare a proiectelor
proiectului/ proiectelor: 60 de luni, dar nu mai
tarziu de 31 decembrie 2023.
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Accentul se va pune pe relatia stransa de

Grup tinta eligibil:

colaborare intre comunitate, organizatiile nonPersoanele

•

guvernamentale si autoritatile locale.

din

comunitatile

marginalizate aflate in risc de saracie si
excluziune

sociala

in

care

exista

populatie apartinand minoritatii rome
Propunerile
includa

de

obligatoriu

proiecte
actiuni

trebuie

care

sa

Personalul din cadrul serviciilor (sociale,

•

vizeaza

medicale, socio-medicale) de la nivelul

integrarea persoanelor pe piata muncii, prin

comunitatii

incurajarea participarii la stagii si scheme de
ucenicie/cursuri

de

formare

profesionala,

Activitati eligibile:

masuri de sustinere a antreprenoriatului in
cadrul comunitatii si incurajare a ocuparii pe

1. Realizarea de analize complexe la nivel de

cont-propriu,

si

comunitate (non-CLLD) care sa evidentieze cel

marginalizarii, precum si sprijinirea dezvoltarii/

putin urmatoarele aspecte: nevoile locale,

furnizarii de servicii sociale/ servicii socio-

potentialul de dezvoltare, inclusiv al mediului

medicale.

de afaceri local, profile de resurse umane si

combaterea

discriminarii

In plus, proiectele vor trebui sa includa
masuri din cel putin doua din urmatoarele
domenii: locuire, educatie, asistenta juridica
pentru reglementarea actelor de identitate,
actelor de proprietate si/ sau de stare civila.

competente, cererea locala/proxima de pe piata
fortei de munca, identificarea de solutii viabile
care sa urmareasca incluziunea sociala a
comunitatilor

vulnerabile,

implementarea

planurilor

precum
de

si

actiune

subsecvente.
2. Actiuni de facilitare si mediere pentru
identificarea si consolidarea de parteneriate

Solicitanti si parteneri eligibili:

pentru
•

Autoritatile

publice

responsabilitati
parteneriat

•

cu

locale

in

domeniu,

actori

cu

cu

rezolvarea

printr-o

problemelor

abordare

comunitatii
participativa.

in

expertiza
Sprijin

pentru

cresterea

accesului

si

relevanta pentru actiunile selectate;

3.

ONG-uri in parteneriat cu actori cu

participarii la educatia timpurie/invatamant

expertiza

primar si secundar si reducerea parasirii

selectate.

relevanta

pentru

actiunile

timpurii a scolii prin acordarea unor pachete
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integrate (ex. costuri de transport si masa,

stop shop sau/si prin implicarea specialistilor de

materiale educationale, accesul la servicii

la nivelul retelei teritoriale a SPO sau a celor de

medicale si sociale, masuri de preventie, masuri

la nivelul serviciilor publice de asistenta

de

sociala.

acompaniere,

specificului

adaptate

nevoilor

comunitatii

si
etc.).

7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii

sociale/furnizarea de servicii in cadrul centrelor
4. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe

comunitare integrate medico-sociale.

piata muncii, precum si pentru participarea la
programe de ucenicie si stagii a persoanelor din
cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv
prin masuri de acompaniere si alte tipuri de
interventii

identificate

ca

fiind

necesare.

8.

Campanii

de

informare

si

constientizare/actiuni specifice in domeniul
combaterii discriminarii, precum si pentru
implicarea

activa/voluntariatul

membrilor

comunitatii in solutionarea problemelor cu care
se confrunta comunitatea.
5.

Sustinerea

antreprenoriatului

in

cadrul

comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu,

Perioada de implementare a proiectelor
proiectului/ proiectelor: 3 ani.

in vederea crearii de noi locuri de munca, prin
acordarea de micro-granturi, precum si a

Bugetul alocat: 119.772.058,82 euro
(contributia UE+ Contributia nationala).

serviciilor de consiliere/consultanta formare
profesionala antreprenoriala si alte forme de
sprijin (mentorat) atat in faza de infiintare a
afacerii,

cat

si

post-infiintare.

ocuparii

persoanelor

apartinand

Sprijinirea
grupurilor

vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociale de
insertie.

Cererea de propuneri de proiecte va fi deschisa
incepand cu 25.11.2015, ora 10.00, pana in data
de 25.01.2016, ora 16.00.
Sursa: Finantare.ro

6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii,
tineri, adulti/parinti etc (ex. masuri active de
ocupare, formare profesionala, de insertie socioprofesionala,

Valoarea maxima a unui proiect este de
6.000.000 euro.

servicii

Cerere de propuneri de proiecte nr. 3/2015
„Sprijin pregatitor pentru animarea
comunitatii din cadrul oraselor cu populatie
peste 20.000 de locuitori”

sociale/medicale,

consiliere psihologica etc) prin intermediul
CMAI/punctelor unice de acces la servicii/one-

Etapa I – Sprijin pregatitor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
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(SDL)

si

pentru

infiintare

GAL

nou/

•

Persoanele

din

comunitatile

adaptare GAL deja infiintat la cerintele

marginalizate aflate in risc de saracie şi

DLRC pentru perioada de programare 2014-

excluziune sociala (comunitati non -

2020

roma)
•

Status: LANSAT
Depunere: 26.11 - 30.12.2015
Buget: 4,7 mil. euro
Obiectiv

specific

de la nivelul comunitatii
•

5.1.:

Reducerea

excluziune

sociala

din

comunitatile

•

•

noului

implementarea de masuri/ operatiuni integrate

GAL/

infiintat

in contextul mecanismului de DLRC.

adaptarea

conform

GAL

cerintelor

2020 – aceasta

DLRC

Strategii aprobate spre finantare din

de actiune de dezvoltare a comunitatii;

activitate

nu este

obligatorie
•

Activitatea cadru II: Demarcare zonei/lor
urbane marginalizate adresate

totalul strategiilor/analizelor/ planurilor
•

Activitatea cadru III: Elaborarea SDL si

Strategii/ analize/ planuri de actiune/ de

a listei de operatiuni/ proiectele prin care

dezvoltare a comunitatii vizate prin

GAL

DLRC

obiectivele strategiei

ca

a

fi

regiuni de dezvoltare

proiectului/ proiectelor: maxim 5 luni.

atinse

proiectelor

Solicitanti si parteneri eligibili:

Grup tinta eligibil:
din

comunitaţile

•

marginalizate aflate in risc de saracie şi
excluziune

implementare

vor

Perioada

Persoanele

de

considera

Regiuni de dezvoltare vizate: toate cele 8

•

deja

pentru perioada de programare 2014-

Indicatori de program (indicatori specifici
de program)

•

Activitatea cadru I: Animare parteneri
sociali si/ sau demararea infiintarii

populatie apartinand minoritatii roma, prin

•

Activitatea 0 – Declaratia de exprimare a
interesului pentru interventii DLRC.

marginalizate (roma si non-roma) din orase cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu

Persoane apartinand minoritatii Roma

Activitati eligibile:

numarului de persoane aflate in risc de saracie
si

Personalul din cadrul serviciilor create

sociala

in

care

exista

•

autoritatile locale cu responsabilitati in
domeniu in parteneriat cu actorii sociali
relevanti
Grupul de Actiune Locala

populatie apartinand minoritatii roma
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Bugetul alocat: 4.751.461 euro, respectiv

Perioadele

anuntate

intial

erau

21.069.407.90 la cursul Inforeuro aferent lunii

urmatoarele: 25 noiembrie 2015 – 25 ianuarie

noiembrie 2015 (contributia UE+ Contributia

2016 pentru „Dezvoltarea Locala Integrata

nationala)

(360°) in comunitatile marginalizate rome„, si
26 noiembrie – 30 decembrie 2015 pentru

Valoare maxima eligibila a proiectului: nu
poate depasi echivalentul in lei a maxim 70.000
euro.Cererile de proiecte se vor depune prin

„Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii
din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000
de locuitori„.

sistemul MySMIS incepand cu data de 26
noiembrie 2015, ora 10.00 si se va inchide in
data de 30 decembrie 2015, ora 16.00.

Ministerul Fondurilor Europene promite
ca va informa in cel mai scurt timp potentialii
beneficiari ai acestor cereri de proiecte cu

Sursa: Finantare.ro

POCU 2014-2020

privire la noile perioade de depunere a cererilor
de finantare aferente.

Se amana perioada de depunere a
cererilor de finantare aferente cererilor
de proiecte nr. 2 si 3
Ministerul
amana

Fondurilor

deschiderea

Europene

sistemului

Sursa: MFE

va
PNDR 2014 – 2020

informatic

MySMIS2014 pentru cererile de propuneri de

PNDR 2020: Se apropie termenele-limita

proiecte nr. 2 „- Dezvoltare Locala Integrata

pentru primele sesiuni de primire a proiectelor

(DLI 360°) in comunitatile marginalizate rome
Agentia pentru Finantarea Investitiilor

si nr. 3/2015 – Sprijin pregatitor pentru
animarea comunitatii din cadrul oraselor cu

Rurale

populatie peste 20.000 de locuitori, Etapa I –

sesiunile anuale de depunere a proiectelor prin

Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei

Programul National de Dezvoltare Rurala

de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru infiintare

(PNDR) 2014 – 2020 se apropie de termenul

GAL nou/ adaptare GAL deja infiintat la

limita.

cerintele DLRC pentru perioada de programare
2014-2020, aferente Programului Operational
Capital Uman (POCU).

anunta

potentialii

beneficiari

ca

In acest sens, se mai pot depune cereri de
finantare cei care doresc sa dezvolte exploatatii
in

sectorul

pomicol

prin

intermediul
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Submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii

aproximativ 343 milioane de euro pentru o

pomicole„.

parte din componentele aferente.

Suma

disponibila

ramasa

in

acest

Sumele ramase in cadrul Submasurii 7.6

moment este de aproximativ 67 milioane de

„Investitii asociate cu protejarea patrimoniului

euro. Termenul limita de depunere a proiectelor

cultural” sunt de aproximativ 106 milioane de

prin sM 4.1a este de 30 noiembrie 2015, ora

euro.

16.00.
Sesiunea de primire a proiectelor pentru
Pentru Submasura 4.2 „Sprijin pentru

sM 7.2 si sM 7.6 a fost deschisa pe 24

investitii in procesarea/ marketingul produselor

septembrie 2015 si are ca termen limita de

agricole” disponibilul ramas pana la inchiderea

depunere data de 18 decembrie 2015, ora

sesiunii este de aproximativ 66,8 milioane de

16.00.

euro. Data pana la care se primesc cereri de
Sursa: AFIR

finantare fiind tot 18 decembrie 2015, ora
16.00.
Solicitantii care intentioneaza sa depuna
proiecte prin Submasura 4.2a „Investitii in
procesarea/

marketingul

produselor

AFIR actualizează disponibilul rămas pentru
depunerea proiectelor de infrastructură

din

rutieră

sectorul pomicol” mai au la dispozitie 9,3
milioane de euro pana pe 18 decembrie 2015.

Agenția

Perioada de depunere a proiectelor
aferenta

Submasurii

6.3

„Sprijin

pentru

dezvoltarea fermelor mici” se termina pe 18
decembrie

2015,

ora

16.00.

Fondurile

disponibile pana la inchiderea sesiunii sunt in

pentru

Finanțarea

Investițiilor Rurale anunță actualizarea valorii
disponibile rămase pentru depunerea proiectelor
de investiții prin intermediul Submăsurii 7.2
„Investiţii

în

crearea

și

modernizarea

infrastructurii de bază la scară mică” din
cadrul Programului Național de Dezvoltare

valoare de peste 75 milioane de euro.

Rurală (PNDR) 2014 - 2020.
Pentru Submasura 7.2 „Investitii in

Astfel,

pentru

componenta

crearea si modernizarea infrastructurii de baza

„Infrastructură rutieră de interes local”

la scara mica” mai sunt disponibile fonduri

aferentă Submăsurii 7.2, atât zona montana

europene

cât și restul teritoriului, începând cu data de

nerambursabile

in

valoare

de
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19.11.2015, ora 09:00 și încheind cu data de

ca termen limită de depunere data de 18

20.11.2015, ora 23:59, se va corela valoarea

decembrie 2015, ora 16:00.

fondurilor disponibile cu valoarea totală

Sursa: AFIR

aferentă cererilor de finanțare existente în
acest

moment

în

cadrul

sistemului

informatic și care au punctajul sub pragul
Ghidul de prevenire a neregulilor în accesarea

lunar de calitate de 60 puncte.

fondurilor PNDR
S-a impus luarea acestei măsuri
reparatorii deoarece începând cu data de
30.10.2015,

ora

17:43,

pentru

„restul

teritoriului”, şi, începând cu data de 31.10.2015,
ora 02:07, pentru „zona montană”, nu a mai fost
posibilă încărcarea on-line a proiectelor din
cauza

lipsei

disponibilului

în

sistemul

informatic.

Agenția

pentru

Finanțarea

Investițiilor Rurale a publicat pe pagina de
internet oficială a Agenției – www.afir.info –
Ghidul de prevenire a neregulilor privind
crearea de condiții artificiale pentru obținerea
fondurilor europene nerambursabile derulate
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

Această

măsură

reparatorie

se

2014 – 2020 (PNDR 2020).
Agenția

adresează exclusiv potențialilor beneficiari care

pentru

Finanțarea

s-au aflat în imposibilitatea depunerii cererilor

Investițiilor Rurale (AFIR) a decis alcătuirea

de finanțare în data de 30, respectiv 31

acestui îndrumar pentru a furniza solicitanţilor

octombrie.

şi

Așadar,

este

obligatoriu

ca

beneficiarilor

fondurilor

europene

documentele anexate cererii de finanțare să aibă

nerambursabile acordate prin PNDR un suport

datele de înregistrare de până la 31.10.2015.

informativ

Foarte important de reținut că proiectele care au

măsurilor și acțiunilor necesare în vederea

documente care depășesc această dată, vor fi

prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor

declarate neeligibile. Totodată proiectele cu

europene. Precizăm că prevederile Ghidului de

punctajul de minim 60 puncte vor fi incluse în

Prevenire a Neregulilor se completează cu

procesul de evaluare aferent lunii octombrie.

legislația națională și comunitară specifică în

Reamimtim tuturor celor interesați
că sesiunea de primire a proiectelor pentru sM
7.2 a fost deschisă pe 24 septembrie 2015 și are

complex

pentru

întreprinderea

vigoare.
În cuprinsul acestui ghid, toți cei
interesați să depună proiecte de finanțare sau cei
care deja beneficiază de fondurile acordate prin
PNDR pot găsi informații privind definirea
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condițiilor artificiale, exemple concrete de

condiţii artificiale.” a declarat Directorul

nereguli și recomandările pe care le face

General al AFIR, David Eugen Popescu.

Agenția pentru evitarea acestor situații.
Menționăm că Ghidul de prevenire a
„Responsabilitatea mare față de

neregulilor privind crearea de condiții artificiale

Uniunea Europeană și Guvernul României, dar

poate fi consultat de toți solicitanții de fonduri

şi faţă de toţi cei care investesc bani şi timp în

europene nerambursabile pe pagina oficială de

implementarea

internet a Agenției: www.afir.info, domeniul

finanţate

proiectelor

prin

de

Programul

investiţii

Național

de

Informații utile, sectiunea Proceduri de lucru.

Dezvoltare Rurală s-a materializat în acest ghid

Sursa: AFIR

de prevenire a neregulilor generate de crearea
de condiții artificiale. AFIR sprijină permanent
solicitanţii în scopul obţinerii regulamentare,
corecte şi legale a finanţării nerambursabile şi
recomandă

acestora

acordarea

Forum româno-ucrainean

atenției
”Tendințe actuale ale colaborării

cuvenite și implicarea activă în derularea
proiectelor proprii, pentru a evita apariția

transfrontaliere româno-ucrainene – aspecte
privind implementarea Programului

neregulilor în implementarea PNDR.
Aici trebuie spus că există indicatori fizici,

Operațional Comun România–Ucraina, 2014–
2020”

juridici și contabili ai condițiilor create
artificial care, atunci când sunt analizați
individual nu reprezintă în mod obligatoriu o
neregulă. Din acest motiv, pentru constatarea
condiţiilor

artificiale

este

identificarea interconectării acelor

necesară

În data de 27 noiembrie 2015, la Ivano
Frankivsc, la inițiativa Administrației Regionale
de Stat din Ivano Frankivsc și cu sprijinul

elemente

Consulatului General al României la Cernăuți, a

care aparent sunt independente. Am constatat

fost organizat Forumul româno-ucrainean cu

că de multe ori în etapele de evaluare și

tema:

implementare, indicatorii nu pot conduce în
mod clar la o concluzie privind crearea în mod
artificial a condiţiilor de finanțare. Astfel, este
necesar ca respectivele cazuri să fie evaluate în

”Tendințe

actuale

ale

colaborării

transfrontaliere româno-ucrainene – aspecte
privind

implementarea

Programului

Operațional Comun România–Ucraina, 2014–
2020”.

perioada ex-post, când se pot trage o concluzie
clară dacă beneficiarii respectivi au creat
10

Scopul organizării evenimentului constă
în prezentarea de către autoritățile locale,
instituțiile

publice

și

organizațiile

non-

guvernamentale din Regiunea Ivano Frankivsc
(dar și din regiunile Cernăuți și Transcarpatia)
și

județele

din

România

(Satu

Mare,

Maramureş, Botoșani, Suceava, Tulcea), aflate
la granița cu Ucraina, a priorităților proprii în
promovarea proiectelor, care vor putea fi
ulterior

depuse

spre

finanțare

în

cadrul

Programului Operațional Comun România–
Ucraina, 2014-2020.
Participarea și implicarea efectivă a
autorităților,

instituțiilor

publice

și

organizațiilor non-guvernamentale din România
reprezintă primul pas spre succesul acestui
demers, dar și spre construirea de

noi

parteneriate, cu impact asupra viitoarelor
proiecte bilaterale.
Sursa: BRCT
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