APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE DE INTERES COMUN
PROGRAMUL COMUNITAR CEF TELECOM
AGENȚIA EXECUTIVĂ INOVARE ȘI REȚELE, COMISIA EUROPEANĂ1
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAŢIONALE,
GUVERNUL ROMÂNIEI2
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, GUVERNUL ROMÂNIEI3

Cod apel

CEF - TC - 2019 – 2 Access to re-usable public sector information –
Public Open Data – Acces la re-utilizarea informației (din) sectorul public
- Date Publice Deschise
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-public-open-data

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
Multianual
CEF
TELECOM
2019 - 2020

Secțiunea 3.6 – Access to re-usable public sector information –
Public Open Data a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 - 20204
Contextul general al acestui apel de propuneri (de proiecte) este definit în
secțiunea menționată anterior a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 – 2020, așa cum apare publicat pe pagina website-ului
apelului de către Innovation and Networks Executive Agency (INEA)5.
Background-ul și argumentarea pentru acest apel de propuneri (de proiecte)
sunt definite în secțiuna 3.6.1. a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 – 2020. De asemenea, rezultatele prioritare ale acestui apel de
propuneri (de proiecte) sunt definite în secțiunile 3.6.2.2. și 3.6.2.3. ale
Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 – 2020.
Toate acțiunile selectate în cadrul acestui apel includ testarea obligatorie a
conformității așa cum a fost aceasta determinată de serviciile Comisiei
responsabile cu Portalul de Date European.

1

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux / Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË –
Tel. +32 22991111.
https://ec.europa.eu/inea/en
2 https://www.comunicatii.gov.ro/
3
http://mfe.gov.ro/
4Commission Implementing Decision C(2019)1021 final of 14 February 2019 on establishing a Multi-Annual Work Programme 2019 and 2020 for
financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications sector, amended by Commission Implementing Decision
C(2019)2782 final of 16 April 2019
5https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
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Alte detalii pot fi obținte prin parcurgerea secțiunii 3.6 destinată Access to reusable public sector information - Public Open Data din cadrul Manualului
de Implementare Multianual CEF TELECOM pentru 2019 - 2020, respectiv,
paginile 31-34.
Legislația comunitară și / sau alte referințe comunitare ce reglementează
inițiativele finanțate prin acest apel de proiecte includ:
-Communication on Open Data: an engine for innovation growth and
transparent governance:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0882
-Directive (EU) 2019 / 1024 of the European Parliament and of the Council on
20 June 2019 on Open Data and the Re-Use of Public Sector Information
(Recast):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:172:FULL&from=EN
-Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17
November 2003 on the re-use of public sector information:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
-Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the
re-use of documents:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.240.01.0001.01.ENG
-European Data Portal:
https://www.europeandataportal.eu/
-High-Performing Computing (HPC):
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performancecomputing
-CEF Digital Single Web Portal:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+H
ome
-CEF Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
-Telecommunications Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.086.01.0014.01.ENG
-EU Financial Regulation:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
-MODEL GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE
FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/beneficiaries-info-point
-Innovation and Networks Executive Agency, Data Protection Notice for data
subjects involved in grant award procedures:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/data_protection_notice-inea1-cef2

grant.pdf
-Commission Decision on the reimbursement of personnel costs:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2016_478_f1_commission_decision
_en_v2_p1_837603.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_cef_ec_decision_reimbursemen
t_annex.pdf
-List of National Contact Points for CEF TELECOM:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
-Detalii privind evaluarea și selecția, alături de modalitatea de transmitere a
aplicațiilor propunerilor de proiecte pentru:
CEF TELECOM 2019 CALLS FOR PROPOSALS CEF-TC-2019-2
• Cybersecurity
• eHealth
• eProcurement
• European e-Justice
• European Platform for Digital Skills and Jobs
• Public Open Data
se pot obține accesând următorul link:
Guide for Applicants Version 1.0 – 4 July 2019
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019_2_guide_for_applicants_cef_tel
ecom_final.pdf
-Verificarea documentelor ce trebuie depuse în accesarea acestor fonduri se
poate realiza prin parcurgerea Application checklist
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_tc_checklist_call_2019_2.pdf
-Solicitările de clarificare preluate din partea potențialilor beneficiari de către
Comisia Europeană, prin intermediul Agenției INEA6 (ce au putut fi adresate cu
ocazia Zilei Virtuale de Infomare CEF TELECOM din data de 10 Iulie 2019,
sau, ce pot fi adresate prin intermediul helpdesk-ului deschis până cel târziu în
data de 24 Octombrie 2019 la adresa de email INEA-CEF-TelecomCalls@ec.europa.eu ) se colectează și se actualizează, sub formă de
răspunsuri scrise, prin intermediul secțiunii Întrebări Frecvente - Frequently
Asked Questions (FAQs),
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-ceftelecom-frequently-asked-questions.
Ultima actualizare a Întrebărilor Frecvente - Frequently Asked Questions
(FAQs) se va realiza în data de 7 Noiembrie 2019.
Întrebările care sunt specifice unei propuneri particulare, și pentru care răspunsul
6

https://ec.europa.eu/inea/en
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ar putea genera un avantaj comparativ pentru aplicant, nu vor fi preluate.
Obiective

Acțiunile propuse trebuie să se adreseze generării serviciilor de re-utilizare a
informației cross – border și/sau cross domain făcute diponibile/descoperite prin
Portalul de Date European – European Data Portal în combinație cu alte surse de
informație. Aceasta înseamnă că datele trebuie trase din cel puțin două surse
diferite, acolo unde este aplicabil, și/sau să fie relevante pentru mai mult de un
Stat Membru în termenii acoperirii geografice a datelor și/sau a utilității.
Propunerile care se adresează domeniilor sau acoperirii geografice care necesită o
îmbunătățire viitoare în termeni de conținut, interoperabilitate și calitate a datelor
sunt încurajate, la fel ca și propunerile care ar putea conduce la îmbunătățirea
platformelor de date existente. În acest sens, propunerile trebuie să demonstreze
clar cum un asemenea pas schimbă îmbunătățirile ce vor fi obținute.
Propunerile trebuie să se adresez tuturor problematicilor detaliate mai jos
astfel:
- Susținerea răspândirii noilor servicii inovative prin integrarea/dezvoltarea
ecosistemelor susținute de platforme deschise, și prin a face utilizabile datele
accesate static și/sau în timp real sau datele făcute accesibile (static și/sau în timp
real), acolo unde se potrivește, via Aplicația de Programare a Interfețelor –
Application Programming Interfaces (APIs) (incluzând Blocul în Construcție
CEF Context Broker – CEF Context Broker Building Block) – API potrivite
existente sau cele noi dezvoltate.
- Armonizarea în termenii conținutului datelor: incluzând nivelul de detaliere,
acolo unde este aplicabil (de exemplu, granulozitatea echivalentă în cazul datelor
geospațiale), structura datelor și semnatica.
- Vizarea atât a aspectelor tehnice cât și a aspectelor legale, incluzând oricum
adoptarea condițiilor armonizate pentru re-utilizaree (fie prin acces direct sau
prin serviciul frunizat). De exemplu, adresarea aspectelor legale, a convergenței
condițiilor de licențiere pentru date deschise în Europa ar putea fi luate în
considerare, inter alia, prin modalități de aliniere progresivă a condițiilor de
licențiere în licențele naționale existente (reducerea ambiguității datorită
diferitelor moduri de formulare a condițiilor identice). Mecanismul accesibilității
trebuie de asemenea avut în vedere.
- Vizarea domeniilor prioritare așa cum sunt acestea definite în observația
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Comisiei Europene 2014/C 240/01 "Guidelines on recommended standard
licences, datasets and charging for the reuse of documents"7 și în anexa I la
Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20
June 2019 on open data and the re-use of public sector information8 (de exemplu,
domeniile geospațiale, observarea pământului și a mediului, meteorologie,
statistici, companii și deținerea companiei, mobilitate). Alte categorii pot fi
considerate, acolo unde este absolut necsar (de exemplu, relevanța obiectivelor
strategice, dezvoltările pieței, etc.)
- Facilitarea re-utilizării datelor, atât la nivelul sursei datelor cât și la nivelul
diseminării datelor, a le face utilizabile, pe cât de mult posibil, pentru API-urile
existente sau pentru cele noi dezvoltate.
- Evaluarea efectelor soluțiilor lor implementate prin furnizarea concretă a
unor Indicatori de Performanță Cheie - Key Performance Indicators (KPIs), și
colectarea exemplelor re-utilizării, cu scopul de a evalua beneficiile întrevăzute
pentru cetățeni și/sau mediul de afaceri.
- Seturile de date generate de Acțiuni vor trebui să fie descoperibile și
disponibile prin unul sau mai multe portale de date ale Statelor Membre și prin
Protalul de Date European.
În plus, propunerile trebuie de asemenea să susțină dezvoltarea infrastructurilor
mature de date deschise într-unul sau mai multe State Membre, facilitând
armonizarea/interoperabilitatea dintre diferite domenii și/sau diferite nivele
guvernamentale.
În cazul acțiunilor care vizează date în tim real, utilizarea Blocului în Construcție
CEF Context Broker – CEF Context Bloker Building Block trebuie să fie soluția
privilegiată acolo unde se potrivește; caz în care propunerea trebuie să includă
una sau ambele (din) aceste elemente:
a) Răspândirea unei soluții Context Broker, cum ar fi o implementare a
specificației tehnice NGSI-LD API technical specification9;
b) Upgradare Oraș Inteligent - Smart City, Internetul Lucrurilor – Internet of
Things (IOT) sau a altor soluții domeniu pentru susținerea și conformitatea totală
cu specificațiile tehnice NGSI-LD API technical specification10.

7Official

Journal of the EU C240 of 24 July 2014, p. 1–10: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0724(01)
Journal of the EU L172 of 26 June 2019, p. 79: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:172:FULL&from=EN
9 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EU+Standards
10 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EU+Standards
8Official
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Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte

Compoziția Consorțiului și Entitățile eligibile:
-În conformitate cu Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM
pentru anul 2019 – 2020, pag. 31-34 și fișa apelului de proiecte Access to reusable public sector information – Public Open Data11, coroborat cu aplicarea
Art. 9 din REGULAMENTUL CEF12, numai acele propuneri de proiecte depuse
de următoarele tipuri de aplicanți sunt eligibile:
-Unul sau mai multe State Membre;
-Cu acordul Statului/Statelor Membre sau țării/țărilor EEA în cauză,
organizațiilor internaționale, Joint Undertakings13 sau întreprinderilor publice sau
private sau entități stabilite în Statele Membre.

Compoziția Obligatorie a Consorțiului
Pentru a fi eligibilă, o propune trebuie să fie depusă de un consorțiu
format din cel puțin două entități (din care cel puțin una este o entitate a
sectorului public), din unul sau mai multe State Membre și/sau țări EEA
participante la Programul CEF TELECOM
Țările EEA
În conformitate cu secțiunea 5.3.1 din Manualul de Implementare Multianual
CEF TELECOM 2019 – 2020, statele din cadrul European Free Trade
Association (EFTA) care sunt membre ale European Economic Area (EEA) pot
participa14 la apelul de proiecte, chiar dacă acest lucru nu este menționat în mod
explicit în textul Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 2020, având aceleași drepturi, obligații și cerințe de îndeplinit ca și Statele
Membre ale Uniunii Europene. La momentul publicării acestui apel, aceste
condiții se aplică numai Norvegiei și Islandei.
Pentru aplicanții din Marea Britanie: îi rugăm să fie conștienți de faptul că
criteriile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite pe întreaga durată a grantului.
Dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană pe perioada grantului fără să
finalizeze o înțelegere (contractuală) cu Uniunea Europeană prin care să se
11

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_public_open_data_call_text_final.pdf
(EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility,
amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance, see http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
13
For the purposes of this call, a Joint Undertaking means a joint undertaking established by the EU for the efficient execution of EU research,
technological development and demonstration programmes, as referred to in Article 187 of the Treaty on the Functioning of the European Union,
see http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
14According to article 7.2 of Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for transEuropean networks in the area of telecommunications infrastructures and repealing Decision No 1336/97/EC.
12Regulation
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stipuleze în mod particular faptul că aplicanții Britanici continuă să rămână
eligibili, aceștia vor fi excluși de la obținerea finanțării Europene (în timp ce se
continuă, unde este posibil, participarea) sau li se va solicita să părăsească
proiectul în baza Articolului II.16.3.1 (a) (schimbarea situației legale a
beneficiarului) din Contractul de Finanțare15.

Țările Terțe și Entitățile din Țări Terțe
Acolo unde este necesară atingerea obiectivelor unui proiect de interes comun dat
și acolo unde este absolut motivat, Țările Terțe și entitățile stabilite în Țări Terțe
pot participa la acțiuni ce contribuie la proiectele de interes comun.
Acestea
pot
să
nu
primească
finanțare
conform
prevederilor
REGULAMENTULUI CEF, cu excepția situației în care este absolut
indispensabil să fie atinse altfel obiectivele unui proiect de interes comun dat.
Statele în curs de aderare sau statele candidate beneficiind de o strategie de preaderare pot, de asemenea, să participe pentru acest sector al CEF ce cuprinde
infrastructura de telecomunicații în conformitate cu Contractele de Finanțare
semnate cu Comisia Europeană.
Cum la momentul lansării acestui apel de proiecte asemenea contracte de
finanțare nu au fost semnate, aceleași condiții pentru Țările Terțe se aplică și
statelor în curs de aderare și statelor candidate.
Țările Terțe și entitățile stabilite în Țările Terțe pot să participe numai ca parte a
unui consorțiu cu aplicanți din state EU/EEA. Aplicația trebuie să conțină
consimțământul Statului Membru în cauză ce susține Acțiunea propusă, precum
și o declarație din partea partenerului European implicat în aplicația de proiect
prin care să detalieze de ce este absolut indispensabilă participarea unei Țări
Terțe.
Aplicanții care sunt entități stabilite într-o Țară Terță trebuie, de asemenea, să
furnizeze o dovadă a susținerii proiectului lor din partea autorităților ce au sub
incidența lor acțiunea.
Aplicanții fără personalitate juridică
Propunerile pot fi depuse de entități care nu au personalitate juridică (“do not
have legal personality”) conform prevederilor legislației naționale, prin dovedirea
faptului că reprezentanții lor dispun de capacitatea de a-și îndeplini obligațiile
legale în locul lor și prin oferirea unei garanții pentru protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene care să fie echivalentă cu cea oferită de entitățile
15

The model grant agreement is available on the call webpage:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
According with the Call Text – section 10. Legal Commitments, „The standard model grant agreement, available on the call page, is not negotiable
and will be signed in English”.
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care au personalitate juridică (“legal persons”).
Persoanele Fizice
Propunerile depuse de Persoane Fizice nu sunt eligibile.
Entitățile Afiliate
Aplicanții pot desemna entități afiliate în sensul prevederilor Art. 187 din
REGULAMENTUL FINANCIAR cu scopul de a susține implementarea acțiunii
depuse pentru finanțare. Asemenea entități afiliate trebuie să îndeplinească
criteriile de eligibilitate pentru aplicanți.
Acordul Statului Membru
Orice aplicant care nu poate să furnizeze dovada acordului Statului Membru sau
Țărilor din EEA nu poate fi eligibil.
Mecanisme
de
identificare a
potențialilor
parteneri ce
formează
consorții în
accesarea
fondurilor
CEF
TELECOM
Durata de
desfăşurare a
proiectelor de
interes comun
Buget apel

Pentru mai multe detalii, a se accesa următorul link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-public-open-data,
respectiv,
https://www.linkedin.com/m/login/

-Durata indicativă a Acțiunii propuse prin intermediul acestui apel este de 3
ani.

Bugetul marcat pentru acest apel de proiecte este estimat la 5 milioane de
EURO.
-Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.
-Comisia își rezervă dreptul de a aloca un grant mai mic decât valoarea
solicitată de aplicant.
-Aplicanții care au primit deja finanțare CEF în cadrul apelurilor CEF
TELECOM Public Open Data și care planifică să aplice din nou în cadrul acestui
apel, trebuie să explice clar în secțiunea relevantă a formei de aplicație D a
propunerii lor (în mod notabil secțiunea 1 și/sau 2.1) cum propunerea lor de
Acțiune va construi sau / și va diferi de Acțiunea (Acțiunile) finanțate prin
8

apelurile anterioare.
Valoarea
finanţării
acordate

-Granturi în valoare de până la 75% din costurile eligibile.

Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA
Calendar
Indicativ17

-Conform procedurilor aplicate de Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale și/sau de entitățile legale ale Guvernului României cu
responsabilități în gestionarea secțiunii CEF TELECOM a Programului
Comunitar CEF ENERGIE, TELECOM, TRANSPORT16.

Documente
utile

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa paginii web a apelului de
proiecte CEF TELECOM 2019 – 2 Access to re-usable public sector
information – Public Open Data:

-Pentru mai multe detalii. A se vedea secțiunea „Alte Specificații” din prezentul
document.

Data publicării apelului pentru propunerile
CEF – TC – 2019 – 2: Access to re-usable public sector information –
Public Open Data: 4 Iulie 2019
Termenul limită de depunere a propunerilor: 14 Noiembrie 2019, orele
17:00.00 (Brussels time)
Evaluarea propunerilor: Decembrie 2019 – Februarie 2020 (indicativ)
Consultarea Comitetului CEF: Aprilie 2020 (indicativ)
Informarea Parlamentului European: Mai 2020
Adoptarea Deciziei de Selecție: Mai 2020 (indicativ)
Pregătirea și Semnarea Contractelor de Finanțare: între Mai 2020 și August
2020 (indicativ).

16

Pentru mai multe detalii, a se parcurge conținutul secțiunii:
„(...) 3.6.2.5 Governance, operations and stakeholders involvement
Member States are involved in the European Data Portal through the Public Sector Information group and its subgroup on open data portals.
Appropriate links will also be established with other possible contributing Building Blocks as the CEF programme evolves. In addition, the subgroup
on data analytics in public administrations established under the eGov Steering Board and appropriate contributions from actions supported by the
ISA2 programme could be integrated over time. New stakeholders such as the FIWARE foundation may also be included. (…)”,
extrasă din cadrul:
EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 14.2.2019 C(2019) 1021 final ANNEX, „ANNEX to the COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on establishing
a Multi-Annual Work Programme 2019 and 2020 for financial assitance in the field of Connecting Europe Pacility (CEF) Telecommunications
sector”, 97 pages, correlated with EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 16.4.2019, C(2019) 2782 final, CORRIGENDUM to Commission Implementing
Decision C(2019)1021 final of 14 February 2019 on establishing a Multi-Annual Work Programme 2019 and 20202 for financial assistance in the
field of Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications sector, and/or any updates of this call of proposal promoted by the European
Commission as previously specified in this document.
17Toate detaliile, precum și eventualele actualizări ale apelului de proiecte CEF TELECOM 2019 2: Access to re-usable public sector information –
Public open Data se regăsesc la nivelul paginii web cuprinzând apelul menționat:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data,
alături de linkul pentru CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN
THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN TELECOMMUNICATION NETWORKS CEF TELECOM CALLS 2019 CEF-TC-2019-2: Access to re-usable public sector
information – Public open Data:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_public_open_data_call_text_final.pdf.
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-public-open-data
de unde pot fi parcurse/analizate/descărcate următoarele:
1. Informații generale despre apel și atribuțiile Comisiei Europene în
susținerea oricărui potențial beneficiar pentru accesarea fondurilor
CEF TELECOM 2019 - 2,
2. Calendarul Indicativ al Apelului,
3. Manualul de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 2020,
4. Documentele Apelului de Propuneri (inclusiv Modelul Contractului
de Finanțare),
5. Formularele pentru aplicare18,
6. Documente Suport,
7. Documente și Informații Utile Comune pentru toate Apelurile
(Documente de Background),
8. Documente Specifice Apelului Access to re-usable public sector
information – Public Open Data.
Înainte de depunerea propunerilor de proiecte este recomandat ca beneficiarii să
consulte și legislația națională cu incidență asupra Public Open Data, astfel încât
să nu apară incompatibilități în diferitele faze de implementare ale aplicațiilor de
proiecte.
De asemenea, potențialii beneficiari care doresc să acceseze aceste fonduri
pentru prima dată, precum și cei care au mai accesat fonduri CEF TELECOM
prin intermediul apelurilor Public Open Data anterioare, pot adresa solicitări
de clarificare Agenției INEA, Comisia Europeană și pot vizualiza prezentările
elaborate cu ocazia organizării Zilei Virtuale de Infomare CEF TELECOM
din data de 10 Iulie 2019 – respectiv, prin urmarea actualizărilor de la nivelul
următoarelor link-uri astfel:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-2-cef-telecom-callvirtual-info-day
și
18

Pot fi downloadate pentru completare, prin accesarea următorului link, la secțiunea Application Forms:
Application Form Part A
For reference only: electronic submission of Part A using the eSubmission module is mandatory
Application Form Part B
Application Form Part C
Application Form Part D
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
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https://webcast.ec.europa.eu/cef-telecom-2019-2-virtual-info-day-10-072019
În concluzie, pentru depunerea unei aplicații, este recomandat să se aibă în
vedere:
-parcurgerea conținutului apelului și a secțiunilor din Manualul de Implementare
Multianual CEF TELECOM 2019 – 2020 care sunt relevante pentru apelul CEF
TELECOM pentru care se va depune aplicația, precum și a
CORRIGENDUMULUI C(2019) 2782 final, din 16.4.2019, menționat anterior
pe parcursul acestui document;
-parcurgerea și completarea formularelor necesare unei aplicații, obținerea
avizelor necesare de la nivel național19, consultarea Ghidului Aplicanților și a
Întrebărilor Frecvente (FAQs), precum și urmărirea oricăror alte actualizări ale
Comisiei Europene20 ce pot apărea pe parcursul apelului de proiecte care vă
interesează;
-consultarea documentelor de background și a altor informații utile.
Apoi se poate aplica online folosind sistemul TENtec eSubmission21:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR5313844NlnO9nmErzUOXLr713nczytzuPVkPRRzXJw9zWZS3s2oTsbOxQ22jaxg
gek7BjiDP8E1yROzzruzjNl4R41rQmwa-jpJZscgsw0K6JQjLd1mrOyp4M5VPCb2ql6ooxAxQrlNiJqhBIpMa443jLjcPxaflO .
Alte
specificații

Informații adiacente pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la
numărul de tel. 021-311.41.12 sau la sediul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti – având
în vedere calitatea acestuia de Punct Național de Contact CEF TELECOM.
Totodată, potențialii beneficiarii pot formula diferite solicitări de clarificare
entităților legale ale Guvernului României sau unor alte entități legale care îi
pot sprijini cu gestionarea la nivel național a prevederilor secțiunii CEF
TELECOM din Programul Comunitar CEF ENERGIE, TELECOM,

19

Prin consultarea reprezentanților Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale – Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, care vă pot furniza detalii cu privire la fluxul avizării la nivel național.
20 Respectiv, la nivelul acestui link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
21 Modulul TENtec eSubmission este parte din Sistemul Informatic TENtec utilizat pentru managementul acțiunilor CEF pe întreaga durată a ciclului
lor de viață, care facilitează depunerea electronică a propunerilor pentru apelurile CEF. Linkul către TENtec este disponibil la secțiunea „Application
Forms” a paginii web destinată acestui apel de proiecte:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
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TRANSPORT - respectiv, Access to re-usable public sector information –
Public Open Data din cadrul Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 - 202022.

*
*

*

22EUROPEAN

COMMISSION, Brussels, 14.2.2019 C(2019) 1021 final ANNEX, „ANNEX to the COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on
establishing a Multi-Annual Work Programme 2019 and 2020 for financial assitance in the field of Connecting Europe Pacility (CEF)
Telecommunications sector”, 97 pages.

12

