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Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2018:

Secțiunea 3.2.2. a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018
În societatea digitală din ziua de astăzi, copiii și tinerii interpretează rolul unor actori
din ce în ce mai impotanți în calitate de consumatori și creatori de conținut și servicii
digitale.
Unul din trei utilizatori de Internet este un copil.1 Copiii, de la vârste extrem de
fragede petrec o parte semnificativă a timpului lor online, de cele mai multe ori, fără
nici un fel de monitorizare din partea adulților.
În timp ce Internetul oferă foarte multe oportunități, deschide, de asemenea, anumite
riscuri pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi copiii. Pentru a fi în stare să
preîntâmpine riscurile online, copiii au nevoie să acceseze un conținut și servicii
accesibile vârstei; de asemenea, au nevoie de protecția adecvată și susținere pentru
eliminarea efectelor conținutului periculos și a unui tip de comportament cum ar fi

1

One in Three: Internet Governance, and Children’s Rights, Sonia LivinGeneric Servicestone, John Carr and Jasmina Byrne, Nov. 2015

cyberbullying, discursuri pline de ură și cu conținut legat de sex; alături de competențe
digitale care să permită obținerea de beneficii integrale și sigure ca urmare a navigării
online.
Infrastructura de Servicii Digitale Safer Internet se raportează tocmai la aceste nevoi
aflate în evoluție, prin care să se poată asigura o mai bună protecție a copiiilor –
incluzând conținut, servicii și baze de date care să sprijine tranzacțiile helpline-urilor și
hotline-urilor, pentru comunitatea actorilor ce formează Safer Internet.
Regulile legate de protecția minorilor reprezintă o parte din aspectele promovate prin
intermediul Directivei 13/2010, coroborat cu furnizarea serviciilor media audiovizuale2
- toate aceste demersuri reprezentând inițiative alocate Pieței Unice Digitale 3. În
același timp, Infrastructura de Servicii Digitale Safer Internet contribuie la realizarea
unei e-societăți inclusive, care reprezintă unul din principalele obiective ale Pieței
Unice Digitale.
Prezentul apel de proiecte este destinat Serviciilor Generice4.
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3

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/12/11/Connecting+Europe+with+Building+Blocks%3A+Making+the+Digital+Single+
Market+a+Reality?utm_source=NEW&utm_campaign=6324242c9cEMAIL_CAMPAIGN_2018_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_059d3611e1-6324242c9c201910713&mc_cid=6324242c9c&mc_eid=6160eb4bd5
4

Detaliile pot fi identificate prin consultarea REGULAMENTUL (UE) NR. 283/2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul
infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/, cu o selecție relevantă așa cum apare mai jos:
“(…) (12) Infrastructurile de servicii digitale, implementate în conformitate cu Decizia 922/2009/CE, vor facilita interacțiunea electronică transfrontalieră și
transsectorială dintre administrațiile publice europene. Acest lucru va permite, la rândul său, furnizarea de servicii esențiale, printre altele, în domenii
precum identificarea electronică, autentificarea electronică și achizițiile publice electronice, interconectarea transfrontalieră a registrelor întreprinderilor,
serviciile electronice de sănătate transfrontaliere și interoperabile, precum și cooperarea transfrontalieră privind securitatea cibernetică, contribuind astfel
la piața unică digitală. O astfel de interacțiune între administrații se va realiza prin crearea și/sau perfecționarea platformelor centrale de servicii
interoperabile, pe baza actualelor componente comune și/sau prin furnizarea de componente suplimentare necesare pentru dezvoltarea altor platforme
centrale de servicii și a unor servicii generice asociate, care să asigure legătura între infrastructurile naționale și platformele centrale de servicii în vederea
furnizării de servicii digitale transfrontaliere.(…)”
“(…) (30) La punerea în aplicare a prezentului regulament, formele de asistență financiară ar trebui să fie adaptate caracteristicilor acțiunilor în cauză.
Astfel, în domeniul infrastructurilor de servicii digitale, platformele centrale de servicii, care nu pot fi finanțate din alte surse, ar trebui să reprezinte o
prioritate pentru finanțarea sub formă de achiziții publice sau, în mod excepțional, de granturi, în timp ce pentru serviciile generice ar trebui să se acorde
doar asistență financiară limitată prin intermediul MIE (CEF). În plus, orice asistență financiară prin intermediul MIE ar trebui să urmărească utilizarea
eficientă a fondurilor Uniunii și, prin urmare, rețelele în bandă largă ar trebui să fie sprijinite prin instrumente financiare care asigură un efect de pârghie
mai puternic în comparație cu granturile.(…)”

Furnizorii de Servicii Generice (Centrele Safer Internet) există în toate Statele Membre
(cu excepția Suediei) și, de asemenea, în Norvegia și Islanda. După apelul de proiecte
pentru Servicii Generice din anul 2014, un al doilea apel de proiecte a fost publicat în
Manualul de Implementare CEF TELECOM din anul 2015, destinat să furnizeze cofinanțare pentru servicii până la sfârșitul lui 2018.
Obiective:

Prioritățile acestui apel de proiecte sunt destinate susținerii serviciilor care transformă
Internetul într-un mediu sigur pentru copii, prin furnizarea unei infrastructuri împărtășite
de servicii, resurse și practici între Centrele Naționale de Safer Internet, alături de
furnizorii de servicii pentru utilizatorii lor, incluzând industria.
Construirea interoperabilității cu Platforma Centrală de Servicii5, finanțată prin acest
apel de proiecte, va permite SICs6 să își mențină și să își extindă platformele naționale
de-a lungul EU prin furnizarea următoarelor tipuri de servicii:
Un centru de conștientizare pentru creșterea responsabilității între copii, părinți și
profesori și alte categorii de profesii care lucrează cu copiii, cu privire la riscurile pe
care le pot întâlni prin intermediul mediului online, alături de întărirea lor pentru a putea
face față acestor riscuri.
Mult mai specific, acest centru de conștientizare va:
i.

Împărți campaniile de conștientizare și resursele care au drept țintă copiii,
părinții, profesorii și lucrătorii sociali implicați în formarea unor competențe
digitale copiilor, alături de furnizarea unor mijloace prin care să le asigure

“(…) Articolul 2 Definiții (e) „servicii generice” înseamnă serviciile de tip porți de conectare care asigură legătura între una sau mai multe infrastructuri
naționale și platforma centrală (platformele centrale) de servicii. (…)”
“(…) Articolul 4 Proiecte de interes comun (1) Proiectele de interes comun trebuie, în special: (a) să vizeze crearea și/sau consolidarea platformelor centrale
de servicii interoperabile și, ori de câte ori este posibil, compatibile pe plan internațional, însoțite de servicii generice pentru infrastructurile de servicii
digitale. (…)”
5

“(…) Articolul 2 Definiții (d) „platforme centrale de servicii” înseamnă noduri centrale de infrastructuri de servicii digitale care vizează asigurarea
conectivității, a accesului și a interoperabilității la nivel transeuropean, și care sunt deschise statelor membre și pot fi deschise și altor entități; (…)”,
coroborat cu detaliile prezentate în ANEXA la REGULAMENTUL nr. 283/2014: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&from=EN
6

Safer Interent Centres -SICs

mijloacele de care au nevoie pentru a beneficia de Internet, cu alte cuvinte, de
a naviga sigur cu ajutorul Internetului, de a încuraja și pomova
conștientizarea părinților și a copiilor cu privire la conținutul și experiențele
online de calitate și, de asemenea, de a asigura resursele asociate disponibile
prin intermediul serviciilor lor;
ii.

De a se implica direct cu copiii și tinerii din diferite grupuri sociale prin
funcționarea unei platforme a tinerilor, inclusiv prin organizarea în mod
regulat a unor activități de participare, care să le permită să își exprime
punctele de vedere și, totodată, să centralizeze cunoștințele și experiențele lor
prin folosirea tehnologiilor online;

iii.

Evaluarea impactului campaniilor de conștientizare asupra grupurilor țintă și
furnizarea de feedback calitativ și cantitativ la nivel European pintr-o bază
generală, așa cum apare aceasta definită la nivelul Platformelor Centrale de
Servicii Europene;

iv.

Stabilirea și menținerea parteneriatelor pentru promovarea dialogului și a
schimbului de informații cu actori cheie (agenții guvernamentale, ISPs,
industrii, organizații de utilizatori, actori relevanți din aducație) la nivel
național.

Serviciile de helpline care furnizează suport pentru tineri (și pentru părinții lor). Mult
mai specific, acest helpline va:
i.

Oferi conversații persoană – cu – persoană la telefon, email și servicii de
chat online, cu trainer specializați în oferirea de ajutor și susținerea copiilor,
tinerilor și părinților lor cu privire la probleme specifice care pot apărea
online;

ii.

Elabora ghiduri operaționale în conformitate cu legislația națională aflată în
vigoare, incluzând regulile de protecție a datelor;

iii.

Furniza feebback cantitativ și calitativ la nivel European în baza unor reguli
generale, așa cum apar acestea definite prin intermediul Platformei Centrale
de Servicii.

Hotline-uri pentru primirea și managementul raportărilor transmise de la public în
legătură cu conținutul online ilegal privind abuzul sexual asupra copiilor și a imaginilor

video. Sarcinile specifice pentru acest Hotline includ:
i.

Stabilirea și/sau operarea unui hotline pentru a primi informații de la public cu
privire la conținutul ilegal asociat pornografiei infantile, și cu acțiuni
condamnabile care se apropie de rasism și xenofobie;

ii.

Elaborarea unui manual de proceduri în colaborare cu autoritățile cu artibuții
în domeniul întocmirii de acte normative și cu cele mai bune ghiduri;

iii.

Cooperarea cu o rețea de hotline-uri, alături de utilizarea și conectarea
completă a infrastructurii tehnice furnizată de Platforma Centrală de Servicii
EU;

iv.

Realizarea unei evaluări preliminare a legalității conținutului raportat la
originea sa și înaintarea unui raport către entitatea în cauză pentru a se putea
lua în considerare o acțiune (ISP, poliția, sau hotline-ul corespondent)
incluzând notificări sistematice către furnizorul gazdă al conținutului evaluat
ca fiind pornografie infantilă și monitorizarea acestuia; transmiterea
suspiciunilor cu privire la conținutul ilegal către anumiți actori (ISP, poliție
sau hotline-ul corespondent) pentru o evaluare viitoare;

v.

Asigurarea compatibilității cu formatele de date din Serviciile Platformei
Centrale Europene și furnizarea statistiilor cerute pentru măsurarea
impactului și eficienței rețelei (de exemplu, timpul pentru înlăturarea
conținutului ilegal).

Centrele Safer Internet trebuie să fie compuse dintr-un centru de conștientizare și un
helpline, și, preferabil, un hotline.
Cele trei componente SIC7 este de așteptat să coopereze prin stabilirea unui singur Board
de Avizare cu actori naționali și care să contribuie activ la implementarea abodării
Europene prin împărtășirea bunelor practici și a resurselor și prin participarea la
evenimente la nivel European.
Beneficiile și rezultatele așteptate ale acestui apel de proiect sunt definite în secțiunile
3.2.2.4 și 3.2.2.5 ale Manualului de Implementare CEF TELECOM.
7

IDEM (6).

În general, acest apel va furniza beneficii pentru cetățeni, în primul rând copii, cărora li
se va da posibilitatea de a a-și îmbunătăți abilitățile digitale și de a participa activ la un
mediu digital sigur, guvernat de o conștientizare crescută și de strategii de implicare
conștientă.
Părinții, îndrumătorii, educatorii și profesorii care lucrează cu copiii ce pot fi expuși
riscurilor online reprezintă intermediari cheie care vor fi capabili să dobândească un
nivel foarte ridicat de înțelegere și încredere cu privire la maniera în care conținutul și
serviciile sunt accesate și utilizate de copii.
Autoritățile publice și, în mod particular, agențiile care au atribuții privind elaborarea de
reglementări legislative trebuie să ia toate măsurile necesare pentru o mai bună prevenție
legată de protecția copiilor (în mediul online).
În același timp, industria poate să beneficieze de oportunitățile crescute ale pieței atât
din punct de vedere al conținutului, cât și ca urmare a campaniilor de promovare
asociate unot problematici particulare (dezvoltate de helpline-uri, hotline-uri).
Sinergiile vor fi create prin punerea laolaltă a tuturor actorilor care sunt dispuși să
împărtășească resursele și să lucreze în mod colaborativ pentru a promova protejarea și
facilitarea condițiilor necesare asigurării unui Internet mai sigur pentru copiii ce traiesc
în spațiul comunitar.
Astfel, activitățile lansate în anul 2018 vor permite dezvoltarea ulterioară a serviciilor
relevante destinate furnizării unui mediu online mai sigur pentru copii și, vor contribui la
înlăturarea într-o manieră efectivă a abuzului sexual ilegal asupra copiiilor ce poate
apare ca urmare a accesării mediului online.
În timp ce Centrele Safer Internet (SICs – Safer Internet Centres) vor avea efecte asupr a
cetățenilor europeni prin intermediul activităților lor desfășurate la nivel național,
rețeaua europeană va continua să sprijine comunitatea prin îmbunătățirea (continuuă) a
resurselor puse la dispoziție.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
roiecte:

-Poate fi constituit orice consorțiu. Nu sunt cerințe particulare privind compoziția
consorțiului pentru acest apel de proiecte.
-Orice organizație poate să fie eligibilă.

În conformitate cu Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018 și în
conformitate cu Art. 9 din REGULAMENTUL CEF TELECOM8, numai acele propuneri de
proiecte depuse de unul dintre următorii aplicanți sunt eligibili:
-Unul sau mai multe State Membre;
-Cu acordul Statului/Statelor Membre sau a Țărilor EEA, organizații internaționale, alte
consorții (Joint Undertakings9) sau consorții publice sau private sau entități stabilite în
Statele Membre.
Pentru aplicanții din Marea Britanie: criteriile de eligibilitate trebuie să fie
îndeplinite pe întreaga durată a grantului. Dacă Marea Britanie pune în aplicare BREXIT
pe perioada finanțării, fără a agrea în particular împreună cu EU faptul că aplicanții din
Marea Britanie continuă să fie eligibili, se va interpreta că fondurile EU au fost primite
pe nedrept (prin continuarea, acolo unde este posibil, de a participa) sau se va solicita să
se părăsească proiectul în conformitate cu Articolul II.16.3.1. (a) (schimbarea situației
legale a beneficiarului din Contractul de Finanțare10.
Țările EEA
În conformitate cu secțiunea 5.3.1 din Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru
anul 2018, statele din cadrul European Free Trade Association (EFTA) care sunt membre
ale European Economic Area (EEA) pot participa11 la apelul de proiecte, chiar dacă acest
lucru nu este menționat în clar în Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul

8

Regulation (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, pentru mai
multe detalii, se poate accesa acest link: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
9

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,
pentru mai multe detalii, se poate accesa acest link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
10

Modelul de Contract de Finanțare este disponibil la următorul link:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_model_ga_2017_update_ict_for_publication_0.pdf

11

În confomitate cu articolul 7.2 din REGULAMENTUL nr. 283/2014

2018, având aceleași drepturi, obligații și cerințe de îndeplinit ca și Statele Membre.
Pentru acest apel de proiecte, aceste condiții se aplică numai Norvegiei și Islandei12.
Țările Terțe13 și Entitățile din Țări Terțe
Atunci când este necesar să fie atinse obiectivele proiectului de interes comun14, și
acolo unde este absolut motivată necesitatea participării Țărilor Terțe, acestea, sau
entități din Țări Terțe pot participa la acțiuni ce susțin implementarea efectivă a
proiectului de interes comun. Prin urmare, acestea nu vor primi finanțare prin
intermediul CEF TELECOM, cu excepția situațiilor în care este absolut indispensabil să
fie atinse altfel obiectivele respectivului proiect de interes comun.
Statele în curs de aderare sau statele candidate care au o strategie de pre-aderare pot,
de asemenea, să participe pentru acest sector al infrastructurii de telecomunicații CEF
TELECOM15 în conformitate cu contractele de finanțare semnate cu Comisia Europeană.
La momentul lansării acestui apel de proiecte, nici un astfel de contract de finanțare nu a
fost semnat, astfel încât, aceleași condiții similare Țărilor Terțe se vor aplica și statelor
în curs de aderare. Țările Terțe și entitățile stabilite în Țările Terțe pot să participe numai
ca parte a unui consorțiu cu aplicanți din state EU/EEA. Aplicația lor trebuie să conțină
consimțământul Statului Membru ce susține acțiunea în cauză, alături de o declarație din
partea partenerului Europen 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
această acțiune.
Aplicanții fără personalitate juridică

12

Din perspectiva acestui apel de proiecte, Liechtenstein este considerat un stat terț.

13

Așa cum apar acestea definite prin REGULAMENTUL 1316/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
14

Pentru mai multe detalii, ar trebui parcurs conținutul asociat Art. 4 și ANEXEI din REGULAMENTUL 283/2014: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&from=EN
15

Acestea sunt definite în Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018 ca Infrastructura de Broadband și Infrastructura de Servicii
Digitale –întrucât împreună formează Infrastructura (CEF) TELECOM.

Propunerile pot fi depuse de entități care nu au personalitate juridică conform
prevederilor legislației naționale, prin dovedirea faptului că reprezentanții lor dispun de
capacitatea de a dezvolta obligațiile legale în locul lor și de a oferi o garanție pentru
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (care să fie ehivalentă cu cea
oferită de entitățile care au personalitate juridică.
Persoanele Fizice
Propunerile depuse de Persoane Fizice nu sunt eligibile.
Entitățile Afiliate
Aplicanții pot desemna entități afiliate în sensul prevederilor Art. 122 (2) (b) din
REGULAMENTUL FINANCIAR16 cu scopul de a susține implementarea propunerii
depuse pentru finanțare. Asemenea entități afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de
eligibilitate pentru aplicanți.
Acordul Statului Membru
Nici un applicant care nu poate să furnizeze dovada acordului Statului Membru sau EEA
nu poate fi eligibil.
Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de
interes
comun:

27 luni

Buget apel:

- 18 milioane € în total, pentru susținerea Serviciilor Generice.
Finanțarea va fi limitată la un singur Centru Safer Internet per Stat Membru aplicant.

16

“(…) Articolul 122 Beneficiari (…) (2) În sensul prezentului titlu, următoarele entități sunt considerate ca entități afiliate beneficiarului: (b) entități care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care nu se află într-una dintre situațiile menționate la articolul 131 alineatul (4) și care au o legătură cu beneficiarul,
în special o legătură juridică sau de capital, care nu sunt nici limitate la acțiune, nici înființate cu unicul scop al executării respectivei acțiuni (…); (…)
Articolul 131 Cereri de grant (…) (4) Articolul 106 alineatul (1) și articolele 107, 108 și 109 se aplică și în cazul solicitanților de grant. Solicitanții certifică
faptul că nu se găsesc într-una din situațiile prevăzute la respectivele articole. Cu toate acestea, ordonatorul de credite competent nu solicită această
certificare în următoarele cazuri: (a) granturi cu valoare mică;(b) atunci când o astfel de certificare a fost oferită recent în cadrul unei alte proceduri de
atribuire, conform linkului: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=EN

Valoarea
maximă a
finanţării
acordate:
Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA:

-Granturi în valoare de până la 50% din costurile totale eligibile.

-Conform procedurilor aplicate de Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene.
Pentru mai multe detalii se poate accesa secțiunea “Alte Specificații” din prezentul
document.

Calendar
Indicativ:

Deschiderea apelului de proiecte: 22 Februarie 2018
Termenul limită de depunere la Comisia Europeană: 15 Mai 2018, orele 17,00 (ora
Bruxelles-ului)
Perioada de evaluare a aplicațiilor: Iunie-Septembrie 2018 (estimativ)
Consultarea Comitetului CEF: Octombrie 2018 (estimativ)
Informarea Parlamentului European: Octombrie 2018 (estimativ)
Adoptarea Deciziilor de Selecție: Octombrie 2018 (estimativ)
Pregătirea Semnării Contractelor de Finanțare: cam în Octombrie 2018 și Februarie
2019 (estimativ)

Documente
utile:

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2018-safer-internet
de unde pot fi descărcate următoarele:
1. Documentele Apelului de Proiecte (inclusiv textul integral al Apelului de
Proiecte)
2. Referințe pivind reglementări europene

3. Formularele de Aplicare (A,B,C,D)
4. Formulare pentru verificarea capacității financiare
5. Ghiduri și alte documente utile (legislație, specificații tehnice, etc.)
6. Alte informații specifice pentru apelul de proiecte de interes comun, inclusiv
secțiunea destinată întrebărilor frecvente, etc.
Înainte de depunerea propunerilor de proiecte, este recomandat ca beneficiarii să
consulte și legislația națională cu incidență asupra Safer Internet, astfel încât să nu
apară incompatibilități în diferitele faze de implementare ale aplicațiilor de proiecte.
De asemenea, potențialii beneficiari care au mai accesat fonduri CEF TELECOM prin
intermediul apelurilor de proiecte SAFER INTERNET anterioare, pot adresa solicitări
de clarificare Agenției INEA, Comisia Europeană și pot vizualiza prezentările
elaborate cu ocazia organizării Zilei de Infomare CEF TELECOM din data de 08
martie 2018 postate la nivelul următorului link astfel:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-1-cef-telecom-call-virtual-infoday .
Totodată, beneficiarii pot formula diferite solicitări de clarificare entităților legale ale
Guvernului României care îi pot sprijini pentru implementarea la nivel național a
prevederilor secțiunii destinată Safer Internet din cadrul „Manualului de Implementare
CEF TELECOM pentru anul 2018”.
Alte
specificații:

Informații adiacente pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la numărul de
tel. 021-311.41.12, email: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro 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.
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