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Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2018:

Secțiunea 3.15.1. a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018
În toate Statele Membre există obligații legale pentru instituțiile publice de a păstra
anumite date și documente în arhivele națioanle pentru o perioadă de timp. Din
perspectivă europeană, anumite solicitări justifică utilizarea unei soluții generale
Euopene pentru e-Arhivare/e-Archiving.
De exemplu, aceasta include:
-Directiva PSI1 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (2003/98, revizuită
prin Directiva 2013/37), care stipulează faptul că dacă conținutul este accesibil
conform prevederilor legislației naționale, ar trebui să fie refolosit mai mult decât în
scopurile comerciale sau ne-comerciale pentru care a fost colectat inițial. Practic,
Directiva încurajează instituțiile publice să facă disponibile informațiile din sectorul
public pentru reutilizare.

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=EN

-Directiva 2007/2 INSPIRE2, de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii
spaţiale în Comunitatea Europeană - acoperă stabilirea datelor spațiale și serviciile
pentru datele spațiale, alături de înțelegeri privind împărtășirea, accesul și utilizarea
acestora, astfel încât, la nivel European, informațiile și cunoștințele relevante despre
protecția mediului să poată să fie combinate.
-Recomandarea3 privind digitalizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală
(2011/711/EU), care invită Statele Membre EU să schimbe informații cu privire la
strategiile și planurile de acțiune pentru conservarea pe termen lung a materialelor
digitale cu conținut cultural; cu alte cuvinte, să le includă în legislația lor, astfel încât
să permită copierea și migrarea resurselor digitale în scopul conservării; să adapteze
legislația aflată în vigoare pentru material digitale nou creat.
-Regulamentul General pentru Protecția Datelor 679/20164 care își propune să
întărească și să unifice protecția datelor pentru cetățeni de-a lungul UE. Statutează
faptul că indivizii au dreptul să cunoască dacă datele cu caracter personal care îi
privesc trebuie procesate sau nu, unde și pentru ce scop. Mai mult decât atât, pot să
solicite o copie electronică a datelor personale procesate. Ca rezultat, datele personale
deținute în arhive trebui să fie conservate în mod corespunzător.
Aceste cerințe ale legislației europene determină o creștere a cantității și a varietății de
informații ce trebuie să fie reținută și făcută disponibilă pentru schimburile
transfrontaliere și pentru reutilizare.
În același timp, evaluarea de la mijlocul perioadei de implementare a Pieței Unice
Digitale5 evidențiează faptul că încrederea reprezintă cheia atragerii consumatorilor și
2

http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2013/10/Directiva-INSPIRE.pdf

3

RECOMANDAREA COMISIEI din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală
(2011/711/UE), disponibilă la următorul link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=EN
4

REGULAMENTUL nr. 679/216 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), disponibil la următorul link: https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
5

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/12/11/Connecting+Europe+with+Building+Blocks%3A+Making+the+Digital+Single+Marke
t+a+Reality?utm_source=NEW&utm_campaign=6324242c9c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_059d3611e16324242c9c-201910713&mc_cid=6324242c9c&mc_eid=6160eb4bd5

a reprezentanților mediului de afaceri pentru realizarea de investiții în tehnologiile
digitale și servicii – fapt ce va permite dezvoltarea economiei digitale Europene.
Oricum, dacă conservarea pe termen lung a bunurilor digitale nu devine o parte a
praticilor curente de tranzacționare transfontalieră, există riscul pierderii unor
informații de valoare. Aceasta se poate traduce în pierderea transparenței și a
încrederii în guverne și instituțiile publice, și va avea ca efect limitarea afacerilor și a
oportunităților de cercetare.
În concluzie, sustenabilitatea conținutului arhivelor digitale generează o contribuție
vitală la Piața Unică Digitală.
Prezentul apel de proiecte este destinat Platformei Centrale de Servicii6. Pentru anul
2018 nu există finanțare pentru Serviciile Generice7 destinate e-Archiving.
6

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/, precum în ANEXA cu privire la PROIECTELE DE INTERES COMUN, cu o selecție relevantă așa
cum apare mai jos:
“(…) 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 (…);”
“(…) Articolul 5 Metode de intervenție (1) În domeniul infrastructurilor de servicii digitale, platformele centrale de servicii sunt implementate în principal de către
Uniune, în timp ce serviciile generice sunt implementate de către părțile care se conectează la platforma centrală de servicii relevantă. Investițiile în rețelele în
bandă largă sunt realizate predominant de sectorul privat, fiind susținute de un cadru de reglementare competitiv și favorabil investițiilor. Sprijinul public pentru
rețelele în bandă largă este furnizat numai în cazul în care există disfuncționalități ale pieței sau o situație de investiții sub nivelul optim.(…)”
7

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.(…)”

Platforma Centrală de Servicii pentru noul Bloc de Interoperabilitate e-Archiving se va
baza și va continua activitatea proiectului E-ARK - European Archival Records and
Knowledge Preservation (E-ARK) Project.8
Proiectul a fost funcțional între 1 Februarie 2014 și 31 Ianuarie 2017 și a fost susținut
partial de Comisia Europeană prin intermediul Proiectelor Pilot de Tip B – Proiecte
Pilot la Scară Largă, finanțate prin intermediul Programului Comunitar CIP ICT SP
2007- 2013, ca parte a Programului Cadru de Competitivitate și Inovare9.
În mijlocul Platformei Centrale de Servicii e-Archiving se află specificațiile tehnice și
specificațiile tehnice – software – dezvoltate și testate prin intermediul Proiectului EARK.
Toate rezultatele E-ARK sunt disponibile sub o licență open – source.
Prioritățile acestui apel de proiecte sunt descrise în secțiunea 3.15.2.1. din Manualul de
Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018.
Obiective:
Obiectivele constau în promovarea soluțiilor de arhivare electronică open source
dezvoltate prin intermediul proiectului E-ARK (descris anterior), precum și adoptarea
acestora, având drept scop, pe termen lung, construirea unui eco - sistem transfrontalier
de arhive în Europa.
Pentru a îndeplini aceste obiective, sunt necesare activități de training și servicii de
testare pentru a asigura conformitatea și pentru a îmbunătăți specificațiile tehnice
existente, precum și pentru a asigura conformitatea software-ului; ghiduri de bune
practici pentru deținătorii de date; și standarde pentru a le facilita implementarea.
Propunerile trebuie să sublinieze activitățile de acest tip, care să se încadreze într-o
“(…) 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. (…)”
8

Pentru mai multe informații, se poate accesa acest link: http://eark-project.com/

9

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

perioadă de finanțare de 12 luni, pornind de la activitatea dezvoltată de Proiectul EARK, alături de includerea unei perspective care să permită un follow – up al acțiunilor.
Mai mult decât atât, aplicanții trebuie să prezinte disponibilitatea de a dezvolta activități
de colaborare bazate pe soluțiile sectoriale și transfrontaliere e-Archiving, cum ar fi:
-informarea și educarea actorilor și stabilirea unei comunități de arhivare care să
corespundă nevoii pe termen lung de păstrare a datelor și a problemelor legate de
păstrarea datelor;
-împărtășirea acestora cu un grup de utilizatori și conștientizarea la scară cât mai largă a
Infrastructurii de Servicii Digitale e-Archiving;
-promovarea, consilierea și susținerea actorilor pentru adoptarea soluțiilor conforme eArchiving;
-definirea specificațiilor tehnologice, care să aibă la bază nevoile utilizatoilor, pentru
dezvoltarea interfețelor țintă și accesarea serviciilor transfrontaliere în alte domenii decât
cele ale arhivelor naționale (de exemplu: administrație, sănătate, potecția mediului,
finanțe, știință și cercetare sau instituții de Patrimoniu Cultural).
Beneficiile și rezultatele așteptate ale acestui apel de proiecte sunt definite în secțiunile
3.15.2.4 și 3.15.2.5 ale Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018.
Stabilirea Platformei Centrale de Servicii eAchiving trebuie să ajute la obținerea unei
reduceri semnificative a costului de implementare și menținere a soluțiilor eArchiving
(de exemplu, scalarea economiilor ) și, prin urmare, să conducă la o mai mare eficiență.
Este de așteptat ca propunerile să demonstreze cum vor contribui la îndeplinirea acestor
scopuri generale.
În plus, ar trebui să fie explicat până la ce dimensiune activitatea propusă ar putea să
genereze beneficii pe termen scurt, mediu și lung:
-căi mai ușoare pentru deținătorii de date pentru a schimba datele între organizații și
persoane/indivizi ( fapt ce va permite asigurarea cerințelor privind portabilitatea datelor
așa cum sunt acestea specificate în Regulamentul General pentru Protecția Datelor
679/2016);

-oportunități mai bune pentru piață și creșterea competitivității furnizorilor IT, datorită
schimbului transfrontalier de date e-Archiving;
-creșterea disponibilității transfrontaliere a serviiilor comerciale e-Archiving pentru
sectoare publice și private asemănătoare;
-o transparență guvernamentală mult mai mare ca urmare a îmbunătățirii capabilității eArchiving și a accesului public pentru înregistrările digitale arhivate;
-abilitatea de a crea noi servicii inovative bazate pe datele digitale arhivate;
-îmbunătățirea oportunităților de training pentru staff, prin posibilitatea utilizării unui
sistem comun;
-îmbunătățirea capacității de stocare pe termen lung și disponibilitatea datelor din
sectorul public și privat.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

-Minim trei organizații independente din cel puțin trei State Membre Europene sau Țări
Asociate.
-Entități publice sau private.
În conformitate cu Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018 și în
conformitate cu Art. 9 din REGULAMENTUL CEF TELECOM10, 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 Undertakings11) sau consorții publice sau private sau entități stabilite în
Statele Membre.

10

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
11

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

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 UE faptul că aplicanții din Marea
Britanie continuă să fie eligibili, se va interpreta că fondurile UE 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 Finanțare12.
Propunerile de proiecte pot fi depuse de consorții formate din minimum trei aplicanți
localizați în trei State Membre diferite și/sau Țări EEA.
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 participa13 la apelul de proiecte, chiar dacă acest
lucru nu este menționat în clar în Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul
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 Islandei14.
Țările Terțe15 și Entitățile din Țări Terțe
Atunci când este necesar să fie atinse obiectivele proiectului de interes comun16, 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
12

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
13

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

14

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

15

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

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
16

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

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
TELECOM17 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
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 FINANCIAR18 cu scopul de a susține implementarea propunerii
17

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.
18

“(…) 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:

depuse pentru finanțare. Asemenea entități afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de
eligibilitate pentru aplicanți.
Acordul Statului Membru

Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de
interes
comun:
Buget apel:

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

Nici un aplicant care nu poate să furnizeze dovada acordului Statului Membru sau EEA
nu poate fi eligibil.
12 luni

- 1,53 milioane € în total, pentru susținerea Platformei de Servicii Centrale –
fonduri destinate pentru implicarea și co-interesarea actorilor, dezvoltarea mijloacelor
și desfășurarea de activități de standardizare. Este de așteptat ca valoarea totală a
finanțării să fie atribuită pentru o singură propunere. Aceasta nu exclude depunerea și
selecția de propuneri prin care sunt solicitate alte sume/fonduri.

-Granturi în valoare de 100% 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.

(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://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=EN

Calendar
Indicativ:

Deschiderea apelului de proiecte: 3 Martie 2018
Notă! În fișa apelului de proiect apare data de 02 Martie 2018, pe web – site-ul
Agenției INEA apare data de 03 Martie 2018.
Termenul limită de depunere la Comisia Europeană: 3 Mai 2018
Perioada de evaluare a aplicațiilor: Mai 2018
Consultarea Comitetului CEF: Mai 2018
Adoptarea Deciziilor de Selecție: Mai – Iunie 2018
Pregătirea Semnării Contractelor de Finanțare: Iunie 2018

Documente
utile:

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018eArchiving
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 arhivării / e-arhivare, astfel încât să
nu apară incompatibilități în diferitele faze de implementare ale aplicațiilor de
proiecte.
De asemenea, potențialii beneficiari pot adresa solicitări de clarificare privind apelul
de proiecte pentru e-Archiving Agenției INEA, Comisia Europeană și pot vizualiza
prezentările generale 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 e-Archiving 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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