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Cod apel

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
Multianual
CEF
TELECOM
2019 - 2020

CEF - TC - 2019 – 2 European Platform for Digital Skills and Jobs –
Platforma Europeană pentru Competențe Digitale și Locuri de Muncă
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-digital-skills-jobs
Secțiunea 3.17 – European Platform for Digital Skills and Jobs a
Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 - 20204
Ca urmare a Agendei Competențelor – Skills Agenda 5 adoptată în Iunie 2016,
Comisia Europenă a lansat Coaliția pentru Competențe Digitale și Locuri de
Muncă – Digital Skills and Jobs Coalition, pentru a dezvolta un pol de talente
digitale cât mai larg și a se asigura de faptul că persoanele individuale și forța
de muncă din Europa sunt echipate cu competențe digitale adecvate. Aceasta
susține astfel cooperarea dintre educație, angajare și industria stakeholderilor cu
scopul de a îmbunătăți competențele digitale ale unei populații cât mai
cuprinzătoare, nu numai prefesioniștii IT.
Contextul acestui apel este definit în secțiunea 3.17 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)6.
Background-ul și argumentarea pentru acest apel de propuneri (de proiecte)
sunt definite în secțiuna 3.17.1. a Manualului de Implementare Multianual CEF
TELECOM 2019 – 2020. De asemenea, rezultatele prioritare ale acestui apel de
propuneri (de proiecte) sunt definite în secțiunile 3.17.2.2. și 3.17.2.3. ale
Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 – 2020.
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Alte detalii privind acest apel de propuneri (de proiecte) pot fi consultate prin
parcurgerea secțiunii 3.17 destinată European Platform for Digital Skills
and Jobs din cadrul Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM
pentru 2019 - 2020, respectiv, paginile 72-76.
Legislația comunitară și / sau alte referințe comunitare ce reglementează
inițiativele finanțate prin acest apel de proiecte includ:
-Technical Specifications, Corrigendum 5 August 2019: Deleted from page 6:
This document is still subject to minor changes. The final tehnical
specifications will be made available on the day when the grant agreement is
signed.
Added to page 13 (page 14 of 9 July version): This content structure might still
be subject to minor changes. Should this be the case, the final content structure
will be made available to the successful applicants during the grant agreement
preparation phase:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/20192_european_platform_for_digital_skills_and_jobs_technical_specifications
_corrigendum_05082019.pdf
-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-cefgrant.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:
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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 INEA7 (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
ar putea genera un avantaj comparativ pentru aplicant, nu vor fi preluate.
Obiective

Apelul își propune să susțină dezvoltarea serviciilor generice8 la nivel național.
Acesta va finanța conectarea infrastructurilor (website-uri) Coalițiilor Naționale
pentru Competențe Digitale și Locuri de Muncă - National Digital Skills and Jobs
Coalitions (hereafter referred to as National Coalitions) cu Platforma Centrală de
Servicii - Core Service Platform prin linkuri interoperabile, integrând și facilitând
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https://ec.europa.eu/inea/en
Generic services link national infrastructures to the Core Service Platform (central hubs which enable trans-European connectivity), as defined in
the CEF Telecom 2019 – 2020 Work Programme.
8
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schimburi cu componentele Platformei Centrale de Servicii. Aceasta va ajuta
Coalițiile Naționale și alți actori să furnizeze conținut structurat și coerent și
servicii privind competențele digitale în limba (limbile) oficiale ale Statului
Membru unde coalițiile / rețelele de actori sunt formate, sau, similare (potrivite)
în Norvegia / Islanda referitoare la limba oficială / limbile oficiale.
Serviciile Generice furnizate prin infrastructurile Coalițiilor Naționale/rețelelor
de actori în combinație cu Platforma Centrală de Servicii vor face inițiativele
competențelor digitale din toată Europa mult mai accesibile. Aceste servicii vor
sublinia bunele practici și oportunitățile de finanțare, vor obține informații despre
competențe digitale pătrunzătoare și cariere. Ele vor ajuta studenții și căutătorii
de locuri de muncă să găsească oportunități de training / training de început
(traineeship), sprijină întreprinderile în identificarea competențelor necesare,
trainingul angajaților, facilitează scalarea soluțiilor de training inovative, întăresc
cooperarea între Coalițiile Naționale / rețelele de actori, și permit învățarea între
sectoare și granițe.
O atenție particulară va fi acordată recalificării și calificării înalte a forței de
muncă la toate nivelele, în domeniul competențelor digitale (ale) utilizatorului
avansat sau de bază și competențelor specialiștilor IT9 .
Această Infrastructură de Servicii Digitale - Digital Service Infrastructure
(DSI) va fi construită în două faze:
1. Prima fază care a debutat în 2019 se axează pe dezvoltarea Platformei de
Servicii Centrale (CSP) la nivel European ca un punct unic de access pre
conținutul competențelor digital. Definește de asemenea arhitectura pentru
împărtășirea informației și interoperabilitatea dintre Platforma Centrală de
Servicii și infrastructurile naționale de exemplu website-uri sau portaluri ale
Coalițiilor Naționale / rețelelor de actori.
2. Faza a doua debutează cu acest apel de propuneri pentru serviciile generice,
și se axează pe dezvoltarea și interconectarea infrastructurilor Coalițiilor
Naționale / rețelelor de actori către CSP și accesul către actorii și practicile
naționale/regionale/locale, construind linkuri interoperabile pentru furnizarea
serviciilor relevante la contextul local. Ca un rezultat, Coalițiile
Naționale/rețelele de actori ce acționează pentru reducerea decalajului
competențelor digitale la nivel national vor fi capabile să își împărtășească
activitățile și conținutul din țara lor către CSP și alte Coaliții Naționale/rețele de
actori și vice-versa. Resursele europene și naționale în ceea ce privește
9

OECD (2004), page 6): https://www.oecd.org/internet/ieconomy/34769393.pdf
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competențele digitale vor fi foarte ușor de căutat, accesat, vor fi disponibile și
utilizabile în limba oficială – limbile oficiale.
Specificațiile tehnice pentru CSP și serviciile sale vor fi postate pe pagina web a
apelului de proiect:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/applyfunding/2019-digital-skills-jobs
1. Serviciile generice DSI - DSI generic services
Acțiunile propuse să susțină acest apel trebuie să acopere toate din următoarele
trei activități:
Activitatea 1: Dezvoltarea Web
Dezvoltarea și upgradarea unui website/baze de date national/naționale per Stat
Membru participant.
Website-ul național servind ca o „antena web (sau link)” către Platforma de
Servicii Centrale, va furniza conținut și date privind competențele digitale și
locurile de muncă într-o manieră coerentă și structurată în limba oficială –
limbile oficiale. Conținutul trebuie să includă linkuri interoperabile către
Platforma de Servicii Centrală la fel ca și alte antene web naționale.
Informații în plus cu privire la standardele tehnice de urmat sunt disponibile în
specificațiile tehnice10.
Website-ul național va trebui să furnizeze Aplicația Interfeței de Programare Application Programming Interface (API) punctele finale – endpoints în baza
modalităților definite de Comisie pentru anumite tipuri de date (descrise în
specificațiile tehnice ale documentului menționat anterior) permițând
dezvoltatorilor să interacționeze cu site-ul într-o manieră de la distanță - remote
prin primirea obiectelor JavaScript Object Notation (JSON) objects și ajutându-i
să citească conținutul din web site - ul național. API-ul va accesa datele din
website-ul national și va facilita comunicarea și intereacțiunile între Platforma de

10Available

on the call page: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019- digital-skills-jobs

5

Servicii Centrală și website-ul național.
Website-ul național va avea de asemenea nevoie să implementeze un sistem
funcțional – fetching system din Platforma de Servicii Centrală de exemplu, să
prezinte oportunitățile de finanțare.
Activitatea 2: Servicii, Conținut și activități privind Comunitatea
Rezultatele asteptate să fie livrate în limba oficială – limbile oficiale și publicate
pe website-ul național:
2.1. Prezentarea Coaliției Naționale / rețelei de actori și a membrilor săi:
O parte interoperabilă bazată pe specificația tehnică furnizată sub activitatea 1,
acoperind competențele digitale pentru forța de muncă, profesioniștii ICT și alți
experți digitali, educație, cetățeni.
2.2. Prezentarea părților relevante ale conținutului Platformei Centrale de
Servicii:
Inițiative ale Uniunii Europene privind competențele digitale și locurile de
muncă11, oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, noutăți, evenimente,
etc.. În plus, pentru părțile obligatorii, Coalițiile Naționale / Rețelele de Actori
pot alege să prezinte conținut relevant în plus de la Platforma de Servicii Centrale
conform cu nevoile și specificitățile lor teritoriale.
2.3. Crearea și implementarea unui depozit interoperabil de bune practici/
bună practică, utilizând modelul API (activitatea 1) și conectarea la depozitarul
Platformei de Servicii Centrale, în baza unor linii directoare și a unei abordări
comune, uniforme. Acțiunea propusă trebuie să selecteze și să promoveze bune
practici care se adresează decalajelor și specificităților locale. Pe website-ul
național, acest depozitar trebuie afișat cu minimum următoarele caracteristici:
• Un număr relevant de bune practici de la nivel național / regional / local,
incluzând lecții învățate, acoperind de la competențe digitale de bază la
competenețe digitale avansate (pentru cel puțin 3 din acestea, material relevant va

11

The national websites/databases should inform about European initiatives e.g. Digital Europe programme (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A434%3AFIN), Digital Opportunity Traineeship (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalopportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job), Erasmus+ Sector Skills Alliances (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action2-cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices/sector-skills_en), and Blueprints with focus on digital skills, Digital Competence
Framework (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework) , Artificial intelligence Action Plan (https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence),
Digital
Skills
Awards
(https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/winners-european-digital-skills-awards-2018), COSME initiatives on Advanced Digital Skills for Industry and SMEs
(https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en), etc.

6

trebui de asemenea să fie uploadat în depozitarul de resurse – a se vedea punctul
2.4 – cu o prezentare în detaliu).
• Cel puțin 8 asemenea bune practici alese în plus din Platforma Centrală de
Servicii și/sau alte web site-uri de coaliții naționale / rețele de actori. Selecția
trebuie să acopere de la competențe digitale de bază la competențe digitale
avansate.
• Trebuie acordată prioritate bunelor practici pentru recalificare și calificare
înaltă a forței de muncă și trainingului în domeniul inteligenței artificiale,
securității cibernetice, calculul de înaltă performanță - high-performance
computing – HPC și blockchain.

2.4. Crearea și implementarea unui depozitar interoperabil de resurse
privind competențele digitale, cu un areal pentru mijloace de auto – evaluare
pentru competențele digitale și secțiunile specifice, făcând disponibile strategiile
regionale și naționale și măsurile, curricula trainingului, MOOCs non - patentate,
detalii cu privire la metodologii, studii de caz sau alte materiale de training.
2.5. Prezentarea oportunităților relevante și inovative de training pentru
competențele digitale avansate disponibile curent scoase în evidență de end
useri, folosind modelul API. Oportunitățile de training prezentate trebuie să
acopere diverse setări (on-line, clasă, pe câmpul de activitate, la locul de muncă)
și diferite formate (part – time, full – time, pe termen scurt), oferite de o gamă
largă de furnizori (industrie, educație și training formal, învățare deschisă) pentru
a asigura flexibilitatea și relevanța pentru utilizatori. Web site-ul trebuie să
permită actorilor – stakeholderilor să depună pentru publicare oportunitățile de
training ce vor urma cu privire la competențele digitale via o interfață online și
beneficiarul – benficiarii trebuie să implementeze o procedură de trecere în
revistă - evaluare înainte de publicare. Dacă asemenea platforme / baze de date
prezentând oferte de training relevante cu privire la competențele digitale există
deja la nivel national și sau regional, beneficiarul – beneficiarii trebuie să asigure
vizibilitatea și linkurile către acele baze de date pentru facilitarea căutării
oportunităților relevante de training de către utilizatorii finali și pentru a crește
transparența în general.
2.6. Prezintă oportunități de finanțare pentru competențe digitale la nivel
European și national, incluzând de exemplu apeluri de propuneri (de proiecte)
relevante, credite pentru supracalificați (de exemplu, înțelegeri/contracte de
împărtășire a venitului) sau alte instrumente financiare.
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2.7. Evenimente: Fiecare coaliție/rețea de actori trebuie să publice în mod
regulat evenimente relevante în calendarele lor online, asigurând
interoperabilitatea cu sistemul Platformei Centrale de Servicii.
2.8. Noi producții și competențe pătrunzătoare: fiecare Coaliție Națională /
rețea de actori trebuie să permită Coaliției / membilor rețelei și stakeholderilor să
posteze/comenteze despre/discute noutăți cu privire la subiecte asupra
competențelor digitale și date/informații despre cele mai necesare competențe în
țară. Ar trebui să publice în mod regulat noi anunțuri.
2.9. Webinarii / evenimente online, învățare pereche -în – pereche și schimbul
de experiență. Coaliția Națională / rețeaua de actori trebuie să organizeze și să
publice cel puțin două webinarii pentru a informa actorii – stakeholderii din țară
și altă Coaliție Națională/rețele de actori despre dezvoltarea competenețelor
digitale, abordări și bune practice. Beneficiarul – beneficiarii trebuie de asemenea
să contribuie, prin experții în competențele digitale naționale, la cel puțin 8
webinarii/workshopuri organizate de coordonatorul Platformei Serviciului
Central, să treacă în revistă – evalueze în pereche conținutul Platformei Centrale
de Servicii și să identifice legăturile cu conținutul național și actorii –
stakeholderii.
2.10. Comunicarea, promovarea și managementul comunității: Beneficiarul
(Beneficiarii) trebuie să asigure, în înțelegere (contractuală) cu deținătorul
Platformei Centrale de Servicii, un format comun cuprinzând trasături de
recunoscut și promovarea suficientă și comunicarea despre conținutul publicat pe
website-ul național. Aceasta va încuraja de asemenea replicabilitatea și va facilita
scalarea soluțiilor inovative. În particular, beneficiarul (beneficiarii) trebuie să
disemineze comunicate de presă și să utilizeze mijloace de comunicare online
cum ar fi newsletter-uri și media socială. Ar trebui de asemenea să susțină
eforturile membrilor de a-și informa audiența despre serviciile și conținutul
platformei. Ar trebui să încurajeze actorii – stakeholderii să contribuie activ la
activități online pe Platforma Centrală de Servicii și să facă resursele disponibile
prin depozitar.
Activitatea 3: Post – editarea și localizarea conținutului
Coalițiile Naționale / rețelele de actori trebuie să furnizeze traducerea
conținutului și posteditarea serviciilor din Limba Engleză în limba oficială –
limbile oficiale și vice – versa, predând conținut relevant pentru contextul local.
În particular, website-ul național trebuie să reutilizeze informația din Platforma
Centrală de Servicii prin publicarea acesteia în limbal or oficială – limbile lor
8

oficiale (de exemplu, informații despre politicile Uniunii Europene, competențe
pătrunzătoare, selecții de bune practici, evenimente, noutăți, oportunități de
finanțare, conținut relevant pentru stakeholderii – actorii naționali și activități).
Invers, Coalițiile Naționale/rețelele de actori vor trece în revistă – evalua
traducerile din Limba Engleză al conținutului lor pentru Platforma Centrală de
Servicii, care va disemina informația de la website-urile naționale (de exemplu,
bune practici/oportunități de training, evenimente, noutăți)
Beneficiarul (Beneficiarii) vor accesa serviciile de la eTranslation CEF Building
Blocks – Blocurile în Construcție eTraducere12. Ei trebuie să treacă în revistă –
evalueze textele traduse în limba lor oficială – limbile lor oficiale de la sistemul
de traducere a mașinii și să le post-editeze înainte de publicare. Similar,
beneficiarul (beneficiarii) vor trece în revistă – evalua de asemenea traducerea
automata în Limba Engleză a conținutului din website-urile naționale înainte de
publicarea în Platforma de Servicii Centrală.
2.Prevederi Generale - General provisions
În Acțiunea propusă, beneficiarul – beneficiarii sunt de așteptat să:
a) Sublinieze metodologia pentru selectarea bunelor practici, ofertele de training
și resursele în cauză ( a se vedea punctele 2.3 – 2.4 – 2.5 de la activitatea 2 de
mai sus) și să explice cum această metodologie le asigură o calitate înaltă.
Acțiunea propusă trebuie să demonstreze cum activitatea promoțională anticipată
(a se vedea punctele 2.9 – 2.10 de la activitatea 2 de mai sus) ia în considerare
dimensiunile cum ar fi replicabilitatea și vizibilitatea/accesibilitatea pentru
utilizatorii finali.
b) Încurajeze înregistrarea tuturor Coalițiilor Naționale / membrilor rețelei de
actori către mijlocul de implicare a actorilor – stakeholderilor al Platformei
Centrale de Servicii, și să le susțină participarea în discuții și activități în acest
sens.
c) Asigure schimburi/update-uri frecvente și regulate de date între Platforma de
Servicii Centrală și website-ul national.
d) Asigure conformitatea adecvată cu General Data Protection Regulation
(GDPR). Atunci când este relevant și legiuit, beneficiarul – beneficiarii vor ceda
obligația de a informa persoanele individuale prin transmiterea unor înștiințări

12The

machine translation (MT) system eTranslation of the European Commission
(https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation ).
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private și prin obținerea consensului .
Înștiințarea privind informarea cu privire la publicarea datelor personale, sau
solicitarea acordului va trebui să se refere nu numai la publicare pe website-ul
național antenă, dar și la orice publicări mai departe ale acelorași informații în
Platforma Centrală de Servicii și în toate celelalte websiteuri ale Coalițiilor
Naționale / rețelelor de actori conectate la platformă, care ar putea republica
informația în limbile lor naționale oficiale.
e) Sunt conforme cu regulile nivelului de securitate cibernetică europeană și/sau
națională așa cum sunt acestea aplicabile.
f) Își raportează activitățile coordonatorului Platformei Centrale de Servicii într-o
bază - periodicitate anuală.
g) Până la sfârșitul Acțiunii, beneficiarul – beneficiarii trebuie să fie în poziția de
a demonstra convingător că toate cele trei activități obligatorii listate la punctul 1
(Servicii Generice DSI) au fost realizate în totalitate în conformitate cu
specificațiile cerute.
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. 72-76 și fișa apelului de proiecte European
Platform for Digital Skills and Jobs13, coroborat cu aplicarea Art. 9 din
REGULAMENTUL CEF14, numai acele propuneri de proiecte depuse de
următoarele tipuri de aplicanți sunt eligibile:
-Un Stat Membru;
-Cu acordul Statului Membru sau țării EEA în cauză, organizațiilor
internaționale, Joint Undertakings15 sau întreprinderilor publice sau private sau
entități stabilite în Statele Membre.
Compoziția Obligatorie
Pentru propunerile cu un singur aplicant (fără a fi consorțiu) numai
propunerile depuse de coordonatorul Coaliției Naționale de Competențe
Digitale și Locuri de Muncă / rețelei de actori vor fi eligibile prin acest
apel de proiecte.

13https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf
14Regulation

(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
15 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

10

Pentru propunerile cu aplicanți multiplii (un consorțiu), orice membru al
Coaliției/rețelei poate participa ca membru al consorțiului în orice
propunere care include coodonatorul său. Pentru țările în care Coaliția
Națională nu există, enitatea / entitățile aplicante trebuie să fie membrii ai
unei rețele echivalente de actori din industrie, societatea civilă furnizori
de training, parteneri sociali, sau autorități publice, care acționează
pentru reducerea decalajului competenețloer digitale în Statul Membru /
Țara EEA.
Îndeplinirea acestor cerințe va fi asigurată printr-o aprobare din partea
Ministerului relevant responsabil pentru aprobarea propunerilor CEF
TELECOM via forma părții A.2.3. a formularului de aplicare, disponibil
în sistemul de depunere electronic. Prin semnarea formei A.2.3,
Ministerul va oferi asigurarea că fiecare aplicant este un membru al
Coaliției Naționale sau a rețelei echivalente de actori a Statului Membru /
Țării EEA în cauză. Semnătura Ministerului va certifica de asemenea
faptul că Coaliția sau rețeaua de actori satisfac definiția unor asemenea
grupări așa cum a fost aceasta stabilită prin Secțiunea 17 a fișei apelului
de proiecte pentru European Platform for Digital Skills and Jobs (pag.
nr. 23):
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/20192_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf ,
și faptul că acest coordonator al Coaliției Naționale / rețelei de actori este
printre aplicanți.
*
*

*

Descrierea Coalițiilor Naționale sau a Rețelelor de Actori – conform
Secțiunii 17 a fișei pentru acest apel de proiecte
Pentru scopul acestui apel, o Coaliție Națională a Competențelor Digitale și
Locurilor de Muncă și o rețea echivalentă de actori sunt definite astfel:
O Coaliție Națională a Competențelor Digitale și Locurilor de Muncă și o
rețea de actori din industrie, societatea civilă, furnizori de training, parteneri
sociali, autorități publice care acționează pentru reducerea decalajului
abilităților digitale dintr-o țară ar trebui să includă printre parteneri:

11

a)Cel puțin două Ministere Guvernamentale sau autorități publice cu
responsabilitatea politicilor ce contribuie la reducerea decalajului abilităților
digitale. De exemplu, Ministerul Muncii și/sau Ministerul Educației,
Ministerul Industriei, Ministerul Tehnologiei și orice alte servicii publice și
agenții cu un mandat pentru îmbunătățirea competențelor digitale.
b)Cel puțin un furnizor de educație implicat activ în acest domeniu cum ar fi
universitățile sau furnizorii de training.
c)Cel puțin trei organizații private sectoriale cum ar fi asociațiile din industrie
și mediul de afaceri, care sunt utilizatori intensivi ai tehnologiilor digitale.
În plus, Coaliția Națională pentru Abilități Digitale și Locuri de Muncă și
rețeaua de actori din industrie, societatea civilă, furnizori de training, parteneri
sociali, autorități publice care acționează pentru reducerea decalajului
competențelor digitale într-o țară sunt încurajați să includă printre partenerii
săi:
a)Parteneri Sociali.
b)Hub-uri de inovare digitală – a se vedea Catalogul European al Hub-urilor
Digitale Inovative și alți actori contribuabili la transformarea digitală a IMMurilor:

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

12

c)Centrele de Securitate Cibernetică – a se vedea centrele de securitate
cibernetică în Chestionarul Competențelor Securității Cibernetice:
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/cybersecurity/cybersecuritycompetence-survey

d)Organizații ale societății civile active pentru competențele digitale.
Lista Coalițiilor Naționale active în acest moment este disponibilă la acest
link:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions

13

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
participa16 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.

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
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.

16According

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.
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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-digital-skills-jobs,
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 1 milion de
EURO.
Detalii privind forma grantului și suma maximă de finanțare sunt oferite
în Secțiunea 11.1 din fișa apelului pentru European Platform for Digital
Skills and Jobs (pag. nr. 15):
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/20192_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf
Forma Grantului – conform Secțiunii 11.1 a fișei pentru acest apel de proiecte
Lump sum contributions – Contribuțiile sumei en-gros
Grantul trebuie să ia forma contribuțiilor sumei en – gros pentru a acoperi
următoarele categorii de activități și categorii de costuri.
Fiecare contribuție la suma en – gros se intenționează să acopere până la 75%
din costurile generale ale activității întrevăzute. Cantitatea contribuției sumei
en-gros variează conform Statului Membru / Țării EEA în care beneficiarul
/beneficiarii este / sunt localizați.
Valorile per Stat Membru / Țară EEA sunt listate în Secțiunea 16 din fișa
apelului pentru European Platform for Digital Skills and Jobs ( pag. nr. 2122):
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/20192_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf ,
și sunt structurate astfel:
15

Valorile per Stat Membru / Țară EEA sunt listate în secțiunea 16 de mai jos și
sunt structurate astfel:
• O contribuție la suma en-gros de maximum 38,535 EURO, ajustată în
conformitate cu o indexare per Stat Membru/Țară EEA, pentru a acoperi
dezvoltarea website-ului pentru a permite 2 modalități de schimb de date
între bazele de date naționale și Platforma de Servicii Centrală
(Activitatea 1),
•

O contribuție la suma en-gros de maximum 104,265 EURO, ajustată în
conformitate cu o indexare per Stat Membru / Țară EEA, pentru a acoperi
serviciile, comunicarea, crearea conținutului online, sarcinile editoriale și
managementul comunității (Activitatea 2),

•

O contribuție la suma en-gros de maxim 30,030 EURO ajustată în
conformitate cu o indexare per Stat Membru / Țară EEA, pentru a acoperi
post-editarea și localizarea conținutului (Activitatea 3).

Contribuția maximă la suma totală en-gros este de 172,830 EURO, ajustată
conform unei indexări per Stat Membru și Țară EEA.
Contribuțiile la suma en gros vor fi plătite dacă se asigură faptul că activitățile
respective au fost implementate în totalitate, la timp, și la calitatea solicitată.
Secțiunea 16 – Contribuțiile Sumei en – gros per Stat Membru/Țară EEA
Pentru a calcula - declara diferențele în prețul mediu și nivelele salariale între
Statele Membre/ Țările EEA, contribuțiile sumei en gros sunt indexate de
Indicele Parității Puterii de Cumpărare (PPP Index) furnizat de Eurostat la
următorul link:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/overview
Valoarea Indexului PPP EU 28 este de 100%. Pentru a putea asigura o cantitate
minimă necesară pentru implementarea Acțiunii, și pentru a evita orice suprafinanțare, indexarea aplicată unui Stat Membru / Țări EEA nu poate să fie mai
mică de 60%, sau mai mare de 140%.
Indexarea aplicată fiecărui Stat Membru / Țară Asociată este următoare:
(...)
(...)
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(...)
(...)

-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.
Valoarea
finanţării
acordate
Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA
Calendar
Indicativ18

-Granturi în valoare de până la 75% din costurile eligibile.
-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, TRANSPORT17.
-Pentru mai multe detalii. A se vedea secțiunea „Alte Specificații” din prezentul
document.

Data publicării apelului pentru propunerile
CEF – TC – 2019 – 2: European Platform for Digital Skills and Jobs : 4
Iulie 2019 (fișa a fost postată spre consultare la o dată ulterioară zilei de 4 iulie

17

Pentru mai multe detalii, a se parcurge conținutul secțiunii:
„(...)3.17.2.5 Governance, operations and stakeholders involvement
The platform will be governed by a board composed by representatives of National Coalitions as well as the Governing Board of the Digital Skills
and Jobs Coalitions and the Commission. The European Commission will own the platform. (…)”,
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.
18Toate detaliile, precum și eventualele actualizări ale apelului de proiecte CEF TELECOM 2019 2: European Platform for Digital Skills and Jobs se
regăsesc la nivelul paginii web cuprinzând apelul menționat:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-digital-skills-jobs,
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: European Platform for Digital
Skills and Jobs:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-2_european_platform_for_digital_skills_jobs_call_text_final.pdf.
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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).
Documente
utile

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa paginii web a apelului de
proiecte CEF TELECOM 2019 – 2 European Platform for Digital Skills and
Jobs:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2019-digital-skills-jobs
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 aplicare19,
6. Documente Suport,
7. Documente și Informații Utile Comune pentru toate Apelurile
(Documente de Background),
8. Documente Specifice Apelului European Platform for Digital Skills
and Jobs.
Înainte de depunerea propunerilor de proiecte este recomandat ca beneficiarii să
consulte și legislația națională cu incidență asupra European Platform for

19

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-digital-skills-jobs
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Digital Skills and Jobs, 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 European Platform for Digital Skills and Jobs
anterioare / sau similare obiectivelor prezentului apel de proiecte 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
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 național20, consultarea Ghidului Aplicanților și a
Întrebărilor Frecvente (FAQs), precum și urmărirea oricăror alte actualizări ale
Comisiei Europene21 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 eSubmission22:

20

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.
21
Respectiv, la nivelul acestui link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-digital-skills-jobs
22 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-digital-skills-jobs
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-

4037247LwMDbzkVJzzaW3wLCDohFGUcQLTd1zSqnjAoKNlGqc4Aa6HwqQze
uV20B09UD9pzsKTGay9IFvt5iF1dVaMJl1h0jpJZscgsw0K6JQjLd1mrOyLPI6Jq6DEVaP3g8mKfQze7lhGtmOZKBClDfl2KAmnis

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,
TRANSPORT - respectiv, European Platform for Digital Skills and Jobs
din cadrul Manualului de Implementare Multianual CEF TELECOM 2019 202023.

*
*

*

23EUROPEAN

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.
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