APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE DE INTERES COMUN
PROGRAMUL COMUNITAR CEF TELECOM

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAŢIONALE, GUVERNUL
ROMÂNIEI
MINISTERUL DELEGAT AL FONDURILOR EUROPENE, GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENȚIA EXECUTIVĂ INOVARE ȘI REȚELE, COMISIA EUROPEANĂ

Cod apel:

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2017:

CEF – TC – 2017 – Apel 3
eInvoicing
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3

Secțiunea 3.4.2.2. a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2017
Prioritățile acestui apel au în vedere promovarea la scară largă a soluțiilor de
eInvoicing – eFacturare - Facturare Electronică de către entitățile publice și private
care vor contribui la implementarea Standardului European privind eInvoicing-ul,
așa cum rezultă din conținutul Directivei eInvoicing1.
În ultimii ani, proliferarea Standardelor eInvoicing și a sintaxelor coexistente în
Statele Membre a condus la creșterea complexității interoperabilității transfrontaliere.
În același timp, dezoltarea soluțiilor de eInvoicing – eFacturare - Facturare
Electronică este destul de scăzută, în ciuda numeroaselor beneficii pe care le oferă
(salvare, simplificare, etc.).

1

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing_ro

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN

Prin urmare, Directiva 2014/55 îndeamnă la elaborarea Standardului European pentru
eInvoicing, atât la nivelul semantic, cât și la nivelul sintaxei, prin activități adiționale
de standardizare a livrabilelor ce vor permite creșterea interoperabilității.
În plus, mandatează toate autoritățile contractante și entitățile contractante să
primească și să proceseze eFacturi în conformitate cu Standardul European începând
cu luna Noiembrie 2018!
Obiective:
Prioritățile acestui apel de proiecte se referă la finanțarea serviciilor generice, așa
cum sunt descrise aceastea pin Regulamentul CEF TELECOM astfel:
Extrase din REGULAMENTUL NR. 283/2014 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 privind o serie de orientări
pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de
abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE:
Articolul 2 Definiții
(b) „infrastructuri de servicii digitale” înseamnă infrastructuri care permit
furnizarea pe cale electronică a serviciilor în rețea, de regulă prin internet, care
furnizează servicii interoperabile transeuropene de interes comun pentru cetățeni,
întreprinderi și/sau autorități publice, și care sunt alcătuite din platforme centrale de
servicii și din servicii generice; (…)
(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;(…)”.
În principal, vor fi susținute trei categorii de activități prin intermediul acestui apel de
proiecte:
1. Dezvoltarea soluțiilor de eInvoicing – eFacturare - Facturare Electronică ce
corespund cu Standardul European și livrabilele sale secundare de către autoritățile
publice;
2. Dezvoltarea soluțiilor de eInvoicing – eFacturare - Facturare Electronică ce
corespund cu Standardul European și livrabilele sale secundare de către furnizorii de
servicii și autoritățile publice;
Mai multe informații privind Blocul de Interoperabilitate destinat eInvoicing pot fi
obținute urmând acest link promovat de DG CONNECT, Comisia Europeană:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing

3. Integrarea serviciilor de eDelivery
Toate propunerile trebuie să aibă în vedere eDelivery, din perspectiva dezvoltării
Blocului de Interoperabilitate eDelivery, sau prin promovarea folosirii eDeliery prin
intermediul unui furnizor de servicii pentru comunicarea transfrontalieră - reprezentând
scopul minimal acceptat.
Susținerea pentru integrarea serviciilor de eDelivery se va realiza prin intermediul
acestui apel de proiecte numai dacă vor fi atinse categoriile de activități descrise la
punctele nr. 1 și nr. 2.
Mai multe informații privind Blocul de Interoperabilitate destinat eDelivery pot fi
obținute urmând acest link promovat de DG CONNECT, Comisia Europeană:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery

*Pentru cazul în care dezvoltarea eDeliery este inclusă în propunere, suportul va fi
acordat pentru următoarele categorii de activități care își propun:
a) dezvoltarea Punctelor de Acces și/sau operarea Punctelor de Acces pentru o
perioadă de un an;
b)dezvoltarea Serviciilor de Editare de Metadate – Service Metadata Publishers
și/sau operarea Serviciilor de Editare de Metadate – Service Metadata Publishers
pentru un an;
c) upgradarea Soluțiilor de Schimb de Date - Data Exchange Solutions
(Commerial Off-the Shelf (COST), Open Source Software (OSS) și altele pentru
susținerea, și, de asemenea, asigurarea conformității cu Standardele CEF eDelivery.
O acțiune de upgradare tipică include adăugarea sau configurarea funcționalității
Soluțiilor de Schimb de Date - Data Exchange Solutions pentru susținerea
Standardeor CEF eDelivery - de exemplu, algortimul de encriptare – “encryption
algorithm”, modelul suport în patru colțuri - “four – corner model support”,
suportul descoperirii dinamice - “support of dynamic discovery”, etc..
**Din perspectiva acestui apel de proiecte, un Punct de Acces trebuie să reprezinte o
implementare a Profilului e-SENS AS4 Profile2 (care a fost implementat la nivelul
proiectului e-SENS și acum a fost preluat de CEF):
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/e-SENS+AS4
2

De asemenea, Serviciul de Editare a Metadatelor - Service Metadata Publisher
(SMP) ar trebui să fie o implemnetare a Specificațiilor SMP dezvoltate de e-SENS, în
topul Specificațiilor SMP OASIS, de asemenea, menținute de CEF:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/e-SENS+SMP

Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

Aplicanți Eligibili:
-Unul sau mai multe State Membre3.
-Cu consimțământul Statelor Membre sau Țării EEA respective, organizații
internaționale, sau Joint Undertaking, așa cum apare definit prin Articolul nr. 187 al
Tratatului Funcționării Uniunii Europene (fără consimțământul Statului Membru sau
Țării EEA, o aplicație nu poate fi considerată a fi eligibilă).
Compoziția Consorțiului:
-Propunerile se depun de către consorții formate din cel puțin două entități localizate în
unul sau mai multe State Membre.
-Partenerii consorțiului pot fi și state dintre țările EEA (European Economic Area),
EFTA (European Free Trade Association).
-Atunci când este necesar ca obiectivele Proiectelor de Interes Comun să fie atinse,
Statele Terțe - Third Countries și Entitățile din State Terțe – Third Countries Entities pot
participa, fără a primi însă finanțare din fonduri europene – cu excepția cazului în care,
fără ele, rezultatele nu pot fi obținute la nivelul Proiectului de Interes Comun.
-Statele aflate în proces de aderare sau țările candidate ce beneficiează de o strategie de
pre-aderare pot, de asemenea, să participe.
-Propunerile de Proiecte de Interes Comun pot fi depuse și de aplicanți care nu au
personalitate juridică, așa cum este definită această situație în legislația națională, prin
dovedirea faptului că reprezentanții lor au capacitatea să își asume obligațiile legale și să
ofere o garanție necesară în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, care
să fie echivalente cu acelea oferite de persoanele legale.
-Propunerile depuse de persoane fizice nu sunt eligible.
-Aplicanții pot nominaliza entități afiliate în sensul Articolului 122(2)(b) al
Regulamentului Financiar, cu scopul clar al susținerii implementării acțiunii depuse
pentru finanțare.
-Asemenea entități afiliate trebuie să fie conforme cu criteriile de eligibilitate
specificate pentru aplicanți.

Durata
maximă de
desfăşurare a
3

-până la 12 luni.

Conform informațiilor publicate de Agenția INEA pentru prezentul apel de proiecte.

proiectelor de
interes
comun:
Buget apel:
- 10 milioane € în total.
Valoarea
maximă a
finanţării
acordate:
Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA:
Calendar
Indicativ:

Documente
utile:

-Până la 75% din costurile totale eligibile.

-De preferat, cu 15 zile înainte de termenul limită de depunere (cel târziu până la data
de 03.05.2017) – conform procedurilor promovate de Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale prin intermediul Organismului Intermediar pentru
Promovarea Societății Informaționale.

Deschiderea apelului de proiecte: 28 Iunie 2017
Termenul limită de depunere la Comisia Europeană: 28 Noiembrie 2017 (ora 17:00,
ora Brussels-ului)
Perioada de evaluare a aplicațiilor: Decembrie 2017 -Februarie 2018 (estimativ)
Consultarea Comitetului CEF: Martie 2018 (estimativ)
Adoptarea Deciziilor de Selecție:Aprilie 2018 (estimativ)
Pregătirea Semnării Contractelor de Finanțae: către sfârșitul lunii August 2018
(estimativ)
Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet
de unde pot fi descărcate:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3
1. Documentele 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
6. Alte informații specifice pentru apelul de proiecte de interes comun.
Alte
specificații:

Orice clarificări 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.
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