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Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2018:

Secțiunea 3.6.2.2. a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018.
Acest apel de proiecte este destinat susținerii generării, agregării și reutilizării
transfrontaliere a seturilor de date deschise, creșterii High Performance Computing
(HPC) și a capacității datelor pentru Infrastructura Europeană a Datelor1, alături de
utilizarea HPC și a datelor la nivel transfrontalier în conformitate cu interesul public.
Toate acțiunile selectate prin intermediul acestui apel de proiecte se referă la asigurarea
conformității acțiunilor de testare, așa cum au fost aceastea stabilite de Comisia
Europeană – structura administrativă responsabilă cu gestionarea Portalului European al
Datelor.

1

As indicated in the Communication "European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe", COM(2016) 178,
the European Data Infrastructure will include integrated world-class HPC capability, high-speed connectivity and leading-edge data and software
services for a wide range of users .
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Detaliile generale privind acest apel de proiecte pot fi consultate prin parcurgerea
secțiunii destinate Public Open Data din cadrul Manualului de Implementare CEF
TELECOM, respectiv, 3.6.
Legislația comunitară ce reglementează inițiativele finanțate prin acest apel de
proiecte cuprinde în mod obligatoriu:
-COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Open data An engine
for innovation, growth and transparent governance:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0882
-DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L 345,
31.12.2003, p. 90)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
-INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES,
OFFICES AND AGENCIES EUROPEAN COMMISSION COMMISSION NOTICE
Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of
documents (2014/C 240/01):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.240.01.0001.01.ENG
-European Data Portal:
https://www.europeandataportal.eu/
-High Performing Computing:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performance-computing
-CEF Regulation: Regulation (EU) No 1316/2013 of European Parliament and of the
Council of 11 December 2013;
-CEF Telecom Guidelines: Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament
and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the
area of telecommunications infrastructure;
-Financial Regulation: Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European
Parliament and of the Council of 25 October 2013 as last amended by Regulation (EU,
EURATOM) No 2015/1929 of 28 October 2015;
-Rules of Application of the Financial Regulation: Commission Delegated Regulation
(EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 as last amended by Commission delegated
Regulation (EU) No 2015/2462 of 30 October 2015.
Detalii privind modalitatea de evaluare și selecție, alături de modalitatea de
transmitere a aplicației cu propunerea de proiect se pot obține accesând următorul
2

link:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_2018-2_2018-3_20185_guide_for_applicants_v2_15052018_final.pdf
Obiective:

Obiectivul 1: Susținerea reutilizării informației descoperită/pusă la dispoziție prin
intermediul Portalului de Date European: https://www.europeandataportal.eu/ .
Acțiunile propuse trebuie să susțină reutilizarea informației descoperită/pusă la
dispoziție
prin
intermediul
Portalului
de
Date
European:
https://www.europeandataportal.eu/ . Dezvoltarea noilor servicii prin ecosisteme
inovative susținute de platforme deschise (cum este FIWARE) în domenii care ating o
masă critică semnificativă este încurajată. Acolo unde este cazul, această reutilizare
trebuie să se întâmple în combinație cu alte surse de informație, prin soluții centrate pe
utilizatorii finali (“mobile device applications”, “websites”, “web services”). Mai mult
decât atât, propunerile trebuie să îmbunătățească utilizarea Datelor Deschise la nivel
transfrontalier, prin luarea în considerare atât a problemelor tehnice, cât și a celor legale.
Având în vedere toate acestea, propunerile trebuie să se adreseze tuturor problemelor
detaliate mai jos astfel:
-Facilitarea reutilizării seturilor de date care provin din același domeniu și au fost
generate de autorități diferite în domenii transfrontaliere – ca, de exemplu, armonizarea
metadatelor lor până la utilizarea aceluiași model de metadate (nivelul minim de
armonizare furnizat “by default” de Portalul de Date European) și, potențial, a datelor în
sine – ca, de exemplu, prin intermediul agregării lor, la fel ca și îmbunătățirea calității
lor generale.
-Luarea în considerare a ambelor aspecte tehnice și legale, chiar prin includerea
adoptării condițiilor armonizate pentu reutilizare – fie prin acces direct, fie prin serviciul
furnizat. De exemplu, luarea în considerare a aspectelor legale, convergența condițiilor
de licențiere pentru Datele Deschise Europene poate să fie considerată, inter alia, ca o
cale a alinierii progresive a licențierii condițiilor în licențele naționale existente
(reducerea ambiguității datorită diferitelor modalități de formulare a condițiilor
identice), prin facilitarea “machine readability”.
-Luarea în considerare a domeniilor prioritare așa cum apar acestea definite în
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Commission notice 2014/C 240/01 "Guidelines on recommended standard licences,
datasets and charging for the reuse of documents"2 (de exemplu, domeniile asociate
datelor geospațiale, observarea pâmântului și a mediului, transport, statistici, companii).
Alte categorii ar putea să fie considerate, atunci când vor putea fi justificate în întregime
(de exemplu, relevanța obiectivelor strategice, dezvoltarea piețelor, etc.).
-Întărirea metadatelor / procesului de producție a datelor și implementarea unui proces
sustenabil pentru asigurarea menținerii pe termen lung a seturilor de date armonizate în
alegerea modelului comun de date (a se vedea de exemplu menținerea specificațiilor
datelor armonizate INSPIRE) și facilitarea actualizărilor dincolo de agregarea lor
inițială.
-Propunerea reutilizării (și aplicării la nivel larg European) a evaluării și monitorizării
cadrului care își propune evaluarea impactelor datelor deschise reutilizate în acțiune, sub
forma unui "toolkit" pentru administrațiile naționale. Acest toolkit ar putea să conțină
proceduri standard și/sau soluții software care pot include procesarea datelor deschise
și/sau a soluțiilor software ce pot include procesarea datelor deschise, la fel ca și
chestionarele armonizate, indicatorii cheie, etc. Acest toolkit, datorită reutilizării și
aplicabilității foarte largi la nivel european, ar putea facilita evaluarea ex-post a
impactelor economic și social pentru reutilizarea informațiilor din sectorul public în
Europa.
-Iau în considerare activitațile în curs de desfășurare (acțiunile CEF, blocurile de
interoperabilitate CEF cum ar fi Traducerea Automată sau alte facilități disponibile,
Soluțiile de Interoperabilitate pentru Administrațiile Publice Europene - Programul ISA
0.23 -, sau alte proiecte finanțate de Comisia Europeană – cum ar fi, de exemplu, prin
fondurile structurale și fondurile de investiții ESIF) prin care se asigură deja asistență
pentru grăbirea dezvoltării furnizării datelor publice deschise, pentru împiedicarea
duplicărilor și legăturii acolo unde este relevant.

2

OJ : OJ C 240, 24.7.2014, p. 1–10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0724(01)
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https://ec.europa.eu/isa2/home_en
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-Analizează beneficiile întrevăzute pentru cetățeni și mediul de afaceri, ca rezultat al
acțiunilor propuse (deschiderea datelor, armonizarea condițiilor de licențiere, etc.).

Obiectivul 2: Generarea serviciilor transfrontaliere care furnizează accesul pentru
armonizarea seturilor de date deschise tematice și a metadatelor corespunzătoare.
Acțiunile propuse trebuie să creeze și să dezvolte serviciile transfrontaliere pentru
furnizarea accesului (văzut și downloadat) către setul/seturile de date deschise
armonizate și asigurarea corespondenței metadatelor.
Aceste servicii se pot baza pe diferite surse de date, incluzând, de exemplu, datele
geospațiale furnizate prin INSPIRE4, Copernicus data, European Geostationary
Navigation Overlay Service (EGNOS)/Galileo poziționarea & navigarea informațiilor
sau furnizarea datelor de către cetățeni și inițiative crowd-sources cum ar fi
OpenStreetMap.
Serviciile propuse trebuie:
-să fie armonizate în termenii conținutului datelor, nivelului de detaliere, structurii
datelor, vocabularelor și condițiilor de licențiere și să aibe o acoperire pan-Europeană
sau, cel puțin, o acoperire transfrontalieră geografică.
-să fie disponibile prin Portalul de Date European și documentate prin metadate în
cataloage realizate corespunzăor.
-furnizează informații cu valoare adăugată pentru susținerea domeniilor de aplicație
specifice prioritare pentru politicile europene, de exemplu, în domeniile energiei, climei,
protecției mediului, utilizării sustenabile a resurselor naturale, managementul situațiilor
de urgență și a dezastrelor.
Până la sfârșitul acțiunii propuse un document care stabilește barierele întâlnite în
procesul de creație a serviciilor trebuie să fie prevăzut, incluzând recomandările pentru
mijloacele, funcționalitățile sau bunele practice care trebuie să faciliteze crearea unor
asemenea servicii la o scară mai largă sau pentru alte domenii de aplicație.
4

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the
European Community (INSPIRE), OJ L 108, 25.4.2007, p. 1–14.
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Obiectivul 3: Crearea accesului la serviciilor generice pentru creșterea HPC și a
capacității datelor pentru Infrastructura de Date Europeană5. Acțiunile propuse trebuie să
permită creșterea HPC și capacității datelor în Europa prin dezvoltarea și oferirea
serviciilor de bază HPC și a mijloacelor care stabilesc bazele pentu o nouă generație a
HPC și a datelor deținute la nivel transfrontalier și a serviciilor inteligente pentru o
categorie cât mai mare de utilizatori, încluzând cercetătorii, sectorul public și industria.
În mod specific, acțiunile propuse trebuie să creeze accesul serviciilor generice care
cresc utilizarea HPC, stocarea și facilitățile managementului datelor, și permit scalarea
exploatării și utilizarea transfrontalieră a HPC și capacității datelor pentru interesul
public.
Utilizarea acestor servicii generice accesibile va trebui să fie ilustrată prin servicii
concrete de interes public cu utilizatorii reali.
Acțiunile propuse trebuie, de asemenea, să includă, furnizarea HPC și a resurselor
datelor, incluzând, acolo când este necesar, achiziționarea HPC-ului dedicat, păstrarea și
managementul infrastructurilor de date și serviciile bazate pe cloud pentru accesarea
unor asemenea resurse și pentru procesarea datelor.
Propunerile trebuie să cuprindă următoarele:
-identificarea și dezvoltarea unui set de servicii de acces generice și să demonstreze
faptul că ele cresc utilizarea HPC, stocarea și facilitățile managementului datelor.
-selectarea unui set clar de cazuri pentru domeniile țintă ale aplicației și dezvoltarea
serviciilor centrate pe utilizatorii finali, bazate pe accesul la serviciile generice propuse.
-identificarea clară a datelor relevante și asigurarea 1)accesului facil pentru inputul
datelor și 2) seturile de date relevante (incluzând metadatele) generate de acțiunea care
va face disponibilă în mod public datele deschise și, dacă se aplică, va fi
conformă/interoperabilă cu standardele relevante țintite de serviciile publice, inclusiv
pentru upload-area ușoară într-un domeniu pentru Portalul de Date Deschise/național
5

As indicated in the Communication "European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe", COM(2016) 178,
the European Data Infrastructure will include integrated world-class HPC capability, high-speed connectivity and leading-edge data and software
services for a wide range of users.
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și Portalul de Date European.
-demonstrează faptul că acțiunea contribuie la obiectivele Infrastructurii de Date
Europene, în mod particular prin modalitatea în care serviciile propuse/dezvoltate și
HPC furnizat, și creșterea resurselor datelor dezvoltă HPC, păstrează și facilitează
managementul datelor în Europa, și cum acestea contribuie la construirea unei noi
generații de utilizare foarte ușoară a HPC și a datele deținute transfrontalier și a
serviciilor inteligente.
-demonstrarea valorii utilizării resurselor de supercomputing în acțiunea propusă pentru
a analiza și procesa cantități masive de resurse de date deschise.
În vederea atingerii scopurilor asociate acestui Obiectiv, aplicanții așteptați trebuie să
includă furnizorii infrastructurii care poate asigura accesul către date și resurse
supercomputing (de exemplu, centrele de supercomputing, GEANT), generatori de date
foarte mari (publici sau privați) – (de exemplu, provenind din domeniile sănătate,
spațial, mediu, energie, transport sau sectoarele schimbărilor climatice și orașe
inteligente, etc.), utilizatorii din domeniile aplicației avută în vedere, la fel ca și
dezvoltatorii serviciilor bazate pe accesul cloud.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

-Valoarea indicativă a acestui apel de proiecte este de 18,500,000 EURO și se
acordă pentru accesul la informații reutilizabile din sectorul public – împărtășirea
și utilizarea datelor în domenii de interes public – Servicii Generice.
-Aplicanții care au obținut deja fonduri prin apelurile anterioare CEF TELECOM
și își doresc să aplice din nou trebuie să explice în mod foarte clar în secțiunea D a
aplicației propunerii lor de proiect (în mod particular, în cadrul secțiunii 1 și/sau
2.1) modalitatea în care propunerea lor actuală de Acțiune diferă de acțiunea
(acțiunile) finanțate prin apelurile anterioare – respectiv, prin detalierea acestor
aspecte în “APPLICATION FORM, PART D – Technical Information”6.
-Fiecare propunere trebuie să se adreseze numai unuia din Obiectivele acestui apel
de proiecte și trebuie să specifice în mod clar cărui Obiectiv îi va fi adresată.
-Conform prevederilor Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018

6

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-public-open-data
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(pag. nr. 46) privind:
*Compoziția Consorțiului: - Obiectivul 1: minim două entități din două sau mai multe
state eligibile.
-Obiectivul 2: minim cinci entități din cinci sau mai multe
state eligibile.
-Obiectivul 3:una sau mai multe organizații din una sau mai
multe state eligibile.
*Organizațiile eligibile sunt: - oricare.
-În conformitate cu Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018 și în

conformitate cu aplicarea Art. 9 din REGULAMENTUL CEF TELECOM7, numai
acele propuneri de proiecte depuse de unul dintre următorii aplicanți sunt eligibile:
-Unul sau mai multe State Membre;
-Cu acordul Statului/Statelor Membre sau a Țărilor EEA în cauză, organizații
internaționale, alte consorții (Joint Undertakings8) sau consorții publice sau private sau
entități stabilite în Statele Membre.
Pentru aplicanții din Marea Britanie: trebuie să fie conștienți de faptul că
criteriile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite pe întreaga durată a grantului. Dacă
Marea Britanie iese din Uniunea Europeană pe perioada obținerii grantului fără să
finalizeze un contract cu Uniunea Europeană prin care să se stipuleze în mod particular
faptul că aplicanții Britanici continuă să rămână eligibili, va însemna că au fost înșelați
să obțină finanțare europeană (în timp ce vor continua, atunci când este posibil, să
participe) sau li se va cere să părăsească proiectul în baza Articolului II.16.3.1 (a)
(schimbarea situației legale a beneficiarului) din Contractul de Finanțare9.
7

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
8

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
9

Modelul Contractului de Finanțare este disponibil pe pagina web a apelului de proiecte Public Open Data:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-public-open-data
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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 participa10 la apelul de proiecte, chiar
dacă acest lucru nu este menționat în mod explicit în textul Manualul de Implementare
CEF TELECOM pentru anul 2018, având aceleași drepturi, obligații și cerințe de
îndeplinit ca și Statele Membre. Pe perioada publicării acestui apel, aceste condiții se
aplică numai Norvegiei și Islandei11.
Țările Terțe și Entitățile din Țări Terțe
Atunci când este necesar să fie atinse obiectivele proiectului de interes comun în cauză,
și acolo unde este absolut motivată, Țările Terțe și entitățile stabilite în Țări Terțe pot
participa în acțiuni ce contribuie la proiectul de interes comun. Ele pot să nu primească
finanțare conform prevederilor REGULAMENTULUI CEF, cu excepția situației 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
TELECOM 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 European implicat în aplicația de proiect prin care să detalieze de ce este
absolut indispensabilă participarea unei Țări Terțe.
Aplicanții care sunt entități stabilite într-o Țară Terță trebuie, de asemenea, să furnizeze
o dovadă a susținerii proiectului lor din partea autorităților ce au sub incidența lor
10

According 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 .
11

Din perspectiva acestui apel de proiecte, Liechtenstein este considerat un stat terț.
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această acțiune.
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
de a oferi o garanție 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. 122 (2) (b) din
REGULAMENTUL FINANCIAR12 cu scopul de a susține implementarea acțiunii
depuse pentru finanțare. Asemenea entități afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de
eligibilitate pentru aplicanți.

Acordul Statului Membru
Nici un aplicant care nu poate să furnizeze dovada acordului Statului Membru sau
Țărilor din EEA nu poate fi eligibil.
Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de

36 luni

12

Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general
budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (i.e. "Financial Regulation"), see http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R0966
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interes
comun:
Buget apel:
Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 18,500,000 EURO.
Asistența financiară va fi alocată astfel:
-Obiectivul 1: 2,000,000 EURO
-Obiecticul 2: 1,500,000 EURO
-Obiecitul 3: 15,000,000 EURO
-Este așteptată depunerea unor propuneri care solicită o contribuție europeană între
3,000,000 EURO și 5,000,000 EURO pentru Obiectivul 3.

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

Calendar
Indicativ13:

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

-Conform procedurilor aplicate de Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale și/sau a entităților legale ale Guvernului României cu responsabilități în
gestionarea secțiunii CEF TELECOM a Programului Comunitar CEF ENERGIE,
TELECOM, TRANSPORT.
Pentru mai multe detalii se poate accesa secțiunea “Alte Specificații” din prezentul
document.

Data publicării apelului pentru propunerile
CEF – TC – 2018 – 5: Public Open Data: 3 Mai 2018

13

Conform Call for Proposals documents: 2018 CEF Telecom Call for Proposals – Cyber Security, Call Text și Reference of the Official Journal of the
EU (C155/10). Toate aceste documente și informații, precum și actualizările privind apelul de proiecte CEF-TC-2018-3: Cyber Security se regăsesc la
nivelul paginii web cuprinzând apelul menționat, respectiv: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2018-cyber-security
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Termenul limită de depunere a propunerilor: 15 Noiembrie 2018, orele 17,00 (timpul
Bruxelles-ului)
Evaluarea propunerilor: Decembrie 2018 – Februarie 2019 (estimativ)
Consultarea Comitetului CEF: Aprilie 2019 (estimativ)
Adoptarea Deciziei de Selecție: Aprilie 2019 (estimativ)
Pregătirea și Semnarea Contractelor de Finanțare: între Aprilie și August 2019
(estimativ).
Documente
utile:

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa paginii web a apelului de proiecte CEF
– TC – 2018 – 5:Public Open Data:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2018-cef-telecom-call-public-open-data
de unde pot fi parcurse/analizate/descărcate următoarele:
1. Informații generale despre apelul de proiecte și atribuțiile Comisiei Europene
în susținerea oricărui potențial beneficiar pentru accesarea fondurilor CEF-TC2018-5
2. Calendarul Indicativ al Apelului
3. Manualul de Implementare CEF TELECOM 2018
4. Documentele Apelului de Propuneri
5. Formularele pentru aplicare
6. Documente Suport
7. Documente și Informații Utile Comune pentru toate Apelurile
8. Documente Specifice Apelului Public Open Data.
Înainte de depunerea propunerilor de proiecte, este recomandat ca beneficiarii să
consulte și legislația națională cu incidență asupra Public Open Data, astfel încât să
nu apară incompatibilități în diferitele faze de implementare ale aplicațiilor de
proiecte.
De asemenea, potențialii beneficiari care au mai accesat fonduri CEF TELECOM prin
intermediul apelurilor de proiecte Public Open Data 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 17 Mai
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2018 postate la nivelul următorului link astfel:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-2-2018-3-and-2018-5-ceftelecom-calls-virtual-info-day

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, beneficiarii pot formula diferite solicitări de clarificare entităților legale ale
Guvernului României care îi pot sprijini cu gestionarea la nivel național a prevederilor
secțiunii CEF TELECOM din Programul Comunitar CEF ENERGIE, TELECOM,
TRANSPORT - respectiv, Public Open Data din cadrul „Manualului de
Implementare CEF TELECOM pentru anul 2018”.

*
*

*
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