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Titlu: CERERE 2022 - COMUNITĂȚI INTELIGENTE 5G - LUCRĂRI 

PROGRAM:  MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF, ACRONIM ÎN ENGLEZĂ), COMPONENTA DIGITALIZARE 

Referinta: CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM 

Domenii: gestiune publică, inovare în sisteme de comunicare, digitalizare, rețele inteligente de telecomunicații, servicii 
publice inteligente, etc. 

 

BUGET DISPONIBIL TERMENUL-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAȚIILOR 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ȚĂRI/REGIUNI 

 
25.000.000 € 

rata de cofinanțare 
este de 75% 

 

 
22 martie 2022  

(ora 17:00 la Bruxelles)  

 
orice entitate privată şi publică și organizații 

internaționale;  
administrațiile publice locale și judeṭene sunt 

direct eligibile   

 
statele membre ale UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Context general:  
CEF Digitalizare va sprijini inovatorii locali care se bazează pe noile capabilități oferite 
de rețelele 5G pentru a furniza servicii publice mai eficiente, contribuind în acest mod. 
la progresul economic, precum și la coeziunea socială, mai ales atunci când proiectele 
sunt situate în zone mai puțin dense sau rurale.  
 
Sprijinul financiar al CEF ar trebui să contribuie la asigurarea conectivității de bază, 
care este necesară pentru a permite crearea de soluții inovatoare care îmbunătățesc 
furnizarea de servicii de către autoritățile publice și furnizorii de servicii de interes 
general (SIG) sau servicii de interes economic general (SIEG). ). Acest sprijin va ajuta 
entitățile responsabile cu furnizarea acestor servicii să devină „mai inteligente”, adică 
mai eficiente, mai rezistente și mai capabile să se adapteze în funcție de nevoile în 
evoluție ale cetățenilor, ale mediului și ale economiei și ale societății în general. 
 
Sprijinind inovarea locală în furnizarea de astfel de servicii datorită implementării 
sistemelor 5G, astfel de soluții inovatoare pentru „comunitățile inteligente” vor oferi 
modele pentru proiecte de inovare digitală care pot fi replicate în toată Europa, de 
exemplu, datorită sprijinului acordat de Facilitatea de reziliență şi redresare (RRF) sau 
alte programe.  
 
Deja astăzi, orașele europene au depus eforturi pentru a dezvolta platformele necesare 
pentru a furniza servicii capabile de conectivitate de mare viteză. În paralel, „Planul de 
acțiune digitală” a identificat conectivitatea ca o componentă critică pentru un 
ecosistem de educație digitală de înaltă performanță. 
Criza sanitară indusă de COVID-19 a subliniat și mai mult importanța conectivității de 
ultimă generație pentru a sprijini funcționarea administrațiilor publice, precum și 
furnizarea de servicii publice-cheie, în special în zonele rurale. Cuplarea cererii locale 
pentru aplicații specifice adaptate factorilor socio-economici care furnizează aceste 
servicii cu disponibilitatea conectivității 5G finanțate prin CEF Digitalizare va deschide 
calea pentru cazuri concrete de utilizare a 5G, care vor moderniza sectoare specifice și 
vor debloca evoluția digitalizării în întreaga Europă. 

 
Informații suplimentare: 
 
✓ Aplicațiile trebuie depuse 
online, utilizându-se 
platforma „Funding & 
Tenders Portal Electronic 
Submission”. Pentru mai 
multe informații despre 
procesul de depunere a 
aplicațiilor (inclusiv aspectele 
IT), consultați Manualul 
online disponibil pentru 
desrcārcare pe pagina 
oficialā a cererii. 
 
✓ Durata maximă a 
implementării: maximum 36 
de de luni. Acṭiunile trebuie 
să înceapă după luna 
decembrie 2022. 
Implementarea proiectului nu 
poate depăsi data de 
31.12.2026. 

 
✓ Cofinanțarea estimativă a 
CEF este cuprinsă între 
300.000€ şi 4.000.000€. 

 
✓ Toți participanții trebuie să 
se înregistreze în Registrul de 
participanți înainte de 
expirarea datei-limită a 
depunerii aplicațiilor și să 

Obiective: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Scopul acestei cereri este de a sprijini implementarea timpurie a sistemelor bazate pe 
5G care permit utilizări pentru anumiți factori socio-economici (SED). În contextul 
prezentei finanțări, SED-urile vizate sunt autoritățile publice care exercită 
responsabilități publice și entitățile publice sau private însărcinate cu operarea 
serviciilor de interes general (SGI-uri) sau a serviciilor de interes economic general 
(SIEG-uri). 
Pentru îndrumări dacă un serviciu este de interes general sau de interes economic 
general, solicitantul se poate referi la cadrul relevant. Responsabilitatea finală de a 
defini ceea ce constituie un SIG sau un SIEG revine statelor membre (mai multe detalii 
sunt oferite în secțiunea privind eligibilitatea, în special, a se vedea notele de subsol 11 
și 28 din textul cererii). 
 
Finanțarea CEF va acoperi dezvoltarea elementelor de infrastructură 5G necesare 
pentru implementarea unor utilizări inovatoare de către autoritățile publice și furnizorii 
de SGI/SIEG. Propunerile finanțate în cadrul cererii sunt de așteptat să se bazeze pe 
caracteristicile de performanță ale tehnologiei 5G, care sunt indispensabile pentru 
implementarea unuia sau mai multor cazuri de utilizare, care să permită autorității 
publice în cauză sau furnizorilor SGI/SIEG să furnizeze servicii noi sau mai eficiente. 
 
Propunerile care susțin cazuri de utilizare în sectorul sănătății și al educației vor fi 
considerate ca având un impact ridicat. Un astfel de impact va fi luat în considerare la 
evaluarea propunerilor conform criteriului de atribuire „Prioritatea și urgența acțiunii”. 
Dacă o propunere demonstrează că mai mult de un caz de utilizare bazat pe 5G se va 
baza pe infrastructura 5G acceptată/finanțată, acest lucru va fi luat în considerare în 
mod pozitiv în evaluarea impactului său în evaluare. 
 
 
 
 
Textul oficial al cererii și alte informațiile detaliate/documente sunt accesibile pe portalul 
Comisiei Europene: „Oportunități de finanțare şi achiziții publice”. 
 
Programul de lucru al CE pentru 2021-2025: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-
facility-digital  
 
Baza legală a programului: 
Regulamentul european 2021/1153 (versiunea în limba română) de instituire a 
Mecanismului pentru interconectarea Europei 
Regulamentul financiar comun al UE 2018/1046  
 
 
 
Comisia Europeană 
Agenția executivă europeană pentru Sănătate şi Digitalizare - HADEA 

încarce documentele 
necesare care prezintă 
statutul și personalitatea 
juridică. 
 
✓ Solicitanții pot depune mai 
multe propuneri pentru diferite 
proiecte în cadrul aceleiași 
cereri (și li se va acorda o 
finanțare pentru acestea, dacā 
sunt evaluate pozitiv). 
Organizațiile pot participa la 
mai multe propuneri, DAR, 
dacă există mai multe 
propuneri pentru proiecte 
foarte similare, o singură 
cerere va fi acceptată și 
evaluată. 

 
✓ Fiecare propunere ar 
trebui să fie sprijinită de 
autoritățile locale și/sau 
regionale din zona în care se 
preconizează că va avea loc 
implementarea. Acest sprijin 
poate lua forma unor scrisori 
administrative, scrisori de 
intenție, memorandumuri de 
înțelegere sau documente de 
sprijin similare și include 
mențiunea că autoritățile 
indicate mai sus nu cunosc 
alte planuri pentru alt tip de 
sprijin public pentru lansarea 
unei rețele 5G în zona 
respectivă. 

 
✓ CEF va finanța doar 
costurile care privesc direct 
construirea infrastructurii 
utilizate pentru furnizarea 
serviciilor 5G către 
administrațiile publice eligibile 
sau entitățile publice sau 
private cărora le este 
încredințată operarea SGI-
urilor sau SIEG-urilor. 

 
 

Obiective și priorități: 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-dig-2021-5gsmartcom-works;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1642760463319&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1642760463319&from=ro
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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1049 Bruxelles  
BELGIA  
 
E-mail pentru detalii/întrebări privind această cerere:  
HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu  
Întrebările trebuie să indice, în mod clar, referința cererii și subiectul la care se referā 
întrebarea. 
Problemele IT la depunerea aplicației trebuie semnalate la adresa URL: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form  
 

 
✓ Propunerile trebuie 
depuse de minimum 2 
solicitanți (beneficiari; entități 
neafiliate) incluzând cel puțin: 
- un operator de rețea mobilă 
(MNO);  
✓ - o autoritate publică sau 
un furnizor de SIG sau SIEG. 

 

http://www.uncjr.ro/
mailto:HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

