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TITLUL CERERII: Energie 2018 – proiecte de interes comun în domeniul infrastructurii energetice transeuropene 

PROGRAM: MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI  (MIE) 2014 -2020 

Referintă: CEF-Energy-2018-2 
Domenii: energie, inovare, gestiune publică, cooperare transfrontalieră, digitalizare în sectorul energetic, etc. 

 

BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE PROIECT TERMENUL-LIMITĂ 

PENTRU DEPUNEREA  
APLICAȚIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ȚĂRI/REGIUNI 

 
500.000.000 € 

cofinanțare de 50%; în mod excepțional, se 
acordă 75% dacă se demonstrează caracterul 
regional deosebit pentru securitatea UE sau se 
prezintă soluṭii inovatoare de înalt nivel și 
proiectele contribuie la solidaritatea în UE  

 
11 octombrie  2018 

(orele 17.00 la 
Bruxelles) 

 
state membre, entități publice și 
private, inițiative comune și 
organizații internaționale dacă au 
acordul statului membru din care 
fac parte  

  
statele membre 

ale UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prezenta cerere de propuneri face parte dintr-un set de apeluri/cereri coordonate care 
acoperă sectoarele „MIE Transport”, „MIE Telecom” și „MIE Energie”. Cererile 
coordonate urmăresc să exploateze sinergiile dintre aceste trei sectoare legate de 
aspectul digitalizării, cu scopul de a încuraja dezvoltarea și punerea în aplicare a unei 
infrastructuri și soluții digitale coerente în cadrul diferitelor rețele din cadrul celor trei 
sectoare ale MIE.  
Cererile sunt publicate pe site-ul INEA, pe care solicitanții sunt încurajați să îl consulte. 
Solicitanții sunt încurajați, de asemenea, să exploateze posibilitățile oferite de apelul 
„MIE Telecom Cyber Security” în ceea ce privește aspectele legate de digitalizare 
relevante pentru energie. 
 
În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul TEN-E, Proiectele de 
Interes Comun care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa II.1, 2 și 4 din 
Regulamentul TEN-E sunt eligibile pentru asistență financiară acordată de UE sub 
formă de subvenții pentru studii (și instrumente financiare). Există și posibilitatea 
acordării unei asistenṭe financiare pentru lucrări, condiṭiile sunt detaliate în textul oficial 
al cererii.  

 
Pentru prezenta cerere, Proiectele de Interes Comun (PIC) în sectorul energetic vor viza 
următoarele obiective: 
 

- eliminarea izolării energetice; 
- creșterea competitivității prin promovarea integrării pe piața internă a energiei 

și a interoperabilității rețelelor de electricitate și gaze transfrontaliere; 
- îmbunătățirea securității aprovizionării Uniunii; 
- integrarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de rețele inteligente 

de energie; 
- eliminarea blocajelor energetice; 
- finalizarea pieței interne a energiei; 

 
Informații suplimentare: 
 
 Aplicațiile pot fi depuse doar 
electronic prin TENtec 
eSubmission module. 
 
 Prezenta cerere nu are 
condiții specifice pentru 
componența consorțiului care 
aplică. 
   
 Ţări terțe și entități stabilite 
în țări terțe pot participa la 
acțiuni care contribuie la 
proiecte de interes comun în 
cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a atinge 
obiectivele propuse și dacă 
acest lucru este justificat în mod 
corespunzător. Ele nu pot fi 
finanțate în cadrul acestei cereri 
de propuneri, decât dacă este 
esențial pentru atingerea 
obiectivelor propuse. 
 
 Punctele Naționale de 
Contact, inclusiv pentru 
România, se regăsesc aici. 
 
 În conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul MIE, nu se 
vor finanța decât Proiecte de 

Obiective: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/About+CEF+building+blocks
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-11717658-W2bygxScAhKJy9NPzK6MiwctQZUNydtCTbzwaNmZVG4Wro2B83ycqjvw4jUjCeqJiYTiwOQeCUNgXPk80EdzKMm-Jj71zxYb8yrB7zgmODFDmR-2tza1mPjq5Mv6nOqCmpaiWe5Uzb2pG10r1WzZr47oQOa
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-11717658-W2bygxScAhKJy9NPzK6MiwctQZUNydtCTbzwaNmZVG4Wro2B83ycqjvw4jUjCeqJiYTiwOQeCUNgXPk80EdzKMm-Jj71zxYb8yrB7zgmODFDmR-2tza1mPjq5Mv6nOqCmpaiWe5Uzb2pG10r1WzZr47oQOa
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018_contact_points_cef_energy_04vi2018.pdf
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- contribuție la dezvoltarea durabilă și protecția mediului, printre altele prin 
integrarea energiei din surse regenerabile și prin dezvoltarea rețelelor de 
energie inteligentă și a rețelelor transfrontaliere de dioxid de carbon. 

 
 
 
 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-
energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals  
 
Ziua de informare virtuală care a avut loc la 8 aprilie a.c. poate fi revăzută aici 
 
Baza juridică a acestei cererii este Regulamentul Parlamentului European și al 
Consiliului 1316/2013 privind Mecanismul pentru interconectarea Europei: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:RO:PDF 
  
 
 
 
Comisia Europeană 
Agenția executivă „Inovare și Rețele” - INEA 
B-1140 Bruxelles  
 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise, cel mai târziu 
până la 27 septembrie a.c. la adresa: inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu . 
INEA recomandă celor interesați să consulte și documentul cu întrebări și răspunsuri de 
la pagina oficială a cererii, menționată mai sus.  
 

Interes Comun. Lista actualizată 
în noiembrie 2017 este 
disponibilă aici. 

  
 Comisia recomandă 
folosirea limbii engleze la 
redactarea aplicației. 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://webcast.ec.europa.eu/cef-energy-info-day
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:RO:PDF
mailto:inea-cef-energy-calls@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf

