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

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ,
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENȚIA EXECUTIVĂ INOVARE ȘI REȚELE, COMISIA EUROPEANĂ

Cod apel:

CEF – TC – 2017 – Apel 2
e-Delivery – e-Livrare
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2017-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2017-2

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2017:

Secțiunea 3.3 a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2017
Prioritățile acestui apel au în vedere în mod particular secțiunea 3.3.2.2 a Manualului
de Implementare CEF TELECOM și sunt destinate, în principal, să promoveze
dezvoltarea și încurajarea utilizării specificațiilor tehnice pentru e-Delivery – e –
Livrare atât pentru entitățile publice, cât și pentru entitățile private.

Obiective:
Activitățile asociate acestui apel de proiecte ar trebui să acopere, pe cât de mult posibil,
următoarele:
-Asigurarea conformității cu cerințele Regulamentului eIDAS pentru a facilita
derularea efectivă a serviciilor de livrare electronică descrise prin acest Regulament,
inclusiv a serviciilor calificate.
-Asigurarea conformității cu cerințele stabilite în legătură cu dezvoltarea și/sau operarea
punctelor de acces cu alte Regulamente Europene sectoriale (de exemplu, eInvoicing
– eFacturare, transport, mediu, energie, sănătate, achiziții publice electronice, justiție,
etc.).

Toate aceste obiective sunt posibile prin susținerea stabilirii unor puncte de acces
adiționale și a unor Service Metadata Publishers (SMP) - Servicii de Publicare a
Metadatelor la nivel european, care să lege EU Core Service Platform - Platformele
de Servicii Centrale Europene, destinate să susțină schimbul transfrontalier al
documentelor electronice între administrațiile publice, cât și între administrațiile publice
și sectorul privat, și, nu în ultimul rând, între cetățeni și administrație și mediul de
afaceri.
Pentru clarificare, un Punct de Acces reprezintă o implementare a Profilului e-SENS
AS4, dezvoltat la nivelul proiectului e-SENS – pentru mai multe detalii, poate fi accesat
acest link:
http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENS/PR+-+AS4
Practic, SMP reprezintă o implementare a Profilului SMP dezvoltat de e-SENS, descris
în acest link:
http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENS/PR+-+SMP,
în topul Specificațiilor OASIS SMP Specifications:

http://docs.oasis-open.org/bdxr/bdx-smp/v1.0/csprd0v1.0-csprd01.html
Specificațiile CEF eDelivery sunt Profile, ceea ce înseamnă faptul că o parte din
opțiunile specificațiilor tehnice originale au fost stabilite pentru a crește consistența
interoperabilității, precum și pentru a simplifica dezvoltarea ei.
Stabilirea unui Punct de Acces și/sau a unui SMP presupune:
-Instalarea unui software (Open Source sau comercial) într-un mediu de producție
(server, rețea, memorie, etc.).
-Trecerea cu succes a unor teste de conformitate fie din partea unei organizații de testare
a confomrității / interoperabilității reputate și recunoscute, fie prin trecerea cu succes a
unor teste de conformitate asociate serviciului de testare oferi de Platforma Centrală
de Servicii e-Delivery – e-Livrare – eDelivery Core Service Platform.
-Pentru Punctele de Contact: atunci când este aplicabilă, conectivitatea confomă cu un
Service Metadata Publisher (SMP) și cu un Service Metadata Locator (SML).

În mod cu totul specific, acest apel de proiecte își propune să:
a) Dezvolte și/sau opereze punctele de acces pentru un an
b) Dezvolte și/sau opereze SMP pentru un an
c) Upgradeze soluțiile de schimb de date (Commercial Off-the-Shelf (COST)), Open
Source Software (OSS) și altele), pentru susținrea și asigurarea conformității cu
standardele CEF e-Delivery – e- Livrare.
O upgradare presupune adăugarea și configurarea funcționalității soluției pentru
schimbul datelor pentru susținerea standardelor CEF e-Delivery – e-Livrare (algoritm
de cpriptare – ecryption algorith, modelul suport patru – colțuri – four-corner
model support, suport pentru descoperirea dinamică – support of dynamic
discovey, etc.).
Propunerile trebuie să detalieze într-o manieră foarte clară ce domeniu / domenii ale
politicii dezvoltării și operării Infrastructurilor de Servicii Digitale e-Livrare –
eDelivery Digital Service Infrastrutures vor fi susținute (precum și tipul documentelor
ce trebuie schimbate).

Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

-Unul sau mai multe State Membre
-Cu consimțământul Statului Membru / Statelor Membre, sau a Țărilor EEA
http://www.efta.int/eea - European Economic Area – Spațiul Economic European, a
unei Joint Undertakings stabilită în acest sens la nivel european, sau a unor entități
publice sau private stabilite în Statele Membre.
-Propunerile se depun de consoții formate din cel puțin patru entități legale publice
și/sau private din unul sau mai multe State Membre (inclusiv Țări EEA sau Țări Terțe –
Third Countries).
-Propunerile pentru dezvoltarea e-Delivery – e-Livrare pentru un sector particular al
Infrastructurilor de Servicii Digitale – Digital Service Infrastructures – DSIs -, așa cum
apar acestea specificate în Manualul de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2017
vor fi considerate o prioritate scăzută!!!

Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de
interes

12 luni

comun:
Buget apel:
- 0,5 milioane € pentru Servicii Generice e-Delivery – e-Livrare.
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

-Cu 15 zile înainte de termenul limită de depunere (cel târziu până la data de

06.09.2017) - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

Deschiderea apelului de proiecte: 06 Mai 2017
Termenul limită de depunere la Comisia Europeană: 21 Septembrie 2017
Perioada de evaluare a aplicațiilor: Octombrie-Decembrie 2017 (estimativ)
Consultarea Comitetului CEF: Ianuarie 2018 (estimativ)
Adoptarea Deciziilor de Selecție: Februarie 2018 (estimativ)
Pregătirea Semnării Contractelor de Finanțare: Iunie 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-edelivery-cef-tc-2017-2
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

Orice clarificări pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la numărul de tel.

specificații:

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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