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:

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2017:

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

Secțiunea 3.8 a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2017
Prioritățile acestui apel au în vedere în mod particular secțiunea 3.8.2. a Manualului de
Implementare CEF TELECOM și sunt destinate, în principal, să sprijine Statele
Membre în procesul de tranziție către eAchiziție. Cu alte cuvinte, aceste inițiative
trebuie să contribuie atât la facilitarea schimburilor transfrontaliere, cât și la reducerea
procedurilor privind achizițiile publice din Statele Membre.

Obiective:
1)Implementarea unui Document Singular de Achiziție Publică European –
European Single Pocurement Document (ESPD) în sistemele existente de eAchiziție.
Un sistem ESPD compatibil poate fi implementat via:
a)Modelul integrat de schimb de date ESPD (ultima versiune disponibilă) – disponibil
pe web site-ul GITHUB:
https://github.com/ESPD/ESPD-EDM,
sau pe Joinup:
https://joinup.ec.europa.eu/asset/espd/asset_release/all
b)Reutilizarea codului open source furnizat de Comisia Europeană - disponibil pe web
site-ul GITHUB:

https://github.com/ESPD/ESPD-Service
c)Reutilizarea codului open source asociat Dosarului Virtual al Companiei (VCD)
furnizat de livrabilele proiectului e-SENS, codul fiind disponibil în cadrul acestui link:
http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENSPILOTS/D5.6-1+-+5.1.2+-++ESPD_VCD
Serviciile ESPD implementate în Statele Membre trebuie să fie capabile să importe și
să exporte un model integrat ESDP, așa cum apare acesta definit în ESPD-EDM:
pe web site-ul GITHUB:
https://github.com/ESPD/ESPD-EDM,
sau pe Joinup:
https://joinup.ec.europa.eu/asset/espd/asset_release/all
2)Integrarea e-Certis în soluțiile software existente ale companiilor private și
autorităților contractante. Este de asemenea recomandat pentru implementatorii unui
serviciu ESPD să integreze interfața e-Certis în Acțiunile pe care și le-au propus.
3)Implementarea interfeței eTendering – eOfertare pentru a susține companiile private
și autoritățile contractante (în mod special, entitățile legale centrale care au
responsabilitatea de a procura) pentru a transforma sistemele lor de e-Achiziție în
sisteme interoperabile.
Specificațiile interfețelor eTendering – eOfertare sunt disponibile aici:
http://wiki.ds.unipi.gr/display/ESENSPILOTS/References+for+the+2017+call+on+eProcurement
Aplicanții trebuie să întrevadă participarea la interfața eTendering – eOfertare a
grupului de utilizatori care vor fi sprijiniți de OpenPEPPOL Pre-award Coordinating
Community – Comunitatea de Coordonare Pre-Premiere Open PEPPOL
https://peppol.eu/event/coordinating-community-cc-meetings-pre-award-post-awardtranspsort-infrastructure-cc-members/ ,
Această Comunitate și-a asumat administrarea rețelei de interoperabilitate eTendering –
eOfertare și a operațiunilor asociate acesteia după finalizarea proiectului e-SENS.
Mai multe detalii pot fi obținute prin consultarea web site-ului Proiectului Pilot la
Scară Largă PEPPOL:
https://peppol.eu/
Dezvoltarea și/sau utilizarea Blocului de Interoperabilitate eDelivery – eLivrare sau a
unui serviciu compatibil eDelivery – eLivrare al unui furnizor de servicii este
obligatorie pentru implementarea interfeței eTendering (așa cum a fost explicat în
paragrafele anterioare, de mai sus).

Pentru cazul în care dezvoltarea eDelivery – eLivrare este inclusă în propunerea de
aplicație, va fi asigurat suport pentru activități care își propun următoarele:
a)dezvoltarea punctelor de acces și/sau a operaționalității punctelor de acces;
b)dezvoltarea service metadate publishers - serviciului de publicare a metadatelor și
/ sau a operării service metadata publishers - serviciului de publicare a metadatelor;
c)upgradarea data exchange solutions - soluțiilor de schimb de date (Commercial Offthe-Shelf (COST)), Open-Source Software (OSS)) și a altora), pentru a susține, și,
oricum, a facilita compatibilitatea totală cu standardele CEF e-Delivery – eLivrare. O
upgradare tipică presupune adăugarea sau configurarea funcționalității soluțiilor privind
schimbul de date pentru susținerea standardelor CEF eDelivery (de exemplu,
encryption algorithm - algoritmul de încriptare; four-corner model support –
modelul suport patru - colțuri; support of dynamic discovery – susținerea
modelului dinamic de descoperire, etc.).
Din perspectiva acestui apel de proiecte, un Punct de Acces reprezintă o implementare a
Profilului AS4 din e-SENS (dezvoltat de e-SENS). Serviciul de Publicare a
Metadatelor – the Service Metadata Publisher (SMP) reprezintă o implementare a
Specificațiilor SMP – SMP Specifications dezvoltate de e-SENS în topul
Specificațiilor OASIS SMP – OASIS SMP Specification.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

-Una sau mai multe organizații.

-Una sau mai multe țări.
- Aplicațiile pot include unul sau mai multe dintre cele trei Servicii Generice menționate
anterior în propunerile lor. În cazul unui număr impresionant de aplicații pentru acest
apel de proiecte, vor avea prioritate aplicațiile care presupun serviciile generice eESPD.
-Prioritățile vor fi de asemenea acordate propunerilor pentru consorții ce includ
Autoritățile Centrale de Achiziție (entitățile legale centrale care au
responsabilitatea de a procura) și sisteme de precalificare.
-Aplicanții care beneficiează deja de finantare din serviciile generice acoperite de
apelurile anterioare (e-Certis și / sau activități ESPD) nu trebuie să depună aplicații
pentru acest apel de proiecte pentru aceleași servicii generice.

Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de
interes
comun:
Buget apel:

12 luni

- 4 milioane €
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-eprocurement-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
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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