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“Electronic Simple European Networked Services” 

 

 

 

Bruxelles.  Belgia, 12 aprilie 2013 

 

Pe 1 aprilie 2013 a fost lansat oficial noul proiect pilot la scară largă (LSP), e-SENS. Acesta este un 
proiect finanțat de către Uniunea Europeană prin „Programul pentru sprijinirea politicilor publice în 
TIC” (ICT-PSP) aferent „Programului cadru pentru competitivitate și inovare”  (CIP). Proiectul are 
drept  obiective consolidarea pieței unice digitale europene și facilitarea accesului la serviciile publice 
transfrontaliere.  

 

În lumea digitală de astăzi, administrațiile publice din Europa se confruntă cu numeroase provocări, 
acestea variind de la nivelul semantic, organizațional și legal, până la problemele tehnice complexe ce 
gravitează în jurul conceptului de interoperabilitate. Proiectele de tip LSP care au fost dezvoltate 
anterior (e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS și STORK) au demonstrat deja faptul că asigurarea  
serviciilor electronice transfrontaliere este mult mai simplă și mai eficientă dacă se utilizează soluții 
TIC interoperabile. Având în vedere faptul că, în domenii variate, au fost dezvoltate module tehnice 
fundamentale – building blocks, care au fost mai apoi testate în conformitate cu anumite scenarii din 
viața reală, relevante pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni, noul proiect pilot la scară largă e-
SENS a fost conceput pentru a consolida și pentru a întări rezultatele proiectelor anterioare și totodată, 
pentru a extinde soluțiile acestora în domenii noi.   

 

Consorțiul e-SENS este alcătuit din 22 de parteneri, reprezentând 20 de țări europene, plus Norvegia și 
Turcia.  Acest nivel ridicat de implicare din partea statelor europene reflectă atât interesul acestora, cât 
și faptul că acestea înțeleg în profunzime importanța pieței unice digitale europene. Piața unică a 
cunoscut o dezvoltare și un progres considerabil în cei 21 de ani de existență, însă cu toate acestea 
există în continuare bariere pentru atingerea adevăratei unități în livrarea serviciilor publice. 
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e-SENS își propune să rezolve aceste dificultăți, cu scopul de a îmbunătăți interoperabilitatea în 
Europa și în același timp de a crește gradul de mobilitate și competitivitate. 

 

e-SENS își propune să: 

• dezvolte o infrastructură comună pentru servicii publice interoperabile; 
• faciliteze creșterea interoperabilității între administrațiile publice din întreaga Europă; 
• asigure fundația unei platforme de „servicii de bază”, aferente  infrastructurii digitale a 

serviciilor e-Guvernare transfrontaliere, așa cum este prevazută în legislația în vigoare pentru 
implementarea Connecting Europe Facility; 

• ajute la crearea și consolidarea pieței unice digitale europene. 
 

Pentru a atinge obiectivele mai sus menționate, proiectul e-SENS se va concentra pe module tehnice 
fundamentale precum e-Identitate, e-Documente, e-Livrare, e-Semnătură și Semantică. Aceste module 
vor fi testate în mai multe domenii  (precum e-Sănătate, e-Justiție, e-Afaceri și e-Achiziții) pentru a li 
se verifica gradul de reutilizare și scalabilitate. 

 

Proiectul e-SENS va genera beneficii pentru o gamă largă de părți interesate: 

• statele membre vor primi soluții tehnice pentru crearea de servicii publice eficiente și de 
calitate, interoperabile și reutilizabile; 

• companiile vor putea accesa soluții open source, care vor putea fi folosite în propria afacere; 
• cetățenii și antreprenorii se vor bucura de beneficiile serviciilor publice, care le vor spori 

libertatea de mișcare, libertatea de a locui și de a face afaceri în țările Uniunii Europene și în 
alte țări. 

 

Toate părțile interesate sunt invitate să urmărească proiectul și să se implice activ pentru a ajuta la 
crearea unor soluții comune pentru piața unică digitală europeană. 

 

Mai multe informa ții: 

• ICT PSP: ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP:  ec.europa.eu/cip/index_en.html 

 

Contact:  esens.info(at)lists.esens.eu 

 


