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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 
Ministerul Finanţelor Publice (MFP), cu sediul în Bucureşti, Bdul.Libertății nr.16, sector 5,  

telefon: 021.226.24.00, inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile 
art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și 
ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea achiziționării 
de ”Servicii de dezvoltare software pentru sistemele AES-RO și NCTS 5-RO”. 

În acest context, autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la 
următoarele: 

a) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de 
consultare a pieţei: www.mfinante.gov.ro, în cadrul secțiunii ”Achiziții publice”; 

b) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară 
şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se 
organizează respectiva consultare:  

Conform planificării implementării sistemelor prevăzute în planul strategic multianual al 
comisiei (MASP), la data de 1 septembrie 2023 toate statele membre vor avea în exploatare noile 
sisteme NCTS5 și AES. Abordarea implementării acestor sisteme prevede o perioadă de tranziție 
care va incepe în 2021, când primele două state (Germania și Polonia) iși vor adapta aplicațiile la 
noua fază, și va continua cu două subfaze de tranziție, până în 1 decembrie 2023. 

Sistemele electronice prevăzute de Cod trebuie modernizate sau dezvoltate, în 
conformitate cu calendarul stabilit în Programul de lucru UCC (aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare nr. 2151/2019).  Programul are drept scop furnizarea unui instrument pentru a sprijini 
aplicarea codului în ceea ce priveşte dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute de 
Codul vamal al Uniunii, prin cooperarea dintre Comisie şi statele membre. 

Sistemele electronice sunt identificate şi prezentate detaliat în cadrul documentului de 
planificare al Comisiei Europene, cu titlul Planul Strategic Multianual pentru vama electronică 
(MASP) şi urmăresc facilitarea comerţului legitim şi, în acelaşi timp, eficacitatea controalelor 
vamale, reducând astfel costurile suportate de mediul de afaceri şi riscurile la care este supusă 
societatea. 

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor 

 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de dezvoltare software pentru 
dezvoltarea si implementarea in comun a sistemelor NCTS5-RO si AES-RO, automatizarea 
procesului de export urmat de tranzit, prin dezvoltarea unei interconectări între cele două 
sisteme și  interconectarea acestora cu celelalte sisteme transeuropene si naționale, 
integrarea in SIIV, utilizarea de standarde si platforme comune  (alinierea datelor la noul set 
de date prevazut in anexa B a codului vamal al uniunii, utilizarea platformei CCN/CSI 
Common Communication Network/ Common Systems Interface,etc ) pentru asigurarea 
compatibilitatii totale a acestora cu sistemele similare ale celorlalte state membre și cu 
sistemele centrale de la nivelul DGTAXUD în scopul facilitării activităţii comerciale şi 
simplificarea formalităţilor vamale în conformitate cu cerinţele Codului Vamal al Uniunii. 

Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor 

 Automatizarea procedurii vamale export urmat de tranzit prin dezvoltarea în comun a 
NCTS5-RO si AES-RO și asigurarea unei interconectări între cele doua sisteme care să 
permită parcurgerea intregului  flux de vămuire pentru mărfurile care se exportă și sunt 
tranzitate pâna la destinație; 
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 Dezvoltarea unor interfețe/mecanisme comune pentru a asigura legătura între NCTS5-RO 
și AES-RO cu alte sisteme transeuropene sau naționale (cum ar fi CDMS-Customs 
Decision Management System, AEO, EORI, EMCS, CRS, SW, RMF-RO sistem național 
de management al analizei de risc, etc);  

 Dezvoltarea unui mecanism comun pentru asigurarea interconectarii NCTS5-RO si AES-
RO cu ieCA – convertor dezvoltat la nivelul DGTAXUD ce va asigura conversia mesajelor 
”legacy” în mesaje de tip ”to-be” și invers pe perioada de tranziție; 

 Alinierea declarațiilor de tranzit (NCTS5-RO) și export (AES-RO)  la la setul comun de date 
conform noilor cerințe prevăzute în Anexa B – Cerințe comune în materie de date pentru 
declarații, la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2446/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Dezvoltarea si implementarea  NCTS 5-RO si AES-RO în conformitate cu  cerințele DG 
TAXUD și cerintele naționale pentru NCTS faza 5, certificarea conformității acestora și 
integrareacu celelate componente din SIIV și cu sistemele dezvoltate la nivel central, DG 
TAXUD; 

 Actualizarea celorlate componente ale SIIV ce vor fi interfațate cu NCTS 5-RO și AES-RO 
sau vor fi impactate direct sau indirect de implementarea NCTS5-RO și AES-RO. 
c) aspectele supuse consultării:  

 Obținerea de informații/recomandări cât mai relevante referitoare la cerințele minime din 
caietul de sarcini, în vederea îmbunătățirii acestora; 

 Obținerea de informații referitoare la efortul estimat pentru fiecare activitate / pentru întreg 
proiectul; 

 Obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest sens se vor 
solicita oferte indicative de preț, precum și detalierea pe activitățile descrise în caietul de 
sarcini, inclusiv un tarif mediu zi-om aplicat de operatorii economici interesați. 

d) termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici 
interesați în cadrul procesului de consultare: 01.10.2020.  

Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa elena.bacneanu@mfinante.gov.ro. 
e)  descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care 

se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii 
contractante: având în vedere contextul generat de pandemia Covid19, consultarea se va realiza 
exclusiv prin mijloace electronice. 

f) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 07.10.2020 

Persoana de contact: Elena BĂCNEANU, expert superior, tel: 021.226.24.00, e-mail: 
elena.bacneanu@mfinante.gov.ro. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

 

Director general adjunct,  

Simion ILIE 

 

 

 Șef serviciu, 

Cristina DUMITRICĂ 

 

 

Responsabil lucrare, 

Elena BĂCNEANU 


