WiFi4EU: Societățile care instalează rețele Wi-Fi
WiFi4EU este o inițiativă care va crea mii de hotspoturi Wi-Fi pentru a asigura accesul gratuit la
internet în spații publice ale comunităților locale de pe teritoriul Europei. Sunteți o societate care
instalează rețele Wi-Fi și doriți să aﬂați mai multe despre inițiativa WiFi4EU și despre speciﬁcațiile
tehnice ale acesteia? Pentru detalii, citiți în continuare.

Ce este WiFi4EU și cum funcționează?
WiFi4EU este o inițiativă a Uniunii Europene care prevede atribuirea de cupoane în valoare de 15 000
EUR ﬁecare pentru a acoperi echipamentul și costurile de instalare a unor puncte de acces la internet
Wi-Fi în mii de municipalități din Europa. Beneﬁciarii selectează „centrele vieții comunitare” unde vor
ﬁ instalate hotspoturile WiFi4EU. Aceste centre se pot aﬂa în interior sau în aer liber (primării, centre
de sănătate, piețe publice, zone pietonale etc.) și trebuie ca ele să nu beneﬁcieze deja de oferte
similare de conectivitate Wi-Fi gratuită.
Inițiativa se bazează pe un sistem simpliﬁcat de ﬁnanțare prin care municipalitățile transferă
cupoanele valorice către societățile care urmează să instaleze hotspoturile.
Municipalitățile care primesc cupoane valorice sunt libere să deﬁnească și să își implementeze
proiectul de instalare a unei rețele Wi-Fi, în conformitate cu normele aplicabile în materie de achiziții
publice. Acestea pot consulta lista societăților de instalare WiFi înregistrate care își desfășoară
activitatea în regiunea lor.

Înregistrarea pe portal
După ce primește un cupon valoric, municipalitatea are la dispoziție 18 luni pentru a asigura
instalarea unui hotspot WiFi4EU. Ea trebuie să lanseze o procedură de achiziții publice pentru
selectarea unei societăți care să se ocupe de instalarea rețelei. Dacă sunteți o astfel de societate,
trebuie să vă înregistrați pe portalul on-line pentru a primi suma corespunzătoare cuponului valoric
atribuit de Comisia Europeană.

Cum vă înregistrați ca societate care instalează rețele Wi-Fi
Societățile care instalează rețele Wi-Fi se pot înscrie pe portalul WiFi4EU în cadrul unei secțiuni
special create în acest scop. Va trebui să furnizați următoarele date:
informații privind societatea
informații privind zona geograﬁcă (țările sau zonele de pe teritoriul unei țări) în care își
desfășoară activitatea societatea
informații privind persoana de contact.
Accesați portalul WiFi4EU

Pentru a încasa contravaloarea cupoanelor, societățile care instalează rețele Wi-Fi trebuie să se
înregistreze neapărat pe portalul WiFi4EU

Speciﬁcații tehnice
Cerințele tehnice pentru rețelele WiFi4EU sunt menționate în răspunsul la întrebarea 27, în secțiunea
„Întrebări și răspunsuri”, precum și în condițiile prevăzute în cererea de proiecte și în acordul de
ﬁnanțare. Aceste cerințe prezintă în detaliu numărul minim de puncte de acces în interior și exterior,
precum și capacitățile tehnice ale ﬁecăruia dintre ele. Pentru a citi integral speciﬁcațiile tehnice,
consultați punctul 6.2.2 din condițiile cererii de proiecte.

Procedura de plată
Suma de 15 000 EUR corespunzătoare cuponului va ﬁ plătită direct societăților de instalare de către
Comisia Europeană, în termen de maximum 60 de zile. Plata se va efectua prin transfer bancar, după

ce Comisia Europeană conﬁrmă faptul că hotspotul WiFi4EU este operațional. Portalul este singurul
mijloc prin care societatea care se ocupă de instalare și municipalitatea vizată pot notiﬁca instalarea
și funcționarea rețelei Wi-Fi. De îndată ce veriﬁcă aceste informații, Comisia va plăti suma
corespunzătoare cuponului direct societății care se ocupă de instalare. Municipalitatea va achita
eventualele costuri care depășesc valoarea cuponului.
Contactați-ne
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Follow the latest progress and learn more about getting involved.

Follow the Commission's work on connectivity @connectivityEU
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PRESS RELEASE | 15 May 2019
WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
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WiFi4EU | Wi-Fi gratuit pentru europeni

Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și
clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, peste tot în UE.
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WiFi4EU: Cetățeni

Datorită inițiativei WiFi4EU, locuitorii și turiștii din municipalitățile din UE vor putea beneﬁcia în curând
de conexiune gratuită la internet în spațiile publice. Municipalitatea dumneavoastră poate solicita un
cupon valoric pentru a acoperi costurile de instalare a rețelei Wi...
Wiﬁ4EU: Municipalități

Ca municipalitate aﬂată în Uniunea Europeană, aveți dreptul de a solicita un cupon valoric în cadrul
inițiativei WiFi4EU. Cuponul, în valoare de 15 000 EUR, va ﬁ utilizat pentru a-i oferi comunității acces
gratuit la internet.
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