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1. CONTEXT ȘI JUSTIFICARE  

 

Contextul general al prezentei cereri de candidaturi este definit în secțiunile 2.3.2 și 4 din 

Programul de lucru multianual pentru 2019 și 2020 pentru asistența financiară în cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul telecomunicațiilor 

(programul de lucru 2019-2020)
1
, astfel cum a fost publicat pe pagina WiFi4EU de pe 

site-ul web al INEA
2
. Contextul și justificarea prezentei cereri de candidaturi sunt 

definite în secțiunea 4.1.1 a programului de lucru 2019-2020.  

 

În sensul prezentei cereri de candidaturi, se va acorda un grant simplificat, sub forma 

unei sume forfetare (cupon valoric).  

 

 

2. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE 

 

2.1  Rezultate prioritare 

 

Rezultatele prioritare ale prezentei cereri de candidaturi sunt definite în secțiunea 4.1.2 a 

programului de lucru 2019-2020.  

 

Inițiativa WiFi4EU este o schemă de sprijin pentru furnizarea de acces la Internet de 

înaltă calitate locuitorilor și vizitatorilor în centrele de viață publică locale.  

Se așteaptă ca această conectivitate wireless locală gratuită și fără condiții discriminatorii 

să contribuie la reducerea decalajului digital, în special în comunitățile rămase în urmă 

din punctul de vedere al alfabetizării digitale, inclusiv în zonele rurale și în locurile 

îndepărtate. 

                                                 
1 Decizia de punere în aplicare C(2019)1021 final a Comisiei. 
2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Ea ar trebui să îmbunătățească în continuare accesul la serviciile online care sporesc 

calitatea vieții în comunitățile locale, facilitând accesul la servicii precum e-sănătatea și 

e-guvernarea, să permită crearea de noi oferte de incluziune digitală cum ar fi cursurile 

de utilizare a computerelor și a internetului și să promoveze dezvoltarea de întreprinderi 

mici și mijlocii locale inovatoare în domeniul produselor și al serviciilor digitale. 

 

2.2 REZULTATE AȘTEPTATE DIN PARTEA ASISTENȚEI FINANCIARE 

 

Beneficiile și rezultatele așteptate ale prezentei cereri de candidaturi sunt definite în 

secțiunea 4.1.2 a programului de lucru 2019-2020. În cadrul prezentei cereri de 

candidaturi se anticipează acordarea unui număr orientativ de 3 400 de cupoane valorice. 

 

 

3. CALENDAR 

 

 

Deschiderea cererii de candidaturi 4 aprilie 2019 (13:00:00 CEST) 

Închiderea cererii de candidaturi 5 aprilie 2019 (17:00:00 CEST) 

Evaluarea cererilor aprilie 2019 (orientativ) 

Consultarea Comitetului MIE mai 2019 (orientativ) 

Adoptarea deciziei de selecție mai 2019 (orientativ) 

Pregătirea și semnarea acordurilor de 

grant 

începând cu mai 2019 (orientativ) 

 

 

4. BUGET 

 

Suma orientativă care urmează să fie alocată inițiativei WiFi4EU pe baza prezentei cereri 

de candidaturi este de 51 de milioane EUR. Valoarea fiecărui cupon valoric care urmează 

să fie alocat este de 15 000 EUR, sub forma unei sume forfetare. 

 

 

5. CERINȚE DE ADMISIBILITATE 

 

Există patru cerințe de admisibilitate, după cum urmează: 

 

1. Cererile trebuie depuse electronic prin portalul WiFi4EU
3
. 

 

2. Cererile trebuie să fie depuse utilizând un cont EU Login
4
 corelat cu înregistrarea 

municipalității
5
. 

                                                 
3 https://www.wifi4eu.eu/#/home 
4 Pentru mai multe informații privind modul în care puteți obține un EU Login, consultați 

https://webgate.ec.europa.eu/cas  
5 Se recomandă ca pentru a înregistra o municipalitate să se creeze un cont EU Login utilizând adresa de e-mail 

nominativă a primarului/șefului municipalității/reprezentantului legal, și anume persoana care are competența de a 

semna acordul de grant. Vă rugăm să consultați lista de întrebări frecvente (https://ec.europa.eu/digital-single-

 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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3. Cererile trebuie să fie complete, adică să includă următoarele două documente 

justificative–, care trebuie să fie lizibile–, încărcate pe portalul WiFi4EU: 

1. Formularul privind dovada aprobării participării, semnat de reprezentantul 

legal (și anume de primar/șeful municipalității), care trebuie să includă 

imaginea scanată a cărții de identitate/pașaportului oficial(e)
6
 – („Documentul 

1” de pe portalul WiFi4EU)  

2. O copie a actului de numire a reprezentantului legal – („Documentul 2” de pe 

portalul WiFi4EU)  

  

4. Cererile trebuie să fie depuse după deschiderea cererii de candidaturi și până la 

termenul-limită al acesteia, astfel cum se indică în secțiunea 3 de mai sus.  

 

Cererile depuse fără cele două documente justificative indicate la punctul 3 de mai sus nu 

vor fi admisibile.  

 

Nu vor fi admisibile cererile depuse integral sau parțial prin e-mail sau pe suport de 

hârtie. 

 

Fiecare beneficiar poate primi un singur cupon valoric pe întreaga durată a inițiativei. 

Prin urmare, nu sunt admisibile cererile depuse de municipalități care au primit deja un 

cupon valoric în cadrul unei cereri anterioare de candidaturi WIFI4EU.  

 

 

6. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

6.1  Solicitanți eligibili 

 

În conformitate cu programul de lucru 2019-2020, cererile pot fi depuse numai de o 

municipalitate sau de o asociație formată din municipalități, în numele membrilor 

acesteia, stabilită într-un stat membru al UE, în Islanda sau în Norvegia
7
. Solicitanții 

trebuie să fie incluși pe lista
8
 municipalităților sau a asociațiilor de municipalități 

eligibile stabilită la data lansării cererii de candidaturi
9
.  

 

NB: Asociațiile de municipalități pot depune candidaturi în numele membrilor lor, mai 

exact al uneia sau mai multor municipalități. Cu toate acestea, asociațiile de 

                                                                                                                                                 
market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans) pentru mai multe informații privind cine trebuie efectueze 

înregistrarea și pașii de urmat. 

 

6 Formularul este disponibil aici: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
7 În conformitate cu secțiunea 5.3.1 din programul de lucru 2019-2020, țările membre ale Asociației Europene a 

Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la cererea de 

candidaturi chiar dacă nu sunt menționate în mod explicit în textul programului de lucru, ele beneficiind de aceleași 

drepturi și supunându-se acelorași obligații și cerințe ca și statele membre ale UE.  
8  A se vedea: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call. 
9 Articolul 9 alineatul (1a) din Regulamentul MIE [Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, Text cu 

relevanță pentru SEE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) precizează 

că, pentru a se evita sarcinile administrative inutile și a se elimina necesitatea unui acord cu privire la fiecare 

solicitant în parte, înainte de lansarea cererii de candidaturi, statul membru în cauză poate accepta categoriile de 

beneficiari (municipalități sau asociații formate din municipalități) care figurează în secțiunea 5.4 a programului de 

lucru 2019-2020, sau poate notifica Comisiei orice altă decizie în materie.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1316-20171230&qid=1525626302992&from=EN
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municipalități nu pot fi beneficiari ai cupoanelor valorice. Doar municipalitățile în mod 

individual pot beneficia de cupoanele valorice.  

 

 

 

Pentru solicitanții din Regatul Unit: vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de 

eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. Dacă Regatul Unit se 

retrage din UE în cursul perioadei grantului fără a încheia un acord cu UE care să asigure 

în mod expres eligibilitatea în continuare a solicitanților britanici, nu veți mai primi 

finanțare din partea UE în temeiul articolului II.16.3.1 litera (a) din acordul de grant 

(modificare a situației juridice a beneficiarului)
10

. 

 

Pentru solicitanții ciprioți: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru localitățile 

situate în zona tampon, delimitate de linia verde și/sau traversate de aceasta, punctele de 

acces (echipamentul Wi-Fi) se instalează în zona tampon și/sau, dacă este cazul, în zona 

controlată de guvernul cipriot. 

 

6.2  Acțiuni eligibile 

 

Inițiativa WiFi4EU își propune să furnizeze sprijin acțiunilor care:  

 

(1) sunt implementate de municipalități, care trebuie să planifice și să supravegheze 

instalarea de puncte de acces wireless locale interioare și exterioare în spațiile 

publice, și care trebuie să se angajeze:  

 

a) să mențină rețeaua (rețelele) Wifi4EU pe deplin funcțională (funcționale) 

pentru o perioadă de trei ani începând cu data notificării de confirmare de 

către Agenție, descrisă la articolul 4.2 din acordul de grant;  

b) să reconfigureze rețeaua (rețelele) WiFi4EU astfel încât să o (le) conecteze la 

soluția de autentificare și monitorizare securizată în deplină conformitate cu 

cerințele prevăzute în secțiunea 6.2.1 de mai jos
11

;  

 

 (2) se bazează pe o conexiune în bandă largă de mare viteză care permite furnizarea 

unei experiențe internet de înaltă calitate utilizatorilor și care: 

 

a) este gratuită și ușor accesibilă, nu impune condiții discriminatorii și utilizează 

echipamentele cele mai recente și de mai bună calitate disponibile, capabile să 

asigure o conectivitate de mare viteză utilizatorilor lor;  

b) sprijină accesul la servicii digitale inovatoare, precum cele oferite prin 

infrastructurile de servicii digitale;  

c) în scopul accesibilității, oferă acces la servicii cel puțin în limbile relevante din 

statul membru vizat și, în măsura posibilului, în alte limbi oficiale ale UE; 

d) este furnizată în centre ale vieții publice locale, inclusiv în spații exterioare 

accesibile publicului larg în viața publică a comunităților locale; 

                                                 
10 Modelul de acord de grant este disponibil pe pagina web a cererii de candidaturi: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
11 Se preconizează că soluția de autentificare și monitorizare securizată va fi implementată în următorii trei ani. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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(3) utilizează identitatea vizuală comună care urmează să fie furnizată de Comisie (a 

se vedea secțiunea 11 de mai jos); 

 

(4) se angajează să organizeze proceduri de achiziții (sau similare) pentru 

echipamentele și serviciile de instalare aferente necesare, în cazurile în care 

legislația aplicabilă prevede această obligație, și să instaleze punctele de acces 

Wi-Fi în zone în care nu există deja oferte similare de conectivitate Wi-Fi 

gratuită. 

 

Cuponul valoric WiFi4EU se utilizează pentru a finanța oricare dintre următoarele 

acțiuni: 

a) Instalarea unei rețele Wi-Fi publice complet noi 

b) Modernizarea unei rețele Wi-Fi publice existente  

c) Extinderea acoperirii unei rețele Wi-Fi publice existente 

 

6.2.1 Cerințe privind configurarea și conectarea rețelei (rețelelor) WiFi4EU la 

soluția CE de monitorizare  

 

Sub rezerva dispozițiilor de la al patrulea paragraf de mai jos, beneficiarul se asigură că 

punctele de acces finanțate cu un cupon valoric WiFi4EU difuzează exclusiv SSID-ul 

WiFi4EU și că se aplică pe deplin obligațiile prevăzute în secțiunea 6.2.4. 

 

Beneficiarul se asigură că rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU este o rețea deschisă, 

în sensul că pentru conectare nu se solicită niciun fel de informații de autentificare 

(precum utilizarea unei parole). Odată ce utilizatorul este conectat le rețea, beneficiarul 

se asigură că rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU afișează un portal captiv https 

înainte de a autoriza utilizatorul să se conecteze la internet. 

 

Cu excepția cazului în care această cerință este prevăzută în legislația națională în 

conformitate cu dreptul Uniunii, conectarea la internet prin intermediul SSID-ului 

WiFi4EU nu necesită nicio înregistrare sau autentificare pe portalul captiv și se 

realizează printr-un buton de conectare cu un singur click („one-click to connect”) de pe 

portalul captiv.  

 

Beneficiarul poate difuza un SSID suplimentar pentru conexiunile securizate în mod 

corespunzător menționate în secțiunea 6.2.1.2, de la începutul fazei I și sub răspunderea 

sa. De asemenea, beneficiarul poate difuza un SSID suplimentar cu condiția ca acesta să 

fie limitat la uzul intern al beneficiarului și să nu afecteze în mod nejustificat calitatea 

serviciilor oferite publicului. În ambele cazuri, beneficiarul diferențiază în mod 

corespunzător SSID-urile respective de SSID-ul WiFi4EU deschis și se asigură că 

obligațiile stipulate în secțiunile 6.2.3 și 6.2.4 se aplică pe deplin. 

 

Pentru punctele de acces care nu sunt finanțate cu un cupon valoric WiFi4EU, 

beneficiarul poate difuza și SSID-ul WiFi4EU (ca SSID unic sau în paralel cu SSID-ul 

său local existent). Beneficiarul se asigură că obligațiile prevăzute în secțiunile 6.2.3 și 

6.2.4 se aplică pe deplin cel puțin pentru utilizatorii finali care se conectează la SSID-ul 

WiFi4EU. 

 

Conectarea la soluția CE de monitorizare este implementată printr-o abordare în două 

faze. 



6 

 

6.2.1.1 Faza I 

Înregistrarea, autentificarea, autorizarea și contabilizarea utilizatorilor sunt 

responsabilitatea fiecărui beneficiar conform legislației naționale și legislației UE.  

Beneficiarul asigură îndeplinirea următoarelor cerințe pentru portalul captiv al SSID-ului 

WiFi4EU: 

În ceea ce privește interfața cu utilizatorii, rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU 

trebuie să utilizeze un portal captiv https.  

Pentru a nu reapărea la fiecare reconectare, portalul captiv stabilește o perioadă de 

recunoaștere automată a utilizatorilor conectați anterior. Această perioadă este 

resetată automat în fiecare zi la ora 00.00 sau, ca cerință minimă, este setată la 

maximum 12 ore. 

Numele de domeniu asociat portalului captiv HTTPS trebuie să fie clasic (non-IDN) și să 

fie compus din caractere de la „a” la „z”, cifre de la 0 la 9 și cratime (-).  

Identitatea vizuală: portalul captiv trebuie să includă identitatea vizuală WiFi4EU
12

.  

Portalul captiv trebuie să încorporeze un fragment de cod de urmărire (tracking snippet), 

pentru ca Agenția să poată monitoriza de la distanță rețeaua WiFi4EU.  

Ghidul de instalare a fragmentului de cod de urmărire va fi disponibil la 

următorul link: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. Fragmentul de cod de urmărire nu va colecta niciun fel de date 

cu caracter personal. El va fi utilizat pentru calcularea numărului de utilizatori 

care se conectează la rețeaua WiFi4EU, pentru încărcarea identității vizuale a 

WiFi4EU și pentru verificarea faptului că aceasta este afișată în mod 

corespunzător. 

Portalul captiv include o declarație de declinare a responsabilității care informează în 

mod clar utilizatorii că WiFi4EU este o rețea publică deschisă. Declarația ar trebui să 

includă și recomandările în scop de precauție care sunt de obicei oferite atunci când se 

accesează internetul prin astfel de rețele. 

Beneficiarul are dreptul de a crea rețele WiFi4EU distincte finanțate cu același cupon 

valoric, fiecare dintre ele cu un nume de domeniu diferit și un portal captiv diferit. 

Obligația în temeiul articolului 9 din acordul de grant de a menține rețeaua WiFi4EU 

activă pe o perioadă de 3 ani după verificarea de către Agenție se aplică tuturor rețelelor 

WiFi4EU finanțate cu același cupon valoric. 

Faza I este aplicabilă până în momentul în care beneficiarul primește o notificare prin 

care este informat că faza II a fost activată. După ce a fost notificat, beneficiarul va avea 

obligația în temeiul articolului 9 din acordul de grant de a ajusta configurația rețelei în 

conformitate cu cerințele prevăzute în secțiunea 6.2.1, astfel cum se precizează în detaliu 

în notificare, în intervalul de timp prevăzut în notificare. 

 

                                                 
12 Disponibilă aici: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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6.2.1.2  Faza II 

Într-o etapă ulterioară, se va crea un sistem de autentificare și monitorizare securizată la 

nivelul UE, care va putea evolua cu timpul într-o arhitectură federată.  

În conformitate cu articolul 9 din acordul de grant, de îndată ce soluția de autentificare și 

monitorizare securizată va fi operațională, beneficiarul trebuie să reconfigureze rețeaua 

(rețelele) WiFi4EU astfel încât să o (le) conecteze la acest sistem. Reconfigurarea va 

include menținerea SSID-ului WiFi4EU deschis utilizând portalul captiv, adăugarea unui 

SSID WiFi4EU pentru conexiuni securizate în mod corespunzător (fie prin înlocuirea 

sistemului local existent securizat cu sistemul comun, fie pur și simplu prin adăugarea 

sistemului comun ca al treilea SSID) și asigurarea faptului că soluția poate monitoriza 

rețelele WiFi4EU la nivelul punctului de acces.  

Înregistrarea și autentificarea utilizatorilor pentru SSID-ul WiFi4EU deschis și pentru 

SSID-ul local pentru conexiunile securizate, atunci când acesta există, precum și 

autorizarea și contabilizarea utilizatorilor pentru toate SSID-urile rămân responsabilitatea 

fiecărui beneficiar, în conformitate cu legislația UE și legislația națională. 

 

6.2.2 Cerințe tehnice pentru echipamentul WiFi al rețelei (rețelelor) WiFi4EU: 

Beneficiarul instalează un număr de puncte de acces care reflectă valoarea cuponului pe 

piața sa internă. În orice caz, acesta instalează cel puțin numărul următor, în funcție de 

combinația de puncte de acces interioare și exterioare: 

 

Număr minim de puncte de acces 

exterioare 

Număr minim de puncte de acces 

interioare 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Beneficiarul se asigură că fiecare punct de acces: 

 

 este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz – 5Ghz); 

 are un ciclu de sprijin de peste 5 ani; 

 are un timp mediu de funcționare între defecțiuni (mean time between failures, 

MTBF) de cel puțin 5 ani; 

 are un punct de gestionare unic specific și centralizat pentru toate punctele de acces 

ale fiecărei rețele WiFi4EU;  

 este compatibil cu IEEE 802.1x; 

 este conform cu IEEE 802.11ac Wave I; 
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 este compatibil cu IEEE 802.11r; 

 este compatibil cu IEEE 802.11k; 

 este compatibil cu IEEE 802.11v;  

 este capabil să gestioneze simultan cel puțin 50 de utilizatori, fără degradarea 

performanțelor; 

 are o capacitate MIMO de cel puțin 2x2; 

 este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance). 

 

6.2.3 Cerințe privind calitatea serviciilor 

Pentru a garanta că rețeaua WiFi4EU finanțată este capabilă să ofere utilizatorilor o 

experiență de înaltă calitate, beneficiarul se abonează la o ofertă echivalentă cu 

conexiunea Internet de larg consum cea mai rapidă disponibilă pe piață în zona respectivă 

și în orice caz la o conexiune care oferă o viteză de descărcare de minimum 30 Mbps. De 

asemenea, beneficiarul se asigură că această viteză de backhaul este cel puțin echivalentă 

cu cea folosită, după caz, de beneficiar pentru nevoile sale interne în materie de 

conectivitate.  

6.2.4 Obligații privind tarifele, publicitatea și utilizarea datelor  

1. Beneficiarul se asigură că accesul utilizatorilor finali la rețeaua WiFi4EU este gratuit, 

adică furnizat fără o remunerație corespunzătoare vărsată fie prin plată directă, fie printr-

un alt tip de plată, și în special că acesta nu conține publicitate comercială și că este 

furnizat fără reutilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale. 

2. De asemenea, beneficiarul se asigură că accesul utilizatorilor finali este furnizat de 

operatorii rețelelor de comunicații electronice fără discriminare, adică fără a se aduce 

atingere restricțiilor stabilite în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale 

conforme cu legislația Uniunii, și că se ține cont de nevoia de a se asigura buna 

funcționare a rețelei și, în special, de nevoia de a se asigura o alocare echitabilă a 

capacității între utilizatori la orele de vârf. 

3. Prelucrarea în scopuri statistice și analitice poate fi efectuată în mod regulat în vederea 

promovării, monitorizării sau îmbunătățirii funcționării rețelelor. În acest scop, orice fel 

de stocare sau de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie anonimizată în 

mod corespunzător în conformitate cu declarația sau declarațiile relevante de 

confidențialitate specifice serviciului. 

 

6.3 Criterii de excludere 

 

Un solicitant va fi exclus de la participarea la procedura de cerere de candidaturi dacă se 

află în oricare dintre situațiile prevăzute la articolul 136 din Regulamentul financiar
13

. În 

acest scop, solicitantului i se va cere să semneze o declarație pe propria răspundere prin 

intermediul portalului WiFi4EU. Portalul va include, de asemenea, un link către lista 

situațiilor de excludere stabilită la articolul 136 din Regulamentul Financiar.  

 

 

                                                 
13 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 

Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, 

(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 

Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, a se vedea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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7. PROCESUL DE SELECȚIE
14

 

 

Cupoanele valorice se vor acorda conform principiului „primul venit, primul servit”, pe 

baza mărcii temporale electronice a depunerii cu succes a cererii, înregistrată pe portalul 

WiFi4EU. Marca temporală se stabilește la primirea cererii de către serverul central, 

conform orei înregistrate de serverul central, și anume ora (de vară a) Europei Centrale 

[CE(S)T] (ora Bruxelles-ului). În plus, pentru a se asigura o distribuție geografică 

echilibrată a finanțării, în procesul de selecție a cererilor se vor utiliza următoarele 

criterii: 

 

1. în cadrul prezentei cereri de candidaturi va fi alocat un număr de minimum 

15 cupoane valorice per stat membru și țară din SEE (Islanda și Norvegia), sub 

rezerva primirii unui număr suficient de cereri din partea acestor țări; 

 

2. pentru fiecare stat membru și țară din SEE (Islanda și Norvegia) va fi atribuit 

un număr total de cupoane valorice care nu trebuie să depășească 15 % din 

bugetul cererii de candidaturi.  

 

Poate fi stabilită o listă de rezervă cu un număr limitat de cereri pentru fiecare țară 

participantă, care va fi inclusă în decizia de selecție adoptată de Comisie. În cazul în care 

vor deveni disponibile resurse bugetare după publicarea deciziei de selecție, cererile vor 

putea fi selectate din lista de rezervă. În acest scop, criteriile menționate anterior vor fi 

aplicate pentru selectarea cererilor de pe lista de rezervă. Lista de rezervă va fi valabilă 

numai pentru prezenta cerere de candidaturi, iar solicitanții incluși pe lista de rezervă vor 

fi informați pe baza unei abordări de la caz la caz.  

 

8. RESPECTAREA LEGISLAȚIEI UE 

 

În conformitate cu articolul 23 din Regulamentul MIE, se finanțează numai acțiunile care 

respectă legislația UE.  

 

9. DISPOZIȚII FINANCIARE 

 

9.1  Forma grantului 

 

Grantul se va acorda sub forma unei sume forfetare unice de 15 000 EUR. Această sumă 

va fi plătită cu condiția punerii în aplicare corecte a întregii acțiuni. 

 

9.2  Modalități de plată 

 

În conformitate cu termenii acordului de grant, plata cuponului valoric va fi efectuată 

către societatea care instalează rețeaua Wi-Fi după ce instalarea a fost confirmată ca fiind 

operațională în conformitate cu acordul de grant. Plata va fi efectuată cât mai curând 

posibil, într-un termen maxim de 60 de zile, în contul bancar furnizat pe portal WiFi4EU 

de societatea care instalează rețeaua Wi-Fi. Vă atragem atenția că societatea care 

instalează rețeaua Wi-Fi va trebui să încarce pe portalul WiFi4EU un extras de cont 

valabil și lizibil sau un document echivalent. 

 

Nerespectarea de către beneficiar a obligației: 

                                                 
14 A se vedea anexa 4 la programul de lucru 2019-2020. 
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a) de a păstra instalația Wi-Fi activă pentru o perioadă de trei ani;  

b) de a reconfigura rețeaua (rețelele) sale WiFi4EU astfel încât să o (le) conecteze la 

soluția de autentificare și monitorizare securizată în deplină conformitate cu 

cerințele prevăzute în secțiunea 6.2.1 

poate conduce la recuperarea cuponului valoric de la beneficiar. 

  

Agenția nu va interveni în relațiile contractuale dintre beneficiar și societatea care 

instalează rețeaua Wi-Fi. 

 

 

9.3 Alte aspecte de ordin financiar 

 

9.3.1  Acordarea necumulativă 

 

O acțiune poate beneficia de un singur grant din bugetul UE. Bugetul Uniunii nu va 

finanța în niciun caz aceleași costuri de două ori. 

  

 

9.3.2 Neretroactivitate 

Nu se pot atribui granturi retroactiv, pentru acțiuni deja încheiate la data intrării în 

vigoare a acordului de grant. 

 

 

10. ACORDUL DE GRANT 

 

Municipalitatea câștigătoare va fi invitată de INEA să semneze un acord de grant care va 

fi întocmit în euro și va detalia condițiile de finanțare. Modelul de acord de grant 

standard, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, nu este negociabil
15

.  

 

Se recomandă ferm ca acordul de grant să fie semnat de reprezentantul legal 

(primarul/șeful municipalității). În cazul în care, cu toate acestea, reprezentantul legal 

dorește să numească o altă persoană pentru semnarea acordului de grant (așa-numita 

„persoană autorizată”), pe portalul WiFi4EU trebuie încărcate următoarele documente 

suplimentare, cel târziu înainte de semnarea acordului de grant:  

 

1. Formularul de persoană autorizată
16

 - „Documentul 3” de pe portalul WiFi4EU  

 2. Cartea de identitate/pașaportul oficial(ă) a persoanei autorizate - „Documentul 4” 

de pe portalul WiFi4EU  

 

Vă rugăm să luați notă de faptul că persoana autorizată nu va putea semna acordul de 

grant decât dacă și-a creat propriul EU Login
17

 în acest scop.  

 

 

                                                 
15 Modelul de acord de grant este disponibil pe pagina web a cererii de candidaturi:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Formularul este disponibil aici: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
17 Pentru mai multe informații privind modul în care puteți obține un EU Login, consultați 

https://webgate.ec.europa.eu/cas 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas


11 

11.  PUBLICITATE 

 

Normele privind identitatea vizuală, pe care beneficiarii trebuie să le respecte în cazul 

acțiunilor publicitare care au ca obiect inițiativa WiFi4EU, pot fi consultate pe pagina 

WiFi4EU a site-ului INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 

 

 

12.  INFORMAȚII PENTRU SOLICITANȚI ȘI PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR  

 

12.1  Informații pentru solicitanți 

 

Pe pagina WiFi4EU a site-ului INEA sunt disponibile informații practice cu privire la 

prezenta cerere de candidaturi (modelul de acord de grant, programul de lucru 

20192020): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Solicitanților li se recomandă să consulte regulat acest site, precum și feedul Twitter al 

INEA (@inea_eu), până la termenul-limită de depunere a cererilor. 

 

Toate întrebările referitoare la prezenta cerere de candidaturi trebuie transmise serviciului 

de asistență accesibil prin portalul WiFi4EU
18

. Serviciul de asistență va răspunde direct 

adresei de e-mail de la care a fost transmisă întrebarea.  

 

Răspunsurile bazate pe întrebări adresate frecvent pot fi publicate pe lista „Întrebărilor 

frecvente”, disponibilă pe site-ul web al Pieței unice digitale
19

 și pe pagina web a cererii 

de candidaturi.  

 

12.2  Procedura de depunere 

 

Cererile pot fi depuse numai în format electronic, cu condiția ca documentele necesare să 

fie încărcate pe portalul WiFi4EU utilizând contul EU Login folosit pentru înregistrarea 

municipalității pe portal. În plus, cererile trebuie să fie depuse după data de deschidere a 

cererii de candidaturi: 4 aprilie 2019, ora 13:00:00 CEST (ora Bruxelles-ului) și 

înainte de termenul-limită al cererii de candidaturi: 5 aprilie 2019, ora 17:00:00 CEST 

(ora Bruxelles-ului). Vor fi acceptate cereri în toate limbile oficiale ale UE.  

 

Solicitantul va putea face clic pe buton pentru a depune cererea în orice moment. Cu 

toate acestea, orice încercare de a depune cererea înainte de deschiderea cererii de 

candidaturi, conform orei înregistrate de serverul central, va fi refuzată în mod automat. 

Solicitantul va fi informat imediat și va putea încerca din nou mai târziu. Solicitantul va 

fi informat de îndată ce cererea a fost depusă cu succes după deschiderea cererii de 

candidaturi. 

 

A se vedea, de asemenea, secțiunea 6 de mai sus în ceea ce privește furnizarea de 

documente justificative.  

 

Solicitanții vor fi informați cu privire la rezultatul procesului de selecție în timp util.  

 

 

                                                 
18 A se vedea www.wifi4eu.eu 
19 A se vedea https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
http://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans


12 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Răspunsul la oricare cerere de candidaturi presupune înregistrarea și prelucrarea de date 

cu caracter personal (cum ar fi numele și adresa) prin intermediul portalului WiFi4EU. 

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă.  

 

În absența unor prevederi contrare, întrebările și orice fel de date cu caracter personal 

solicitate sunt prelucrate exclusiv în scopul alocării cupoanelor valorice în conformitate 

cu cererile de candidaturi, iar în cazul cererilor admise, în scopul gestionării granturilor. 

Datele cu caracter personal incluse în cerere (prenume, nume de familie, adresă de e-

mail, funcția persoanei vizate în cadrul organizației, carte de identitate/pașaport) vor fi 

prelucrate în limitele stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1725
20

 și pe baza 

principiului necesității de a cunoaște. 

 

Operatorul de date unic este DG CONNECT. 

 

În declarația de confidențialitate disponibilă pe pagina de start a portalului WiFi4EU sunt 

disponibile detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitanților. 

 

Datele cu caracter personal pot fi înregistrate de Comisie în Sistemul de detectare 

timpurie și de excludere, în cazul în care beneficiarul se află într-una din situațiile 

menționate la articolele 136 și 141 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046
21

. Pentru 

mai multe informații, a se vedea Declarația de confidențialitate WiFi4EU: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124. 

 

 

                                                 
20 A se vedea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 A se vedea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX%3A32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
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