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PREZENTARE GENERALĂ 

Prezentul ghid descrie etapele pe care ar trebui să le urmeze o societate care instalează rețele Wi-Fi 

pentru a înregistra și transmite raportul de instalare. Prin transmiterea raportului de instalare, societatea 

declară că instalarea a fost finalizată și respectă cerințele tehnice prevăzute în anexa I la acordul de 

finanțare WiFi4EU. 

Raportul de instalare conține toate informațiile tehnice privind rețeaua (rețelele) WiFi4EU și fiecare punct 

de acces. Acesta este înregistrat de societate pe portalul WiFi4EU și este aprobat de 

municipalitatea/beneficiarul cuponului valoric WiFi4EU. Prezentarea și aprobarea raportului de instalare 

este una din condițiile prealabile pentru plata cuponului valoric. 

 

FLUX DE LUCRU 

1. Societatea care se ocupă de instalarea rețelei transmite raportul de instalare pe portalul WiFi4EU, 

iar municipalitatea este notificată prin e-mail că raportul de instalare poate fi aprobat prin 

intermediul portalului WiFi4EU. 

2. Municipalitatea validează pe portal raportul de instalare, confirmând că fiecare punct de acces 

menționat există cu adevărat și că locul în care este amplasat acesta corespunde coordonatelor 

GPS furnizate. 

3. Din momentul în care municipalitatea validează raportul de instalare, INEA are la dispoziție o 

perioadă de până la 60 de zile pentru: 

 a se asigura că instalația este conformă cu articolul 4 alineatul (2) din acordul de finanțare (și 

anume, că există o rețea operațională, că sigla WiFi4EU este afișată corect etc.); 

 a efectua plata. În cazul nerespectării cerințelor acordului de finanțare, cererea de plată se 

suspendă până la asigurarea conformității depline. 
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ÎNREGISTRAREA ȘI TRANSMITEREA RAPORTULUI DE INSTALARE 

ÎNREGISTRAREA RAPORTULUI DE INSTALARE 

Raportul de instalare conține toate informațiile tehnice privind rețeaua (rețelele) WiFi4EU și fiecare punct 

de acces. O singură rețea declarată poate găzdui toate punctele de acces, indiferent de furnizorul de 

servicii de internet sau de adresa IP a punctului de acces.  

Chiar dacă o societate poate alege să instaleze mai multe rețele și să împartă numărul minim de puncte 

de acces între diferitele rețele, se recomandă cu insistență să se instaleze cât mai puține rețele cu putință, 

din următoarele motive: 

a) Rețelele cu număr mic de puncte de acces sunt predispuse să înregistreze numai un 

număr foarte mic de conexiuni pe săptămână, fapt care declanșează alerte automate din partea 

sistemului de monitorizare la distanță WiFi4EU. 

b) Fiecare rețea WiFi4EU care este instalată trebuie conectată la un alt portal captiv, ceea ce 

duce la creșterea costurilor globale de exploatare și întreținere. 

Cu toate acestea, poate fi util pentru municipalitate să instaleze mai multe rețele (împărțind numărul 

minim de puncte de acces între rețelele respective), dacă aceasta consideră că este esențial ca serviciile 

sale digitale din teritoriu să fie promovate pe „pagini de destinație” separate (portaluri captive). De 

exemplu, municipalitatea poate avea o rețea cu punctele de acces situate în primărie/în alte clădiri 

publice care le oferă localnicilor servicii de e-guvernare și o altă rețea cu puncte de acces situate în biroul 

de turism/în alte spații culturale destinate vizitatorilor externi. 

 

PROCEDURĂ 

Societatea care se ocupă de instalare înregistrează datele referitoare la rețea în tabul „Instalația mea” de 

pe portalul WiFi4EU. 

De îndată ce un număr IBAN este asociat cu municipalitatea, butonul „Raport privind instalarea” devine 

disponibil. Faceți clic pe butonul „Raport privind instalarea” și creați o nouă rețea: 
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În mod implicit, alegeți opțiunea „Configurare în conformitate cu acordul de finanțare”. Alegeți 

„Configurare în conformitate cu acordul administrativ cu # ITALIA” numai dacă rețeaua funcționează deja 

cu SSID-ul „wifi.italia.it”, care este reglementat printr-un acord separat: 

 

 

Dacă alegeți „Configurare în conformitate cu acordul administrativ cu # ITALIA”, puteți crea și înregistra o 

singură rețea Wi-Fi pe portal și toate punctele de acces trebuie să fie conectate la această rețea: 

 

 

Faceți clic pe „Adăugare rețea WiFi4EU”: 
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Completați informațiile obligatorii: 

 

 

Introduceți URL-ul paginii splash WiFi4EU în câmpul „URL portal captiv”. Vă atragem atenția că acesta se 

referă la site-ul web pe care se găsește portalul captiv și NU la site-ul web către care utilizatorul va fi 

redirecționat după conectare: 

 

 

URL-ul portalului captiv permite utilizarea de nume clasice de domeniu (non-IDN), care pot conține doar 

următoarele caractere: 

- litere (a-z) 

- cifre (0-9) 

- cratime (-) 

- două puncte (:) 

- punct (.) 

- bară oblică (/) 

URL-ul nu poate să înceapă sau să se termine cu cratimă, două puncte, punct sau bară oblică. Limita 

maximă pentru URL este de 255 de caractere.  

În câmpul „Adresa IP/Interfața”, se înregistrează adresa IP sau intervalul de adrese IP al portalului captiv 

al sitului de instalare. Dimensiunile intervalului IP nu sunt limitate. Intervalul IP de pe portalul WiFi4EU ar 
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trebui să fie înregistrat în notația CIDR (Classless Inter-Domain Routing). 

După adăugarea unei noi rețele WiFi4EU, societatea care se ocupă de instalare are opțiunea de a vizualiza 

detaliile rețelei (prin intermediul butonului „Vizualizare”) sau de a face clic pe „Accesare listă” pentru a 

adăuga punctele de acces corespunzătoare din rețea: 

 

 

Faceți clic pe butonul „Vizualizare” pentru a găsi identificatorul universal unic (UUID) al rețelei. Utilizați 

UUID-ul rețelei pentru a stabili parametrii portalului captiv JavaScript (snippet): 
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Faceți clic pe „Accesare listă”: 

 

 

Pagina „Listă puncte de acces” este utilizată pentru a afișa toate punctele de acces create în rețeaua 

WiFi4EU: 
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Faceți clic pe „Adăugare punct de acces” pentru a înregistra fiecare punct de acces: 

 

 

Atunci când se adaugă un nou punct de acces la rețeaua WiFi4EU, trebuie incluse următoarele detalii 

privind punctul respectiv, după cum se indică mai sus: 

a) tipul locației; 

b) denumirea locației; 

c) geolocalizarea (latitudine și longitudine); 

d) tipul de dispozitiv; 

e) marca dispozitivului; 

f) modelul de dispozitiv; 

g) seria dispozitivului; 

h) adresa MAC 2.4 GHz; 

i) adresa MAC 5.0 GHz.  

Adresele MAC pentru 2.4 GHz și 5 GHz ar trebui să fie diferite. Adresa MAC afișată în punctul de acces 

poate fi singura (și anume, adresa interfeței primare), dar, în realitate, punctul de acces are mai multe 

adrese MAC, care corespund fiecărei interfețe de rețea. Vă rugăm să îi solicitați vânzătorului următoarele 

informații: 
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Înregistrarea tuturor punctelor de acces ale rețelei: 
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Numărul minim de puncte de acces este cel indicat în secțiunea 6.2.2 din cererea de propuneri și la 

punctul I.2 din anexa I la acordul de finanțare: 
 

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 

 

 

În cazul în care numărul și tipul de puncte de acces nu sunt suficiente, se instalează și se înregistrează 

puncte de acces suplimentare. 
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TRANSMITEREA RAPORTULUI DE INSTALARE 

Odată înregistrat numărul minim de puncte de acces, butonul „Trimiteți raportul privind instalarea” 

devine activ. Făcând clic pe butonul „Trimiteți raportul privind instalarea”, societatea care se ocupă de 

instalarea rețelei confirmă că toate rețelele WiFi4EU pentru municipalitatea dată sunt finalizate și 

conforme cu cerințele tehnice specificate în acordul de finanțare: 

 

 

După ce este selectată de municipalitate, societatea trebuie să înregistreze (pe portalul WiFi4EU, în 

secțiunea „Contul bancar” de pe pagina „Înregistrarea mea”) informațiile bancare pentru contul în care ar 

trebui efectuată plata. Documentele justificative corespunzătoare trebuie, de asemenea, încărcate. 

Odată introduse, informațiile bancare și documentele justificative sunt validate printr-o serie de verificări 

efectuate de serviciile Comisiei. Ulterior, după finalizarea cu succes a tuturor verificărilor, societatea care 

instalează rețele Wi-Fi va fi informată prin e-mail că procesul de validare s-a încheiat.   

Dacă sunt necesare informații suplimentare în vederea finalizării procesului de validare, societatea va fi 

informată în acest sens prin e-mail. Societatea care instalează rețele Wi-Fi poate monitoriza stadiul 

procedurii de validare consultând pagina „Înregistrarea mea” de pe portal. 

În cazul în care informațiile privind contul bancar ale societății nu sunt validate (conform descrierii de mai 

sus), societatea respectivă nu va fi în măsură să prezinte raportul de instalare. O notificare va apărea în 

momentul depunerii raportului de instalare – procedura nu va continua, iar raportul nu va fi trimis 

municipalității: 
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De îndată ce societatea care instalează rețele Wi-Fi transmite raportul de instalare, portalul WiFi4EU 

înștiințează automat, prin e-mail, municipalitatea, invitând-o să verifice informațiile introduse de 

societate și să confirme că instalarea a fost finalizată și respectă cerințele tehnice prevăzute în anexa I la 

acordul de finanțare. 

APROBAREA DE CĂTRE MUNICIPALITATE A RAPORTULUI DE INSTALARE – 

CERERE DE REVIZUIRE 

APROBAREA RAPORTULUI DE INSTALARE 

După ce a fost validat de municipalitate, raportul de instalare nu mai poate fi editat și, în consecință, nu 

mai poate fi modificat. 

Raportul de instalare validat este apoi pus la dispoziția echipei WiFi4EU, care începe verificările de 

conformitate. Dacă toate cerințele sunt îndeplinite, Comisia va plăti cuponul valoric în termen de 60 de 

zile. În caz contrar, municipalitatea va primi o notificare care va evidenția diferitele probleme tehnice 

posibile cu rețeaua (rețelele) WiFi4EU. 

Butonul „Confirmați instalarea rețelei” devine disponibil după ce societatea transmite raportul de 

instalare: 
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După aprobarea raportului de instalare, societatea primește o notificare privind confirmarea instalării, iar 

pagina „Cuponul meu valoric” din profilul municipalității este actualizată în consecință: 

 

 

CERERE DE REVIZUIRE 

O municipalitate poate respinge raportul de instalare și îi poate cere societății responsabile să îl 

revizuiască. Portalul WiFi4EU îi va trimite societății o notificare automată prin e-mail, indicând motivul 

respingerii comunicat de municipalitate. Dacă municipalitatea respinge raportul de instalare, acesta poate 

fi editat de societatea de instalare, care îl poate modifica și retransmite. 

Dacă raportul de instalare a fost transmis din greșeală, societatea care instalează rețele Wi-Fi trebuie să-i 

ceară municipalității să-l respingă. Dacă municipalitatea nu a confirmat încă raportul de instalare, acesta 

va reveni la societatea în cauză, care îl va putea modifica făcând clic pe butonul „Cerere de revizuire”: 

 

 

Dacă municipalitatea face clic pe butonul „Confirmare”, societatea primește un e-mail prin care i se 

notifică faptul că municipalitatea a trimis o cerere de revizuire: 
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MODIFICĂRI ALE RAPORTULUI DE INSTALARE 

Pe parcursul ciclului de viață al programului, unii parametri tehnici completați inițial în raportul de 

instalare se pot modifica. Societatea nu poate modifica aceste informații după ce raportul de instalare 

este aprobat de municipalitate. 

Orice cerere de modificare a unui raport de instalare aprobat trebuie raportată echipei WiFi4EU, prin e-

mail, la adresa INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu. 
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