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Date preliminare

Background
The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission is coordinating
an initiative aiming to provide scientific support to the European Union
Strategy for the Danube Region (EUSDR) in close cooperation with key
scientific partners of the Danube Region of the implementation of the
European Union Strategy of the Danube Region (danube-region.eu).

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene coordonează o
inițiativă menită de a asigura suportul științific Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR) în strînsă cooperare cu
partenerii științifici principali ai Regiunii Dunării în implementarea
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (danube-region.eu).

DRDSI și Strategia Regiunii Dunării

DRDSI and the Danube Region Strategy
The Danube Reference Data and Services Infrastructure (DRDSI) are
the developers and facilitators of the open data portal storing free open data
from the Danube region. The DRDSI Team is located at the JRC, Ispra site in
Italy and are made up of a group of scientists with geographical and spatial
science backgrounds.

Datele de Referință și Serviciile de Infrastructură ale Dunării (DRDSI)
elaborează și facilitează implementarea unui portal cu date deschise
pentru din regiunea Dunării. Echipa DRDSI este localizată la JRC), Ispra
din Italia, fiind compus dintr-un grup de savanți în domeniul științelor
geografice și spațiale.

DRDSI și Datele Deschise

DRDSI and Open Data
The goal of the DRDSI is to make data within the Danube Region open
and accessible online for all users. On the DRDSI Portal we have collected
thousands of datasets which can be used for developing new research
projects, expanding current ideas and connecting scientists.

Scopul DRDSI constă în punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor în regim
online a datelor cu privire la Regiunea Dunării. Portalul DRDSI conține mii
de seturi de date care pot fi utilizate pentru elaborarea proiectelor noi de
cercetări, pentru extinderea ideilor curente și stabilirea legăturilor între
cercetători.

Comunicarea în cadrul DRDSI

DRDSI Communication
Via our website (drdsi.jrc.ec.europa.eu) the DRDSI Team encourage users to
search the data and participate in communication through the Danube RDSI
Community using our social media groups. The Danube RDSI Community
is an open forum which promotes information sharing, relevant discussions
and transparency to share presentations and documentation as well as spread
news and events from your region.

Prin pagina noastră web (drdsi.jrc.ec.europa.eu) Echipa DRDSI
îîncurajează utilizatorii de acauta date și participa la comunicare prin
Comunitatea DRDSI prin utilizarea grupurilor noastre în rețelele sociale.
Comunitatea DRDSI este un forum deschis care promovează schimbul de
informații, discuții relevante și transparența în schimbul de prezentații și
documente, răspîndirea ideilor noi și evenimentelor în regiunea
dumneavoastră.

Danube_Net

Danube_Net

A team of experts from the Danube Region, who work closely with the DRDSI
Team to gather data, promote open data and act as contact points in their
region. Our current Danube_Net members can be found on our website.

O echipă de experți din regiunea Dunării care activează în strînsă
colaborare cu Echipa DRDSI pentru colectarea datelor, promovează ideea
de date deschise publicului și acționează ca punct de contact în regiunea
lor. Membrii curenți ai Danube_Net pot fi găsiți pe pagina noastră web.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

