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Background

Context

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
iniţiativă care are drept scop furnizarea de suport ştiinţific pentru
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR) în strânsă
cooperare cu parteneri ştiinţifici cheie din regiunea Dunării în
implementarea Strategiei Dunării (danube-region.eu).

DRDSI şi 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.

Infrastructura de Servicii şi Date de Referinţă a Dunării (DRDSI) este
constituită din dezvoltatorii şi facilitatorii portalului de date deschise ce
stochează date deschise din Regiunea Dunării. Echipa DRDSI îşi
desfăşoară activitatea la sediul JRC din Ispra, Italia şi este alcătuită dintrun grup de cercetători cu cunoştinţe temeinice din domeniile ştiinţelor
geo-spaţiale.

DRDSI şi date 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 este să confere datelor din Regiunea caracter deschis şi
accesibil online prntru toţi utilizatorii. Pe portalul DRDSI au fost colectate
mii de seturi de date care pot fi folosite pentru dezvoltarea de noi proiecte
de cercetare, dezvoltând ideile actuale şi creând conexiuni între
cercetători.

Comunicare 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 intermediul site-ului nostru (drdsi.jrc.europa.eu), echipa DRDSI
încurajează utilizatorii să caute date şi să participe la procesul de
comunicare din Comunitatea DRDSI folosind grupurile noastre de pe
diverse reţele sociale. Comunitatea DRDSI este un forum deschis care
promovează partajarea informaţiei, discuţiile relevante şi transparanţa
pentru a disemina prezentări şi documentaţie precum şi pentru a răspândi
noutăţi şi informaţii despre evenimente din 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 experţi din Regiunea Dunării, care colaborează îndeaproape
cu Echipa DRDSI pentru colectarea de date, promovarea datelor deschise
precum şi pentru a îndeplini rolul de puncte de contact în regiunea lor. Pe
site-ul nostru veţi putea gasi informaţii despre membrii Danube-Net.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

