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Programul de realizare a strategiei naţionale
 „Moldova – Electronică” deschide  noi opurtinităţi în  

sistemului educaţional și de cercetare care 
prezintă un factor crucial în prosperarea de perspectivă a 

ţării noastre

 Dezvoltarea infrastructurii sistemului educaţional și de 
cercetare inclusiv a științei electronice  accelerează 
procesele de generare a noi cunoştinţe teoretice şi 

aplicative, contribuie la dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoştinţe, asigură accesul cetăţenilor la cele mai noi 

informaţii ştiinţifice
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Practica ţărilor dezvoltate din occident arată, că problemele 
de domeniu  enumărate pot fi rezolvate eficient,  prin eforturi 
şi resurse informaţionale şi financiare consolidate şi bine 
coordonate ale instituţiilor de cercetare şi educaţie şi 
ministerelor corespunzătoare.

networking
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eInfrastructura – noua cale de a face ştiinţă 
și de a dezvolta sistemul educațional
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E-infrastructura pentru sistemul de cercetare și educație din 

Europa.

-În ţările europene au fost deja create, dotate şi dezvoltate Reţele 
Academice Naţionale numite NREN (National Research and 

Educational Network – Reţeaua Naţională pentru Ştiinţă şi Educaţie) cu 
destinaţie specială de asigurare a învăţămîntului şi cercetărilor ştiinţifice: 
în Germania – DFN, Franţa – RENATER, Grecia – GRNET, România – 

RoEduNet şi altele.

-Începând cu anul 1993 Comisia Europeană a dat start la dezvoltarea unei rețele 
electronice comune Trans-Europene cu scopul de a uni toate instituțiile de 

cercetare și educație din Europa. Rețeaua transeuropeană  pentru 
cercetare și educație aprimit denumirea de  GEANT care a devenit unul  

din cele mai dezvoltate  segmente de internet din lume.
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GÉANT global connectivity

GÉANT2 global 
connectivity – 
February 2009
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Wim Jansen,  European Commission - DG INFSO

GEANT & e-Infrastructures      Chisinau, 20 May 2010

Linking at the speed of the light: 
GÉANT

Accessing knowledge: 
scientific data

Innovating the scientific process: 
global virtual research communities

Experimenting in silico: 
simulation and visualisation

Sharing the best computational resources: 
e-Science grid, supercomputing

European policy 
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Wim Jansen,  European Commission - DG INFSO

GEANT & e-Infrastructures   Chisinau, 20 May 2010

Scientific facilities

. . . . . 

. . 

Linking at the speed of the lightLinking at the speed of the light

Sharing computers, software and instrumentsSharing computers, software and instruments

Sharing and federating scientific dataSharing and federating scientific data

…ubiquitous research environments for accessing and 
sharing resources and tools…

http://www.lmc.ethz.ch/Instruments/Zeiss510
http://www.affordablespaceflight.com/SE00.jpg
http://www.e-science.clrc.ac.uk/documents/projects/hpcxsupport/HPCxPhoto.jpg
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Reţeaua  Naţională pentru Ştiinţă şi Educaţie din Moldova –RENAM

Principiul fundamental de formare a  infrastructurii rețelelor de cercetare și 
educație (R&E) din Europa se bazează pe rețelele naționale de cercetare și 

educație care în versiunea engleză se numesc NREN - National Research and 
Educational Networks.  

Rețeaua GEANT funcționează pe baza unei reguli foarte stricte –fiecare țară 
poate fi conectată la această rețea transeuropeană numaai printr-o singură rețea 

națională pentru cercetare și educație, adică printr-un singur NREN.Anume 
NREN-ul național are dreptul de a folosi resursele rețelei   GEANT.

-Folosind experienţa ţărilor europene în acest domeniu și susținerea financiară 
din partea  Comitetului științific NATO,Comisiei Europene și altor organizații  în 
Republica Moldova la iniţiativa Academiei de Ştiinţe şi a Universităţii Tehnice, 

la care apoi au aderat universităţilor principale din Moldova (USM, ASEM, 
USMF, UASM etc.). au fost puse bazele Reţelei Naţionale pentru Ştiinţă şi 

Educaţie din Moldova –RENAM,
 -În acord cu reglementările legale în domeniu reţeaua RENAM este destinată 

doar instituţiilor care fac parte din sistemul educaţiei şi cercetării.
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Asistența internațională

 Europeană şi Consiliul Ştiinţific NATO au susţinut şi susţin în 
permanenţă strategia de creare şi dezvoltare a potenţialului şi 
resurselor Asociaţiei RENAM. 

Graţie eforturilor comune, pe parcursul a 10 ani, au fost elaborate 
şi implementate de Asociaţia RENAM mai multe proiecte finanţate 
de organismele internaţionale.
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networking segment 
development in Moldova 

(supported by NATO NIGs Stages of 
scientific-educational ):

•  Moldnet project - 1996-1997
 AMNET project - 1997-1999
•  RENAM network (Stage I) - started in 1999
•  RENAM network (Stage II) - started in 2000
•  RENAM – RoEduNet link - started in 2001
•  RENAM – Satellite link for Internet Access Improvement 

– started in 2003
• RENAM – Wireless Backbone – started in 2004
• Creation of Infrastructure for CERTs in Belarus, Moldova, 

Ukraine and their Initial Operation  -  2006-
2008

• Silk NetAcad Alliance -   2006 - 2008
• Independent networking segments of Universities and 

Scientific      Institutions of Moldova – before 1996
• New RENAM-RoEduNet gateway based on CWDM 

technologies implementation  -   
2009 - 2010

Before RENAM

with RENAM
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Extinderea spectrului serviciilor 
şi lansarea noilor tehnologii prin 

 proiecte care au avut loc în ultimii ani 

•  NATO Project - Providing Satellite Internet 
• Access for  RENAM network academic community
•  (RENAM Network-Space Segment)
•  NATO Project – RENAM Network – Stage II
•  NATO Project – RENAM 5Ghz-band wireless 
• network construction 
•  Tristan-East
•  INTAS E- Library Action;
•  EBSCO - Scientific Publications Access (în
•  colaborare cu biblioteca ştiinţifică ASEM);
• SEEREN – asigurarea accesului la resursele
•  reţelei Trans-Europene GEANT; 
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Reţeaua RENAM este parte a reţelei europene pentru educaţie şi 
cercetare GÉANT conectată la ea prin intermediu reţelei naţionale din 
Romania RoEduNet.

Obiectivul  strategic al formării şi integrării Europene ale NREN-urilor 
prin reţeaua trranseuropeană GEANT este consolidarea potenţialuli 
uman şi a resurselor comunicaţionale şi infomaţionale din toate ţările în 
cooperarea şi transferul tehnologic.

 Dezvoltarea reţelei ştiinţifico-educaţionale naţionale RENAM şi 
conectarea ei la reţeaua transeuropeană GEANT se încadrează 
totalmente în Strategia guvernării actuale de integrare europeană a 
Republicii Moldova şi prezintă un interes major atît la nivel naţional cît şi 
cel internaţional. 

-

Reţeaua RENAM - parte a reţelei europene
 pentru educaţie şi cercetare GÉANT
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Cesnet

NorduNet

JANET

BelNet

Renater

Pioneer

E-arena (RU)

GRNet Renam

RoEduNet

TERENA
GEANT

DANTE

TERENA – European NREN community responsible for:
- services promotion
- NREN organisational support
- supporting interralition of NREN community with EC officials
- support of NREN’s users’ community.

NREN in Europe 

realization 

DANTE and TERENA 
are serving  37 
NREN in Europe
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Fiber optics communication channel RENAM-
RoEduNet

The optical Single Mode cable length
 is over 150 km.
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Connection of RENAM 
to GEANT2

Extend Conference - June 2009                      
     16 
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National e-Infrastructure

National Research and Educational Networking Backbone (RENAM)

National  GRID Infrastructure 
(MD-Grid NGI)

High Performance 
Computing Infrastructre

Acces Network – Academy 
of Sciences Network

Access Network 
University 1

Access Network 
University N



  18Research      Education      Medicine

NREN

MD GRID MD HPC

EGI EU

HPC-SEE

HP EU

NATIONAL  e-infrastructure

CERT MD

TERENA,
 GEANT services

University applications 
programms
V+ Library MD

GEANT
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Vision: converged communication and service 
infrastructure for SEE

Thursday, May 20, 2010
Inauguration ceremony of the fiber link 

Moldova-Romania 
19

SEE-LIGHT & BSI & GEANT

Comp physics,
Comp chem, Life sciences

Seismology, 
Meteorology, 
Environment

HP-SEE
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NATO projects realization in 2008-2010
IPAP Action 

Objective 3.2.2.
Action 1. Continuation of development of the Research and 

Educational Network (RENAM), especially in the domain that 
referring to the security aspects  of the Republic of Moldova.

Action2. Continuation of participation in the projects of computer networks 
construction for consolidation of scientific informational networks

 of Moldova.
 Establishment of new forms of cooperation with regional partners
 in sphere of research and education, new connections to external 

informational  systems realizations using modern high capacity fiber optics 
technologies  that will ensure close interrelations of research and 

educational community of Moldova with external world.
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Exemple de proiecte concrete 

Cod Proiect Anii

NATO NIG 
982517 

Silk NetAcad Alliance 2006 - 2008 

NATO NIG 
982338 

Creation of Infrastructure for CERTs in Belarus, Moldova, 
Ukraine and their Initial Operation 

2006-2008 

31775 South-Eastern European GRID-enabled elnfrastructure 
Development 2 (SEE-GRID-2) 

2006 - 2008 

26617 Distributed Optical Geteway from 
Eastern Europe to GEANT (POS) 

2006 - 2008 

211338 SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID-
SCI) 

2008 - 2010

228052 South East European Research Area for eInfrastructures 
(SEERA)

2009-2011
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• În a. 2007-2008 au fost finalizate lucrările de desfăşurare a Centrului 
de reacţie la incidente CERT în reţeaua RENAM - WWW.CERT.MD 

•  Activităţile date sunt realizate în cadrul proiectului NATO NIG 82338 
“Creation of Infrastructure for CERTs in Belarus, Moldova, Ukraine and 
their Initial Operation”

•  Specialiştii NOC RENAM au instalat  sisteme de filtrare a traficului 
poştei electronice la severele poştale reţelei RENAM 

Asigurarea securităţii  la furnizarea Internetului
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www.grid.md



  24
24

Infrastructura MD-GRID
MD-GRID NGI site Available CPU Available storage Network

Certificated sites

MD-01-TUM 5 Intel P-IV 3,0 
GHz CPUs

5 120 Gb equals to 500 
Gb of storage

1 Gbit 
Ethernet

MD-04-REN 5 Dual Core Xeon 
5130 CPUs

3 250GB SATAII Drives 
in RAID 5, equals to 500 

Gb of storage

1 Gbit 
Ethernet

Installed cluster’s equipment (not certificated yet)

MD-02-IMI 9 Dual Core Xeon 
5130 CPUs

5 250GB Drives in RAID 
5, equals to 1 TB of 

storage

1 Gbit 
Ethernet

Plan to be integrated in MD-NGI

MD-05-USM 4x2xAMD 275 
Dual-Core 2.2GHz 
and  3x2xAMD 280 
Dual-Core 2.4GHz 

CPUs

2x500GB 7.2k SATA and 
4x80 GB 7.2k SATA

1 Gbit 
Ethernet 

Planned to be installed till the end of year 2010

MD-03-SPH 5 x CPU AMD Athlon 
64 X2 6000+ 

(3.0GHz, 2x1MB, 
1000MHz)

4*160 GB + 1*320 GB 
SATAII Drives

100 Mbps 
Ethernet
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RENAM CISCO NETWORKING ACADEMY
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Colaborare la nivel național 

 La nivel național Asociaţia RENAM conlucrează activ cu  Consiliul Suprem 
pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, Consiliul rectorilor,Institutul 

dezvoltării societății informaționale. Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Culturii,Academia de Ştiinţe,,Întreprindera CTS,Compania STARNET.. 
Asociaţia RENAM este susținută de către  Guvern care prin decizia din...  a 

aprobat colaborarea Asociaţiei RENAM cu CTS,aprobă scutirea de taxe 
vamale a utilajului care vine în adresa RENAM-lui prin granturi internaționale, 

Prin fondurile primite prin intermediul ASM și universităților ca plată pentru 
prestarea serviciilor informaționale contribue la administrarea și dezvoltarea 

rețelei RENAM.
Totodată practica internațională ne demonstrează că în domeniul colaborării 
asociației RENAM,care de facto funcționează în calitate de NREN național 

mai există multe rezerve.
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  Luînd în consideraţie cele expuse mai sus și  reieşind din necesităţile 
utilizării eficiente a resurselor tehnice şi financiare ale Statului R. 
Moldova, contribuind la excluderea dublării şi tirajării structurilor similare 

de reţea DEVIN OPORTUNE URMĂTOARELE:

1.Elaborarea programului de promovare şi dezvoltare a eInfrastructuri 
naţionale în concordanţă cu standardele şi politicele europene.

2.Armonizarea legislaţiei naţionale, utilizînd experienţa statelor europene 
privind dezvoltarea reţelelor ştiinţifico-educaţionale şi asociaţiilor 

utilizatorilor resurselor informaţionale şi eInfrastructurii.
3.Confirmarea reţelei RENAM în calitate de NREN prin Hotărîre de 

Guvern, promovată de comunitatea ştiinţifico-educaţională naţională, cu 
aprobare a formelor şi mecanismelor de activitate şi finanţare a reţelei 

RENAM, conform legislaţiei Republicii Moldova.
4.Dezvoltarea cooperării cu reţeaua RoEduNet (România), privind 

realizarea accesării directe a serviciilor reţelei GEANT prin nodul GEANT
 ( Bucureşti ) pentru utilizatorii reţelei RENAM.
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E-infrastructure:

NREN, MD-GRID NGI, 
MD-HPC, …

National E-Infrastructure components 
interrelation

               ?

    M-Cloud



  29

Mulțumesc pentru atenție!
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AGREEMENT
of collaboration in the field of information technology

The Ministry of Education of RM, The Department of Informational Technologies of RM, The Academy of Sciences of Republic of 
Moldova, State Superior Council of Science and Technology Development, State University of Moldova, Technical University of Moldova, 
named below “Sides” had accepted the present agreement about following:

 1.The sides realize the importance of promoting of the research and educational institution’s collaboration with the aim of coordination and 
consolidation of joint efforts in foundation of developed informational media of the science-educational community of Moldova. It’s the 
essential element of the social progress and the development of the informational society in Moldova.

 2. Taking in consideration the positive practice of the European countries, the sides promote and distinguish as the main subject of this 
agreement the creation of the necessary premises for continued and efficient development of the existent academic scientific-educational data 
network - the joint strategic platform for building of informational system for the whole area of the science and education community of 
Moldova, integrated into European and world informational system. Having this aim the sides accept following:

To consider the opportune creation of the NREN (National Research and Education Network) of Moldova as a joint structural base in the 
creation and development of the infrastructure of the specialized informational network for the branch of the science and education.

To assign the functions of NREN of Moldova to existent network named RENAM (Research and Educational Networking Association of 
Moldova), represented by the RENAM Association and created on the NATO Scientific Council’s base of grants and other international 
organisms with the aim of providing the scientific-educational societies of Moldova with a developed infrastructure of data communications 
network.

To create the Coordination Council of the NREN, which consists of the representatives of the Sides with the functions of generation of joint 
initiatives of planning, coordination and appreciation of the realizes, accenting the importance of the agreed elaboration of the national and 
international projects wit the aim of the efficient utilization of the human, material and financial resources, orientated to the development of the 
informational corporate branch of the science and education of Moldova.

3.The sides supports the activities of the cooperation in the field of the information technologies having the aim to provide the help of the 
international organisms in active integration of Moldova in the scientific-educational and world international area with the access to GEANT and 
other trans-European networks.

                                            Mr. G. Sima,                                                                                       Acad. A. Andries,
                                 The Ministry of Education                                                             President of the Academy of Sciences
                                                                                                                                                             of Moldova.
                                             V. Molojen,                                                                                         Prof. G. Rusnac,

General director of The Department of  IT       Rector of the State University of Moldova 
                                                                                                           of the Informational Technologies

                                           Prof. A. Rotaru,                                                                                      Acad. I. Bostan,
                         The President of The State Council of                                                   Rector of the Technical University of
                       Science and Technological Development                                                   Moldova 
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Consiliul Rectorilor din
Republica Moldova         (denumirea oficială)

                                                                     HOTĂRÎREDin ??.??.2010
Nr. ??

Cu privire la funcţionarea şi contribuţia reţelei ştiinţifico - educative 
RENAM pentru asigurarea universităţilor din RM cu acces 

la Internet şi servicii informaţionale.
Promovarea politicii de stat în RM, privind edificarea societăţii informaţionale şi alinierea la standardele europene 

presupune din start şi în mod obligatoriu existenţa şi aplicarea unei infrastructuri naţionale dezvoltate şi eficiente de  transport 
date tip NREN (National Research and educational Network), comune pentru întreg segmentul naţional de cercetare şi 

învăţământ cu integrare organică în spaţiul ştiinţifico-educaţional european. 
Universităţile principale din ţară (USM, UTM, ASEM, UAS, UPS „I.Creangă”, USB „A. Russo ”, USMF „N. Testimiţeanu” 

ş.a., etc.) şi instituţiile AŞM, cu suportul granturilor internaţionale NATO şi UE, au fondat şi dezvoltat reţeaua comună RENAM 
(Research and Educational Networking Association of Moldova), administrată de Asociaţia RENAM, cu statut nonprofit, şi 

gestionată de Consiliul RENAM. 
Topologia reţelei RENAM prezintă o arhitectură din trei nivele (local, magistral şi extern), care la momentul actual 

integrează într-o infrastructură unică reţelele universităţilor şi instituţiilor de cercetare prin canale de fibră optică la capacitaţi de 
100Mbps şi 1Gbps, asigurînd prin canal de fibră optică cu capacitatea de 10 Gbps conectivitatea externă la Internet cu reţeaua 
academică transeuropeană GEANT, oferind în aşa mod un potenţial substanţial de acoperire ale necesităţilor în transport date, 

acces Internet şi servicii informaţionale a sferei ştiinţei şi învăţămîntului superior.
Dezvoltarea reţelei RENAM pe viitor este programată şi inclusă în Planul Individual de acţiuni al Parteneriatului RM-

NATO actualizat (IPAP), aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 746 din 18.08.2010. Pe plan internaţional Asociaţia RENAM 
este recunoscută ca membru cu drepturi depline în organismele europene CEENet şi TERENA. Din anul 2009 Asociaţia 
RENAM reprezintă Moldova ca în calitate de membru asociat în consorţiul reţelei academice transeuropene GEANT, în 

colaborare cu reprezentanţii din NREN  a 34 ţări europene. 
În baza acestor constatări şi luînd în consideraţie faptul că reţeaua RENAM în decurs de peste 10 ani la rînd acoperă 

necesităţile de acces Internet şi tehnologii informaţionale a sferei ştiinţei şi învăţămîntului superior din ţară Consiliul Rectorilor 
din Republica Moldova Universităţilor (CRU) HOTĂRĂŞTE:

A aproba Asociaţia RENAM în calitate de organizaţie unică şi exclusivă cu destinaţie specială
 de operator a reţelei RENAM şi asigurarea sferei 

învăţămîntului superior şi a ştiinţei cu servicii transport date, acces Internet şi tehnologii informaţionale
 de domeniu. interne şi externe a reţelei RENAM.

Preşedintele Consiliul Rectorilor din  RM,
academicianul

Ion BOSTAN
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Consiliul Suprem
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Așa deci la nivel național Asociaţia RENAM este recunoscută de către Cons.Suprem,
Cons.rectorilor,Ministerele cointeresate 

în calitate de organizaţie unică şi exclusivă cu destinaţie specială  de operator a reţelei RENAM şi 
asigurarea sferei 

învăţămîntului superior şi a ştiinţei cu servicii transport date, acces Internet şi tehnologii 
informaţionale. Asociaţia RENAM este recunocută și de Guvern care prin decizia din...  a aprobat 

colaborarea Asociaţiei RENAM cu CTS,aprobă scutirea de taxe vamale a utilajului care vine în 
adresa RENAM-lui prin granturi internaționale, prin fondurile primite prin intermediul ASM și 

universităților ca plată pentru prestarea serviciilor informaționale.
Practica internațională ne demonstrează că în domeniul colaborării asociației RENAM,care de facto 

funcționează în calitate de NREN național mai există multe rezerve.
Țările europene acordă anual investiții pentru dezvoltarea NRENU-rilor din Țară/

 Considerăm oportun ca RENAMUL să fie recunoscută prin Hotărîre de Guvern în calitate de NREN 
al Moldovei......
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Continuare

4.Elaborarea programului de dezvoltare si mecanismele
 de implementare a sistemelor infromationale manageriale 

universitare (Collaboration Systems) cu utilizarea  experientele
 Institutiilor ce au creat si implementat deja diferite componente ale 

acestui sistem. Elaborarea unor mecanisme de integrare a acestor 
sisteme intra-universitare in cadrul RENAMului. .
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