
Scurt istoric

În plan european ºi mondial RoEduNet este
recunoscutã ca Reþeaua Educaþiei ºi Cercetãrii
din România (Romanian NREN - National
Research and Education Network) membru al
consorþiului GEANT, reþeaua europeanã pentru
cercetare ºi educaþie, membru al TERENA
(Trans-European Research and Education
Networking Association) si CEENet (Central
and East European Networking Association).

RoEduNet oferã servicii de transport de date
pentru instituþiile de învãþãmânt de toate
gradele, pentru instituþiile de cercetare, pentru
instituþii culturale ºi non-profit care au ca obiect
de activitate educaþia ºi cercetarea. De
asemenea, RoEduNet participã la proiecte
naþionale ºi internaþionale care au ca scop
cercetãri în domeniul reþelelor de calculatoare,
a tehnologiilor alternative pentru transportul de
date ºi realizarea de reþele destinate educaþiei
ºi cercetãrii.

RoEduNet opereazã infrastructura de
comunicaþii proprie. Aceasta este construitã
folosind canale de transport proprii sau
închiriate de la companii de telecomunicaþii ºi
echipamente proprii în fiecare nod al reþelei.
Aceastã structurã este organizatã, în
conformitate cu Regulamentul de funcþionare al
RoEduNet pe trei niveluri: nivelul 1 -
echipamentele ºi canalele de comunicaþii
internaþionale ºi între nodurile principale (NOC
- Network Operation Center) ale reþelei
(Bucureºti, Galaþi, Iaºi, Tg.Mureº, Cluj Napoca,
Timiºoara ºi Craiova), nivelul 2 - echipamentele
ºi canalele de comunicaþii între nodurile
principale ºi punctele de prezenþã din fiecare
reºedinþã de judeþ (POP - Point of Operation
and Presence) ºi nivelul 3 - conexiunile cu
instituþiile care beneficiazã de serviciile
RoEduNet.  

Atribuþii principale:
� asigurã operarea conexiunilor internaþionale

ºi a magistralelor interne de comunicaþii de
date cu scopul interconectãrii reþelelor de
comunicaþii de date ale unitãþilor ºi
instituþiilor de învãþãmânt de toate nivelurile,
ale instituþiilor de cercetare ºi ale altor
i n s t i t u þ i i  p u b l i c e  s a u  o r g a n i z a þ i i
neguvernamentale;

� oferã asistenþã tehnicã ºi consultanþã în
domeniul comunicaþiilor de date instituþiilor
conectate la RoEduNet;

� elaboreazã ºi pune în aplicare proiectele de
dezvoltare ºi  creºtere a capacitãþ i i
magistralei infrastructurii de comunicaþii de
date a RoEduNet, corespunzãtor cerinþelor;

� încheie contracte de cercetare ºtiinþificã, de
proiectare, de consultanþã sau de expertizã,
precum ºi contracte pentru servicii de
întreþinere ºi depanare reþea, noduri ºi
puncte de prezenþã;

� realizeazã alte atribuþii stabilite de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.

Momente relevante ale activitãþii:
Numele RoEduNet (Romanian Education
Network) a apãrut pentru prima oarã în
primãvara anului 1997 prin Ordinul Ministerului
Educaþiei nr. 3629 din 25 martie 1997,
înlocuind denumirea “Reþeaua de Date a
Învãþãmântului Superior” - RDIS, înfiinþatã în
1994.
� 1998. Fondarea oficialã a RoEduNet prin

HG 515/21.08.1998. Denumirea completã
este Oficiul pentru Administrare ºi Operare
al Infrastructurii de Comunicaþii de Date
R o E d u N e t ,  a b r e v i a t  O . A . O . I . C . D .
RoEduNet. Se realizeazã o minimã
configuraþie capabilã sã suporte o reþea de
talie naþionalã; toate cele 6 NOC-uri
(exceptând Galaþi) sunt dotate cu routere de
u l t i m ã  g e n e r a þ i e ,  s e r v e r e  º i  a l t e
echipamente de comunicaþii digitale. În
decembrie Ministerul Educaþiei acoperã
costurile unei noi conexiuni internaþionale de
4Mbps via LORALORION. Noua conexiune
funcþioneazã în paralel cu cele existente
reuºind într-o oarecare mãsurã sã acopere
cerinþele din ce în ce mai mari de capacitate
de bandã.

� 2001. Se renunþã la conexiunile via satelit
(scumpe ºi cu întârzieri mari) ºi se alege o
conexiune terestrã de 8Mbps operatã de
RDS/GTS. RoEduNet se conecteazã la
GÉANT la o capacitate de 34Mbps. Aceasta
face posibil accesul direct lumii academice
române la cea mai mare reþea din lume - ca
întindere ºi capacitate (la acel moment erau
peste 3000 de instituþii de educaþie ºi
cercetare din peste 30 de þãri, cuprinzând 28
de reþele naþionale ale educaþiei ºi
cercetãrii).

� 2002. Conexiunea la GÉANT este mãritã la
155Mbps.

� 2003. Conexiunea la GÉANT este mãritã la
622Mbps.

� 2005. Conexiunea la GÉANT este mãritã la
1244Mbps. Se semneazã protocolul de
colaborarea cu Ministerul Transporturilor
pentru utilizarea în comun a reþelei de fibrã
opticã în vederea implementãrii proiectului
RoEduNet2.
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OFICIUL PENTRU ADMINISTRARE ªI
OPERARE AL INFRASTRUCTURII DE
COMUNICAÞII DE DATE „ROEDUNET”

Resurse umane

Total personal 26

În activitatea de 9
cercetare-dezvoltare

Cu studii superioare 9

Cercetãtori 0

din care

Cercetãtor ºtiinþific I 0

Cercetãtor ºtiinþific II 0

Cercetãtor ºtiinþific III 0

Doctoranzi 1

Doctori 6

Academicieni 0
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� 2007. Conexiunea la GÉANT este mãritã la
10Gbps. Se implementeazã proiectul
RoEduNet2 la nivelul componentelor optice.
OAOICD RoEduNet este condusã din anul

2006 de cãtre Directorul General dr. Octavian
RUSU, care îl înlocuieºte pe regretatul prof. dr.
Eduard ANDREI.

Patrimoniu

Dotãrile principale ale OAOICD RoEduNet
constau în echipamentele de comunicaþii de
date amplasate la  n ive l  naþ ional ,  în
conformitate cu structura organizatoricã a
instituþiei. Aceste echipamente deservesc
reþeaua pentru educaþie ºi cercetare din
România ºi se constituie într-un test-bed pentru
activitatea de cercetare proprie în domeniul
tehnologiei informaþiilor ºi comunicaþiilor.

Domenii de activitate

� Cod CAEN: 6420, 7310, 7260, 7230;

� Cod UNESCO: 3329.02, 5312.10, 1203.17,
3304.13

Direcþii principale de cercetare

� reprezintã România ºi organizaþiile române
la nivel internaþional în organizaþii de profil;

�promoveazã dezvoltarea de
cercetare,  tehnologie º i
capacitate în domeniile de
competenþã;
� elaboreazã ºi pune în
ap l i ca re  p ro iec te le  de
dezvoltare ºi  creºtere a
capac i tã þ i i  mag is t ra le i
infrastructurii de comunicaþii de
date a RoEduNet, cores-
punzãtor cerinþelor;
� încheie contracte de cerce-
tare ºtiinþificã, de proiectare,
d e  c o n s u l t a n þ ã  s a u  d e
expertizã;

Specificul activitãþii de
cercetare este integrarea domeniilor ºtiinþifice
ºi tehnologice avansate pentru comunicaþiile de
date, implementarea, testarea ºi crearea de noi
tehnologii în acest domeniu, constituindu-se în
acelaºi timp în infrastructura de comunicaþii
pentru tehnologiile GRID.

Structura organizatoricã

Director General
� Consiliul de administraþie

OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
ªI SERVICII 

� Cercetare ºi consultanþã în domeniile
tehnologiei informaþiilor ºi comunicaþii

� Reprezentare internaþionalã
� Conducere de programe ºi proiecte de

cercetare
OAOICD RoEduNet dispune de experienþã,

capacitate umanã ºi tehnologicã specializatã în
realizarea de proiecte de aplicaþi i  de
comunicaþii de date la nivel naþional ºi
european:

Servicii - Colaborãri

OAOICD RoEduNet colaboreazã larg pe
plan intern ºi internaþional cu mai mult de 900
de instituþii ºi organizaþii prin proiecte, acorduri,
parteneriate, contracte directe. Parteneri
tradiþionali sunt universitãþile din marile centre
universitare din þarã ºi institutele de cercetare-
dezvoltare din România. La acestea se adaugã
cele 26 de reþele naþionale pentru cercetare ºi
educaþie (NREN) din Europa, membre ale
consorþiului GEANT.

Activitate desfãºuratã pe programe 
interne ºi internaþionale

Programe interne
� 1 proiect partener în programul CEEX
� 2 proiecte finanþate NATO
� 1 proiect finanþare buget

Proiecte relevante
� Consolidarea Reþelei Educaþionale din N-E

României - conectarea reþelelor principalelor
instituþii educaþionale, de cercetare, culturale
ºi non-profit din N-E României la RoEduNet
ºi construirea reþelei metropolitane din Iaºi.

� Reþea Metropolitanã cu Conexiune Gigabit -
c rea rea  in f ras t ruc tu r i i  une i  re þe le
motropolitane de foarte mare vitezã pentru
Educaþie ºi Cercetare

� RoEduNet2 -  Pro iec tu l  va as igura
achiziþionarea echipamentelor de comutare
opticã ºi rutare IP de bazã pentru toate
municipiile reºedinþã de judeþ. Evoluþia
ulterioarã a cererii pentru noi capacitãþi de
transport va fi acoperitã prin instalarea de
module suplimentare în echipamentele
existente. Fibra opticã la nivel naþional
pentru acest proiect va fi obþinutã în baza
protocolului nr. 11760 din 26.06.2005
încheiat între Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului.

Programe internaþionale
� 5 proiecte FP finanþate de CE;
� 1 proiect finanþat NATO
� 1 proiect în programul HiPeerb
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Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)

Anul Venituri de la buget Venituri din alte surse Total venituri

2005 12.599.297 36.632 12.562.635

2006 22.807.027 120.546 22.686.481

2007 10.769.322 12.436 10.756.886
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Proiecte relevante
� GÉANT - Gigabit European Academic

Network
� SEEREN - South Eastern European

Research & Education Networking 
� RENAM - RoEduNet networks direct link

and gateway construction 
� GÉANT2 - Multi-Gigabit Pan-European Data

Communications Network 
� SEEFIRE - South-East Europe Fibre

Infrastructure for Research and Education 
� SEEREN2 - South Eastern European

Research & Education Networking 2 

Participare la consorþii, reþele, 
platforme tehnologice

� OAOICD RoEduNet este membru cu
drepturi depline în consorþiul GEANT,
reþeaua pan-europeanã pentru cercetare ºi
educaþ ie  º i  reprez intã România în
organizaþiile de profil 

REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Produse, tehnologii, prototipuri

OAOICD RoEduNet nu are obiect de
activitate industrializarea ºi comercializarea
produselor. Rezultatele cercetãrii au fost
utilizate pentru realizarea de sisteme ºi servicii
dedicate conectãrii la reþea a instituþiilor de
cercetare ºi educaþie din România.

Serviciile pe care le pune la dispoziþie
RoEduNet sunt servicii de comunicaþii de date
de înaltã performanþã atât pentru instituþiile din
þarã cât ºi pentru instituþiile din sud-estul
Europei, urmãrindu-se integrarea serviciilor din
proiectele de tip GEANT în RoEduNet. 

Transfer tehnologic: 0

Brevete: 0 

Organizarea de manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale

Manifestãri ºtiinþifice
1. Conferinþa internaþionalã anualã
RoEduNet – începând cu anul 2002;

Participãri cu rezultate semnificative la
târguri ºi expoziþii: 0

Entitãþi din infrastructura de transfer
tehnologic implementate: 0

Afilieri naþionale ºi internaþionale

� GEANT – membru al consorþiului
� TERENA Trans-European Research and

Education Networking Association
� CEENet Central and East European

Networking Association

Acorduri internaþionale majore 0

Poveºti de succes: 0
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Publicaþii

Lucrãri publicate în volumele unor conferinþe ºtiinþifice internaþionale, cu recenzori: peste 50 (o parte dintre cele mai citate)

1. Traffic Engineered Multicast in MPLS Domains, Kalman Pusztai, Ramona Marfievici, RoEduNet Conference 2002
2. GigabitEthernet Testbed over Dark Fiber, Emil Cebuc, Kalman Pusztai, Otto Kreiter, Florin Florian
3. A Rule Cache for iptables in Linux, Adrian Petru Mierlutiu, RoEduNet Conference 2002
4. Using XML-RPC in Secure Database Administration on the Web, Silvana Solomon, Catalin Varvara, RoEduNet Conference 2002
5. Security Policies for RoEduNet, Marius Joldos, Kalman Pusztai, RoEduNet Conference 2002
6. More than a Help-desk Tool for ROEDUNET, Kalman Pusztai, Liviu Iusan, Cristian Morariu Trotics, RoEduNet Conference 2002
7. Network Management Framework: A Distributed Virtual NOC Architecture, Octavian Rusu, Florin B. Manolache, RoEduNet Conference 2002
8. Enhanced Prolog Remote Predicate Call Protocol, Alin Suciu, Kalman Pusztai, Andrei Diaconu
9. Prolog Server Pages, Alin Suciu, Kalman Pusztai, Andrei Vancea, RoEduNet Conference 2002
10.New Networking Technologies in Control Applications, Gheorghe Sebestyen, Kalman Pusztai, RoEduNet Conference 2002
11. A Practical Solution to Detect DoS/DDoS Attacks, Manuel Subredu, Octavian Rusu, Valeriu Vraciu, RoEduNet Conference 2002
12. The IPv6 Pilot Project at the Technical University of Cluj-Napoca, Kalman Pusztai, Otto Kreiter, Marius Joldos, Zoltan Somodi, RoEduNet Conference 2002
13. Wireless Network on TUCN, Sandor Rozsa, Adrian Mircea Roiban, Emil Cebuc, Zoltan Majo, RoEduNet Conference 2007
14. Backup Management on A Large Network,  Octavian Rusu, Florin Bogdan Manolache, RoEduNet Conference 2007
15. Case Study – An Open Source Solution for Network User Authentication, Manuel Subredu, Octavian Rusu, Valeriu Vraciu, Florin Manolache

Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din þarã 0

Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din strãinãtate 0



 


