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INTRODUCERE

Odată cu progresul înregistrat în domeniul te-
lecomunicaţiilor, s-au creat condiţii pentru apariţia 
la începutul anilor 1970 a reţelelor de calculatoare și 
a infrastructurii Internet care a generat o dezvoltare 
vertiginoasă a spaţiului digital cu penetrare în toate 
sferele activităţii umane. Problema colaborării la nivel 
naţional, regional și internaţional în domeniul dezvol-
tării tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor (TIC) 
pentru a perfecţiona activităţile de cercetare și educa-
ţie devenise una prioritară.

Transformarea învățământului superior și a știin-
ței tradiționale în e-Educație și e-Ştiință este însoțită 
de necesităţi sporite de a avea acces, a procesa și a vi-
zualiza cantități enorme de date care nu pot fi gestio-
nate fără instrumente moderne de comunicare și de 
calcul. În ultimii ani, s-au făcut investiții semnificati-
ve în crearea infrastructurilor specializate, inclusiv în 
Rețelele Naționale de Cercetare și Educație (NREN –  
National Research and Education Networks) pentru 
furnizarea de servicii IT comunităților de cercetare și 
educație [1]. 
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Rezumat. Prezentul articol este dedicat unui studiu al evoluţiei infrastructurilor electronice care desemnează o 
nouă generație de resurse și servicii integrate bazate pe tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor, considerată a fi fac-
torul-cheie pentru dezvoltarea știinţei și educaţiei. Accentul se pune pe analiza abordărilor și soluţiilor lansate în cadrul 
e-Infrastructurii RENAM pentru a sprijini perfecţionarea activităţilor știinţifice și educaţionale în universităţile și institu-
ţiile de cercetare din Republica Moldova. Aceste abordări se axează pe dezvoltarea aspectelor de bază ale conectivității 
regionale și internaționale, cum ar fi asigurarea accesului la infrastructura de cercetare și educație transnațională GEANT, 
operațiunile distribuite de calcul, calitatea serviciilor, promovarea rețelelor de cercetare ținând cont de capacitatea de 
extindere a colaborării în domeniul C & E cu o infrastructură de fibră optică transfrontalieră dezvoltată. Se descriu rezul-
tatele scontate ale proiectelor regionale promovate de Comisia Europeană în domeniul infrastructurilor regionale și al 
implementării serviciilor moderne pentru cercetare și educaţie.
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Comisia Europeană a inițiat edificarea unei infra-
structuri comune de cercetare și educație paneuro-
peană începând cu anul 1993. Infrastructură paneu-
oropeană de cercetare și educație are la bază rețeaua 
GÉANT (operator Asociaţia DANTE cu sediul la 
Cambridge, Marea Britanie) care interconectează 
rețelele naționale NREN europene. Funcționarea și 
dezvoltarea rețelei GÉANT este susținută de o serie 
de proiecte finanțate de UE cu participarea a 40 de 
parteneri reprezentați de 37 de NREN-uri europene 
și NORDUnet (integrând NREN-urile din Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Danemarca și Islanda). În total, 
proiectul GEANT integrează 42 de NREN-uri, in-
clusiv cele din țările Parteneriatului Estic – Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. 
GÉANT oferă o infrastructură de rețea de vârf în 
bandă largă și servicii moderne care conectează pes-
te 50 de milioane de utilizatori la 10 000 de instituții 
C&E din întreaga Europă. Actuala topologie a reţelei 
GÉANT este reprodusă în figura 1.

În prezent, infrastructurile electronice sunt vehicule 
esențiale pentru schimbul de informații, cunoștințe 
și date științifice. GÉANT reprezintă o structură 
organizatorică comună a Uniunii Europene și a rețele-
lor naționale NREN din ţările europene. Infrastructura 
electronică, sau e-Infrastructura, presupune o combi-
nare și interconectare a tehnologiilor, resurselor, comu-
nicațiilor și structurilor organizaționale bazate pe teh-
nologia digitală, necesare pentru a promova cercetarea 
și educaţia modernă. Aceste infrastructuri sunt orien-
tate spre a sprijini un mediu distribuit bazat pe rețele 

în bandă largă cu viteze ridicate, computere distribuite, 
resurse HPC (High-Performance Computing: calcul 
performant) și depozite de date partajate. Actualmente, 
e-Infrastructura constituie un mediu nou de cercetare 
care oferă cercetătorilor resurse electronice accesibile, 
indiferent de timp și poziția geografică, și este un in-
strument unic pentru dezvoltarea de aplicații în colabo-
rare la nivel naţional și internaţional. e-Infrastructura 
modernă asigură schimburi de date și oferă servicii spe-
cifice pentru utilizatorii din diferite regiuni și ţări [2].

O e-Infrastructură modernă de rețea joacă un rol 
tot mai activ în impulsionarea colaborării și cunoaște-
rii. Implementarea și utilizarea pe scară largă a e-In-
frastructurii este un pas important spre reducerea de-
calajului digital cu sprijinul semnificativ al domeniilor 
e-Ştiinței și e-Educației. În general, eInfrastructura și 
componentele sale principale aduc o contribuţie esen-
țială la realizarea conceptului ERA (European Research 
Aria – „Spaţiul European de Cercetare”) și obiectivelor 
strategiei "Digital Agenda for Europe" (Agenda Digita-
lă a Europei).

Pe parcursul anilor 1996–1999, Academia de Şti-
inţe a Moldovei (AŞM) și principalele universităţi 
din ţară, cu suportul Consiliului știinţific NATO, au 
contribuit la crearea și dezvoltarea Rețelei Naționale 
de Cercetare și Educație din Moldova (RENAM), cu 
caracteristici specifice de NREN. În prezent, RENAM 
integrează reţelele universităţilor și ale instituţiilor de 
cercetare (AŞM, UTM, ASEM, USM etc.) și reprezintă 
unica reţea eligibilă din Moldova conectată la reţeaua 
paneuropeană GEANT (figura 2). 

Figura 1. Topologia reţelei GÉANT
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Cooperarea în domeniul educaţiei și știinţei în 
Moldova, la fel ca și în ţările UE, are drept scop mo-
dernizarea și dezvoltarea acestor segmente importante 
ale economiilor naţionale pentru avansarea suportului 
lor în formarea unei societăţi bazate pe cunoaștere. 
Piatra de temelie a promovării activității respective 
se bazează pe o puternică interacțiune a rețelelor na-
ționale de cercetare și educație. Un exemplu relevant 
în acest sens oferă colaborarea moldo-română. De 
exemplu, au fost dezvoltate activ investigațiile comu-
ne și colaborarea educațională în Republica Moldova 
și România. Noi abordări necesită să fie elaborate și 
implementate în vederea facilitării schimbului de in-
formații pentru comunitățile științifico-educative din 
ambele state. Aceasta presupune integrarea resurselor 
informaționale și de comunicare disponibile în ca-
drul a două NREN vecine. Astfel, au fost propuse și 
implementate un șir de iniţiative pentru crearea unei 
conexiuni internaţionale directe între două reţele ști-
inţifico-educaţionale: RENAM (Asociaţia Reţelei de 
Cercetare și Educaţie din Moldova) și RoEduNet (Re-
ţeaua Română pentru Cercetare și Educaţie). Aceste 
rețele reprezintă infrastructuri deschise tuturor insti-
tuţiilor știinţifice, universităţilor, colegiilor etc. și aco-
peră întreg teritoriul celor două state.

Dezvoltarea e-Infrastructurii desemnează o nouă 
generaţie de resurse și servicii integrate, bazate pe TIC 
și este considerată factorul-cheie în vederea sprijinirii 
activităţilor educaţionale și de cercetare. Un suport va-
loros pentru valorificarea acestui deziderat se atribuie 
rezultatelor așteptate de pe urma proiectelor susținute 
de Comisia Europeană în domeniul infrastructuri-
lor regionale. Pentru Moldova este importantă anu-
me dezvoltarea conexiunii externe a reţelei RENAM 
la rețeaua academică transeuropeană GEANT prin  
RoEduNet (România) și URAN (Ucraina).

ABORDĂRI ȘI SOLUŢII  
PENTRU DEZVOLTAREA CONEXIUNII 
RENAM – RoEduNet 

În vederea sporirii cooperării academice, RENAM 
şi RoEduNet au stabilit relaţii de parteneriat încă la 
începutul anilor 2000 pentru crearea de facilităţi de 
interacţiune directă. Ca urmare, a fost creată și dez-
voltată conexiunea directă, stabilindu-se următoarele 
obiective principale:

 ▪ dezvoltarea conectivității și creșterea fiabilității 
funcționării infrastructurii comune între rețelele 
naționale de C & E ale țărilor vecine din Europa de 
Est;

 ▪ crearea condiţiilor pentru stabilirea legăturilor 
directe între instituţiile de cercetare și educaționale 
din ambele țări;

 ▪ integrarea cercetării moldovenești și a comunității 
academice în spațiul informațional al Europei prin 
asigurarea accesului eficient și fiabil la rețeaua transe-
uropeană de cercetare și educație GEANT;

 ▪ crearea de facilități pentru dezvoltarea 
conținutului științific și educațional în limba română;

 ▪ îmbunătăţirea condițiilor de colaborare pentru 
investigații comune, promovarea activității didactice 
și implementarea noilor tehnologii de prelucrare a da-
telor.

De-a lungul anilor, conexiunea directă RENAM –  
RoEduNet a trecut prin mai multe transformări. În 
perioada anilor 2001–2003, a fost realizat primul pro-
iect „RENAM – RoEduNet Networks Direct link and 
Gateway Construction”, susținut de Consiliul știinţi-
fic NATO. Gateway-ul de comunicare creat a utilizat 
unitatea de comunicații fără fir radio a întreprinde-
rilor de stat „Radiocomunicații Moldova” și a opera-
torului de comunicații din România JS „S.N. Radio-

Figura 2. Instituţiile integrate în reţeaua RENAM
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comunicații”, așa cum se prezintă în figura 3. Această 
legătură externă directă a conectat nodul RENAM 
din Chișinău cu nodul RoEduNet din Iași la o capa-
citate limitată de doar 4 Mbps, asigurând și îmbună-
tățirea semnificativă a accesului la rețeaua GEANT 
pentru RENAM [3]. 

Pe parcursul realizării proiectului au fost analizate 
și propuse diferite soluții tehnice în vederea sporirii 
capacității gateway-ului. Acest lucru a permis crește-
rea, în anii 2003–2006, a capacității de până la 8, 16 și 
34 Mbps prin utilizarea modem-urilor de microunde 
de nouă generație. 

După ce a fost atinsă capacitatea maximă a echi-
pamentului vechi de radioreleu, în septembrie 2006, 
RENAM a fost nevoit să anunțe o licitație pentru selec-
tarea unui nou operator de comunicații care ar putea 
oferi noi capacităţi și facilități prin canale radio-re-
leu. În vederea creșterii în continuare a capacitaţii ga-
teway-urilor wireless, în 2006 a fost selectat un nou 
furnizor de comunicaţii – compania locala „StarNet” 
SRL din Republica Moldova. 

Spre deosebire de furnizorii precedenţi, noul fur-
nizor de comunicații selectat și-a instalat propriile sis-
teme de radiodifuzare și putea oferi capacități STM-1 
pentru a organiza o legătură directă între NREN-urile 
din Moldova și România. În 2007, Compania „StarNet”  
a început să ofere o capacitate de transmisie de date 
de 155 Mbps. Această capacitate a fost majorată în 
continuare până la 2x155 Mbps în 2008 și a fost ope-
rațională până la realizarea primei conexiuni optice 
directe în 2009. Concomitent, Compania „StarNet”, 
a oferit conexiunea la Internet prin radioreleu ca  
back-up pentru rețeaua RENAM.

De menţionat că în perioada 2006–2007, RENAM 
a fost implicat în inițiativa regională care avea sco-
pul să investigheze diverse sugestii adecvate pentru 
crearea infrastructurii optice regionale de integrare 
a altor NREN-uri în GEANT [4]. Această inițiativă a 
fost constituită ca proiect Gateway Optical Distributed 

from Eastern Europe to GÉANT (Studiu Porta Optica) 
susținut de Comisia Europeană (proiect RI026617). În 
cursul realizării acestui proiect, a fost efectuată o in-
vestigație detaliată a unor soluții posibile de construire 
a rețelei bazate pe fibră optică pentru conectarea rețe-
lelor de C & E a țărilor din partea europeană din fosta 
Uniune Sovietică (Moldova, Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina). Ca ur-
mare a acestor investigaţii s-au elaborat recomandări 
pentru: 

 ▪ construirea unor conexiuni transfrontaliere care 
să unească NREN-urile în vecinătate; 

 ▪ stabilirea modalităților principale de organizare 
a conectării infrastructurii regionale legate de punc-
tele de prezență (PoP – Points of Presence) GEANT. 

Au fost întreprinse acțiuni speciale pentru 
activitățile de coordonare cu alte rețele regiona-
le precum SEEREN, NorduNet etc. În urma aces-
tor investigații, a fost posibilă propunerea integrării 
NREN-ului din Moldova – RENAM – în infrastruc-
tura regională din Europa de Sud-Est creată în cadrul 
proiectelor SEEREN / SEELIGHT.

Pe baza recomandărilor studiului "Porta Optica 
Study", pentru RENAM a fost elaborată ulterior o 
soluție detaliată a implementării conexiunilor prin 
fibră optică la RoEduNet – NREN (România), care 
permite, mai întâi, crearea conexiunii directe cu GE-
ANT prin PoP din București, dezvoltată în cadrul 
proiectului SEEREN. Un alt rezultat al implemen-
tării proiectului de studiu "Porta Optica" este planul 
propus de creare a conexiunii directe RENAM cu 
Ucraina [5]. Dialogul a fost susţinut între RENAM, 
Consiliul științific NATO, experții UE și RoEduNet 
pentru a sprijini proiectul de conectivitate regională 
între Moldova și România bazată pe tehnologia fibrei 
optice. Succesul obţinut în realizarea proiectului a 
permis crearea unei platforme pentru planificarea și 
punerea în aplicare a unor noi conexiuni optice spre 
Ucraina și alte regiuni.

 

Figura 3. Conexiunea prin radio-releu RoEduNet – RENAM
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Perpetuarea noilor tehnologii și servicii de rețea 
performante, a sistemelor educaționale moderne, a 
noilor tehnologii și aplicații de învățământ la distan-
ță necesită creșterea capacității legăturilor de comu-
nicare interne și externe, utilizarea echipamentelor 
moderne de comunicații și lansarea noilor tehno-
logii de comunicații cu o calitate înaltă a serviciilor  
(QoS – Quality of Services). Modernizarea conexiu-
nilor vitale urma să fie realizată în două etape: în pri-
ma etapă, modernizarea legăturii radio-releu existen-
te, care pe parcurs s-a confruntat cu multe restricţii, 
iar în a doua etapă, construcţia conexiunii transfron-
taliere directe Chișinău – Iași de fibră optică (DF – 
Dark Fiber) [6].

Indubitabil, legătura prin DF este cea mai eficien-
tă și durabilă, ce permite o modernizare permanentă 
și scalabilă a capacității de conectare. Pentru imple-
mentarea practică a conexiunii DF cu acoperirea fi-
nanciară respectivă a fost elaborată și înaintată o nouă 
propunere de proiect integrată, cu câteva pachete de 
lucru specifice în cadrul Programului FP7. Bugetul 
proiectului a inclus o serie de componente separate 
care includeau sarcinile corespunzătoare ale pache-
telor de lucru, iar aceste pachete complementare de 
lucru au fost cofinanțate din diverse surse financiare 
disponibile.

Programul de lucru al proiectului integrat inclu-
dea următoarele activități principale: 

 ▪ trasarea liniei DF de legătură între Chișinău și 
Iași (figura 4);

 ▪ specificarea, comandarea, instalarea și punerea în 
funcțiune a echipamentelor optice de transport de date;

 ▪ specificarea, comandarea, instalarea și punerea 
în funcțiune a echipamentelor de comunicații rutare și 
comutatoare (switching) pentru distribuția traficului;

 ▪ crearea segmentelor DF de ultimă milă în Chiși-
nău și Iași.

Bugetul elaborat al proiectului pentru crearea le-
găturii optice prevedea un model de partajare a chel-
tuielilor, activând cinci surse majore de venituri finan-
ciare. Cheltuielile legate de instalarea cablului optic au 
fost parțial acoperite de proiectul FP7 SEE-GRID-SCI 
al CE [7], iar finanțarea suplimentară a fost furniza-
tă de partenerul local compania StarNet. Contribuția 
semnificativă la construcția legăturii optice pe terito-
riul României a fost asigurată de RoEduNet și organi-
zaţia parteneră – Căile Ferate Române.

Achiziționarea echipamentului optic DWDM 
și a altor echipamente de comunicații de 10 Gbps a 
fost inclusă în proiectul NIG 982702 „Nou gatewey  
RENAM – RoEduNet bazat pe implementarea tehnol-
ogiei CWDM, 2009-2010”, finanţat de Comitetul ști-
ințific NATO. 

Contribuția financiară suplimentară pentru 
achiziționarea echipamentelor de comunicații necesa-
re a fost oferită de RENAM. De menţionat că GEANT 
a donat pentru RENAM două rutere tip Juniper pen-
tru dezvoltarea infrastructurii interne de distribuție a 
traficului extern.

În anul 2007, RENAM și RoEduNet au depus îm-
preună o cerere la Asociaţia DANTE în care se soli-
citau parametrii capacității de trafic ce poate accesa 
RENAM în rețeaua GEANT prin RoEduNet. După 
confirmarea solicitării de către DANTE, proiectul pro-
pus de construcție a legăturii directe DF a fost perfec-
tat pentru realizarea practică.

Condițiile de bază ale dezvoltării conectivită-
ții externe ale RENAM prin RoEduNet (justificarea 
echipamentelor, calendarul realizării legăturii DF 
etc.) au fost finalizate în anul 2008. Programul pro-
iectului de creare a liniei optice RENAM – RoEduNet 
a fost îndeplinit cu succes la începutul anului 2010 și 
noua legătură optică a fost lansată oficial în prezenţa 
reprezentanților CE, NATO, Ministerului Educaţiei 
al Republicii Moldova, AŞM, universităţilor la 20-21 
mai 2010. 

Crearea link-ului CBF (Cross Border Fiber) a ofe-
rit accesul efectiv la infrastructura și serviciile GEANT 
pentru întreaga comunitate de cercetare și educație 
din Moldova. Realizările proiectului au demonstrat un 
impact vădit, care constă în integrarea infrastructurii 
rețelei RENAM și a comunității știinţifico-educaţiona-
le naţionale în spațiul informațional transeuropean și 
noile abilități de acces la o gamă largă de servicii dis-
ponibile în cadrul rețelei GEANT.

Figura 4.  Canalul optic de interconectare RENAM – 
RoEduNet, mai 2010
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NOI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE  
A CONEXIUNILOR CBF REGIONALE

Un nou dialog a continuat mai târziu în cadrul 
proiectului GN3plus. S-a urmărit investigarea soluții-
lor pentru conectarea NREN-urilor din țările Partene-
riatului Estic (EaP) la infrastructura de rețea GÉANT 
și sprijinirea elaborării unui proiect axat pe crearea de 
rețele regionale de cercetare și educație în Europa de 
Est [8]. Pe parcursul perfectării unui nou proiect de 
creare a rețelelor regionale, experții implicaţi au sub-
liniat că utilizarea paradigmei "Dark Fiber" (DF) este 
soluția cea mai potrivită pentru implementarea infras-
tructurilor optice regionale. Acest concept a trebuit să 
fie bine înțeles pentru a evalua în mod adecvat aspec-
tele economice și tehnice ale dezvoltării infrastructu-
rii. În cadrul noului proiect, o atenție deosebită este 
acordată soluționării aspectelor de integrare eficientă 
a infrastructurii de rețea din ţările EaP la GÉANT [8, 
9]. 

S-au examinat diverse abordări ale dezvoltării in-
frastructurii regionale și integrarea acesteia în GÉANT. 
Figura 5 prezintă schema rețelei regionale propusă în 
conceptul noului proiect regional "EaPConnect", fi-
nanţat de UE și elaborat de experți ai NREN-urilor 
GEANT, CEENet și Parteneriatului Estic. Schema ela-
borată are avantaje clare:

 ▪ îndeplinește cerințele de conectivitate și capaci-
tate ale tuturor NREN-urilor Parteneriatului Estic;

 ▪ oferă o creștere a capacității cu perspective de 
majorare pentru conectarea țărilor participante;

 ▪ traficul dintre NREN în Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina merge direct 
prin conexiunile reţelei dedicate CBF. 

Pentru RENAM, proiectul "EaPConnect" oferă 
posibilitatea de a extinde conectivitatea CBF regiona-
lă de bază. Principalul rezultat așteptat al proiectului 
pentru RENAM constituie dezvoltarea infrastructurii 
regionale care include crearea și modernizarea canale-
lor optice spre România și spre Ucraina așa cum este 
prezentat în figura 5.

În acest context, în 2015, RENAM și RoEduNet 
au inițiat elaborarea unei noi soluții tehnice pentru 
modernizarea conexiunii CBF existente între NREN-
urile din România și Moldova. Obiectivul principal al 
acestei inițiative este reingineria legăturii directe ope-
rate în vederea creșterii fiabilităţii, capacităţii și asigu-
rarea scalabilității acesteia pentru o creștere viitoare. 
Implementarea soluției propuse vizează îmbunătățirea 
semnificativă a calității accesului la o gamă largă de 
servicii și resurse ale rețelei GEANT pentru instituțiile 
regionale de cercetare și educație.

Realizarea practică a proiectului EaPConnect 
finanțat de Comisia Europeană a început în a doua 
jumătate a anului 2015. La începutul anului 2016, 
un proiect tehnic nou pentru dezvoltarea conexiunii 
CBF între România și Moldova a fost elaborat de co-
mun acord de către specialiștii RoEduNet și RENAM 
care a fost înaintat coordonatorului proiectului de la 
Asociația GEANT.

Interconectarea Moldova-România este concepu-
tă ca un segment important al proiectului EaPConnect 
și este prezentată ca parte a dezvoltării conectivității 
regionale care urmează să fie extinsă ca o variantă a 
interconectării GEANT și pentru întreaga rețea regi-
onală a Parteneriatului Estic. S-a acceptat că Ucraina, 
ca partener regional important în proiect, va sprijini 
construcția conexiunii directe CBF între Ucraina (UA) 

Figura 5. Schema rețelei regionale propusă de noul proiect regional "EaPConnect"
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și Moldova (MD). Această conexiune ar putea fi în 
consecință stabilită prin utilizarea a două căi diferite – 
o posibilă opțiune fiind traseul de sud prin Odessa, iar 
al doilea poate fi traseul nordic.

Costurile generale ale noilor conexiuni CBF ar 
putea fi chiar mai mici decât cele prevăzute iniţial în 
bugetul proiectului EaPConnect. Economia bugetului 
după aplicarea soluțiilor propuse și acceptate ar tre-
bui să fie direcționată în continuare la dezvoltarea și 
punerea în aplicare a unor noi conexiuni regionale 
durabile. Situată geografic în Europa de Sud-Est, in-
frastructura de telecomunicații optice din Moldova 
oferă trei posibilități de soluţii pentru conexiunile 
CBF cu implicarea României utilizând infrastructura 
optică internă disponibilă prin prisma conceptului de 
proiect EaPConnect [9,10]:

1. Chișinău (MD) – Iași (RO). Dezvoltarea cone-
xiunii optice care există fizic (proprietate RENAM) și 
operată în comun de către RENAM și RoEduNet. Co-
nexiunea respectivă necesită dezvoltare (ținând seama 
de faptul că legătura dată funcționează din 2009) prin 
modernizarea echipamentului optic instalat, utilizând 
fondurile proiectului EaPConnect. Această soluție este 
aplicată pentru modernizarea echipamentelor Nortel 
5200 DWDM; 

2. Chișinău (MD) – București (RO) prin crearea 
unui nou link Chișinău (MD) – Galați (RO). S-au 
examinat opțiuni posibile și s-au început negocierile 
pentru construcția segmentelor optice, necesare pen-
tru organizarea legăturilor de fibră optică pe traseul 
Chișinău – Cahul – Giurgiulești – Galați. Sunt ope-
ratori care au resurse optice existente și care pot oferi 
capacităţi necesare de infrastructură optică pentru a 
acoperi traseul Giurgiulești (MD) – Galați (RO). Ro-
EduNet are propria infrastructură optică pentru reali-
zarea conectivității Galați – București;

3. Chișinău (MD) – Suceava (RO) via Criva (MD) 

și în continuare spre Cernăuți (UA). Ca traseu alterna-
tiv spre Criva (MD) și mai departe traversarea fronti-
erei MD – UA, se ia în considerare opțiunea utilizării 
conexiunilor existente pentru crearea rutei Chișinău 
(MD) – Iași (RO) – Suceava (RO), care poate fi pre-
lungită în continuare la Cernăuți (UA). Aceasta se ex-
plică prin faptul că în regiunea de nord a Republicii 
Moldova este un număr limitat de operatori și-i foarte 
complicat să se obțină în prezent soluții eficiente din 
punct de vedere al costurilor pentru închirierea sau 
achiziționarea de linii optice.

Pentru proiectarea tehnică a circuitelor optice 
Chișinău – București a fost formată o echipă de lu-
cru în care au fost incluși specialiști din RoEduNet,  
RENAM și FelixTelecom (Compania de soluții optice 
din România). Echipa a pregătit specificațiile detali-
ate ale echipamentului DWDM pentru implementa-
rea topologiei rețelei optice propuse. Soluția tehnică 
elaborată intenționează să conecteze RENAM PoP 
la Chișinău cu GEANT PoP din București cu două 
linkuri de 10 Gbps (figura 6):

 ▪ Circuit 1: Chișinău – Iași – București;
 ▪ Circuit 2: Chișinău – Galați – București.
Aceste două circuite vor utiliza linii optice diferi-

te pentru a asigura continuitatea funcționării în cazul 
deteriorării unei legături optice sau a unui echipa-
ment de comunicație respectiv. Pentru organizarea 
legăturilor de comunicare, trebuie instalat noul echi-
pament DWDM în nodul RENAM din Chișinău și în 
nodul RoEduNet conectat direct la GEANT PoP din 
București.

Conexiunea dintre cele două rețele este imple-
mentată în două locații RoEduNet din Iași și Galați 
(România). Pe teritoriul Republicii Moldova, RENAM 
va construi un nou segment optic Chișinău – Galați. 
Soluția elaborată presupune că fiecare dintre cele două 
segmente optice va fi echipat cu componente indepen-

 
Figura 6. Structura logică a conexiunilor Chișinău – București
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dente pentru organizarea transportului optic. Ambele 
circuite vor utiliza transpondere Ethernet de 10Gbps 
instalate la capetele fiecărui circuit.

S-au stabilit căile de regenerare necesare pentru 
a asigura funcționarea fiabilă a legăturilor optice. În 
soluțiile tehnice propuse, s-au precizat achiziționarea 
de routere, switch-uri, dispozitive DWDM, adică setul 
minim de echipamente de comunicații necesare care 
pot garanta funcționarea eficientă a infrastructurii de 
comunicații regionale create. Echipamentul propus va 
fi utilizat în prima etapă pentru asigurarea funcţionă-
rii ambelor trasee a conexiunii RENAM – RoEduNet –  
GEANT. Dezvoltarea conexiunii CBF a reţelelor MD –  
UA este planificată pentru a doua etapă în cadrul pro-
iectului EaPConnect.

CONCLUZII

Realizarea conexiunilor transfrontaliere de fibră 
optică planificate în proiectul EaPConnect conduce la 
creșterea semnificativă a conectivităţii externe a reţe-
lei NREN în Moldova și în alte țări ale Parteneriatului 
Estic. În final, proiectul urmărește:

 ▪ înființarea și operarea unei rețele Internet în 
bandă largă cu o capacitate majoră pentru cercetare și 
educație (R & E) în șase țări ale Parteneriatului Estic: 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 
Ucraina; 

 ▪ integrarea rețelei naționale de cercetare și edu-
cație NREN-RENAM în spaţiul rețelei paneuropene 
GÉANT și diminuarea decalajului digital;

 ▪ facilitarea participării oamenilor de știință, 
studenților și cadrelor universitare locale la proiectele 
și colaborările la nivel european și mondial în dome-
niul C & E;

 ▪ promovarea serviciilor moderne TIC în 
învățământul superior și cercetare pentru a spori com-
petitivitatea potenţialului uman naţional. 

RENAM furnizează e-Infrastructura rețelei în 
bandă largă ca platformă modernă pentru cercetare și 
educație în Moldova. Capacitatea ei este semnificati-
vă pentru a servi o bază favorabilă a utilizatorilor din 
mediul academic și a asigura acordarea de servicii spe-
cializate pentru soluţionarea unor probleme concrete 
de cercetare. Astfel, devine importantă convergența 
emergentă a infrastructurilor electronice ale universi-
tăţilor și instituţiilor de cercetare în sprijinul RENAM, 
ca platformă de comunicații naţională. RENAM își 
dezvoltă în prezent infrastructura și operațiunile astfel 
încât să poată răspunde necesităţilor viitoare. 
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