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1. Organizarea Federației Naționale 

 

Federația Naționala eduroam oferă cadrul necesar pentru organizarea serviciilor 

europene eduroam în Republica Moldova.   

 

Utilizarea eduroam este restricţionată la nivelul comunităţii închise deservită de 

Reţeaua Naţională Ştiinţifico - Educaţională NREN (National Research and 

Education Network) RENAM conform documentului ”Regulamentul privind 

politica utilizării rețelei RENAM” (Accessible Use Policy for RENAM Data 

Communication Infrastructure,  

http://www.renam.md/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid

=12), aprobat prin HOTĂRÎRE Conciliului RENAM nr. 07-01 din  31.01.2007 şi 

politicilor naţionale.  

 

Toate documentele spre care se face referinţă sunt accesibile pe web site-ul 

http://www.eduroam.md, pagina Documents. Noţiunile serviciului eduroam sunt 

definite în Documentul „eduroam Service Definition”. Membrii Federației 

Naționale eduroam trebuie să respecte cerinţele stipulate în documentul ”MD 

Eduroam Policy”, elaborat de către Federația Națională eduroam și ediţiile 

ulterioare ale documentelor aprobate.   

 

Menţionăm că în documentul ”MD Eduroam Policy” se face referinţă la „eduroam 

Service Definition”. În particular, a se vedea secțiunile 2-5 a documentul ”MD 

Eduroam Policy” care descriu noţiunile de bază şi modul de funcționare a 

serviciului. 

 

1.2 Membrii şi structura federaţiei eduroam din RM 

 

Membrii Federaţiei Eduroam sunt organizaţiile responsabile de operarea 

serviciului de roaming în cadrul Reţeaua Naţională Ştiinţifico - Educaţională 

RENAM.  

Operator National de Roaming (NRO - National Roaming Operator) este NREN-ul 

RENAM care este membrul consorțiului GEANT și a semnat Declaraţia de politici 

http://www.eduroam.md/
https://www.eduroam.org/downloads/docs/GN3-12-192_eduroam-policy-service-definition_ver28_26072012.pdf
https://www.eduroam.org/downloads/docs/GN3-12-192_eduroam-policy-service-definition_ver28_26072012.pdf
https://www.eduroam.org/downloads/docs/GN3-12-192_eduroam-policy-service-definition_ver28_26072012.pdf


a Confederaţiei Europene eduroam (European eduroam Confederation Policy 

Declaration) și aderat la Confederația Europeană eduroam din 14 Martie 2012 prin 

decizia GEANT NREN PC (la ședința NREN Policy Committee în Munich 14 

Martie 2012).  

 

Vezi documentul de definire a serviciului eduroam „eduroam Service Definition” 

pentru o descriere a rolurilor şi responsabilităţilor structurilor implicate în operarea 

şi administrarea serviciilor eduroam. 

 

1.3 Cerinţe preliminare pentru aderarea la Federaţie Naționale eduroam  

 

 La Federaţia Națională eduroam pot adera organizaţiile care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

- Organizația acceptă şi semnează Declaraţia de aderare  la Federaţia 

Naționale eduroam (Anexa A), angajîndu-se astfel să o respecte. 

- Organizația operează serviciul eduroam în cadrul federaţiei în baza 

cerinţelor operaţionale şi tehnice pentru participarea instituţiilor, aşa cum 

este definit în Secţiunea 2.1 a Documentului „MD Eduroam Policy”. 

- A îndeplinit tabelele din Anexa B specificând rolul instituţiei în cadrul 

federaţiei (SP / IdP sau ambele), numele de domen (realm) pe care-l 

gestionează (acesta trebuie să fie un nume de domen existent şi fiind propriu 

al instituţiei în cauză). Dacă instituţia doreşte a fi IdP, dar din careva motive 

deleghează altă instituţie pentru a-i menţine baza de date a utilizatorilor 

trebuie să specifice în tabel numele instituţiei delegate, aceasta din urma 

trebuie deja să fie membru al federaţiei cu rolul de IdP şi să aibă server 

radius, care să funcţioneze conform cerinţelor din „MD Eduroam Policy”. 

 

Dacă echipa tehnică  a NRO confirmă că instituţia a semnat acordul de aderare şi 

se conformează cerinţelor tehnice pentru rolul ales (Home Institution (IdP) sau 

Visited Institution (SP) sau ambele), Consiliul de Administrare RENAM aprobă 

aderarea instituţiei la federaţie.  

Această decizie va fi afişată pe pagina web oficială al Federaţiei Naționale 

eduroam (www.eduroam.md). 

1.4 Retragerea din Federaţia Națională   

 

Orice membru al Federaţie Naționale eduroam poate părăsi federaţia în orice 

moment prin notificarea privind intenţia de a ieşi din federaţie cu 3 luni înainte. 

Această perioadă de notificare este stabilită pentru asigurarea că toate detaliile 

https://www.eduroam.org/downloads/docs/GN3-12-192_eduroam-policy-service-definition_ver28_26072012.pdf


tehnice pot fi soluţionate în timp util (actualizarea site-urilor web, a serverelor de 

nivel superior, etc.) 

 

În caz de încălcare gravă a politicilor eduroam, Operatorul National de Roaming 

are dreptul de a exclude un membru de la orice participare viitoare la Federaţia 

Națională eduroam.  

 

2. Anunţul de schimbare a politicii  

 

Toate schimbările de politici vor fi anunţate în scris către toţi membrii Federaţiei 

Naționale eduroam cu preaviz de cel puţin trei luni înainte de a deveni efective.   



Anexa A: Declaraţia de aderare 
 
Institutul (Organizaţia) 

…………………….....................................................................................................

..................................................................................................................................... 

declară că doreşte să adere la Federaţia Națională  eduroam (MD) şi se angajează 

în implementarea serviciului eduroam conform documentului ”MD Eduroam 

Policy”. 

 

 

Semnat în numele Institutului (organizației) 

 

……………………………………………………………………… (denumirea 

organizației) 

 

 

La data  …………………………......................................... 

…………………….(data) 

 

De către  

…………………………………………………………………..(Semnătura) 

 

…………………………………………………………… (numele, prenumele) 

 

 

 

 

Semnat în numele NRO NREN RENAM: 

 

 

La data  …………………………………………………… 

……………………(data) 

 

De către  

…………………………………………………………………...(Semnătura) 

 

…………………………………………………………… (numele, prenumele) 



 

Anexa B:  

Tabelul cu date suplimentare 

Instituţia membru  
(Numele deplin RO si EN) 

Rol 
(IdP/SP/IdP+SP) 

REALM Delegat IdP 

 Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale 

 IdP+SP 
  

 idsi.md 
  

  
  

 Information Society Development Institute 

 

Tabelul cu datele de contact 

Adresa Localitate 

Numele de contact 
(Persoană fizicг şi 

de indicat 
partament) 

e-mail de 
contact 

tel. 
info 
URL 

Policy 
URL 

Str. Academiei 5a Or. 
Chişinău 

LTIC admin@idsi.md    

 

Adresa – Adresa juridică a instituţiei 

Localitate – Localitatea 

Numele de contact – Persoana şi  departamentul care se va ocupa de mentenanţa 

şi suportul serviciului eduroam 

E-mail de contact – adresa de e-mail pe care va putea fi contactat personalul 

responsabil de mentenanţa şi administrarea serviciului eduroam în cadrul instituţiei 

Tel. – telefonul de contact al personalului ce se va ocupa de mentenanţa serviciului 

Info URL – URL-ul la pagina instituţiei unde poate fi găsită informaţia despre 

serviciul eduroam implementat în cadrul instituţiei, conform ”MD Eduroam 

Policy”. 

Policy URL – URL-ul la pagina unde se afla versiunea semnata a acordului de 

aderare la federaţie. 


