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1. Organizarea Confederaţiei
Confederaţia Europeană eduroam oferă cadrul necesar pentru organizarea
serviciilor europene eduroam.
Utilizarea eduroam este restricţionată la nivelul comunităţii închise deservită de
Reţeaua Naţională Ştiinţifico-Educaţională NREN (National Research and
Education Network) conform politicilor lor naţionale.
Serviciul European eduroam este definit în Documentul de definire a serviciului
eduroam.
A se face referinţă la Documentul de definire a serviciului cînd este citită această
Declaraţie de politici.
În particular, a se vedea Secţiunea 2: elemente de servicii pentru o descriere a
elementelor care alcătuiesc serviciul şi Secţiunea 2: Organizarea Serviciului pentru
o descriere a structurii serviciului
1.2 Membrii şi structura Confederaţiei Europene eduroam
Membrii Confederaţiei Europene eduroam sunt organizaţiile responsabile de
operarea serviciului naţional de roaming.
Aceşti Operatori Naţionali de Roaming (NRO) (National Roaming Operator) sunt,
în cele mai multe cazuri, NREN-uri participante în proiectul GEANT.
Dacă un NRO nu este NREN, atunci NRO-ului i se solicită să stabilească o relaţie
bine definită cu un NREN.
A se vedea Documentul de definire a serviciului eduroam pentru o descriere a
rolurilor şi responsabilităţilor structurilor implicate în operarea şi guvernarea
Confederaţiei Europene eduroam.

1.3 Cerinţe preliminare pentru aderarea la Confederaţie
NRO-urile, în numele federaţiilor naţionale de roaming, pot adera la Confederaţia
Europeană eduroam dacă:
- Federaţia naţională de roaming acceptă şi semnează Declaraţia de aderare a
Confederaţiei Europene eduroam (Anexa A), angajîndu-se astfel să o
implementeze
- Federaţia naţională de roaming operează serviciului eduroam în cadrul
federaţiei în baza cerinţelor operaţionale şi tehnice pentru participarea
federaţiilor, aşa cum este definit în Secţiunea 6 a Documentului de definire a
Serviciului European eduroam.
Dacă echipa operaţională (OT) (Operations Team) confirmă că federaţia a semnat
acordul de aderare şi se conformează cerinţelor tehnice pentru participarea
federaţiilor, grupul de coordonare (SG) (S... G...) poate, în numele NREN PC
(P...C...), să aprobe aderarea federaţiei la Confederaţie.
Acest lucru va fi anunţat pe pagina web oficială a serviciului eduroam.
Documentul semnat se va păstra de către GEANT Association în numele
Confederaţiei Europene eduroam.
1.4 Ieşirea din Confederaţie
Orice membru al Confederaţiei Europene eduroam poate părăsi confederaţia în
orice moment prin notificarea privind intenţia de a ieşi din confederaţie cu 3 luni
înainte. Această perioadă de notificare este stabilită pentru asigurarea că toate
detaliile tehnice pot fi soluţionate în timp util (actualizarea siteurilor web, a
serverelor de nivel superior etc.)
În caz de încălcare gravă a politicilor eduroam, NREN PC are dreptul de a exclude
un membru de la orice participare viitoare la Confederaţia eduroam.
2. Anunţul de schimbare a politicii
Toate schimbările de politici vor fi anunţate în scris către toţi membrii
Confederaţiei cu preaviz de cel puţin trei luni înainte de a deveni efectivă.

Anexa A: Declaraţia de aderare
Operatorul Naţional de Roaming (NRO) în numele federaţiei sale naţionale de
roaming declară, cu respect pentru alte federaţii participante în Confederaţia
Europeană eduroam că doreşte să participe/aderela Confederaţia Europeană
eduroam şi se angajează pentru implementarea serviciului eduroam conform
Declaraţiei de politici a Confederaţiei Europene eduroam şi Definirea Serviciului
European eduroam.

Semnat în numele NREN:
……………………………………………………………………… (denumire
NREN)
……………………………………………………………………………….(ţara)
La data ……………………………………………………
…………………….(data)
De către
…………………………………………………………………..(Semnătura)
…………………………………………………………… (numele scris cu
majuscule)

Semnat în numele NRO:
………………………………………………………………………(denumire
NRO)
La data ……………………………………………………
……………………(data)
De către
…………………………………………………………………...(Semnătura)
…………………………………………………………… (numele scris cu
majuscule)

