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Federația EGI https://www.egi.eu/federation/

EGI
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Cuprinde Fundația EGI + centre de date care oferă resurse de calcul și de stocare pt. CDI. 

Peste 250 de centre din UE, America de Nord, America Latina, Africa, Asia-Pacific.

Fundația EGI https://www.egi.eu/about/egi-foundation/

Entitatea legală care coordonează și dezvoltă infrastructura EGI împreună cu centrele.

Fundație non-profit înființată în 2010 in Amsterdam. 

Consiliul EGI https://www.egi.eu/about/egi-council/

Supervizează Fundația EGI și definește direcțiile strategice ale EGI.

24 de membri (20 de state și 4 organizații internaționale) + 3 participanți asociați. 



Înainte de EOSC Federația EGI furniza/dezvolta deja servicii utile implementării acestuia

❑ CALCUL

▪ Calcul Cloud

▪ Containerizare (Docker)

▪ Calcul High-Throughput

▪ Management de resurse

❑ APLICAȚII

▪ Stocare online (distribuită)

▪ Notebooks (instrument de

analiza interactivă a datelor

folosind resurse EGI și

tehnologie JupyterHub)

❑ STOCARE DE DATE

▪ Stocare online

▪ Transfer de date

▪ DataHub (managementul

seturilor de date stiintifice

din surse diferite).

EGI: Catalog de servicii

❑ SECURITATE

▪ AAI Check-in (conecteaza 

furnizorii de identitate 

federalizati cu furnizorii de 

servicii EGI)

❑ TRAINING

▪ FitSM (standarde pentru 

management servicii IT)

▪ ISO 27001 (securitate info.)

▪ Infrastructură de training



❑ Motivul principal de-a lungul ultimei decade: participarea RO la colaborarea WLCG

Motivele participării RO în Federația EGI 

Federația EGI furnizează servicii esențiale pentru utilizarea infrastructurii distribuite a WLCG:

contorizarea activității (accounting); gestionarea atributelor (ex. VO-uri); baza de date a configurațiilor

(GOCDB); serviciul de transfer de date; serviciul helpdesk; portal operațiuni; coordonarea securității,

stocare online; software validat pentru infrastructura EGI (ex. middleware); etc.

Beneficiari direcți: participanții la WLCG (IFIN-HH, ISS, UPB, UAIC, ITIM).

❑ Participarea RO în proiecte EU de e-infrastructură și proiecte de CDI dependente de
infrastructura IT europeană.

Succesoarele proiectelor EGEE, EGI-Inspire, etc.



Integrating and managing services for the European Open Science Cloud

Proiectul EOSC-hub

SCOP: Crearea punctului central de acces al cercetătorilor UE la serviciile EOSC ("The Hub")

A contribuit cu realizări în următoarele direcții ale Foii de parcurs pentru implementarea EOSC:

❑ Arhitectura: proiectul este integrator de servicii, realizând un cadru de management al serviciilor

oferite de diferiții furnizori

❑ Date: realizează un Marketplace, prin care pot fi găsite și accesate datele acreditate FAIR

❑ Servicii: definește un proces de management al portofoliului de servicii

❑ Reguli de participare: colaborează cu parteneri și proiecte externe pentru stabilirea politicilor

OBIECTIVE / REALIZĂRI: (EOSC Portal, împreună cu OpenAIRE, eInfraCentral, EOSCpilot)

❑ Catalog pentru accesul la portofoliul de produse, resurse și servicii

❑ Integrarea și adoptarea de standarde de interoperabilitate pentru furnizorii de servicii

❑ Consolidarea e-Infrastructurii prin îmbunatățirea capabilităților și a calității serviciului

❑ Lărgirea accesului la servicii pentru toate grupurile de utilizatori

❑ Realizarea unei rețele distribuite de experți și operatori de servicii

❑ Creșterea capacității de inovare a infrastructurilor de cercetare



Suportul EGI pentru implementarea EOSC



Advanced Computing for EOSC (2021-2023)

Proiectul EGI-ACE

SCOP: Implementarea Platformei de Calcul a EOSC și contribuția la EOSC Data Commons prin

furnizarea de platforme de calcul integrate, data spaces și instrumente ca o soluție integrată, aliniată la

proiectele majore europene de cloud federativ si inițiative HPC.

OBIECTIVE:

❑ Realizarea Platformei de Calcul a EOSC

❑ Contribuția la implementarea Strategiei EU de Date și a EOSC Data Commons, pentru suportul

spațiilor de date Green Deal și Health, cercetării fundamentale, științelor sociale și umaniste

❑ Integrarea Platformei de Calcul EOSC cu Portalul EOSC și EOSC Core

❑ Contribuție la realizarea unui OSC global

❑ Extinderea cererii de EOSC în diferite sectoare și discipline

Platforma de Calcul a EOSC se va baza pe infrastructura Federației EGI și va oferi servicii marilor

infrastructuri și comunități de utilizatori care au fost implicate anterior în proiectul EOSC-hub.



EGI-ACE at a glance

https://www.youtube.com/watch?v=Zx_tP9_RWl4 

Prezentare video:



EGI-ACE: Participare RO în WP3

aa



EGI-ACE: Participare RO în WP7.3

WP7.3 HPC integration

OBIECTIV

Studiu si elaborarea de recomandari privind interoperabilitatea sistemelor HPC cu platforma EOSC

Compute Cloud.

○ cum vor fi prezentate sistemele HPC in platforma cloud

○ cum vor interactiona utilizatorii cu sistemele HPC

Explorarea unor cazuri cu cerinte combinate de HPC si cloud pentru simplificarea portabilitatii

diferitelor aplicatii intre diferite servicii de calcul disponibile prntru utilizatorii EOSC



EGI-ACE: Participare RO în Use Cases

PLATFORMA DE CALCUL EOSC creată prin EGI-ACE oferă acces la infrastructură și servicii, suport

pentru utilizatori și training, gratuite pentru utilizatori, prin call-uri de Use Cases.

Costurile furnizorilor de servicii sunt sponsorizate de Comisia Europeană și de agenții finanțatoare

naționale.



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !



Contact: egi-ace-po@mailman.egi.eu

Website: www.egi.eu/projects/egi-ace

Thank you!

EGI Foundation

@EGI_eInfra

EGI-ACE receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and 
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