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Rezumat 

Participarea mediului romanesc de CDI la programele Agentiei Spatiale Europene (ESA) este unul din 

obiectivele importante ale Romaniei si una din misiunile principale ale Agentiei Spatiale Romane (ROSA) ca 

reprezentant al Romaniei la ESA (Legea 262/2011).  

Identificarea organizatiilor interesate si gestionarea competentelor, capabilitatilor de cercetare, a 

potentialului si facilitatilor care pot permite angrenarea institutelor, a universitatilor sau a mediului privat la 

programele si proiectele ESA de cercetare spatiala este astazi un proces complex care impune instrumente 

specifice. Modalitatile de “matching” intre “cererea” de cercetare si “oferta” de competente, facilitati si 

resurse au nevoie de un sistem interactiv, adaptiv, accesibil si controlabil, in care participarea Romaniei la 

programele ESA sa fie stimulata si gestionata corespunzator.  

Asa cum a fost specificat in propunerea de proiect, prin realizarea portalului RO-SPACE se doreste crearea 

unui spatiu dedicat stimularii participarii organizatiilor din Romania la proiectelor finantate in cadrul 

programelor ESA.  

In vedrea cresterii capabilitatii organizatiilor din Romania de a participa in programele si proiectele ESA, 

cunostintele, competentele si informatiile trebuie supuse unui proces foarte bine definit de promovare si 

valorizare a lor.  

Identificarea la nivel national a acestor entitati cu capabilitati reale de participare la programele si proiecte 

ESA de cercetare spatiala, face necesara si utila construirea unui instrument de centralizare si gestionare a 

potentialilor membri ai acestui nucleu colaborativ virtual concretizat intr-un portal web.  

Noutatea proiectului consta in identificarea, definirea si crearea unor algoritmi de filtrare si concatenare 

care sa asigure atat acel “matching” mentionat mai sus intre “cerere” (programe, proiecte, etc.) si “oferta” 

(competente, facilitati, infrastructura de cercetare etc.) cat si un “matching” intre potentialele organizatiile 

participante in vederea obtinerii unor competente care sa poata raspunde unor cereri complexe 

(parteneriate bazate pe complementaritate).  

Portalul este conceput astfel incat sa fie accesibil oricarei organizatii, in urma unui proces de inregistrare si 

validare si poata gazdui atat informatii privind entitatile din Romania cat si informatii despre programele si 

proiectele ESA sau ale altor organizatii finantatoare.  

Rolul colaborativ al portalului este dat de algoritmii de corelare a “cererii” cu “oferta”, precum si de 

mecanismele de actualizare a informatiilor puse la dispozitie de ESA sau alte organizatii finantatoare cu cele 

puse la dispozitie de potentialii actori implicati. 

Portalul RO-SPACE va fi construit ca un instrument de “management, tranzactionare si promovare” a 

valorilor imateriale si a activelor necesare cercetarii si productiei, corelat cu oportunitatile de colaborare in 

programele si proiectele ESA, intr-o prima etapa, urmand sa fie extins si pentru alte programe si proiecte 

nationale si internationale.  

Portalul asigura instrumentul de a crea si gestiona parteneriate in scopul realizarii unor produse si servicii 

complexe. Dinamica generata de aceast instrument asigura suportul in elaborarea unei strategii coerente in 

domeniu si va permite o foarte rapida promovare si valorizare a cercetarii-dezvoltarii in domeniul spatial 

prin: 
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- stimularea participarii organizatiilor romanesti la programele ESA; 

- asigurarea datelor de intrare pentru strategia nationala in domeniul spatial (competente, resurse, 

facilitati etc.);  

- atragerea tinerilor cercetatori in programele de cercetare printr-o diseminare larga si structurata a 

informatiilor; 

- valorizarea rapida a produselor cercetarii romanesti in domeniul spatial prin asigurarea suportului 

informational bidirectional (Romania-ESA). 

1 Obiective 

Obiectivele principale ale proiectului: 

- crearea unei baze de date, structurate, a organizatiilor din Romania care isi desfasoara activitatea in 

domeniul spatial; 

- asigurarea unui “output” care sa constituie date de intrare (ipoteze) pentru strategia nationala in 

domeniul spatial;  

- asigurarea unui instrument de informare in timp real legat de oportunitatile de colaborare in programe 

si proiecte internationale (in particular ale ESA). Infomatia va avea un caracter bidirectional asigurand 

organizatiilor din Romania date despre programe si proiecte iar organizatiilor finantatoare date despre 

organizatiile din Romania (competente, resurse, facilitati etc.). 

Totodata au fost identificate o serie de obiective derivate: 

- incurajarea activităților de cercetare-dezvoltare, productie, pregatire, consultanta etc. realizate în 

parteneriat, prin identificarea, definirea si crearea unor algoritmi de corelare, filtrare si concatenare 

care sa asigure atat un “matching” intre “cerere” (programe, proiecte, etc.) si “oferta” (competente, 

facilitati, infrastructura de cercetare etc.) cat si un “matching” intre potentialele organizatiile 

participante in vederea obtinerii unor competente complexe care sa poata raspunde unor cereri 

complexe (parteneriate bazate pe complementaritate); 

- integrarea cercetării din România la evoluția si cerinţele mediului european si international de cercetare 

in domeniul spatial, prin formarea unor grupuri de cercetare bazate pe complementaritati;  

- stimularea implicarii in activitati de cercetare-dezvoltare a organizatiilor din mediul privat, în vederea 

realizării de activităţi care să exploateze avantajul competitiv al acestora;  

- dezvoltarea infrastructurii si capacitatii ROSA de promovare a potentialului roman in activitati europene 

si internationale de cercetăre-dezvoltare si transfer de tehnologie (in particular in relatia cu ESA); 

- accelerarea valorizarii rezultatelor cercetarii, concretizata prin transformarea rapida a inovatiei in 

valoare financiara. 
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2 Aspecte tehnice privind definirea cerintelor si implementarea 

platformei colaborative RO-SPACE 

2.1 Identificarea potentialilor participanti si definirea comunitatilor  
La nivelul anului 2014 au fost identificate un numar de 114 organizatii cu activitate in domeniul spatial. La 

sfarsitul anului 2016 lista a fost extinsa la un numar de 141 de organizatii fara ca lista propusa sa fie 

exhaustiva  

Organizatiile identificate au fost clasificate in trei comunitati distincte:  

- comunitatea CERCETARE au fost incadrate acele organizatii care fac parte din sistemul national de CDI, 

legal constituite avand particularitatea specifica temei proiectului - ca desfasoara activitate in domeniul 

spatial, aerospatial si domenii conexe (Institute Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare; Institute, 

centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane; Institute de cercetare-dezvoltare ale 

academiilor de ramura; Institute sau centre de CDI organizate in cadrul societatilor nationale, 

companiilor nationale si regiilor autonome; Organizatii non-guvernamentale avand ca obiect de 

activitate cercetarea-dezvoltarea); 

- comunitatea ACADEMIC/UNIVERSITAR au fost incadrate acele organizatii care fac parte din sistemul de 

invatamant superior sau alte forme de invatamant similar acreditate (Universitati de stat si particulare, 

colegii, alte forme de pregatire acreditate, inclusiv centre de cercetare/excelenta cu sau fara 

personalitate juridica care functioneaza in cadrul universitatilor); 

- comunitatea INDUSTRIE au fost incadrate acele organizatii constituite ca societati comerciale care ofera 

produse si/sau servicii (entitati organizate ca societati comerciale care furnizeaza produse/servicii in 

domeniile spatial, aerospatial sau domenii conexe). 

 

Identificarea potentialilor participanti, gruparea lor pe comunitati si identificarea particularitatilor specifice 

relevante necesare integrarii in cadrul platformei colaborative s-a facut prin:  

- consultarea bazelor de date din programe nationale de cercetare in domeniul spatial (AEROSPATIAL, 

SECURITATE, CEEX, STAR etc.);  

- consultarea EMITS (Electronic Mail Invitation to Tenders System) administrat de Agentia Spatiala 

Europeana (ESA);  

- discutii informale cu reprezentantii ESA; 

- discutii informale cu reprezentantii organizatiilor din Romania. 

 

Totodata, s-a avut in vedere, identificarea nivelului de “confidenta” acceptat privind categoriile de 

informatii pe care reprezentantii legali ai companiilor sunt dispusi sa le faca publice intr-un astfel de mediu 

colaborativ.  

 
Pe baza informatiilor obtinute, cu acordul reprezentantilor legali ai organizatiilor, la sfarsitul anului 2015 a 
fost publicat catalogul “Space Activities in Romania 2014-2015”, ISBN 978-974-0-20264-9. 
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2.2 Definirea structurii bazei de date 
In vederea crearii structurii bazei de date -„core data base”- au fost identificate/definite: 

informatiile cu carcater general (sigla, denumire organizatie, numar inregistrare la Registrul Comertului, CUI, 

adresa, tel., fax, e-mail, pag. web, date info./contact reprezentant legal, date info./contact persoana de 

contact, scurta descriere a organizatiei) precum si  

particularitatilor specifice fiecarei comunitati - expl. comunitatea CERCETARE (tipul activitatii conform 

clasificarii CAEN; tipul activitatii conform clasificarii UNESCO; domeniul de activitate conf. domeniilor 

prevazute in ESA Technoloy Tree, gama de produse si servicii; date referitoare la resursa umana; facilitati de 

cercetare; facilitati de productie; acreditari; proiecte CDI relevante; proprietate intelectuala). 

 
Diagrama bazei de date 
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2.3 Aspecte privind functionalitatea platformei colaborative 
Portalul a fost creat astfel incat sa asigure functionalitati de baza precum: 

- sa fie un sistem accesibil prin tehnologie web; 

- sa prezinte o pagina de logare, pentru acces; 

- administrare functionalitatilor se face pe drepturi de acces user/parola si rol in sistem; 

- sa asigurea crearea de categorii de utilizatori cu perimisiuni distincte de vizualizare si accesare a 

platfomei (expl. administrator/ operator date/vizitator); 

- asigura accesul participantilor in platforma pentru introducerea datelor de baza precum si actualizarea 

acestora; 

- asigura functionalitati de cautare si de regasire bazat pe criteriile definite; 

- asigura functionalitati de tip “alertare” participanti; 

- asigura securitatea si integritatea datelor. 

 

2.4 Aspecte privind altgoritmii de “matching” 
Sistemul asigura un proces de cautare/gasire automata a potentialilor participanti la diferitele proiecte 
definite in sistem. Scopul este de a asigura o participare facila/informata a Comunitatii de Cercetare din 
Romania la proiectele ESA, printr-o automatizare a procesului de identificare a oportunitatilor de participare 
pentru companiile inregistrate in sistem prin notificarea acestora. 
 
Algoritmul de “matching” se va face luand in considerare atat date caracteristice “ofertei” (expl. ESA 
Technology Tree; program reference; keywords proiect etc.) cat si date caracteristice potentialului 
“ofertant” (ESA Technology Tree; keywords; cod CAEN / UNESCO; keywords pentru domeniul de activitate; 
keywords facilitate; acreditari etc.) 
 
Procesul de “matching” este astfel creat incat permite: 
- selectare criteriilor de matching in functie de datele disponibile disponibile; 
- schimbarea criteriilor de matching prin optinuni de selectare/deselectare criterii disponibile; 
- notificare potentiali participanti identificati prin serviciul de posta electronica (e-mail); 
- Salvarea Notificari in lista Notificari, pentru o vizializare / analiza urmatoare a notificarilor trimise catre 

diferiti participanti, per diferite proiecte 
 

Diagrama procesului de “matching” 
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Sistemul este unul de tip adaptiv asigurand posibilitatea implementarii de facilitati suplimentare si 
imbunatatiri ale algoritmului de matching (expl. notificare automata participanti potentiali bazat pe “criterii 
standard” predefinite de matching, ponderarea criterilor de matching si generare “scor” participanti 
potentiali, notificari multiple la diverse perioade etc.) 
 

2.5 Instalarea si setarea mediului de dezvoltare 
In vederea dezvoltarii platformei colaborative RO-SPACE s-a instalat si setat mediul de dezvoltare bazat pe 

platforma ARCHIBUS Web Central versiunea 21.3 si aplicatia Service Desk cu baza de date MS SQL Server 

2008 R2. 

Serverului gazda i-a fost atribuita adresa web interna (adresa privata) http://192.168.1.76:8080/archibus  si 

a fost definit un utilizator cu drepturi de administrator AFM.  

Ca mediu suport pentru instalarile software ARCHIBUS este utilizata o masina virtuala cu urmatoarea 

configuratie: 1 x Procesor Intel Xeon 2.8 GHz, Sistem de Operare MS Windows XP 64-bit SP2, 1GB RAM, HDD 

25GB. 

Instalarea mediului de dezvoltarea a debutat cu generarea masinii virutale avand caracterisiticile de mai sus. 

Dupa generarea acesteia si instalarea MS SQL Server, in lista de proiecte a serverului s-a adaugat un nou 

proiect ARCHIBUS. 

Serverul de aplicatii s-a instalat conform procedurii indicate de producator. Web Central foloseste drept 

componenta standard de servleturi JEE, serverul de aplicatii existent. Ca urmarea a acestei caracterisitici 

instalarea ARCHIBUS Web Central s-a facut in conformitate cu documentatia care vine cu serverul de 

aplicatii, care acopera informatii despre securitatea JEE si integrarea cu serverele web.  

 

2.6 Proiectarea spatiului colaborativ (functionalitati si interfete grafice) 
Au fost definite functionalitatile si interfetele grafice care vor fi disponibile utilizatorilor in cadrul platformei 

colaborative RO-SPACE.  

Platforma colaborativa este dezvoltata folosind aplicatia ARCHIBUS Web Central (versiune demo), utilizatorii 

putand sa o acceseze acceseze utilizand un browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome).  

Au fost definite functionalitati privind: 

- autentificarea utilizatorilor (inregistrarea utilizatorilor noi; validarea utilizatorilor inregistrati; 

autentificarea unui utilizator inregistrat si validat; elemente privind securitatea accesarii platformei); 

- initializare ale aplicatiei (interfata administrator; definirea rolurilor; definirea utilizatorilor; 

- procesul Background Data (definirea comunitatilor; definirea particularitatilor specifice comunitatilor; 

- administrarea proiectelor (definirea si administrarea proiectelor; actualizarea datelor unui proiect; 

elemente de relationare “participant-proiect”); 

- altgorimi de identificare (posibili participant) si “matching” (participant-proiect); 

- notificare automata si/sau la cerere; 

- procesul de raportare. 

 

 

 

http://192.168.1.76:8080/archibus
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2.7 Elaborarea modelului experimental 
Pe baza cerintelor functionale, a structurilor si a parametrilor posibili de clasificare precum si a elaborarii 

structurii bazei de date, s-a dezvoltat modelului experimental pentru platforma colaborativa RO-SPACE. 

 
Au fost derulate activitati privind: 
- implementarea functionalitatilor si configurarea spatiului colaborativ; 
- incarcarea datelor test in vederea testarii functionalitatilor dezvoltate;  
- demonstrarea operabilitatii prototipului. 

2.7.1 Implementarea functionalitatilor 

 
Au fost implementate functionalitati privind: 

- autentificarea utilizatorilor: inregistrarea si validarea unui utilizator nou; autentificarea unui utilizator 

inregistrat; elemente privind securitatea accesarii platformei; 

- definirea datelor de initializare ale aplicatiei: procesul de administrare (definirea rolurilor; definirea 

utilizatorilor 

- procesul de Background Data: definirea comunitatilor si elementelor specific fiecarei comunitati; 

- administrarea proiectelor: definirea si administrarea proiectelor; actualizarea datelor unui proiect; 

modul in care un participant poate aplica pentru un proiect; identificare a potentialilor participant;  

- altgoritmii de “matching”; 

- servicii de notificarea automata si/sau la cerere; 

- procesul de raportare. 

 
Fereastra logare in platforma colaborativa 
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Interfata de validare a unui utilizator nou 

 
 
 

Interfata pentru definirea rolurilor in cadrul platformei 

 

Interfata pentru definirea utilizatorilor in cadrul platformei 
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Interfata pentru definirea comunitatilor de participanti 

 

 

Interfata pentru definirea unei organizatii (participant) 
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Interfata pentru definirea unei proiect 

 

 

Interfata pentru actiuni de matching si cautare 
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Interfata pentru actiuni de tip notificare 

 

 

3 Activitati de diseminare 

Activitati de diseminare si de consultare cu reprezentantii comunitatii stiintifice referitor la functionalitatile 

platformei colaborative au fost desfasurate cu ocazia: 

- 3rd IAA Conference on Space Systems as Critical Infrastructure, 21-22 august 2014 Mamaia. 
Organizatori: Agentia Spatiala Romana (ROSA) si International Academy of astronautics (IAA) 

- Copernicus Services in the Sentinel Era - Benefits for Eastern Europe, 9-10 octombrie 2014, Bucuresti. 
Organizatori: Ministrul Educatiei Nationale (MEN), Agentia Spatiala Europeana (ESA), Agentia Spatiala 
Romana (ROSA), EURISY, Comisia Europeana 

- Produse si Servicii Legate de Aplicatiile Spatiale - InfoDay, 28 octombrie 2014, Bucuresti. Organizatori: 
Agentia Spatiala Europeana (ESA) si Agentia Spatiala Romana (ROSA) 

- Briefing on the 3rd Call for Outline Proposals under the European Space Agency’s Romania Industry 
Incentive Scheme, 19 noiembrie 2014, Bucuresti. Organizatori: Agentia Spatiala Europeana (ESA) si 
Agentia Spatiala Romana (ROSA); 

- 4th IAA Conference on Space Systems as Critical Infrastructure, 6-7 august 2015 Mamaia. Organizatori: 
Agentia Spatiala Romana (ROSA) si International Academy of astronautics (IAA) 

- Earth Observation Industry Day, 26 noiembrie 2015, București. Organizatori: Agentia Spatiala Europeana 
(ESA) si Agentia Spatiala Romana (ROSA); 

- Romanian Space Week - RSW - editiile 2015, 2016. Organizator: Agentia Spatiala Romana (ROSA); 
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- intalniri cu reprezentantii industriei, comunitatii stiintifice si academice: Univ. Alexandru Iona Cuza, Iasi 
(05.07-08.07); Academia Fortelor Terestre, Sibiu (29.08-3.09.2016), Univ. de Vest, Timisoara (7.11-
11.11.2016). 
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