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REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Obiectivul strategic al proiectului CONDEGRID este coordonarea, operarea, actualizarea, si 

mentenanta sistemului national de resurse si servicii cu care Federatia Romana Tier-2 RO-LCG 

participa la gridul de calcul LHC (LHC Computing Grid – LCG), conform prevederilor 

Memorandumului de Intelegere (MoU) incheiat intre CERN si Romania in anul 2006. Proiectul 

asigura principala sursa de finantare pentru sustinerea contributiei RO-LCG la suportul 

computational offline pentru trei dintre experimentelor LHC din cadrul colaborarii Worldwide LHC 

Computing Grid (WLCG) – ALICE, ATLAS si LHCb. Scopurile sale principale sunt dezvoltarea si 

optimizarea infrastructurii existente a RO-LCG in conformitate cu evolutia cerintelor LCG, oferirea 

unor servicii grid de calitate experimentelor LHC, precum si implementarea de solutii tehnice noi 

pentru stocarea, transferul, procesarea si analiza datelor achizitionate de la acceleratorul LHC. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: 

O1. Indeplinirea angajamentului anual privind resursele de calcul dedicate experimentelor LHC  

O2. Realizarea nivelelor minime de disponibilitate a serviciilor grid conform cerintelor MoU  

O3. Definirea si implementarea strategiei RO-LCG pe termen mediu  

O4. Implementarea si operarea instrumentelor de monitorizare si contorizare a activitatii grid  

O5. Adoptarea de noi tehnologii pentru cresterea eficientei serviciilor  

O6. Training si suport tehnic pentru personalul grid si utilizatori  

O7. Diseminarea si promovarea activitatilor RO-LCG si a rezultatelor proiectului 

Pe langa furnizarea de resurse de calcul si de stocare de date pentru suportul computational continuu 

al programului de cercetare din cea de-a doua etapa de functionare a LHC (Run 2), proiectul isi 

propune sa sustina procesul de adaptare a federatiei RO-LCG la noile paradigme de calcul generate 

de procesul global de upgrade desfasurat de experimentele LHC. 

Analiza evolutiei estimate a cerintelor experimentelor si a modelelor lor computationale, a costurilor 

generate de acest proces, si a situatiei actuale a centrelor RO-LCG va conduce la elaborarea unei 

strategii pe termen mediu a RO-LCG si, in concordanta cu aceasta, la redefinirea rolurilor centrelor 

sale grid. 

Strategia elaborata va imbunatati semnificativ vizibilitatea si integrarea RO-LCG in cadrul 

colaborarii WLCG. 

 


