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Valorificarea potenţialului cloud computing în EU/RO
Abordarea UMC
La baza conceptului de proiect stă principiul eficientizării
resurselor de cercetare prin realizarea unei infrastructuri
convergente care să ofere servicii în comune comunității
științifice.
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7%
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• Infrastructură de tip CLOUD capabilă să furnizeze servicii IaaS, PaaS, SaaS apte să sprijine
comunitatea științifică în activitățile de cercetare
• Facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică folosind
infrastrutura realizată în baza acordurilor de cooperare semnate între universitate și
instituțiile partenere
• Cresterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe schimbul de date între
universitățile partenere și alte entități cu activități de cercetare

Investiția va avea un impact esenţial în activitatea de cercetare/inovare, schimbând modul în care se desfăşoară cercetarea ştiinţifică, avantajând crearea de noi
locuri de muncă în domeniul cercetării.
Efectul scontat constă în creşterea calităţii şi actualităţii preocupărilor ştiinţifice şi tehnice ale universitățiii şi la stimularea cooperării cu alte instituţii de CDI,
inclusiv pe plan internaţional.
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eGuvernare, Interoperabilitate,
Securitate Cibernetică, Cloud
Computing, Open Data, Big
Data şi Media Sociale –
creşterea eficienţei şi reducerea
costurilor din sectorul public din
România prin modernizarea
administraţiei
al
Strategiei
Naţionale Agendă digitală, este
dată de tipicul investiţiei,
respectiv
investiţii
în
infrastructuri de tip CLOUD şi
infrastructuri masive de date.

Cercetarea a fost
dintotdeauna resursa

Cercetarea va deveni
resursa
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ADDRESING THE CYBERSECURITY IMPACTS OF THE CORONAVIRUS
OUTBREAK AS A CHALLENGE TO GLOBAL SOCIETY SECURITY
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Information security and cryptographic technologies
Cyber security of critical infrastructures in energy, transport and
services
Cyber security of industrial control systems
Cyber security of mobile devices and the associated risks of IoT,
International cyber security regulatory framework,
Vulnerabilities, Malware analysis and IT Forensic
Information Technology and Industry 4.0
Techniques and tools for cyber security assessment
Ethical hacking and security audit
Human factor, social engineering and cybercrime

Constanta Maritime
University

CMU develop a Master Program focused on Cyber Security and Risk Management in Maritime and Autonomous Operations
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In a thoroughly depressing conclusion for humanity, the humans made the same
choices as the computer 75 percent of the time.

Because
deep
neural
networks, cognitive AI,
and
trained
machine
language classifiers are
incredibly complex to
decipher,
the
trigger
mechanism for malicious
behaviors may be deeply
buried and impossible to
uncover through reverse
engineering practices.

Due to increased demand of
Cyber Security expertise all over
the world and taking care of the
Black Sea Basin special interest
we can conclude the needed
characteristics in only one stance:

Can AI do it
for us?

NO
in all it’s extended
meanings…

Source: Chaz Firestone, Zhenglong Zhou, Johns Hopkins' Department of Psychological and Brain Sciences
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