Comunicat de presă
Data 31.12.2021

Lansarea proiectului „ CYMAROP – Centrul operațional, educațional si de cercetare
în securitate cibernetica maritimă si operare autonoma”
„PARTENERIATUL DINTRE GMB COMPUTERS SRL SI UNIVERSITATEA MARITIMA DIN
CONSTANTA”, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „CYMAROP – Centrul
operațional, educațional si de cercetare în securitate cibernetica maritimă si operare autonoma”,
cod MySMIS 151003, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară
1:”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1.: “Promovarea investițiilor în
cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și
dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice,
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă,
precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de
validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”.
Valoarea totală a proiectului este de 8.001.499,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 5.336.178,94 lei.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Obiectiv specific nr. 1 - Construirea unui centru de cercetare si educațional, înzestrat cu
echipamente hardware si software de înalt nivel tehnologic, in vederea desfășurării
activităților de cercetare industriala si dezvoltare experimentala de soluții inovative pentru
securitatea cibernetica in sectorul maritim si sectoarele conexe.
2. Obiectivul specific nr. 2 - Construirea unui centru operațional de tip SOC (Security
Operations Centre) la nivelul GMB Computers SRL, înzestrat cu capacitate hardware si
software de ultima generație, care sa permită companiei sa își diversifice portofoliul de
servicii prin introducerea a trei servicii inovative noi de securitate cibernetica, bazate pe
rezultatele cercetării desfășurate prin parteneriat cu Universitatea Maritima din Constanta.
3. Obiectiv specific nr. 3 - Creșterea capacitații de comercializare a companiei GMB
Computers SRL pentru cele trei servicii de securitate cibernetica dezvoltate pe baza
rezultatelor cercetării in parteneriat cu Universitatea Maritima din Constanta, prin
certificarea personalului tehnic, cunoașterea pieței si activități de marketing
Durata de implementare a proiectului este de 22 luni: respectiv de la data 31.12.2022 până la
data 31.10.2023
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la : www.gmb.ro
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