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Siguranța în funcționare a proceselor tehnologice sau manufacturiere a devenit o problemă 

stringentă pe care proprietarii și managerii acestora trebuie să o ia în mod serios și pragmatic 

în considerare.   
 
Cu toate că exista standarde ce statuează metodele, mijloacele, metodologiile, putine 

companii din țară au hotărât să fie complianțe. Desigur că sintagma “gradul de siguranță în 

funcționare îl fixeaxa proprietarul” a contribuit la aplicarea graduală a recomandărilor ce 

derivă din analiza siguranței funcționale (Functional Safety Assesment) sau din studiile de 

risc gen HAZOP sau LOPA.  
 
Trendul, bazat pe creșterea concurenței în câteva domenii, este crescător atunci când în afară 

de măsuri și mijloace de protecția muncii, se adoptă sisteme cu siguranță marita. Aceste 

sisteme denumite SIS (Safety Instrumented Systems) și categorisite in funcție de media 

timpului de funcționare între două defecțiuni în patru nivele (1-4) denumite SIL (Safety 

Instrumented Level) încep să fie proiectate și implementate în industrii ca petrol și gaze, 

rafinare, producție de energie dar și în toate procesele de producție din industria mijloacelor 

de transport cu precădere a fabricării automobilelor.  
 
Există însă mari lacune în cunoștințele participanților la proiectarea, analiza, concepția sau 

realizarea sistemelor care să asigure creșterea siguranței în funcționare și reducerea riscurilor. 

Aplicarea standardelor este deseori incompletă sau incorectă.  
 
Echipa SIS, care de mai bine de 10 ani proiectează, realizează și întreține sisteme SIS  de 

tipul Fire& Gas, Emergency Shutdown Systems și SIS vă stă la dispoziție cu o consultație 

gratuită. 
 
 

Studii de risc pentru procese tehnologice 

1. HAZID (Hazard Identification Study) este o analiză sistematică și multidisciplinară 

orientată pentru determinarea hazadurilor potențiale ce pot să apară în timpul proiectării sau 

a execuției unui obiectiv. Principalele obiective ale studiului sunt: 

• Identificarea evenimentelor sau accidentelor majore ce pot conduce la riscuri 

serioase și imediate asociate sănătății și siguranței personalului 

• Identificarea controlului situațiilor critice de siguranță și procedurilor de 

salvgardare deja incorporate în proiect care vor conduce la reducerea riscurilor sau a 

severității consecințelor aferente evenimentelor identificate 

• Evaluarea adecvantei oricăror soluții sau proceduri de siguranță 

• Evidențierea necesitații unor masuri adiționale de protecție sau recomandări 

a unor cai de limitare a consecințelor hazardurilor identificate 
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Solutie Cloud Computing si solutiile livrate de echipa SIS. 

Cloud computing este o opțiune populară pentru oameni și companii din mai multe motive, inclusiv 

economii de costuri, productivitate crescută, viteză și eficiență, performanță și securitate. 

Cloud computing este un termen general pentru orice implică furnizarea de servicii găzduite pe 

internet. Aceste servicii sunt împărțite în trei categorii sau tipuri principale de cloud computing: infrastructură 

ca serviciu ( IaaS ), platformă ca serviciu ( PaaS ) și software ca serviciu ( SaaS ). 

Un cloud poate fi privat, public sau hirid. Un cloud public ofera servicii oricui pe internet. Un cloud privat 

este o rețea proprietară sau un centru de date care furnizează servicii unui număr limitat de persoane, cu 

anumite setări de acces și permisiuni. Un cloud hybrid este o combinație de cloud-uri private și 

publice. Companiile care doresc să păstreze unele dintre datele lor confidențiale și informațiile generale ca 

publice vor opta pentru acest tip de cloud. 

 

Indiferent de tipul de serviciu, cloud computing oferă utilizatorilor o serie de funcții, inclusiv: 

 E-mail 

 Stocare, backup și preluare de date 

 Crearea și testarea aplicațiilor 

 Analiza datelor 

 Streaming audio și video 

 Livrarea de software la cerere 

 

 

 

Echipa SIS, care de mai bine de 10 ani proiectează, realizează și întreține sisteme SIS  de tipul Fire& Gas, 

Emergency Shutdown Systems și SIS vă stă la dispoziție cu o consultație gratuită. 

 

 

 

SOLUTII PCVUE 

OPERARE EFICIENTĂ DE LA DISTANŢĂ 

Partea a III-a 

https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS
https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/definition/Software-as-a-Service
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Edge computing este o paradigmă de calcul emergentă care se referă la o serie de rețele și dispozitive la sau în 

apropierea utilizatorului. Edge se referă la procesarea datelor mai aproape de locul în care sunt generate, permițând 

procesarea la viteze și volume mai mari, ceea ce duce la rezultate mai mari bazate pe acțiuni în timp real. 

 

 

Dispozitivele Edge sunt hardware fizic situat în locații la distanță la marginea rețelei, cu suficientă memorie, putere de 

procesare și resurse de calcul pentru a colecta date, a procesa acele date și a le executa aproape în timp real, cu ajutorul 

limitat din partea altor părți ale rețelei. reţea. 

 

 

Dispozitivele Edge necesită un fel de conectivitate la rețea pentru a facilita comunicarea dus-întors între dispozitiv și o 

bază de date într-o locație centralizată. Un dispozitiv edge este locul în care datele sunt colectate și procesate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edge computing poate completa un model de calcul hibrid, în special în cazul în care calculul centralizat este utilizat 

pentru: 

• calcularea sarcinii de lucru intensive 

• agregarea și stocarea datelor 

• inteligență artificială/învățare automată 

• coordonarea operațiunilor între zonele geografice 

• procesare back-end tradițională 

• vehicule autonome 

• realitate augmentată/realitate virtuală 

• orașe inteligente 

Edge Computing 
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Proiectul SmarTech - Un proiect R&D finanţat prin graturi 

norvegiene 

Proiectul SMARTech (Smart Microgrid Development Technology based on 

Digital Twin) răspunde cerințelor tranziției energetice la Smart Grid, pornind de 

la infrastructurile existente, cu implementarea de echipamente de producere a 

energiei regenerabile, soluții de stocare, strategii inteligente de consum, 

monitorizare și eficiență energetică. Dezvoltarea microrețelelor inteligente 

necesită o atenție deosebită, fiind necesară trecerea la conceptul de Microgrid 

Technology (MT). 

 

Acest proiect vine să sprijine producătorii de energie si să-și folosească mai 

eficient capitalizările. Ne propunem să proiectăm și să demonstrăm utilitatea 

SMARTech - tehnologia de dezvoltare pentru proiectarea, construcția, 

monitorizarea și controlul funcționării pe intreaga durată de viață a microrețelelor 

inteligente. 

 

Propunerea de proiect se încadrează în domeniile de interes abordate de Apelul de 

propuneri și se potrivește cu domeniile de interes abordate. Scopul proiectului 

este creșterea capacității de cercetare și dezvoltare „I. Energie regenerabilă, 

eficiență energetică și siguranță”. Se va proiecta o tehnologie pentru dezvoltarea 

microrețelelor inteligente, încorporând metode și instrumente, bune practici, 

mediu de modelare/simulare, formate standardizate, realizare modele Digital 

Twin pentru proiectare, construcție, operare și întreținere, aceasta activitate fiind 

o provocare importantă.Utilizarea unui sistem de control oferă flexibilitate în 

integrarea echipamentelor existente, mai vechi, cu noile tehnologii, minimizând 

investiția inițială. 

 

Proiectul va fi dezvoltat pe baza următoarelor activități principale: 

 Activitatea 1. Evaluarea inovaţiilor tehnologice şi analiza cerinţelor 

 Activitatea 2. Modelare și proiectare microrețele 

 Activitatea 3. Dezvoltarea modelului DT pentru prototip 

 Activitatea 4. Evaluare Real-life  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii accesaţi https://www.sis.ro// sau contactați echipa SIS la 

sis@sis.ro  sau chiar liderul de proiect – Gelu Florea la gelu.florea@sis.ro  
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