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1. Obiective Generale 

 

 Obiectivul proiectului de cercetare consta in realizarea integrata a sistemului complet mobil 

si flexibil de energizare, control, comunicatie, monitorizare functii biologice ai subiectilor umani, 

monitorizare perimetrala si de mediu, instalatii auxiliare de apa. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Evaluarea tuturor parametrilor economici, pentru identificarea cu precizie a țintelor de 

dezvoltare tehnologică și pentru minimizarea riscurilor de natură economică; 

- Crearea și menținerea continuă la zi a unei baze de date ce va conține informații cu privire 

la modificările tehnologice ale componentelor produsului, în vederea implementării în 

exclusivitate a soluțiilor tehnologice de vârf; 

- Maximizarea eficienței spațiului, prin realizarea unui sistem inovativ de împachetare 

compactă a echipamentelor utilizate, in vederea asigurarii unui transport usor al acestora 

catre locul de amplasare; 

- Dezvoltarea durabilă a procesului de producție, prin adoptarea celor mai noi soluții de 

eficiență energetică la întregul lanț de producție; 

- Inovația continuă, susținută de dialogul permanent cu clienții, pentru identificarea 

cerințelor acestora și pentru updatarea permanentă a portofoliului de servicii oferite; 

- Dimensionarea scalabilă a produsului pentru a se înlesni posibilitatea de adăugare la cerere, 

a unor de pachete de servicii de mentenanță, monitorizare și updatare continuă a soft-ului 

si echipamentelor; 

- Dezvoltarea unei structuri generale prin care utilizatorul final poate alege între mai multe 

alternative, pornind de la o opţiune de bază relativ ieftină a sistemului şi apoi adăugarea 

diverselor pachete de echipamente opționale, fiecare dimenisionate pentru a răspunde unor 

nevoi specifice; 

- Realizarea unei instalatii mobile si flexibile pentru amplasamente izolate atat in situatii de 

urgenta cat si pentru destinatii speciale intr-o perioada de 27 de luni; 

- Proiectarea si cu un puternic accent inovativ in ceea ce priveste protectia mediului, 

flexibilitatea alimentarii cu energie, managementul computerizat al resurselor, comunicatii 

interne si externe, securitate perimetrala, iluminat si apa precum si biomonitorizarea 

subiectilor umani cu potential de risc; 

- Dezvoltarea sistemului prin utilizarea unor tehnologii de ultima ora in ceea ce priveste 

versatilitatea in aplicare si cerintele de operare in conditii extinse de mediu, perfect 

adaptate impachetarilor optimale in containere de transport; 

- Dezvoltarea unei infrastructuri suport: containere de transport, sistem suport pentru 

panourile solare, catarg segmentat pt turbina eoliana, adecvate impachetarii si usor de 

desfasurat in amplasament; 

- Adoptarea unei solutii constructive orientata spre adaptarea cerintelor tehnice ale 

produsului la potentialul de risc din tara: inundatii, cutremure, alunecari de teren. 
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2. Rezumatul Etapei 

 

 

 

1. Realizare model experimental 

 Realizarea modelului experimental la scara, tinandu-se cont de scalabilitatea ansamblului, 

avand in componenta un minim necesar pentru energizare: 

- Turbina eoliana 

- 2 Panouri fotovoltaice 

- Generator pe benzina 

- Invertor, regulator de incarcare, baterii pentru stocarea energiei, panou de control. 

 La aceasta varianta, considerata ca fiind o varianta minima pentru energizare, in scopul 

testarii functionalitatii si a capacitatii acesteia s-au adaugat sistemele de telecomunicatii si de 

supraveghere perimetrala cat si sistemul de bio-monitorizare. 

 In acest fel am putut testa si sistemele conexe, pentru realizarea unui model experimental 

care depaseste varianta minima in care acesta poate fi construit. 

 

2. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB 

 Experimentarea subansamblelor s-a facut tinand cont de scalabilitatea modedelui. Dupa 

verificarea elementelor constitutive ale sistemului s-a realizat o verificare a ansamblului pentru a 

se vedea modul in care solutia IT gestioneaza si monitorizeaza intregul sistem. 

 

3. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului 

SIGHAB 

 Caietul de sarcini initial prezinta functionalitatile modelului si modul de verificare si testare 

al gradului de indeplinire al parametrilor. 

 

4. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea 

manualului tehnic si de utilizare primar 

 S-a elaborat manualul de utilizare primar pentru sistem intr-o varianta care sa tina cont de 

usurinta de utilizare si operare. 

 

5. Studiu de fezabilitate tehnica 

 Studiul de fezabilitate tehnica prezinta modul in care s-au conturat variantele constructive 

in functie de necesitati. Varianta aleasa pentru modelul experimental este de departe cea mai buna 
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optiune, datorita faptului ca putem realiza in conditii optime testele necesare tuturor 

subansamblelor care alcatuiesc sistemul. 

 Fezabilitatea solutiei alese este sustinuta de analiza economica aferenta acesteia. 

 

6. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB 

 In vederea protejarii drepturilor de proprietate industriala s-a depus la OSIM o cerere de 

brevet de inventie, avand titlul: “Metodă şi mod de realizare pentru un sistem modular container 

autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat 

taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare”. 

7. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica 

 Cu experienta acumulata in faza de cercetare, proiectare si realizare a modelului 

experimental se poate demara intocmirea unui studiu de evaluare a performantelor sistemului atat 

din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere al potentialilor clienti.  

 In acest sens a fost intocmit un chestionar care vizeaza toate categoriile de clienti prin 

prisma variantelor constructive. 

8. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB 

 S-a realizat documentatia tehnica pe subansambluri, avand in vedere atat modulele 

electrice si electronice, cat si componentele mecanice care intra in componenta sistemului. 

9.  Elaborare caiet de sarcini 

 S-a realizat caietul de sarcini intermediar, tinandu-se cont de experienta acumulata pe 

model si cerintele specifice ale produsului final. 

 Modelul experimental SIGHAB  realizat este menit să integreze într-un sistem de tip 

SCADA de monitorizare şi control, care împreună cu un management IT, să ofere majoritatea 

serviciilor tehnice necesare unor tabere sau instalaţii insulare moderne care să asigure o sursă de 

energie neinteruptibilă, alimentată cu energie regenerabilă, dar şi cu capacitatea de a lucra cu un 

electrogenerator şi cu reţeaua electrică locală atunci când aceasta este disponibilă.  

 Pe langă această funcţie de energizare a sisemului sunt prezente facilităţi de comunicaţii 

de voce şi date pe fir şi wireless, precum şi de satelit, un sistem de monitorizare perimetrală cu 

senzori perimetrali şi circuit închis TV, un subsistem de monitorizare a parametrilor vitali (ECG, 

poziţie fizică, oximetrie, temperatură, ritm respirator) pentru supravegherea stării de sănătate a 

personalului taberei şi ai eventualilor pacienţi ai taberei şi un subsistem de echipamente auxiliare 

pentru iluminarea perimetrală şi pomparea şi filtrarea de apă. Toate acestea sunt controlate de un 

sistem de management IT dotat cu SCADA.  

 Pentru a asigura o maximă versatilitate sistemului, el este organizat modular, având la bază 

un container metalic de tip naval, care poate fi uşor transportat rutier şi are în componenţă 

subsitemele energetic, comunicaţii, monitorizare perimetrală, monitorizare parametrii vitali, 

echipamente auxiliare, management IT.  
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3. Obiectivele etapei de executie 

 

 

3.1. Realizare model experimental SIGHAB  

 

3.1.1. Introducere – prezentarea ansamblului si a modulelor componente 

 

Scopul proiectului este furnizarea elementelor tehnice si logistice intr-un format mobil si 

flexibil pentru autoritatile locale si formatiunile de situatii de urgenta, sau organizatorilor de tabere 

sau celor care doresc alimentarea energetica a echipamentelor aflate in izolare fata de retea astfel 

incat sa se acopere necesarul de generare de energie in mod flexibil (retea generatoare electrice cu 

combustibil, solar si eolian) si elementele tehnice pentru controlul, monitorizarea activitatilor, 

securizare zonala, iluminatul si purificarea apei, comunicatii si monitorizarea parametrilor 

biologici la personalul cheie si subiectii cu probleme de sanatate. 

Acest lucru este posibil prin realizarea unui sistem integrat complet mobil si flexibil. 

 Deoarece in Romania exista zone expuse dezastrelor naturale (inundatii, alunecari 

de teren, cutremure) este absolut necesar sa existe un plan de actiune in astfel de situatii 

atat din punct de vedere al resurselor umane cat si din punct de vedere al echipamentelor 

si a timpului de raspuns. 

 Sistemul integrat vine sa raspunda cerintelor unei astfel de situatii, asigurand atat 

echipamentele necesare cat si logistica, avand un nivel mare de flexibilitate asigurat de 

posibilitatea modularii in functie de specificul situatiei si o mobilitate crescuta, putand fi 

transportat in containere si usor de asamblat. 

 Principalii beneficiari ai solutiei propuse prin proiect sunt: autoritati locale, 

organizare de tabere militare, institutii publice, firme care organizeaza lucrari temporare 

aflate in spatii izolate fara posibilitatea racordarii la reteaua de alimentare cu energie 

electrica, proprietarii de locuinte izolate, etc. 

 

Sistemul  implementat este compus din următoarele: 

- Sistem de putere hibrid – care este reprezentat de reţeaua locală, un generator eolian cu 

redresor, panouri fotovoltaice, generator electric cu motor pe benzina şi acumulatoare 

pentru rețeaua consumatorilor. Toate aceste elemente sunt integrate pentru asigurarea 

alimentării cu energie electrică a habitatului. 

- Sistem de control înglobat – necesar pentru rularea tuturor aplicațiilor necesare în orice tip 

de situație şi control SCADA. 

- Sistem de monitorizare perimetrală prin intermediul senzorilor de proximitate – oferă date 

în timp real cu privire la situația de securitate perimetrală şi de asemnea soluţiile de 

remediere. 
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- Sistem de comunicaţii – util comunicării la nivel local, precum si la distanta, prin 

înglobarea unui centru local GSM. 

- Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice – cu scop de a monitoriza parametrii 

fiziologici ai personalului cheie si pentru subiecții cu probleme de sănătate sau aflați în 

stare de soc. 

- Sistem mecanic – ce conține toate elementele logistice necesare integrării sistemului. 

-  
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Fig. Module componente SIGHAB 
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Date tehnice  

 

 

 

Soluţia IT implementată presupune configurare: 

- modulară – caz în care pot lipsi anumite blocuri (eoliană, supraveghere perimetrală, 

parametri fiziologici, etc.) 

- scalabilă – include mai multe elemente din aceeaşi categorie. 

 

Fig. Solutia IT pentru SIGHAB 
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3.1.2. Sistem puterehibrid pentru alimentarea cu energie electrica in taberele de 

supravietuitori si in instalatii temporare cu destinatii speciale  

 

 

In continuare este prezentata schema generala a sistemului puterehibrid pentru 

alimentarea cu energie electrica in taberele de supravieruitori si in instalatii temporare cu 

destinatii speciale. 

 
Fig. Schema generala sistem puterehibid 

 
Fig. Gestionarea rezervei energetice in cadrul sistemului  
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Sistemele hibride solar-eolian, generator cu funcţionare pe benzină, au capacitatea de a 

combina mobilitatea şi dezvoltarea rapidă a unui sistem generator de energie electrică cu costuri 

de întreţinere relativ scăzute. 

Energia solară şi energia vântului sunt cele mai accesibile resurse naturale şi în acelaşi timp 

surse inepuizabile de energie regenerabilă. În funcţie de vreme, zonă şi aria geografică, energia 

solară şi energia vântului sunt complementare. Realizarea unui sistem hibrid (soare-vânt) de 

generare utilizând cea mai favorabilă stare a naturii la un moment dat, reprezintă esenţa eficienţei 

energetice regenerabile. Sistemul hibrid eolian-solar (Wind Solar Hybrid-WSH) este cel mai bun 

(complet, eficient, versatil, economic, avantajos) sistem de alimentare cu energie electrică, total 

sau parţial independent de resursele locale/naţionale. 

WSH este un sistem de producere a energiei electrice, care foloseşte energia vântului (EV) 

şi energia solară (ES). 

WSH constă în principal dintr-o mică turbină eoliană, panouri solare fotovoltaice, 

dispozitiv de control complementar „vânt - soare”, convertizor-invertor de tensiune, baterii de 

acumulatoare şi suplimentar un generator cu funcţionare pe benzină. Sub comanda controler-ului, 

pe timpul zilei, panourile fotovoltaice încarcă bateriile, în timp ce turbina eoliană poate funcţiona 

şi genera energie. Invertorul converteşte curentul continu în curent alternativ la tensiunea de 220V, 

necesar pentru alimentarea dispozitivelor electrice.  

Excesul de energie este stocat în baterii de acumulatori. Noaptea, datorită diferenţei 

semnificative de temperatură, vântul este mai puternic, turbina eoliană continuând să producă 

energie electrică. Dacă turbina eoliană nu produce energie electrică (nu bate vântul), se utilizează 

energia stocată în bateriile de acumulatori. Datorită controler-ului, cu funcţie de a monitoriza 

încărcarea-descărcarea, în condiţiile existenţei sau nu a vântului, respectiv luminii solare, precum 

şi în zilele înnourate, bateria este protejată la supraîncărcare sau la descărcare totală, în acest mod 

asigurându-se o durată de viaţă (serviciu) îndelungată. 

Acest sistem complex este dezvoltat prin integrarea unui generator pe benzina, care are 

rolul de a compensa lipsa energiei electrice în situaţii critice şi reîncărcarea bateriei în condiţii de 

supraconsum. 

 

Pentru cazul unei tabere de sinistrati de 100 de persoane amplasata pe un areal de circa 

1000 mp, se considera necesarul de energie, comunicatie si monitorizare, care sta la baza 

dimensionarii produsului.  

 

  Configuraţia sistemului 

 

 La configuratia sistemului s-a avut in vedere faptul ca nu se poate cunoaste momentul 

in an cand poate avea loc evenimentul si nici amplasamentul exact al acestuia. S-a mai tinut 

cont de faptul ca in tara noastra sunt putine zone prielnice pentru amplasarea centralelor 

eoliene, in plus o centrala mobila nu poate dispune de un catarg foarte inalt, ceea ce face ca la 

nivelul la care va fi amplasata centrala eoliana aportul sau de energie sa fie mic. Pentru acest 
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motiv s-a optat ca numai 10-15% din puterea ansamblului sa fie acoperita de energia eoliana, 

restul fiind acoperit de celule solare. Pentru cazul in care iluminarea este insuficienta, sau pe 

timp de noapte, s-a prevazut si existenta unui generator clasic cu benzina sau combustibil E-

85. Bateriile care intra in compunerea acestui sistem trebuie sa permita functionarea pe timp 

de noapte, fara incarcare, la cel putin 60-70% din putetrea maxima a sistemului. Integrarea 

energetica a acestor surse este asigurata de o centrala formata din controler-ul de incarcare al 

bateriilor si un convertizor-invertor pentru obtinerea tensiunilor de retea. 

 

Avantajele sistemului: 

a. Integrare totală a două tipuri de energie ecologică (solară si eoliană), valorificarea 

energiei regenerabile; 

b. Asigurarea protecţiei mediului; 

c. Utilizarea permanentă a generării sincrone, cu putere crescută şi eficienţă ridicată; 

d. Asigurarea monitorizării funcţionării şi acumulării energiei, precum şi protecţia 

acumulatorului la supraîncărcare şi descărcare, cu ajutorul controler-ului; 

e. Menţinerea tensiunii constante, fără supraveghere umană şi fără întreţinere specială; 

f. Permite instalarea în locuri deschise si întinse; 

g. Procedeul de generare a energiei electrice este extrem de stabil, calitatea componentelor 

este garantată, asigurandu-se o durată de viaţă de peste 15 ani;  

h. Investiţia se amortizeză în termen scurt 2-5 ani şi este extrem de benefică pe termen 

lung. 

 

In cadrul proiectului s-a realizat varianta  de alimentare cu energie electrica  sistem hibrid 

eoilan - fotovoltaic  compus din:  

1. Turbina eoliana BTH 1000 ; 

2. Panouri solare fotovoltaice 250W; 

3. Regulator solar de incarcare 48v, 45A 

4. Invertor cu controller de incarcare Steca XTH 5000-24 

5. Dispozitiv de control la distanta cu display pentru invertor 

6. Acumulator ROMBAT AGM 12V/200Ah; 

7. Motor electric cu funcţionare pe benzină/diesel. 

Turbina eoliana 

 

Energia eoliana se obtine practic din forta vantului (data de viteza acestuia) si care este 

capabil sa invarta o turbina eoliana. Aceasta miscare de rotatie este transferata mecanic printr-un 

ax si poate fi folosita ca atare - forta mecanica la mori de vant, pompe de apa, etc, sau catre un 

generator, care rotindu-se produce curent electric. 

   Turbina eoliana reprezinta de fapt numai partea exterioara/ vizibila care se invarte 

(elicea, roata cu pale, etc), termenul de turbina eoliana a fost asociat in acest caz intregului 
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ansamblu mecanic si electric al echipamentului capabil sa transforme/ converteasca energia 

eoliana in energie electrica. 

Sistemul mecanic are in componenta si un multiplicator de viteza care actioneaza  direct 

axul central al generatorului electric. 

Curentul electric obtinut este, fie transmis spre imagazinare in baterii si folosit apoi cu 

ajutorul unui invertor DC-AC in cazul turbinelor de mica capacitate , fie livrat direct retelei de 

curent alternativ ( AC) spre distributori. 

 

Avantaje 

- Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substante poluante si gaze cu 

efect de sera,datorita faptului ca nu se ard combustibili. 

- Nu se produc deseuri. Producerea de energie eoliana nu implica producerea nici unui fel 

de deseuri. 

- Costuri reduse pe unitate de energie produsa. 

- Costuri reduse de scoatere din functiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de 

exemplu unde costurile de scoatere din functiune pot de cateva ori mai mari decat costurilew 

centralei,in cazul generatoarelor eoliene,costurile de scoatere din functiune, la capatul 

periodeinormale de functionare, sunt minime, acestea putand fi integral reciclate.  

 

Dezavantaje 

- Principalele dezavantaje sunt resursa energetica relativ limitata, inconstanta datorita 

variatei vitezei vantului si numarul redus de amplasamente posibile. 

- Putine locuri ofera posibilitatea producerii a suficienta electricitate folosind energia 

vantului. 

- Un important dezavantaj al productiei de energie eolianaa fost pretul destul de mare 

de producere a energiei si fiabilitatea relativ redusa a turbinelor . In ultimii ani, pretul 

de productie pe unitate de energie electrica a scazut drastic, ajungand, prin 

imbunatatirea parametrilor tehnici ai turbinelor, la cifre de ordinul 3-4 eurocenti pe 

kilowatt ora. 

- Un alt dezavantaj este si ” poluarea vizuala” – adica au o aparitie neplacuta – si de 

asemenea produc „poluare sonora”( sunt prea galagioase) 

- Un alt dezavantaj turbinele eoliene afecteaza mediul si ecosistemele din 

imprejururimi , omorand pasari si necesitand terenuri virane pentru instalarea lor. 

- Un alt dezavantaj este riscul mare de distrugere in cazul furtunilor , daca viteza 

vantului depaseste limitele admise la proiectare. Oricat de mare ar limita 

admisa,intodeauna exista posibilitatea ca ea sa fie depasita. 
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Turbina eoliana BTH – 1000W 

 

Pentru alimentarea cu energie electrica a containerului s-a ales o turbina eoliana de la 

firma ASCORA ECOTERM SRL cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

 

Model turbina eoliana 
Turbina eoliana BTH – 1000W 

 

Putere nomiala 1000W 

Viteza vant de pornire 2,5 m/s 

Viteza vant nominala 13 m/s 

Setare in functie de viteza vantului Posibilitate de setare pentru viteze scazute 

sau viteze ridicate ale vantului 

Voltaj iesire 24V  

Palete (fibra de carbon) 3 bucati 

Diametru rotor 2,1 m 

Generator Alternator trifazat cu magneti permanenti 

Limitarea vitezei de rotatie Prin deviere si franare galvanomagnetica 

Greutate (fara stalp) [kg] 67 

Stalp 6 m, ancorat si galvanizat 
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Turbina eoliană BTH - 1000W este adesea folosita  ca un plus de energie eoliană la un 

sistem existent de pe grila de putere pentru a suplimenta solar PV, în scopul de a oferi mai multă 

putere în lunile de iarnă și sa reducă utilizarea motorului diesel.  

• puternica - turbina eoliană BTH – 1000W  poate livra în exces 1200W.  

• cap turbină ușoară - Ceea ce face mai ușor de instalat pe catarge inalte in locatii dificile 

și minimizează cerințele structurale și de fundație.  

• aspect "în direcția vântului" - oferă un impact vizual mic, cu coadă să nu vibreze care 

urmare a functionarii intermitente. 

• lame WhispowerTM - emisiile acustice scăzute din proiectare, lama aerodinamica.  

•  componentele din aliaj de aluminiu și oțel inoxidabil sunt protejate de elementele cu 

acoperiri speciale ( acoperiri aerospatiale).  

• instalare ușoară -  conul cu lame și nas și să facă conexiunile electrice.  

• durabile - Inițial conceputa pentru aplicații industriale, durabilitate și fiabilitate este 

piatra de temelie a vântului arhitectura turbinei.  

• sistem electric flexibil - Ideal pentru viitor de pe grila de extindere  sistem de alimentare 

care ar putea include PV solare sau a altor forme de energie regenerabilă.  

 

Turbina eoliena BTH – 1000W a fost conceput pentru aplicații industriale în medii dure, 

se bazează pe fiabilitatea și durabilitatea mare. Prin urmare, turbina este proiectata și fabricata 

pentru a fi robusta oferind o durata de viata proiectata de 20 ani. 

Turbina eoliană BTH – 1000W este fabricata din aliaje de aluminiu de înaltă calitate și 

oțel inoxidabil care a fost prelucrat cu laser, prelucrat CNC, anodizat și acoperit cu pulbere 

pentru a se asigura că turbina va rezista efectele dure ale mediilor extreme care a fost inițial 

conceputa . Lagărele sunt sigilate pentru viață și pe deplin lubrifiate, astfel încât nu este necesară 

gresare la întreținere. 

 
 

Girueta 

 

Girueta este montată pe nacelă şi are rolul de a se orienta în permanenţă după direcţia 

vantului. La schimbarea direcţiei vântului, girueta comandă automat intrarea în funcţiune a 

sistemului de pivotare al turbinei. În cazul turbinelor de dimensiuni reduse, nacela este rotită 

automat după direcţia vintului cu ajutorul giruetei, fără a fi necesară prezenţa unui sistem 

suplimentar de pivotare. 
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Anemometru 

 

 

Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest aparat este montat 

pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 3…4m/s, respectiv 

oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 25m/s. 

 
In cadrul lucrarii s-a achizionat un echipament care are in alcatuire o girueta, un 

anemometru si un pluviometru pentru masurarea precipitatilor. 

 

Panouri solare 

 

Pentru a avea energie electrica de la soare, aveti nevoie de un panoul solar ce are o celula 

solara sau mai multe celule. Celula solara absoarbe o parte din particulele de lumina ce cad pe 

aceasta, numite si fotoni. Fiecare foton contine o cantitate mica de energie. Atunci cand un foton 

este absorbit, acesta elibereaza un electron din materialul celului solare. Deoarece fiecare parte a 

celulei solare este conectata la un cablu, un curent va trece prin acesta. Celula va produce 

electricitate ce poate fi folosita instantaneu sau inmagazinata in acumulatori.Energia electrica este 

produsa atat timp cat panoul este expus la lumina. Materialele din care sunt fabricate celulele solare 
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sunt semiconductoare si au o durata de viata de cel putin 20 de ani. Randamentul panourilor solare 

va scadea in timp. Ritmul de scadere in timp al randamentului este garantat de fiecare producator 

de panouri solare. Uzura panourilor este data de mediul inconjurator si modalitatea de montaj a 

acestora. 

Celule solare 

 

Celulele solare sunt de mai multe tipuri: monocristaline, policristaline, amorfe, film subtire, 

CIS (copper indium diselenide) si CdTe (cadmium telluride), CIGS, etc. Diferenta intre aceste 

celule consta in structura si modul cum sunt aranjati atomii. Acest lucru va da si un aspect specific 

fiecarei celule solare. Diferenta cea mai mare consta totusi in eficienta. Eficienta celulei se masoara 

in procentul de energie luminoasa transformata in energie electrica. Celulele solare monocristaline 

si policristaline au aproape aceasi eficienta fiind si cea mai mare din multitudinea de celule solare 

comerciale existente pe piata. 

Eficienta celulor solare 

Monocristaline: 15-18 % 

Policristaline: 13-15 % 

Amorfe: 5-8 % 

Cadmium telluride: 6-9 % 

 
Panourile Solare 

 

Panourile solare sunt alcatuite din celule solare. Deoarece o celula fotovoltaica nu produce 

suficienta energie ca sa poata fi folosita eficient, este nevoie ca mai multe celule, acestea fiind 

legate in serie – paralel, formand astfel un panou fotovoltaic.  

Panourile solare fotovoltaice sunt produse in diferite dimensiuni avand puteri variate. Cele 

mai folosite panouri in gama rezidentiala sunt cele de 50 si 75 W, iar pentru centrale fotovoltaice 

de puteri mari, panouri solare de 220W. 

Suprafata unui panou solar cristalin de 50W este de aproximativ 0,5 m2. 

Panourile solare se pot conecta si ele la randul lor in serie – paralel formand sisteme de 

puteri mai mari. 

Un sistem solar ce va fi contectat la un singur charger trebuie sa aiba panouri solare de 

acelasi tip, acelasi producator, aceasi orientare si inclinare si sa nu fie umbrit partial. Daca acest 

lucru nu este posibil, se vor folosi mai multe chargere. 

 Panourile solare disponibile comercial au o eficienta cuprinsa intre 5 – 15%. Acest lucru 

inseamna ca 5-15% din energia luminoasa va fi transformata in energie electrica. 
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Panou solar  

 

 Pentru alimentarea cu energie electrica a containerului s-a ales un panou fotovoltaic - 

Solarword Sunmodule Plus SW 250 mono black de la firma Soft Media SRL cu urmatoarele 

caracteristici tehnice: 

 

 

Model panou fotovoltaic Panou solar fotovoltaic- Solarword 

Sunmodule Plus SW 250 mono black 

- putere maxima 250 Wp 

- celula 156x156 

- dimensiune panou 

 

1957x992x50mm 

 

- greutate panou 22,5Kg 

-intensitate optima de functionare 7,08A 

- tensiune optima de functionare 35,3V 

- curent de scurt circuit 7,93A 

- tensiune circuit deschis 42,4V 

- structura panou 6X12 

 

 

Regulator solar de incarcare 

 

Regulatorul solar de incarcare de la firma STECA Model: Tarom 4545-48 48v, 45A 

Tip: Regulator Solar de Incarcare PWM cu display, cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

- Curent max. de incarcare: Imax = 45A 

- Tensiunea sistemului: U = 48V 

- Protectii la scurtcircuit si suprasarcina 

- Display grafic cu starea de functionare 

- Dimensiuni:- 218x134x65 mm. 

- Greutate : 800g. 

- Grad de protective: IP31. 
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Steca Tarom 4545-48 48v, 45A este un controler (regulator) de incarcare care detecteaza 

automat punctul de funcţionare optimă a panourilor fotovoltaice pentru a asigura energia maximă 

transferabila spre baterie. Acest regulator excelează în ceea ce priveşte modul de incarcare 

profesional al bateriei de acumulatori, funcţiile de protecţie, de fiabilitate şi modul de configurare 

flexibil al panoului solar. Toate tipurile de panouri pot fi utilizate in sisteme. 

 

Functiile principale: 

- Reglare tensiune 

- Incarcarea acumulatorilor in tehnologie multistrat 

- Detectare automata tensiune 

 

Protectii:  

- descarcare baterie 

- Protectie la conectare inversa a consumatorilor, panourilor si bateriei 

- Protectie electronica automata la scurt circuit pentru consumatori si panourile fotovoltaice 

- Protectie supratensiune la intrarea pentru panourile fotovoltaice 

- suprasarcina 

- supraincarcare baterie 

INVERTOR Steca Xtender, 5000-24, 

 

 
 

Caracteristici tehnice 

 

- Putere nominala: 4500 W 

- Detalii Invertor cu controller de incarcare Steca XTH 5000-24 

     -   Model: XTH 5000-24 

     -   Putere nominala : 4500 W  

     -  Tensiune nominala baterie : 24 V 

     -  Tensiune nominala de iesire : 265 V 

     -  Putere maxima (W):4001W-5000W 
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Caracteristicile produsului  

 

- Adevărat tensiune undă sinusoidală  

- Capabilități excelente de suprasarcină  

- Protecție optimă a bateriei  

- Reglabil încărcător de baterie integrat  

- Încărcător programabil mai multe etape cu PFC  

- Detectare automată a sarcinii  

- Regimul de așteptare, detectare de sarcină reglabilă pe o gamă largă, pornind de la o 

valoare mică  

- Paralel conectabil  

- Cea mai buna fiabilitate  

- Poate fi folosit ca un sistem de back-up sau UPS  

- Împărțirea puterii reglabilă  

- Fiabilă și silențioasă cu orice tip de sarcină  

- Suport de surse de curent alternativ (Boost inteligent)  

- Releu de transfer ultra-rapid de înaltă eficiență  

- Control de către procesor de semnal digital (DSP). 

 

Funcții de protecție electronice  

 

- Protecție de descărcare de gestiune adâncime  

- Închidere supratensiune acumulator  

- Supraîncălzire și suprasarcină protecție  

- Protecția împotriva unui scurtcircuit  

- Protecție la inversarea polarității de siguranță internă  

(cu excepția Steca Xtender a Xa 3000)  

- Alarmă acustică la descărcarea sau supraîncălzire 

 

Monitoare  

 

-  5 LED-uri arată stadiu de operare, mesaje de eroare  

 

Caracterizarea performanței de operare  

 

Tensiunea sistemului: 24 V  

Curent continuu: 4500 VA  

Putere 30 min.: 5000 VA  

Putere de 5 sec.: 12 kVA  

Max. randament : 94%  

Standby consumul propriu :14 W 1,8 W  

Corecția factorului de putere (PFC) conform EN 61000-3-2  

Nivelul acustic <40 dB / <45 dB (fără / cu ventilație) 

 

Partea de intrare  
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Tensiune de intrare <265 V AC (reglabil: 150 V AC ... 265 V AC)  

Curentul de încărcare reglabilă: 0 A ... 140 A  

Max. curent pe sistem de transfer de 50 A  

Frecvență de intrare: 45 Hz ... 65 Hz  

 

Partea de baterie  

Tensiunea bateriei 19 V ... 34 V  

Partea de ieșire AC 

Tensiune de ieșire 230 V AC +/- 2% / 190 V AC ... 245 V AC (undă sinusoidală)  

Frecvența de ieșire 50 Hz, reglabil: 45 Hz ... 65 Hz +/- 0,05% (cristal controlată)  

Distorsiune armonică totală <2%  

Detectare de sarcină (în așteptare) 2 W ... 25 W  

 

Condiții de funcționare 

Temperatura ambientală -20 ° C ... +55 ° C  

Parte montare si constructii  

Putere Smart-Boost de 30 de minute. 5000 VA  

Intrare curent ajustare echilibru 1 A ... 50 A  

Reglabile multifuncționale  2 contacte independente 16 A / 250  AC (potențiale contacte de 

comutare libere)  

Grad de protecție IP 20  

Dimensiuni (X x Y x Z) 300 x 497 x 250 mm  

Greutate 40 kg  

Ventilator principiu de la 55 ° C  

Conexiune paralelă posibilă de 3 x 1 fază și trei faze. 

Dispozitiv de control la distanta cu display pentru invertor- RCC-02 

 

 

 
 

Caracteristici tehnice 
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Grad de protecție IP 20  

Dimensiuni (X x Y x Z) 170 x 170 x 46 mm  

Greutate 400 g 

Date tehnice, la 25 ° C / 77 ° F 

 

O mulțime de informații cu privire la starea sistemului pot fi preluate  

utilizând afișajul grafic al Steca RCC-02. orice incidente în cadrul sistemului sunt, de asemenea, 

salvare și afișare.  

Acest lucru inseamnă că orice problemă care ar putea apărea sunt identificate devreme.  

Multe valori ale Steca Xtender poate fi setata cu ajutorul STECA  

CRC-02, cum ar fi procesul de încărcare a încărcătorului, programarea contactelor 

multifuncționale și diverse moduri de operare.  

Un slot pentru card SD pot fi folosite pentru a salva parametrii, pentru a transfera date sau 

actualizarea software-ului. 

Monitoare  

 

-  Multifuncțională Ecran LCD grafic cu iluminare din spate. 

 

Operațiunea  

 

-  Programare prin butoane  

-  

Certificari 

 

-  În conformitate cu normele europene (CE)  

Conforme cu RoHS 

 

 

Acumulator - ROMBAT AGM 12V/200Ah 

Acumulatorul ROMBAT AGM 12V/200Ah cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea Nominala =12V 

Capacitatea Nominala (20h/1.80/25⁰C) =200Ah 

Lungime =532 mm 

Latime = 206 mm 

Inaltime= 216 mm 

Inaltime Totala= 222 mm 

Greutatea aprox. = 59 kg 

Rezistenta interna= ≤3mΩ 

(baterie total incarcata la 25⁰C) 
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Tip terminal =M8 

Curent maxim de descarcare la 5 sec. = 2000A 

 

Generator KGE 6500E3 5,5kva 

Generatorul KGE 6500E3 5,5kva are urmatoarele caracteristici tehnice: 

 

Putere maxima:                          6,0 kVA 

Putere nominala:                        5,6 kVA 

Tensiune nominala:                   230/400 V 

Curent nominal:                         8 A 

Frecventa nominala:                  50 Hz 

Turatie nominala:                       3000 rpm 

Numar faze:                                conexiune trifazica tip Y  

Factor de putere:                       cos(ø)=0,8  

Grad de izolatie:                        B  

Numar poli:                                2  

Tip excitatie:                              AVR  

Tip panou:                                  analogic  

Iesire curent continuu:            12V/8,3A  

Dimensiuni (L x l x h):             675 x 520 x 540 mm 

Greutate neta:                          90 kg 

Greutate de lucru:                   115 kg 

Nivel zgomot:                           74  dB(A)/7m 

Tip structura:                           open frame  

Model motor:                            KG390GEX  

Tip motor:                                 monocilindru, 4 timp, OHV  

Numar cilindri / alezaj x cursa:1 / 88 x 64 mm 

Capacitate cilindrica:               389 cc 

Putere nominala:                      7,0kW/3000  

Rata de compresie:                  8,5:1  

Turatie nominala:                     3000 rpm 

Sistem de aprindere:               T. C. I.  

Sistem de racire:                      racire cu aer  

Sistem de ungere:                    prin barbotare  

Sistem de pornire:                   electric  

Tip combustibil:                       benzina fara plumb  

Tip ulei:                                     SAE 10W-30, 15W-40  

Capacitate baie de ulei:          1,1 l 

Capacitate electromotor:       12V/0,4kW  

Capacitate alternator acumulator:12V/8A  

Capacitate acumulator start:  12V/11Ah  

Consum combustibil:              374 g/kWh 

Capacitate rezervor:                30 l 

Autonomie:                               9 ore 
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 Cea mai mare autonomie de functionare, de pana la 9 ore, datorita rezervorului de combustibil de 

capacitate mare. 

 

 Generatoarele de curent Kipor utilizeaza cea mai recenta tehnologie AVR (Automatic Voltage 

Regulator), care mentine stabila tensiunea de iesire si deconecteaza alternatorul daca apare o 

supraincarcare (in acest caz, motorul continua sa functioneze). 

 

 Toate generatoarele Kipor au in dotarea standard sistem de protectie la scaderea nivelului de ulei 

in motor. Acest sistem opreste motorul imediat ce sesizeaza scaderea nivelului de ulei sub limita 

admisa. 

 

 Toba de esapament supradimensionata si sistemul de combustie de mare eficienta cu arderea 

completa, asigura un nivel redus de zgomot si noxe. 

 

 Volmetru, iesire de 12Vcc, siguranta automata in dotarea standard. 

 

Energia produsa de generatorul pe benzina KGE 6500E3 5,5kva afecteaza foarte mult 

protectia mediului. 

 

 

ALIMENTARE DE LA RETEA 

 

Daca reteua de medie tensiune se afla in apropierea taberei, alimentarea se va face in mod direct, 

 

In cazul in care reteua de medie tensiune se afla la o distanta foarte mare se va aplica 

metoda de alimentare cu energie electrica  a consumatorilor de joasa tensiune. 

Metoda de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de joasa tensiune, prin trecerea 

functionarii retelelor de distributie de 0,4kV la o tensiune superioara pana la limita de 1kV care 

caracterizeaza nivelul maxim de joasa tensiune, in vederea imbunatatirii performantelor 

tehnico – economica si a indicatorilor de calitate a energiei electrice. 

Metoda de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de joasa tensiune din retelele 

de distributie prin linii electrice aeriene sau prin cablu ingropat. 

Alimentarea cu energie electrica a retelei de distributie 0,4kV se realizeaza din reteua de 

medie tensiune (6-20)kV prin intermediu unui post de transformare de (6-20)kV/0,4kV. 

Alimentarea cu energie a consumatorilor monofazati la tensiunea de utilizare de 230V,se 

realizeazaprin intermediul unor trasformatoare  monofazate,iar a consumatorilor trifazati la 

tensiunea de utilizare de 400V se realizeaza prin intermediul unui grup de transformatoare  

monofazate in montaj trifazat sau a unui transformator trifazat. 

 

 
Alimentarea utilizatorilor de energie electrică. 

 Instalaţii electrice de joasă tensiune 
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Marea majoritate a acestor aparate electrice din container sunt alimentate din reţelele de joasă 
tensiune la: 

                             230 V, receptoarele monofazate; 

 400/230 V, receptoarele trifazate; 
Schemele reţelelor de distribuţie de joasă tensiune 

Receptoarele electrice sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul tablourilor electrice. În 
tablourile electrice se montează echipamentele de protecţie, de acţionare, de semnalizare şi de 
automatizare. În funcţie de poziţia  în schema de alimentare, tabloul electric poate fi: general, 
principal şi secundar. 
 Într-o clădire de mici dimensiuni sau cu număr redus de receptoare electrice, tablourile 
principale pot să lipsească, tablourile secundare fiind alimentate direct din tabloul  general. 

Alimentarea consumatorilor se face din reţele de medie tensiune utilizând unul sau mai multe 

transformatoare de 20/0,4 kV. 

 Transformatorul sau transformatoarele se montează într-un post de transformare (PT):  

 al abonatului, atunci când se află în incinta abonatului şi este întreţinut şi exploatat de acesta; 

 de reţea, când se află în întreţinerea şi exploatarea furnizorului sau distribuitorului de energie 

electrică. Acesta se poate afla în incinta unui abonat sau într-o construcţiei proprie, care poate fi 

subterană sau supraterană.  

Reţelele  electrice de alimentare pe joasă tensiune pot fi: 

 reţele legate la pământ (reţele tip T); 

 reţele izolate faţă de pământ (reţele tip I).  
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Fig.  Reţea de joasă tensiune legată          Fig.  Reţea de joasă tensiune 

                   la pământ (tip T).                          izolată faţă de pământ (tip I).   
 

 

Alimentarea consumatorilor de joasă tensiune se face, în proporţie de 99% , din reţele legate 

la pământ – tip T – deşi, din punct de vedere al protecţiei omului la electrocutare, acestea sunt 

foarte periculoase. Legarea la pământ a neutrului (N) secundarului transformatorului se face printr-

o priză de pământ de exploatare, având rezistenţa electrică Rp . în acest fel, conductorul neutru are 

practic potenţialul pământului, ceea ce permite conectarea la reţea a receptoarelor monofazate sau 

a receptoarelor trifazate cu sarcini diferite pe faze. 

 Reţeaua izolată fată de pământ, deşi prezintă o securitate mai mare din punct de vedere al 

pericolului la electrocutare, are o utilizare redusă. Aceasta se datoreşte faptului că potenţialul 

punctului neutru (N) depinde de încărcările  pe cele trei faze. Deci reţeaua trebuie să alimenteze 

numai receptoare echilibrate, cu puteri egale pe cele trei faze. 

 
Asigurarea rezervei în alimentarea receptoarelor 
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 Receptoarele, care necesită o siguranţă mai mare în funcţionare, sunt alimentate dintr-o 
sursă de bază şi din una  sau mai multe surse de rezervă. 

  
Montarea sistemului de energizare in container 

 
Figura prezintă detaliul de montare al dulapului subsistemului de comandă al alimentării 

cu energie electrică a receptoarelor din container. Se poate observa modul aerisit de execuție al 

subsistemului, precum și elasticitatea intrinsecă a alegerii soluțiilor de alimentare, facilitată de 

poziționarea canalelor de acces ale conductoarelor de-a lungul tuturor laturilor dulapului. 

 
Fig.  Montare componente pe contrapanoul dulapului subsistemului de energizare 

Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din 

componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita 

orice risc de black-out. În acest sens, pe lângă instalarea generatorului diesel, containerul a fost 

prevăzut cu un sistem de generare eolian și unul fotovoltaic. 

În figura  este prezentat detaliul de execuție al structurii de fixare a stâlpului generatorului 

eolian. Acest sistem se montează pe exteriorul containerului cu ajutorul unui dispozitiv mecanic 

prevăzut cu șuruburi și piulițe (demontabil). Dispozitivul demontabil se cuplează la un dispozitiv 

sudat (nedemontabil) plasat pe suprafața exterioară a structurii de rezistență a containerului, fapt 

ce-i conferă ansambului o rezistență structurală deosebit de ridicată. 
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Fig.  Detaliu de montaj stâlp generator eolian 

Suplimentar față de cuplarea sistemului demontabil pe suprafața structurii de rezistență a 

containerului, s-a realizat o rigidizare suplimentară a poziției tijei-supot a generatorului eolian cu 

ajutorul cuplării acesteia la un sistem de prindere în trei puncte cu ajutorul unor cabluri metalice.  

 
Fig.  Detaliu de montaj stâlp generator eolian 

Sistemul primar de alimenatre cu energie electrică - generatorul diesel – a necesitat 

poziționarea unui panou dedicat pentru fantele de acces la diferite subsisteme. În acest sens, s-a 

montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal în dreptul fantelor de acces, urmând ca acestea 

să fie tăiate la un alt moment de timp. 
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Fig.  Sudare panou fante acces grup generator 

Pentru realizarea unei ușurințe în exploatare cât mai ridicate, sistemul de fixare a 

generatorului diesel a fost prevăzut cu o ușă de acces. Montarea ușii de acces pe structura metalică 

de retenție a generatorului s-a realizat prin sudare, iar detaliul de execuție este prezentat în figura 

urmatoare. 

 
Fig.  Sudare uşă cameră grup generator 

Panoul de acces la nișa conectorilor externi a fost realizat în așa fel încât să fie deservit de 

două uși de acces. În figura este prezentat rezultatul procesului de sudare al ramelor celor două 

uși. Poziționarea ușilor de acces a fost dimensionată în așa fel încât să fie alăturată fantelor de 

acces către grupul generator, pentru o mai mare ușurință în exploatare, precum și pentru a se facilita 

orice activitate de mentenanță a sistemului complet. 
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Fig.  Sudare panouri conectori 

 

În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul 

trebuie să aibă capacitatea de a susține ansamblul generatoarelor eolian și fotovoltaic pe durata 

operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele sistemului eolian pe parcursul deplasării 

containerului. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem de retenție a generatorului eolian în 

interiorul containerului pe durata transportării acestuia. În figura  este prezentat detaliul montării 

sudate (nedemontabile) a suportului generatorului eolian din interiorul containerului. 

 
Fig.  Detaliu sudură prindere generator eolian pentru transport 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și 

fotovoltaic a fost prevăzut cu un invertor care are drept scop transformarea tensiunii continue în 

tensiune alternativă. Poziționarea invertorului a fost făcută în dulapul sistemului de alimentare cu 

energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap. 
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Fig.  Montare invertor pe contrapanou 

Subsistemului primar de generare a energiei electrice – generatorul diesel – i-a fost dedicat 

un spațiu special pentru poziționare. Figura prezintă amplasarea acestui spațiu, împreună cu 

detaliile specifice pentru amplasarea generatorului, precum podeaua prevăzută cu spații pentru 

pozarea cablurilor electrice și cabina metalică de retenție prevăzută pe partea anterioară cu usșă de 

acces și pe partea posterioară cu fante de acces.  

 
Fig.  Elemente constructive cameră grup generator 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și 

fotovoltaic a fost prevăzut cu un sistem complex de protecție, al cărui scop este de a detecta 

eventualele regimuri de funcționare periculoase și de a comanda anclanșarea sau declanșarea unor 

căi de acces în vederea izolării posibilelor defecte și asigurării continuității în funcționare a 
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utilizatorilor de energie electrică. Poziționarea sistemului de protecții a fost realizată în dulapul 

sistemului de alimentare cu energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap (a se vedea figura 19). 

 
Fig.  Montare elemente de protecţie pe contrapanou 

După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul 

dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sistemul electric, 

utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului. 

 
Fig.  Cablare contrapanou 

Figura  prezintă detaliul de execuție al cablării finale a tabloului de alimentare cu energie 

electrică, cu ajutorul canalelor de cabluri poziționate pe contrapanoul tabloului. 
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Fig.  Cablare contrapanou 

După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul 

dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sisteul electric, 

utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului. 

 
Fig.  Detaliu contrapanou cablat 
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Fig.  Detaliu contrapanou cablat 

Etapele anterioare de dimensionare și montare pentru ansamblul dulapurilor de retenție al 

transformatorului și de alimentare cu energie electrica (care conține invertorul și protecțiile), 

precum și dulapul de montare al sistemelor IT au fost verificate pentru conformitatea cu rigorle 

tehnice (dimensiuni și rezistență mecanică). 

Detaliul de verificare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii urmatoare. 

 
Fig.  Verificare montare dulapuri 

După verificarea integrității fizice și a rezistenței mecanice a dulapului de alimentare cu 

energie electrică, acesta va fi montat pe poziția alăturată generatorului diesel. 
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Fig.  Dulapul subsistemului de energizare 

Sistemul primar de alimentare cu energie electrică este format din camera grupului 

generator, al cărei detaliu de montaj în formă finală este prezentat în figura. 

 
Fig.  Cameră grup generator 

Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea primară (generatorul diesel) 

și cea secundară (generatoarele eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comandă și 

control ce cuprinde invertorul, sistemul de contorizare și sistemul de protecție. Acesta este montat 

în spațiul imediat alăturat generatorului diesel.  
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Fig.  Dulap subsistem de energizare montat 

Sistemul primar de alimenatre cu energie electrică - generatorul diesel – a necesitat 

poziționarea unui panou dedicat pentru fantele de acces la diferite subsisteme. În acest sens, s-a 

montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal, apoi au fost tăiate fante de acces pentru 

montarea echipamentelor conexe de măsurare și de protecție. Ansamblul elementelor de control și 

măsurare vor face parte din grupul generator al containerului autonom. 

 
Fig.  Panou de acces la grupul generator 

 Construcția containerului a continuat cu fixarea poziției grupului generator în interiorul 

containerului. Acest spațiu a fost concentrat la nivelul dulapului subsistemului de energizare, așa 

cum este prezentat în figura urmatoare.  
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Fig.  Poziţionarea interioară a grupului generator eolian 

În figura este prezentat detaliul de execuție al sistemului de prindere al cozii ansamblului 

generator eolian.  

Fanta de acces a fost prevăzută și pentru accesul cablurilor de alimentare cu energie 

electrică produsă de generatoarele eolian și solar atașate containerului.  

 
Fig.  Detaliul de execuție al sistemului de prindere al cozii ansamblului generator eolian 
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Figura prezintă poziționarea sistemului primar de alimentare cu energie electrică - 

generatorul diesel. În acest sens, s-a montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal, apoi au 

fost tăiate fante de acces pentru montarea echipamentelor conexe de măsurare și de protecție. 

Ansamblul elementelor de control și măsurare vor face parte din grupul generator al containerului 

autonom. 

 
Fig.  Stadiul final al dulapului generatorului diesel 

Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din 

componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita 

orice risc de black-out. În acest sens, pe lângă instalarea generatorului diesel, containerul a fost 

prevăzut cu un sistem de generare eolian și unul fotovoltaic. 

 
Fig.  Detaliu de montaj al generatorului diesel 
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Sistemul de comunicații a fost pozționat într-un cabinet metalic, lângă dulapul de 

alimentare cu energie electrică 

 
Fig.  Detaliu de montaj stâlp dulap dispozitive de comunicație 

Sistemele de alimentare cu energie electrică au necesitat poziționarea unui panou dedicat 

pentru sistemele de protecții, alarmare și acumulare de energie. 
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Fig.  Panou sistem de alimentare cu energie electrică 

În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul 

trebuie să aibă capacitatea de a susține funcționarea ansamblului generatoarelor eolian și 

fotovoltaic pe durata operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele de protecție, 

alarmare și gestiune a energiei electrice. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem de retenție 

conductoarelor aferente sistemelor anmintite în interiorul dulapului de elimentare cu energie 

electrică, cu ajutorul unor canale dedicate pentru conductoare. În figura este prezentat detaliul 

montării canalului dedicat pentru conductoare din interiorul containerului. 

 
Fig.  Detaliu sudură prindere generator eolian pentru transport 

Sistemul de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și fotovoltaic 

a fost prevăzut cu o fixare mecanică solidă, capabilă să reziste oricror rigori de mediu posibil să 

apar pe durata de funcționare a sistemului SIGHAB. Poziționarea elementelor componente a fost 

făcută cu ajutorul unor sisteme de retenție solide, al căror detaliu de execuție poate fi văzut în 

figura.  

 
Fig.  Detaliu de fixare mecanică a componentelor sistemului de alimentare cu energie  
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Subsistemului secundar de generare a energiei electrice – generatoarele eolian și 

fotovoltaic – i-a fost dedicat un sistem meteorologic complex pentru evaluarea mediului 

înconjurător containerului. Figura prezintă amplasarea acestui sistem meteorologic, împreună cu 

detaliile specifice corespunzătoae ecranului de proiecție a informațiilor și panoul de comandă.  

 
Fig.  Detaliu sistem meteorologic complex 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian și 

fotovoltaic a fost prevăzut cu un sistem complex de protecție, al cărui scop este de a detecta 

eventualele regimuri de funcționare periculoase și de a comanda anclanșarea sau declanșarea unor 

căi de acces în vederea izolării posibilelor defecte și asigurării continuității în funcționare a 

utilizatorilor de energie electrică. Poziționarea sistemului de protecții a fost realizată în dulapul 

sistemului de alimentare cu energie electrică, pe contrapanoul acestui dulap. 

 
Fig.  Montare elemente de protecţie pe contrapanou 
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După realizarea poziționării fizice a sistemului complex de protecții pe contrapanoul 

dulapului de alimenatre cu energie electrică, s-a realizat conectarea acestuia la sistemul electric, 

utilizându-se canalele de cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului. 

 
Fig.  Cablare contrapanou 

Figura prezintă detaliul de execuție al poziționării tabloului de comunicații și al sistemului 

de alimentare cu energie electrică a sistemului de comunicații.  

 
Fig.  Cablare contrapanou 

În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul 

containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea timpului de utilizare al 
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receptoarelor electrice. Astfel, interiorul containerului a fost prevăzut cu sisteme redundante de 

alimentare cu energie electrică, care au drept scop controlul fluxurilor de energie produse de 

sistemele primar și secundar de producere a energiei electrice. Figura  prezintă detaliul de montare 

al regulatorului de tensiune asociat sistemului fotovoltaic. 

 
Fig.  Detaliu de montaj al regulatorului de tensiune 

 
Fig.  Detaliu de execuție sistem secundar de alimentare cu energie electrică 
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După verificarea funcționalității a dulapului de alimentare cu energie electrică, acesta va fi 

testat cu ajutorul invertorului. 

 
Fig.  Ecranul invertorului 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică (format din grupului generator eolian 

și fotovoltaic) este conactat la bara comună de alimentare cu energie electrică a receptoarelor prin 

intermediul invertorului, al cărei detaliu este prezentat în figura . 

 
Fig.  Panou invertor 
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În figura este prezentat detaliul de execuție al suportilor pentru montarea stalpului turbinei 

eoliene pe partea opusa nisei de conexiuni.  Întăriturile metalice au fost prevăzute și pentru accesul 

cablurilor de alimentare cu energie electrică produsă de generatoarele eolian și solar atașate 

containerului.  

 
Fig.  Suportii pentru montarea stalpului turbinei eoliene pe partea opusa nisei de conexiuni 

Figura  prezintă detaliul de execuție al suportilor pentru montarea stalpului turbinei eoliene 

pe partea opusa nisei de conexiuni. Se poate observa modul sigur de execuție al subsistemului, 

precum și elasticitatea intrinsecă a alegerii soluțiilor de alimentare, facilitată de poziționarea 

canalelor de acces ale conductoarelor de-a lungul tuturor laturilor dulapului. 

 
Fig.  Suportii pentru montarea stalpului turbinei eoliene pe partea cu nisa de conexiuni 
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Sistemul de alimentare cu energie electrică a tuturor receptoarelor de energie din 

componența containerului a fost proiectat să funcționeze cu dublă redundanță, pentru a se evita 

orice risc de black-out.  

În figura  este prezentat detaliul de execuție al structurii de fixare a ansamblului antenă 

satelit + router wireless. Acest sistem se montează pe exteriorul containerului cu ajutorul unui 

dispozitiv mecanic de fixare prevăzut cu șuruburi și piulițe (demontabil). Dispozitivul demontabil 

se cuplează la un dispozitiv sudat (nedemontabil) plasat pe suprafața exterioară a structurii de 

rezistență a containerului, fapt ce-i conferă ansambului o rezistență structurală deosebit de ridicată. 

 
Fig.  Detaliu suport superior stalp generator eolian 

Suplimentar față de cuplarea sistemului demontabil pe suprafața structurii de rezistență a 

containerului, s-a realizat o rigidizare suplimentară a poziției tijei-supot a generatorului eolian cu 

ajutorul cuplării acesteia la un sistem de prindere în patru puncte cu ajutorul unor șuruburi 

autofiletante. 

 
Fig.  Detaliu suport inferior stalp generator eolian 
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Sistemul primar de fixare al stâlpului a necesitat poziționarea unui panou dedicat rigidizare. 

În acest sens, s-a montat prin sudare (nedemontabil) o placă de metal în dreptul suportului inferior, 

urmând ca pe acestea să fie montată o balama. 

 
Fig.  Detaliu de montaj suport cu balama pentru stalpul turbinei eoliene 

Pentru realizarea unei ușurințe în exploatare cât mai ridicate, sistemul de fixare a stâlpului 

a fost prevăzut cu o balama rigidizată. Montarea suportului cu balama pe structura metalică de 

retenție a stâlpului turbinei eoliene s-a realizat prin sudare, iar detaliul de execuție este prezentat 

în figura. 

 
Fig.  Detaliu de montaj suport cu balama pentru stalpul turbinei eoliene 
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Suportul cu balama pentru stalpul turbinei eoliene a fost realizat în așa fel încât să fie 

rabatabil. În figura este prezentat rezultatul procesului de rabatare al suportului cu balama pentru 

stalpul turbinei eoliene. Poziționarea suportului rabatabil a fost dimensionat în așa fel să ofere o 

mai mare ușurință în exploatare, precum și pentru a se facilita orice activitate de mentenanță a 

sistemului complet. 

 
Fig.  Rabatarea suportului cu balama pentru stalpul turbinei eoliene 

În vederea realizării unui grad ridicat de mobilitate a sistemului SIGHAB, containerul 

trebuie să aibă capacitatea de a susține ansamblelor generatoarelor eolian și fotovoltaic, precum ;I 

antenelor satelit și wireless pe durata operării acestora, precum și de a adăposti subansamblele 

sistemului eolian pe parcursul deplasării containerului. Astfel, a fost proiectat și realizat un sistem 

de retenție a stalpul turbinei eoliene. În figura  este prezentat detaliul conectării stalpului turbinei 

eoliene. 

 
Fig.  Conectarea stalpului la suport 
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Sistemul de alimentare cu energie electrică este asigurat de generatoarele eolian și 

fotovoltaic. Poziționarea generatorului eolian este asigurată de un suport superior, care trebuie 

inserat pe stâlpul de susținere. 

 
Fig.  Inserarea pe stalp a suportului superior 

Subsistemului secundar de generare a energiei electrice – generatorul eolian – i-a fost 

dedicat un spațiu special pentru poziționare. Figura detaliile specifice pentru amplasarea 

generatorului, și anume conectarea celor doua sectiuni de stalp pentru susținerea generatorului.  

 
Fig.  Conectarea celor doua sectiuni de stalp 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică, asigurat de generatoarele eolian este 

poziționat în exteriorul containerului cu ajutorul stâlpului metalic anexat . 
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Fig.  Stalpul complet, prins de suport1 

După realizarea poziționării fizice a sistemului secundar de generare a energiei electrice cu 

ajutorul generatorului eolian, s-a realizat adăpostirea acestuia pe durata transportului containerului, 

utilizându-se un suport din interiorul acestui container. 

 
Fig.  Suportul din interiorul containerului pentru turbina eoliana 

Figura  prezintă detaliul de execuție al suportului generatorului eolian, util pentru 

efectuarea operațiunii de demontare a turbinei eoliene din suport, cu jutorul șurubului de la coada 

generatorului.  
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Fig.  Demontarea turbinei din suport – surub coada 

În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul 

containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea ergonomiei activităților 

umane. Figura prezintă detaliul pentru demontarea turbinei din suport, cu ajutorul  suruburilor 

bucsei de prindere pe stalp. 

 
Fig.  Demontarea turbinei din suport – suruburi bucsa de prindere pe stalp 

După realizarea demontării generatorului eolian din interorul containerului, SE 

REALIZEZĂ poziționărea fizică a sistemului secundar de generare a energiei electrice 

(generatorul eolian) pe stălpul metalic, realizându-se ansamblul complet de generare. 
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Fig.  Montarea turbinei pe stalp si a cozii 

 
Fig.  Ansamblul complet, pregatit de ridicare 

Etapele anterioare de dimensionare, asamblare și montare pentru ansamblul turbinei pe 

stalp si a cozii acesteia, are loc ridicarea turbinei în vederea poziționării sale optime pentru 

generarea energiei electrice. 

Detaliul de ridicare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii . 
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Fig.  Ridicarea turbinei 

În figura  este prezentat aspectul final al fixării ansamblului turbinei pe stalp si a cozii 

acesteia pe exteriorul containerului, care are scop multiplu: generare de energie, sistem suplu de 

generare a energiei, elasticitate în utilizare. 

 
Fig.  Fixarea stalpului in suportul superior 

După verificarea integrității fizice și a rezistenței mecanice a ansamblului turbinei pe stalp 

si a cozii acesteia, acesta va fi montat pe poziția exterioară containerului. 
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Fig.  Detaliu suport superior 

Sistemul secundar de alimentare cu energie electrică este format din ansamblului turbinei 

pe stalp si a cozii acesteia și al generatorului fotovoltaic. Detaliu de montaj în formă finală al 

ansamblului turbinei pe stalp si a cozii acesteia este prezentat în figura. 

 
Fig.  Turbina in pozitia de functionare 
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Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea secundară (generatoarele 

eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comandă și control ce cuprinde invertorul, 

sistemul de contorizare și sistemul de protecție. Figurile prezină turbina eoliană in pozitia de 

functionare din mai multe perspective.  

 
Fig.  Turbina in pozitia de functionare 

 
Fig.  Turbina in pozitia de functionare 
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Pentru adoptarea unui grad ridicat de mobilitate a containerului, acesta are capacitatea de 

a adăposti subansamblele sistemului eolian pe parcursul deplasării containerului. Astfel, a fost 

proiectat și realizat un sistem de retenție a generatorului eolian în interiorul containerului pe durata 

transportării acestuia. În figura este prezentat detaliul montării generatorului eolian în poziția de 

transportare în interiorul containerului. 

 
Fig.  Generator eolian montat pentru transport 

Construcția containerului a continuat cu fixarea poziției grupului generator și adăugarea 

spațiului dedicat alimentării cu energie electrică a echipamentelor din interior. Acest spațiu a fost 

concentrat la nivelul dulapului subsistemului de energizare, așa cum este prezentat în figura .  

 
Fig.  Poziţionare locaţie grup generator şi dulap subsistem energizare 
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3.1.3. Sistem de control inglobat – sistem SCADA   

 

Introducere 
Sistemul implementat este compus din următoarele: 

 Sistem de putere hibrid – care este reprezentat de reţeaua locală, un generator eolian cu 

redresor, panouri fotovoltaice, generator electric cu motor pe benzina şi acumulatoare 

pentru rețeaua consumatorilor. Toate aceste elemente sunt integrate pentru asigurarea 

alimentării cu energie electrică a habitatului. 

 Sistem de control înglobat – necesar pentru rularea tuturor aplicațiilor necesare în orice 

tip de situație şi control SCADA. 

 Sistem de monitorizare perimetrală prin intermediul senzorilor de proximitate – oferă 

date în timp real cu privire la situația de securitate perimetrală şi de asemnea soluţiile de 

remediere. 

 Sistem de comunicaţii – util comunicării la nivel local, precum si la distanta, prin 

înglobarea unui centru local GSM. 

 Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice – cu scop de a monitoriza parametrii 

fiziologici ai personalului cheie si pentru subiecții cu probleme de sănătate sau aflați în 

stare de soc. 

 Sistem mecanic – ce conține toate elementele logistice necesare integrării sistemului. 

 

Variantele constructive de sisteme implementabile sunt prezentate în tabela . 

Varianta constructivă 01 02 03 04 05 

Destinatie Sistem suport 

de nivel 

regional 

Sistem suport 

de nivel 

judetean 

Sistem suport 

de nivel 

municipal 

Sistem 

suport de 

nivel urban 

Sistem suport 

pentru 

comunitati 

mici si izolate 

Panouri solare cu 

controler de încărcare 

hibrid 

2 kW 2 kW 1 kW 1 kW 480 W 

Generator monofazat 5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 

Centrală de putere 

(invertor) 

6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 

Baterii acumulatori Pb 1000 Ah/24 V 1000 Ah/24 V 1000 Ah/24 V 800 Ah/24 V 160 Ah/24V 

Generator eolian cu 

controler de încărcare 

1000 W - - - 1000 W 

Număr bacuri ale 

bateriei 

2 2 2 2 2 
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Tensiune baterie 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Capacitate baterie, 

acumulatori Pb 

1000 Ah 1000 Ah 1000 Ah 800 Ah 160 Ah 

Comunicatie GSM 3G+4G, 

Satelit, WI-FI,  

Ethernet 

GSM 3G+4G, 

Satelit, WI-FI,  

Ethernet 

GSM 3G+4G,  

WI-FI,  

Ethernet 

GSM 3G,  

WI-FI,  

Ethernet 

WI-FI,  

Ethernet 

Securitate perimetrala CCTV,  

Senzori de 

prezenta 

CCTV,  

Senzori de 

prezenta 

Senzori de 

prezenta 

Senzori de 

prezenta 

- 

Monitorizare parametri 

vitali 

ECG, BR, 

oximetrie, 

temperatură, 

poziție 

ECG, BR, 

oximetrie, 

temperatură 

BR, poziție, 

oximetrie 

poziție, 

oximetrie 

- 

 

 

 

Management IT 
Soluţia IT implementată presupune configurare: 

- modulară – caz în care pot lipsi anumite blocuri (eoliană, supraveghere perimetrală, 

parametri fiziologici, etc.) 

- scalabilă – include mai multe elemente din aceeaşi categorie. 

 

 
 

 

Abordare IT pentru managementul unui UPS complex si al unui sistem de 

supraveghere perimetral si monitorizare parametri fiziologici 

 

Sistemul SCADA va monitoriza senzorii: 

 - cu variație numerică (digitală) - on/off switch; 
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 - cu variație continuă (analogică) – semnalul variabil (măsurate - tensiuni şi curenți de 

linie, şi calculate - putere transmisa, factor de putere). 

 

Interfata sistemului SIGHAB - SCADA 

 

 

Sistem de putere hibrid 
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Schema generală 
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Operare - Scheme decizionale necesare modului de energizare 
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Interfata sistemului SCADA – subsistemul energetic 

 

 
Fig. Interfata SCADA - subsistem energetic 
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Sistem de comunicații 
    

 
 

Schema generală 
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Operare - Scheme decizionale necesare modului de comunicaţii 
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Interfata sistemului SCADA – subsistemul de comunicaţii 

 
Fig. Interfata SCADA - subsistem comunicaţii 

 

Sistem de monitorizare a parametrilor vitali 

 Operare - Scheme decizionale necesare modului de monitorizare a parametrilor 

vitali 
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Sistem de supraveghere  perimetrala 

Schema generală 

 

 

                                
 

                                 

Operare - Scheme decizionale necesare modului de supraveghere perimetrală 
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Interfata sistemului SCADA – subsistemul de supraveghere 

 
Fig. Interfata SCADA - subsistem supraveghere 
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Generare rapoarte pentru orice situație 

                      

SCADA - Management al alarmelor  

Sistemul SCADA este util să includă caracteristici built-in care permite costuri reduse și o punerea 

în aplicare directă a unui regim eficient de management al alarmelor. Un sistem de management 

al alarmelor SCADA corect proiectat ajută operatorul să distingă între alarme cu prioritate ridicată 

și respectiv scăzută, să răspunde în mod corespunzător la fiecare alarmă, și să asigure identificarea 

rapidă a cauzei alarmei. Sistemul SCADA trebuie să permită prioritizarea alarmelor și a mesajelor, 

prin stabilirea de limite specifice și furnizarea de metode de sortare a acestora. Acesta trebuie să 

stabilească limitele de alarmă configurabile, afişajele de alarmă, și să permită filtrarea alarmelor.  
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Procesul de management de alarmă se poate începe prin crearea de fișe de lucru cu limite ale 

alarmelor. Limitele de alarmă vor defini valorile ridicate și scăzute ale nivelelor mărimilor, 

împreună cu puncte de abatere ale acestora. Atunci când mărimile depășesc limitele prescrise se 

generează semnal de avertizare şi apoi de alarma (praguri precum: mult sub, puţin sub, puţin peste, 

mult peste). Astfel, prin crearea unui management al alarmelor operatorul este ajutat în stabilirea 

rapidă a priorităţilor acestora. 

Printre beneficiile folosiri unui sistem de management al alarmelor se pot enumera:  

 stabilirea pentru alarmele critice a unui răspuns în timp util;  

 trimiterea de date în timp real către operator;  

 evitarea stărilor de oboseală a operatorului survenite în cazul semnalizărilor date de multe 

alarme cu nivel scăzut de prioritate; 

 obținerea  de informații detaliate din fişele de lucru specifice alarmelor;  

 identificarea rapidă a cauzelor prin filtre ale alarmelor (cu tag-uri specifice). 

 

 

Ciclul de viaţă al managementului alarmelor 

 

Standardul ISA-18.2 specifică structura ciclului de viaţă, alcătuit din zece etape: 

Planificare: stabilirea obiectivelor  sistemului de alarme si a procedurilor  de îndeplinire a acelor 

obiective. 

Identificare: procesul  de determinare a alarmelor care sunt necesare 

Raționalizare: procesul prin care se asigura ca fiecare alarma îndeplinește cerințele stabilite in 

cadrul etapei de planificare, incluzând sarcini de atribuire de priorităţi, clasificare, configurare si 

documentare. 

Proiectare detaliata: procesul de proiectare a unei alarme sub toate aspectele prin care aceasta 

urmează să îndeplinească cerinţele stabilite in etapele de planificare si raționalizare. Proiectarea 

detaliata cuprinde inclusiv detalii ale componenţei HMI-ului si poate implica  utilizarea unor 

tehnici speciale sau avansate. 

Implementare: aducerea in stare operaţionala  a proiectului alarmei. Aceasta poate implica testare 

si activităţi de instruire. 

Stare operaţională: etapa în care alarma este funcţională, putând include activităţi de instruire, 

dacă sunt necesare. 

Mentenanţă: în această etapă alarma nu este operaţională, pe durata activităţilor  de testare sau 

reparare. A nu se confunda această etapă a ciclului de viaţă cu funcţia de întreţinere propriu-zisă, 

sau cu departamentul de întreţinere. 

Monitorizare şi evaluare: funcţionarea sistemului de alarmă este în mod continuu monitorizată şi 

evaluată în raport cu obiectivele stabilite în etapa de planificare 

Managementul schimbării: schimbări efectuate în sistemul de alarmă, urmând un proces stabilit. 
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Audit: evaluări periodice pentru menţinerea integrităţii sistemului de alarmă şi a activităţilor care 

îl deservesc.  

 
Fig.  Diagrama ciclului de viaţă al alarmei 

Sursa: International Society of Automation. (2009). ANSI/ISA-18.2-2009 - Management of Alarm 

Systems for the Process Industries. Research Triangle Park: ISA 8 

Algoritm de prelucrare a alarmelor 

Algoritmul de prelucrare a alarmelor este prezentat in figura. 

La primul pas alarmele sunt pre-procesate pentru a se face distincția dintre alarme semnificative 

şi cele cu prioritate scăzută. Ar trebui să fie menționat faptul că toate alarmele (importante sau mai 

puţin) sunt afișate pe ecranul principal sau pe ecrane secundare, astfel încât operatorul să poată 

avea o vedere completă a stării sistemului, la orice moment. Există o întârziere de timp asociată 

deciziei de a "respinge" o alarmă, cu scopul de a ne asigura că nu există un alt apel de alarmă de 

la intrarea asociată alarmei. Mai mult, operatorul are posibilitatea de a respinge o alarmă în cazul 

în care din experiență identifică faptul că este o alarmă redundantă.  

In situaţia in care alarma nu este singulară, şi nu este semnificativă, atunci există câțiva paşi de 

decizie care vor fi prezentaţi în continuare şi care sunt ilustraţi în algoritmul din figura 2. Dacă 

alarmele sunt cu potențial critic, care poate amenința stabilitatea sistemului, atunci acestea vor fi 

afișate imediat pe priorităţi, astfel încât operatorul să conștientizeze această situație, ca să poată 

întreprinde acţiunile de remediere. În această situaţie se încheie algoritmul, operatorul va avea o 

reacție rapidă la eveniment, printr-o acțiune specifică, eventual coordonată cu centrul de control.  
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În cazul în care decizia este că alarmele nu sunt critice, dar grave, atunci algoritmul procesează 

informațiile primite și se continuă cu modulul de prelucrare a alarmelor, acesta fiind cea mai 

importantă și complexă componentă a algoritmului. Scopul acestei etape este de a permite 

identificarea cauzei principale a alarmei și de a furniza următoarelor module ale algoritmului 

decizii și recomandări adecvate. Alarmele primite de la această fază sunt grupate în funcție de o 

serie de principii importante, precum zona de responsabilitate a senzorilor care emit alarmele. 

Redundanța este un alt concept important specific acestei etape, utilă pentru reducerea numărului 

de alarme. Atunci când două sau mai multe alarme indică același element implicat în scenariul 

evenimentului doar una dintre ele trebuie să fie prelucrată. Mai mult, un indice de severitate trebuie 

să fie utilizat pentru fiecare alarmă, astfel încât să poată fi atins nivelul specific de prioritizare. 

Spre exemplu un indice de severitate poate fi un indicator al cantității de energie activă.   

                           
Fig. Algoritm de prelucrare a alarmelor, cu luare de decizii 
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Pentru filtrările de alarme se mai pot prezenta următoarele:  

• Fiecare alarmă este indexată printr-o durată, cu afișarea evenimentelor de lungă durată. Defecte 

temporare pot intra la categoria "evenimentele scurte".  

• Alarmele sunt conectate prin intermediul unei baze de date de rețea. Fiecare alarmă este 

clasificată ca primară sau secundară. Alarmele secundare sunt excluse dacă sunt asociate unei 

cauzate/eveniment specific unei alarme primare.  

• Fiecărei alarme îi este atribuit un index de prioritate; alarme cu prioritate mai mică sunt filtrate. 

Una sau mai multe alarme (prioritare), care sunt obţinute la ieşirea din modulul de prelucrare de a 

alarmelor sunt afișate pe ecranul principal al operatorului, în timp ce restul de alarmele sunt afișate 

pe un ecran secundar. Acest proces informează operatorul şi îi permite intervenirea în orice 

moment în sistem. 

Notă: Suplimentar operatorul poate interveni în orice moment în controlul algoritmului. 

 

Tabelul prezintă pe scurt limitele de alarmă disponibile pentru blocuri analogice. 

 

Tabel . Limite de alarmă pentru blocurile analogice 

Limita de alarmă Semnificaţie  

High Valoare de proces ridicată. Se generează alarmă 

atunci când valoarea blocului depăşeşte această 

limitǎ 

High High Valoare de proces ridicată la nivel critic. Se 

generează alarmă atunci când valoarea blocului 

depăşeşte această limitǎ 

Low Valoare de proces scăzute. Se generează alarmă 

atunci când valoarea blocului scade sub această 

limitǎ 

Low Low Valoare de proces scăzută la nivel critic. Se 

generează alarmă atunci când valoarea blocului 

scade sub această limitǎ 

High Rate of  Change Schimbare prea rapidă a valorii de proces. Se 

generează alarmă atunci când valoarea de proces 

se modifică, într-un ciclu de scanare, cu mai mult 

decât variaţia limită. 

Deviation Deviere a valorii de proces de la valoarea optimă. 

Se generează alarmă atunci când deviaţia valorii 

de proces faţă de o valoare prestabilită este mai 

mare decât intervalul de deviaţie prestabilit 
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Nivele de prioritate ale alarmelor 

 

Nivelul de prioritate sunt introduse pentru a face distincţie între importanţa alarmelor date de 

diferite blocuri. Nivele de prioritate: INFO, LOLO, LOW, MEDIUM, HIGH, HIHI, CRITICAL. 

 

Tabel . Cod de culori pentru limite de alarmă 

Nivel alarmă Culoare 

High High Roşu 

High Portocaliu 

Low Galben 

Low Low Albastru 

Alarmele specifice proiectului, provenienta acestora şi acţiuni de întreprins 

Un pas important în proiectarea sistemului SCADA de alarme stabilește criteriile şi nivelele de 

alarmă. Prin aceasta se determina și stabileşte: 

• Care alarmă trebuie să fie prioritară?  

• Ce tip de intervenție din partea operatorului este necesară pentru fiecare alarmă?  

• Cât timp ar trebui să dispună de un operator pentru a răspunde la o alarmă?  

• Metodele de manipulare a alarmelor?  

• Cum se construieşte sistemul ca să se ocupe de diverse alarme de rutină? 

 

Tabel . Alarmele specifice proiectului, provenienta acestora şi acţiuni de întreprins de către 

operator 

Echipament Nivel de alarmă 
Condiţii de declanşare a 

nivelelor de alarmă  
Actiuni de întreprins 

Generator 

eolian 

HiHi Vânt foarte puternic Generatorul eolian se deconectează 

din reţea pentru protejarea părţii 

mecanice.  Necesarul de energie 

electrică este asigurat de PV şi 

generatorul electric.                     

Hi Vânt puternic Se poate opera, dar din trend se 

estimeaza daca nu exista pericolul 

de a ajunge in HiHi. Daca acest 
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pericol exista se intreprind actiunnile 

specific nivelului HiHi, in mod 

preventiv 

Normal Vânt adecvat   Generatorul eolian debitează în 

reteaua locala deservita si/sau 

incarca bacteria de acumulaqtoare 

Lo Vânt slab  Generatorul eolian nu debitează în 

reţea. Necesarul de energie electrică 

este asigurat de PV şi generatorul 

electric.                     

LoLo  Curent debitat zero. Nu se opereaza, iar daca vantul este 

present atunci se verifica starea 

functionala a generatorului. 

Panouri 

fotovoltaice 

HiHi Curent debitat mai mare 

decât valoarea de vârf 

maximă admisibilă, ca 

urmare a defectării 

protecţiei la supracurent. 

PV se deconectează manual din 

circuit. Necesarul de energie 

electrică este asigurat de generatorul 

eolian şi generatorul electric. 

Hi  Se opereaza urmarind tendinta, 

pentru a evita intrarea in regimul de 

alarmare HiHi 

Normal Curent şi tensiune în 

limite normale. 

PV debitează în reţeaua locala   

Lo Curent debitat sub 

valoarea minimă 

stabilită. 

Dacă este vreme însorită se verifică 

dacă există cerere de consum şi 

bateriile nu sunt încărcate la maxim 

se remediază defecţiunea. Necesarul 

de energie electrică este asigurat de 

generatorul eolian şi generatorul 

electric. 

LoLo Curent debitat zero. Se verifică starea echipamentului de 

comutaţie.  

Generator 

electric pe 

benzină 

HiHi Curent debitat peste 

valoarea maximă 

admisibilă, pe o durată 

mai mare decât cea 

prestabilită (protecţie I2t 

cu nivel mai mic decât 

nivelul de protecţie 

automată la I2t). 

Se încearcă reducerea consumului, 

începând de la cei mai puţin 

importanţi consumatori, până când 

alarma revine la nivelul Hi. 
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Hi Curent debitat peste 

valoarea nominală, cu 

mai mult decât o abatere 

prestabilită. 

Ca măsură preventivă, se evaluează 

necesarul de consum, pentru a stabili 

care ar fi cei care ar trebui 

deconetaţi în situaţia în care alarma 

ar trece la nivelul HiHi.  

Normal Curent şi tensiune în 

limite normale. 

Generatorul electric pe benzină 

debitează în reţea.   

Lo Nivel combustibil sub 

limita minimă. 

Se realimentează cu combustibil. 

Până atunci se reduce consumul 

lăsând alimentaţi consumatorii 

critici. 

LoLo Curent debitat zero. Dacă generatorul nu este oprit, se 

verifică starea echipamentului de 

comutaţie. Dacă protecţia este 

declanşată, se caută şi se elimină un 

posibil scurtcircuit la consumator. 
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3.1.4. Sistem de senzori perimetrali si de mediu  

Acest sistem este optional dar utilizarea sa este de dorit atunci cand se pune problema asigurarii 

securitatii zonei in care este situata tabara, mai ales in amplasamentele temporare unde instalarea 

gardurilor de protectie este dificila sau costisitoare.  

 

Pentru protectia periferica fara gard, se poate recurge la o protectie de demarcatie cu fir intins 

sau una cu bariere optice, iar pentru protectia/controlul iluminarii arealului taberei se pot folosi 

senzori pasivi cu infrarosu PIR, senzori cu microunde MW, sau senzori combinati PIR –MW si cu 

protectie antifrauda pentru eliminarea artefactelor. 

Sistem de senzori perimetrali si de mediu  este compus din: 

- detector Forteza PC; 

- camera video  SNC- CH160; 

- inregistrator video TVN 20; 

- centrala efractie  ATS 4000;  
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Diagrama conexiuni 

 

DETECTOR FORTEZA PC e Frecventa - 10,524 GHz 

 

 
 



77 
 

Sisteme de securitate perimetru folosite pentru a proteja teritoriul din jurul obiectivului pentru 

fi detectat înainte intrarea unui intrust inperimetru protejat. 

Caracteristici tehnice principale: 

- Lungimea zonei: 50, 100, 200 m  

- Lățimea zonei : ~ 0,5 ... 2,5 m  

- Înălțime zonei: ~ 2 m  

- Frecventa: 10524 GHz  

- Canale: 4 canale independente  

- Certificate CE, GOST  

- Sursa de alimentare: 10 ... 30 V DC  

- Curent :35 mA (Tx + Rx)  

- Temperatura de lucru: -40 ... + 65 C  

- Alarmă, ieșire sabotaj contact de releu uscat (100 ohm), RS485 (cu adaptor)  

- Compatibilitate: orice centrala de alarma  

 - IP55  

- Alinierea instrument computer RS-485  

- Dimensiuni Forteza 50 PC;  

- Foreteza 100 PC 211 x 135 x 75, (Rx - PC), (Tx - PC)  

- Montarea standard pol / suport de fixare pe perete inclus.  

- Design suport individual posibil. 

Sistemul poate fi folosit pentru a proteja tabara. 

 

Camera video  SNC- CH160 SONY 

 

Calitate excelentă a imaginii HD 720p, sprijinind H.264 la 30 fps  

1,3 megapixeli (1280 x 1024) rezolutie maxima  

Trei codec-uri (H.264, MPEG-4, JPEG) și dublu capacitatea de streaming  

Senzorul CMOS Exmor  încorporat pentru a livra  o calitate înaltă a imaginii și zgomot redus 
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Caracteristici principale  

 

• Built-in IR (infraroșu) de corpuri de iluminat pentru a asista captarea obiectelor în întuneric 

chiar și sub 0 lx, până la 49 de picioare (15 m) la distanță.  

• IP66-evaluat facilitate impermeabilă la apă și praf strâns pentru supraveghere în aer liber, sau 

de interior unde pătrunderea apei poate reprezenta o problemă.  

• Concentrează / Easy Zoom pentru o instalare usoara.  

• Funcția optic zi / noapte pentru a trece în modul de noapte de zi sau  

în funcție de nivelul de lumină. • software-ul de înregistrare (RealShot ™ Manager de Lite) 

este livrat pentru a începe de înregistrare și supraveghere instantaneu.  

• Funcția Stream Squared permite de streaming simultan de două 4: 3  

Imagini raport de aspect la rezoluție SD selectate de utilizator. 

 

 

Inregistrator video TVN 20 

 

TruVision ™ NVR 20 (TVN 20) este o rețea video recorder proiectat exclusiv pentru 

sprijinirea fluxuri video de la camere video IP.  

Suport camera IP include rezoluții de VGA / 4CIF la 5 megapixeli de la INTERLOGIX. 

 

Capacitate remarcabilă intern hard disk de la 2TB-16TB distinge TVN 20 ca un ideal alegere 

pentru stocare in retea si megapixeli aplicații.  

În plus, hard disk-uri poate fi configurat pentru a oferi înregistrarea redundante pentru oricate 

ar fi numărul camerelor de luat vederi conectate.  

Opțiuni de înregistrare includ continuă, mișcare, și alarmă sau combinate înregistrare 

programată moduri.  

Înregistrare motion utilizeaza built-in camera IP de evenimente de detecție a mișcării. Alarmele 

pot fi declanșate de la oricare dintre intrările de alarmă 16 on-board sau de la intrări de alarmă care 

locuiesc pe camera IP.  

 

Rețea Conectivitate & Management  
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Conectivitate la rețea permite accesul de la distanță la capacități complete de înregistrare. Acest 

lucru poate fi realizat prin intermediul browser-ul web sau TruVision Navigator.  Software-ul 

TruVision Navigator gestionează atât IP și soluții video analogice de la INTERLOGIX cuprinzând 

noi, precum și moștenirea  TruVision RNV-urile si DVR-uri.  TVN 20 este eficient pentru a 

configura prin IP dispozitiv instrumente de auto-descoperire. 

 

Specificații fizice 

  

- Dimensiuni (W x H x D) 450mm x 450mm x 95mm  

- Greutate 8-Ch 2TB: 21.98lbs (9.97kgs); 8-Ch 8TB: 26.61lbs (12.07kgs)  

16-Ch 4TB: 23.52lbs (10.67kgs); 16-Ch 16 TB: 32.78lbs (14.87kgs)  

- Tensiune de intrare 100-240 V, 6.3A, 50-60 Hz  

- Consum de energie 8-Ch 2TB (8-Camere IP) la 16-Ch 16TB (16 Camere IP): 29.07W la 

57.67W  

- Temperatura de operare 32 ° -104 ° F (0 ° -40 ° C)  

- 10-90% umiditate (fără condens)   

- Hard-8-Ch: 1, 2, 4 HDD SATA @ 2TB pe unitate 16-Ch: 2, 4, 8 HDD SATA @ 2TB pe 

unitate  

- Rack montare Mount 19 - 2U (rack urechi inclus). 

 

Network & Conectori  

 

- Type 10/100/1000 Base-T, RJ-45  

- Protocol TCP, IP, UDP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP, SNMP  

- Intrare alarma 16 NO programabile / NC (spate)  
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- ieșire de alarmă 4 Formular C Releu (spate)  

- USB USB 2 +, (2) Unitatea frontală - pentru locale arhivă-off  

- eSATA viitoare utilizare (spate)  

- RS-232 RJ-45 (depanare numai)  

- RS-485 Viitorul utilizare (spate)  

- Audio Nu Conectori - de la Camera IP (doar înregistrare, dacă este acceptată. 

 

Centrala efractie  ATS 4000 

 

Advisor MASTER este un full-blown alarmă intrust.  

Sistem cu mai mult de 79 de tipuri diferite de intrare.  

Maxim de 256 de zone (intrari) poate fi programat să opereze peste 16 grupuri independente 

(zone).  

Zonele pot fi atribuite la un anumit domeniu (birouri, magazine, etc) sau comune tuturor 

(recepție, cantină, etc).  

Fiecare zonă poate avea separată de RAS. 

Toate panourile ATS poate controla 16 uși și permite utilizatorii pentru a dezarma zone de 

alarmă ca se acorda acces. Toate panourile sunt dotate, de asemenea, exclusive "de 3 ori badging" 

la braț.  

Un numar suplimentar de 48 de uși "inteligente" pot fi controlate prin intermediul opționale  

Controllers 4-usi conectate pe magistrala de date RS485. 

Advisor MASTER este o familie de 4 panouri de control că toate împărtășesc aceleași software, 

accesorii & manuale și diferă numai prin baza de date.  

Date modulare RS485  

Advisor MASTER comunică cu până la 16 RAS lui și 15 DGP folosind magistrala de date 

RS485.  

Toate dispozitivele de la distanță sunt chestionati continuu pentru a asigura funcționarea 

corectă și poate fi conectat la stele sau de configurare buclă utilizând programul opțional interfețe 

ATS1740 sau ATS1742. 

Panourile ATS sunt capabile de alarme de raportare și evenimente precizate, utilizând o 

varietate de formate (SIA, XSIA, CID, 200 Bd FSK sau voce), fie printr-PSTN build-in dialer sau 

prin adaptorul opțional canal ISDN-B.  
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ISDN-D este disponibil în Benelux pentru X-25 Raportarea prin intermediul ISDN D-canal. 

 În combinație cu ATS1801 ATS1806 și un TCP / IP de raportare conexiune poate fi stabilită 

pentru Osborn și Receptor Hoffmann.  

Până la 4 stații centrale cu 2 numere de telefon pe CS da 8 raportare possibile conexiuni. 

 
Montarea sistemului de senzori perimetrali si de mediu  

 
Pentru realizarea unei siguranțe în exploatare cât mai ridicate, containerul a fost prevăzut 

cu sistem de alarmare. Montarea sistemului este prezentată în figurile urmatoare. 

 
Fig.  Poziționare sistem de alarmare 
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Fig.  Detaliu sistem de alarmare 

După realizarea poziționării fizice a sistemului complex meteorologic în interiorul 

coninerului, s-a realizat conectarea acestuia la componenta sa externă, utilizându-se canalele de 

cabluri situate de jur-împrejurul laturilor contrapanoului. 

 

 
Fig.  Detaliu componentă externă a stației meteorologice complexe 
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3.1.5. Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie  

 

Integrarea sistemelor de comunicatii speciale 

 

Managementul post dezastru a intrat într-o nouă eră, care presupune dezvoltarea unor noi 

criterii şi metode de abordare, mai puţin tipice şi cu un grad sporit de nedeterminare sau de risc: 

-relevanţa/importanţa unor catastrofe istorice, masive, producătoare de haos; 

-cooperarea superficială, în mod special în schimbul de informaţii, între sectorul public şi 

privat. 

-protejarea populaţiei afectate de ameninţările ne-tradiţionale (furtul şi crima organizată, 

frauda pe internet, activiştii militanţi, factorii de poluare, inclusiv biologici, cei care fraudează şi 

sunt corupţi). 

-scopuri comune împotriva acestor ameninţări în continuă creştere ; 

-punerea accentului pe supraveghere şi control, siguranţa habitanţilor; 

-inerţie mare în păstrarea formelor „tradiţionale” de organizare a intervenţiilor. 

Remediul invocat tot mai des pentru a face faţă noilor provocări, are la bază activitatea de 

asigurare a unui flux specific al informaţiilor care trebuie să atingă nivele superioare de calitate, 

atât la nivelul autorităţilor centrale cât şi, în special, la nivelul organizărilor locale. În acest sens, 

când securitatea ca stare de siguranţă a colectivităţilor a intrat într-o nouă eră, este necesar ca 

accentul să fie pus pe supraveghere şi control, este nevoie de o strategie nerestrictivă, cuprinzătoare 

şi netradiţională, care să se focalizeze atât pe aspectele imediate, cât şi pe cele cu perspectivă 

îndepărtată. 

În domeniul habitatelor de sinistraţi, în literatura de specialitate românească au apărut de-

a lungul timpului, abordări ne-eficiente, comode, creionând doar domeniile sistemelor, fără noţiuni 

specifice legate de optimizarea funcţională şi organizatorică a sistemelor.  

Aceasta implică, analiza modelelor (fixe, staţionare/transportabile, mobile) ale sistemelor 

tehnice de comunicaţii pentru asigurarea transportului informaţiei, care să îndeplinească unele 

funcţiuni de bază cum sunt: culegerea, înregistrarea, selectarea şi prezentarea informaţiilor sub o 

formă care să uşureze luarea hotărârii, precum şi transmiterea dispoziţiilor la organele de execuţie. 

Dacă nu se cunoaşte capacitatea şi starea resurselor de a face faţă unor situaţii nesigure sau 

schimbătoare, atunci un decident nu poate folosi informaţiile cu efect optim pentru a răspunde 

prompt şi corect unor ameninţări. 

Caracteristicile sistemului tehnic pentru asigurarea unui flux specific al informaţiilor care 

trebuie să atingă nivele superioare de calitate, atât la nivelul autorităţilor centrale cât şi, în special, 

la nivelul organizărilor locale, sunt următoarele: 

a. elementele constitutive reprezintă un tot unitar, capabil să îndeplinească una sau mai 

multe funcţii complexe sau compuse, prin optimizarea unor criterii bine stabilite; 

b. conţinutul mare de componente identice sau diferite; 
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c. existenţa a două mari fluxuri caracteristice, interdependente, deosebit de importante şi 

cu o mare pondere în identitatea sistemului: 

- fluxul tehnic al serviciilor, scopurilor; 

- fluxul informaţional al deciziei. 

d. funcţionalitate complexă, astfel încât influenţa unui singur element asupra întregului 

sistem este neliniară şi greu de definit; 

e. comportarea sa depinde de acţiunea unor factori aleatori care generează procese 

complexe, cu un grad sporit de neliniaritate a factorilor care îi determină; 

f. automatizarea totală a sistemului îl face câteodată nefuncţional, deoarece eliminarea 

acţiunilor umane pentru îndeplinirea unor funcţii este greu de suportat, chiar nepermisă. De 

aici, rezultă importanţa vitală a managementului atipic şi a intervenţiei inovative a omului; 

g. parametrii de intrare, inclusiv cooptarea feed-back-ului pot genera anumite grade de 

autoadaptare, autoreglare şi auto-organizare a sistemului; 

h. ierarhizarea organizatorică tipică sistemelor devine insuficientă şi se simte nevoia unei 

organizări duble şi atipice de intersecţii/reuniuni/interferenţe de sisteme şi sub-sisteme; 

i. informaţiile incomplete şi uneori alterate sau nevalidate creează în permanenţă cel mai 

înalt grad de nedeterminare, ducând la decizii eronate. 

 

Guvernul întâmpină tot mai mari dificultăţi în a trata cu noile provocări catastrofale. 

Autorităţile sunt prea birocratice. Timpii lor de reacţie sunt prea înceţi. Sunt legate în atât de multe 

relaţii nespecifice, încât au nevoie de consultări şi înţelegeri între structuri şi trebuie să 

mulţumească atâtea grupări de interese politice interne, încât le ia prea mult timp ca să reacţioneze 

la iniţiativele localnicilor, dezgustaţi, derutaţi, uitaţi. 

De aceea, în activităţile şi acţiunile de înlăturare a efectelor dezastrelor trebuie utilizate 

tehnologiile adecvate dezvoltate la nivel local.. Oamenii din zonele predispuse la dezastre au 

dezvoltat, de-a lungul generatiilor, tehnologii si metode care au doar o aplicabilitate restransa si 

poseda un potential limitat de reducere a impactului dezastrelor, in functie de gravitatea acestora. 

Astfel, apare nevoia de utilizare a tehnologiilor moderne in managementul dezastrelor. Printre 

aceste tehnologii (tehnologiile spatiale, energia regenerabila, sistemele de monitorizare de la 

distanta etc), se regasesc sistemele moderne de transport al informatiei si de comunicatii ca 

aplicatii in managementul eficient al dezastrelor. O serie de tehnologii si echipamente avansate 

care au aparut deja pe piata in ultimii ani pot asigura un suport vital in cadrul programelor de 

managementul dezastrelor.  

Profunda comutare de putere (de la forţă, la informaţie) creează forme şi modele noi, puţin 

tipice, de gestionare a activităţii informaţionale, determinând atipicul structural dar şi atipicul 

managerial. Aceasta este o ,,nouă’’ disciplină care redefineşte managementul cunoaşterii în 

contextul globalizării şi al noilor provocări şi exprimă noul nivel de cunoaştere, care capătă noi 

valenţe: este explicită, tacită, perceptibilă şi greu de stăpânit (căutări, cercetări) determinând 

sistemul suport de luare a deciziei pornind de la sintagma „nu stocurile, ci fluxurile contează”. 

Folosirea forţei, averii sau cunoaşterii pentru a face oamenii să  acţioneze într-un sens dat, trebuie 
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să se transforme într-un sistem interactiv de manageriere, al cărui suport decisiv este format de 

informaţia lipsită de birocraţie. 

În timp ce echipamentul sofisticat este esenţial, factorul uman este decisiv în domeniul 

SIGHAB.  

În marea majoritate, sistemele tehnice asociate necesită o informatică deosebit de 

complexă, bazată pe cercetare operaţională, modelare şi simulări în timp real încorporate în 

regimul de raportări şi de prezentare a concluziilor pentru stabilirea feed-back-ului. 

 

În exprimare generală, ideile de mai sus stau la baza dezvoltării analizei următoare 

 

NECESITATEA ŞI ROLUL SISTEMULUI DE COMUNICAŢII ÎN SIGHAB 

 

Evenimentele deosebite (naturale sau accidentale, militare sau nonmilitare, de nivel 

catastrofal produse în trecutul imediat, nu numai în România) au demonstrat că orice sistem 

tehnic/logistic de comunicaţii are limitele lui, alături de virtuţi. (Quebec, Montreal 1998;  WTC 

New York, Pentagon, 2001;  Thailanda, Indonezia 2004;  Katrina, New Orleans 2009;  Fukushima, 

2011;  Apuseni, 2014, …). Astfel poate fi superb în lupta contra terorismului sau a unei guerile 

descentralizate în acţiuni operative, speciale, situaţii financiare schimbătoare, pentru controlul 

armelor nucleare strategice sau determinări de perspectivă a firmelor concurente, dar este 

neeficient în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Este necesară o structură operativă cu un suport tehnologic flexibil (fie acesta  sistemul 

tehnic/logistic de comunicaţii) care să preia responsabilitatea asigurării pentru autoritatea naţională 

(poate fi IGSU/IJSU ori Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă) a condiţiilor şi 

informaţiilor în vederea gestionării locale, previzibil sau post factum, a efectelor calamităţilor 

asupra unor grupuri/tabere restrânse de populaţie (10-100 persoane) şi pentru generarea măsurilor 

de stabilizare/control/reabilitare. Această structură poate fi SIGHAB. 

Managementul taberei ca orice proces dinamic complex, supus legilor biologico-umano-

ciberneticii, poate fi prezentat ca un proces neîntrerupt de adunare, transmitere, prelucrare şi 

utilizare a informaţiilor, în cadrul căruia un rol important au informaţiile operative. Informaţiile 

operative circulă sub formă de documente (directive, ordine, dispoziţiuni, rapoarte, sinteze etc.) 

sau de comunicări verbale şi scrise. 

În tabără, documentele sau comunicările operative cu conţinutul lor de semne şi indicatori 

în procesul de mişcare formează fluxul informaţional. El reprezintă circulaţia stabilă a unui anumit 

volum de date vehiculat între două elemente ale sistemului informaţional, independent de natura 

purtătorului material de informaţie şi de procedeele folosite pentru prelucrarea, transmiterea şi 

memorarea informaţiei. Cantitatea de informaţie extrasă din diferite surse (documente, sesizoare 

de informaţii etc.) circulă pe canale de comunicaţii şi trebuie să furnizeze fiecărui nivel ierarhic al 

taberei şi fiecărui compartiment al acestuia informaţiile necesare pentru elaborarea deciziilor 
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pentru reglarea activităţii respective, atât pentru controlul îndeplinirii scopurilor cât şi pentru 

efectuarea de studii de sinteză şi generalizare, pentru generarea de noi informaţii. 

O analiză atentă a acestor funcţiuni specifice taberii, scoate în evidenţă unele particularităţi 

netipice sistemelor informaţionale din alte domenii. Printre acestea se pot menţiona: 

- natura informaţiilor (eterogene, adesea greu formalizat, desfăşurarea activităţilor în bune 

condiţii, suportul monitorizării medicale şi cel asociat securităţii taberei, inclusiv securităţii 

perimetrale, informarea/prevenirea habitanţilor/ refugiaţilor/sinistraţilor dar şi a populaţiei 

învecinate); 

- volumul mare de date necesar de luat în considerare la elaborarea deciziei şi caracterului 

probabilistic al lor; 

- ritmul aleatoriu al activităţii de prelucrare (în perioadele de vârf volumul prelucrărilor 

fiind de 10-20 de ori mai mare ca în perioadele normale); 

- existenţa unor priorităţi de rezolvare impuse de importanţa (urgenţa) problemelor; 

- necesitatea trecerii la efectuarea manuală a unor funcţiuni ce nu se mai pot rezolva 

automatizat ca urmare a dezorganizării sistemului de prelucrare sub acţiunea factorilor 

perturbatori. 

Toate acestea fac desigur necesară o sintetizare cât mai riguroasă a informaţiilor, 

reprezentarea lor sub o formă accesibilă prelucrării automate sau normale cât şi actualizarea lor în 

deplină concordanţă cu informaţiile generale care circulă în sistem, valabile pentru cât mai multe 

compartimente interesate. Astfel, datele si informatiile disponibile sunt transmise în mod eficient 

de la furnizor către utilizatorul final, trecând prin diverse etape. Rolul comunicaţiilor electronice 

în managementul dezastrelor este de a păstra fluxul de date si informatii în timp real pe parcursul 

tuturor acestor etape. “Soluţia pentru Comunicaţii” va servi la integrarea mai multor categorii 

diferite de comunicatii, precum: 

- transferul de date de la statiile de observare; 

- schimbul de date dintre furnizori si utilizatori; 

- schimbul de informatii si experientă; 

- training-ul şi video conferinţele; 

- tele-control. 

Majoritatea managerilor nontehnici (politicieni, strategi, economisti, analisti sau consilieri, 

care agreează informaţiile generale despre evenimentul catastrofal produs) nu înţeleg deplin faptul 

că sistemul tehnic/logistic de comunicaţii plin de avantaje, feedback-uri şi alte virtuţi, devine 

aproape ”inutil”, ba chiar ”deranjant” în condiţiile producerii unei catastrofe! 

Majoritatea celorlalti manageri, cu prisosinţă inginerii, care sunt preocupaţi de informaţiile 

strict specifice din cadrul evenimentului, nu numai că înţeleg, dar chiar admit aceasta.  

Catastrofa produsă are impact diferit pentru observatori diferiţi. Catastrofa are reprezentare 

dublă: 

- la exteriorul arealului propriu, arată ca un risc pentru vecinătăţi, 

- în interiorul arealului propriu, este un veritabil haos. 

Haosul este ”trăit” de habitanţi/refugiaţi/sinistraţi, ca o confuzie colosală, copleşindu-i, 
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încât aceătia fie uită, fie abandonează concepţiile, activităţile, procedurile, tehnica sau 

echipamentele, intrând în faza de neştiinţă, de supraîncărcare, de frustrare sau de teamă unde pot 

rămâne o perioadă însemnată de timp. Această perioadă este amplificată de lipsa informaţiei. 

Informaţia este comunicarea (mesajul) prin care se aduc ştiri ce nu se cunoşteau mai înainte 

sau prin care se obţin noi cunoştinţe asupra catastrofei ori asupra evenimentelor colaterale şi de 

interes deosebit pentru habitanţi, despre care s-a ştiut mai puţin înainte. Cu alte cuvinte, se 

consideră informaţie orice ştire care înlătură o anumită incertitudine (nedeterminare) despre starea 

unei perdoane, a unui obiect, fenomen etc. Ştirile sunt informaţii cu mai multă sau mai puţină 

redundanţă, care sunt produse de oameni pentru efectuarea unei comunicări. Reprezentarea 

simbolică a informaţiei sub formă de caractere sau cantităţi analogice, cu înţeles determinat, poartă 

numele de date, iar transmiterea informaţiei codificate cu ajutorul sistemelor de comunicaţii 

constituie domeniul comunicaţiilor digitale. 

Apare ca necesitate majoră pentru conceptul SIGHAB, asocierea unui sistem 

tehnic/logistic de comunicaţii electronice. 

Stabilirea “Solutiei pentru Comunicaţii” asociată conceptului SIGHAB, porneşte de la 

cerinţele/impunerile de scalabilitate, în sensul că trebuie să poată fi interconectate mai multe 

sisteme în paralel, sub un control unitar, tip SCADA, în vederea extinderii serviciilor specifice de 

comunicaţii ofertate, pentru: 

a) interconectarea protejată, cu sistemele de comunicaţii ale autorităţilor şi ale 

operatorilor de servicii de comunicaţii electronice, 

b) managementul/conducerea acestei organizări/“organizaţii” tip “tabără” 

(desfăşurarea activităţilor în bune condiţii), 

c) suportul monitorizării medicale şi cel asociat securităţii taberei, inclusiv securităţii 

perimetrale, 

d) informarea/prevenirea habitanţilor/refugiaţilor/sinistraţilor dar şi a populaţiei 

învecinate, 

e) suplinirea vulnerabilităţilor/neajunsurilor/sincopelor locale, ocazionale din 

activităţile autorităţilor (comitete/comisii/echipe pentru situaţii de urgenţă, 

prefectură, comună, sat; Sistemul “112“), 

f) posibilitatea de extindere a conectivităţii cu mijloace tehnice mai puţin utilizate, 

mai puţin tipice, aşa zis atipice, aparţinând asociaţiilor sau persoanelor fizice, de 

tipul Salvamont, Salvamar, turismul de explorare, turismul de recreere (montan, 

fluvial, citadin) drone UAV, echipamente CB, alte activităţi izolate (cabane, 

saivane, ferme zootehnice, staţii meteorologice etc.). 

 

 

FUNCŢIONALITĂŢILE, TEHNOLOGIA ŞI SECURIZAREA REŢELELOR 

SISTEMULUI DE COMUNICAŢII ASOCIAT SIGHAB 
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Tipic, forma de organizare a multor structuri/organizări sociale, tehnice ori de altă natură, 

care a beneficiat de multă atenţie, care a fost şi este utilizată, este reţeaua. În mod similar, acestea 

au reţele tehnice automatizate sau reţele tehnice deservite de oameni, foarte bine structurate care 

interacţionează cu parteneri numeroşi şi variaţi, formând canale formale şi, foarte important, mai 

puţin formale, mai puţin tipice. 

Atipic, pentru o desfăşurare normală a activităţilor (în situaţiile de criză/urgenţă, când 

canalele şi structurile birocratice ale organizaţiei se înfundă/blochează) ,,informaţia potrivită’’ nu 

mai ajunge la ,,persoana potrivită’’, utilizatorii finali trebuie să revină la reţelele neoficiale pentru 

a ajuta la transportul informaţiei, bazându-se pe facilităţi, prieteni şi cunoştinţe din reţea pentru 

răspândirea informaţiei. 

Tehnologic vorbind, reţelele de comunicaţii pentru situaţiile de criză/urgenţă trebuie să aibă 

un suport concret tehnic hiperdezvoltat, bine protejat, sigur şi eficace în funcţionare, cu feed-back 

performant. Altfel spus logistica informaţiei, din punctul de vedere al transportului, este 

fundamentală şi de aceea trebuie să fie bine determinată.  

În aceste situaţii, cel mai important aspect al proiectării ”Solutia pentru Comunicaţii”, în 

fapt realizarea logisticii informaţiei din punctul de vedere al transportului acesteia, implică 

rezolvarea a două probleme extrem de serioase ale reţelei de comunicaţii electronice (de 

incintă/INCOM şi exterioară/OUTCOM): 

a) stabilirea în cadrul structurii/taberei/organizaţiei a unui sistem de comunicaţii 

eficace care să asigure -printr-un Flux Informaţional, FI- informaţiile necesare atât 

conducerii/managerilor (tactice sau operative) cât şi executanţilor (operative, 

procedurale) pentru a-şi putea îndeplini sarcinile ce le revin, 

b) asigurarea, de către acest sistem stabilit, a culegerii, prelucrării şi transmiterii 

precum şi a prezentării corecte şi rapide sub o formă cât mai sintetizată a 

informaţiilor necesare diferitelor nivele ierarhice ale autorităţii, pentru agregarea 

informaţiilor strategice, la nivel teritorial, naţional. 

Această ”Soluţie pentru Comunicaţii” presupune existenţa (crearea şi funcţionarea) unor 

circuite informaţionale în sistemul de comunicaţii: 

- ascendente: de la executanţi către manager (calea de reacţie) pentru a putea obţine 

informaţiile necesare luării deciziei, 

- descendente: de la manager către executanţi (calea de comandă) pentru a transmite 

hotărârea, adică a o transforma în acţiune, a comanda, 

- orizontale, active. 

Totodată, ”Soluţia pentru Comunicaţii” stabileşte priorităţile de comunicaţii pentru tabără, 

INCOM, încât să asigure desfăşurarea activităţilor în bune condiţii, monitorizarea medicală şi a 

securităţii taberei, inclusiv a securităţii perimetrale, astfel: 

0.   conducerea/managementul taberei;  

personalul de pază;  

monitorizare parametri vitali infirmeria (punctul medical) şi izolatorul;  

rezerva/sursele de apă potabilă;  
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autoturismele si autospecialele de intervenţie;  

I. depozitul pentru bunurile sinistraţilor;  

depozitul de alimente;  

sursele de energie;  

autosanitarele; 

II. punctul de primire , evidenţă si repartiţie a refugiaţilor/ habitanţilor/sinistraţilor;  

punctul de triaj şi prim ajutor;  

sectorul de cazare;  

statia de iluminat; 

III. punctul de distributie ajutoare (echipament);  

bucatăria;  

sala de mese;  

spălătoria;  

punctul de îmbăiere. 

 

”Soluţia pentru Comunicaţii” OUTCOM, poate avea o structură similară cu cea a reţelei de 

Internet, însă va depinde mai mult de sistemele de comunicaţii mobile şi prin satelit pentru 

transmiterea şi recepţionarea informaţiilor. Având în vedere faptul că realizarea conexiunilor va fi 

determinată de situaţia concretă sau ca urmare a necesităţii de folosire comună a informaţiilor nu 

numai de către SIGHAB, ci şi de către toţi factorii guvernamentali, se apreciază că proiectul 

depăşeşte sfera SIGHAB. Pentru a răspunde unui eveniment deosebit major generator de 

calamitate transnaţională, va fi necesară furnizarea de informaţii către utilizatorii guvernamentali, 

precum factori de decizie locali sau „actori” internaţionali. Fiecare dintre aceşti noi actori vor avea, 

în funcţie de situaţie, un anumit nivel de încredere, însă şi o mare necesitate de informaţii.  

În acest complex context, stabilirea ”Soluţiei pentru Comunicaţii”, precum şi proiectarea 

unui sistem de COMunicaţii pentru SIGHAB, (COMSIGHAB) are o mare importanţă teoretică şi 

practică. Ce este, de fapt, acest concept COMSIGHAB? Se referă cumva la oameni? Este o 

configuraţie a echipamentului sau a puterii de procesare? Este o colectie de proceduri?  

Este de fapt toate acestea laolaltă, mixate organizat.  

Succesul unei activităţi, în conceptul SIGHAB, depinde de contribuţia acestor elemente, 

precum şi de cantitatea şi calitatea personalului şi echipamentelor folosite într-o tabără. Managerii 

depind tot mai mult de echipamentele COMSIGHAB sofisticate, moderne, cu predilecţie 

LTE/3G/GPRS si/sau WiMAX. Dar în timp ce echipamentul sofisticat este esenţial, factorul uman 

este decisiv în domeniul SIGHAB. Formula “sistem de comunicaţii” poate însemna aproape orice 

de la staţii radio şi computere, la conducere şi executanţi ori habitanţi.  

În literatura de specialitate, sistemele similare COMSIGHAB sunt definite ca fiind 

„posibilitatea de exercitare a autorităţii unui manager asupra resurselor destinate unei activităţi, cu 

scopul de a îndeplini un obiectiv. La aceasta se poate adăuga faptul că este şi procesul de 

planificare, direcţionare, coordonare, precum şi de control al resurselor care utilizează oameni 

(inclusiv a conducerii), a echipamentului, a comunicaţiilor, a facilităţilor şi a procedurilor” . [3] 
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Cu alte cuvinte ”Soluţia pentru Comunicaţii” asociată conceptului SIGHAB, 

(COMSIGHAB) este definită ca o mulţime de elemente, sau chiar sisteme, interconectate master-

slave, constituite într-un întreg organizat, între care se stabilesc relaţii dinamice (interacţiuni 

funcţionale) capabile să asigure Fluxul Informaţional (FI) necesar managementului activitaţilor 

operative asociate SIGHAB.  

Pe de altă parte, COMSIGHAB va fi suficient de flexibil pentru a permite accesul la 

informaţii, însă, pe de altă parte trebuie să fie proiectat pentru a menţine securitatea. Scop în care, 

operatorii specializaţi se vor concentra asupra dezvoltării de noi tehnologii destinate consolidării 

COMSIGHAB, precum şi criptarea protocoalelor de internet, firewall-uri avansate, sisteme de 

detectare a intruşilor şi sisteme biometrice îmbunătăţite. Aceasta reprezintă, în fapt, asigurarea 

unui schimb simultan de idei, date, formule, ordine, sinteze, deducţii, şoapte, atitudini, percepţii şi 

gesturi, cu ajutorul cărora se sintetizează rezultatele activităţii specifice trecute şi prezente şi se 

generează situaţiile dorite, prin luarea unor decizii normative şi rapide de gestionare a SIGHAB.  

Este vorba tocmai de asigurarea Fluxului Informaţional  (FI). Astfel, se crează mijloace prin 

care utilizatorii să fie îndreptaţi către cele mai bune informaţii disponibile, dar şi pentru acordarea 

de asistenţă în vederea selectării datelor utile din fluxul de informaţii provenite de la senzori, 

sisteme de armament şi de la oficiali din cadrul comunităţii informaţiilor. În acest caz, 

infrastructura COMSIGHAB (INCOM, OUTCOM, MOBILĂ, STAŢIONARĂ, PORTABILĂ) 

este formată din acces la sateliţi de comunicaţii, staţii radio de ultimă generaţie şi o reţea care 

operează pe o bandă semnificativ extinsă, iar ca urmare a constrângerilor de ordin financiar va fi 

necesară totodată integrarea şi a sistemelor şi echipamentelor deja existente. 

Previzibil, locaţiile SIGHAB vor avea, în general, structuri capabile să realizeze funcţiile 

pentru care au fost create, pe baza unor modele dedicate scopului respectiv şi implementate, de 

regulă, structural. Dar în realitatea generatoare de noi evenimente deosebite, există întotdeauna 

mai multe soluţii posibile (structuri alternative), care să rezolve problema ridicată. 

În general, din mulţimea soluţiilor competitive ale unei probleme, se alege varianta optimă. 

În cazul SIGHAB, o astfel de alegere se va realiza în mod conştient, în virtutea îndeplinirii unor 

criterii: securizare, preţ de cost mic, timp minim de execuţie/instalare/dislocare, consum energetic 

minim etc. 
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COMSIGHAB

PLATFORMA

MOBILA

FORMULARE

 DECIZIE

STABILIRE 

MASURI

ESTIMARE

STARE MORALA

SATELIT

GSM

TELECOM

COMUNICAŢII
INTEGRATE

OUTDOORCOM

Colaborare locala

Suplinire vulnerabilitati

OUTDOORCOM

Colaborare

Transnationala

    OUTDOORCOM

Autoritati

CCC

     REI  c

INTERNET

ETHERNET

INTERNET

ETHERNET

INDOORCOM

Priorotati II, III

INDOORCOM

Prioritate 0

INTERFEŢE

 COLECTARE

 DATE SENZORI

COLECTARE

SERVER

BAZA DE DATE

INDOORCOM

Prioritate I

OPERARE

MONITORIZARE

INDOORCOM

MANAGER

SIGHAB
TRANSMITEREA

 DECIZIEI 

LEGATURA

OUTDOORCOM 

FIREWALL

EVALUARE

NECESAR

 RESURSE

CONSULTĂRI

RAPOARTE

CERERI

REABILITARE

STARE DE SANATATE

SINTEZĂ

STARE MEDICALA

 

Structura şi funcţionalităţile COMSIGHAB 

 

Principala problemă pentru COMSIGHAB, CU reţele distribuite geografic este necesitatea 

unei infrastucturi speciale care să rezolve problema accesului de la distanţă şi costul ridicat al 

comunicaţiei între nodurile reţelei. 

Pentru început trebuie definit termenul de reţea virtuală privată.  

Deoarece reţeaua publică este Internet (sau o altă reţea bazată pe IP) considerat câmpul de 

acţiune al atacatorilor, scopul principal este ascunderea reţelei pentru alţi utilizatori decât cei 

proprii, VPN oferă o pentru transmiterea securizată a datelor, iar furnizorilor ISP/NSP (Internet 

Service Provider/Network Service Provider) de astfel de servicii la facilitează creşterea veniturilor 

nu doar din contorizarea traficului, ci mai ales din asistenţa acordată designului de reţea, din 

suportul permanent oferit utilizatorilor finali, din vânzarea şi managementul echipamentelor. 

Reţelele VPN creează nenumărate oportunităţi care necesită securizare ridicată a datelor 

manipulate.  

Comunicaţia privată are loc de-a lungul unei infrastructuri de reţea distribuită. Astfel, o 

resursă privată este creată mai mult prin utilizarea unor entităţi logice ale unor resurse comune 

distribuite şi nu neapărat prin folosirea circuitelor fizice dedicate în corelaţie cu serviciile de 

comunicaţii. Reţeaua privată nu înseamnă neapărat un sistem de comunicaţie privat. Ea poate fi 

construită între două sau mai multe sisteme, între două sau mai multe organizaţii şi chiar între 
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anumite aplicaţii individuale. Ex: se pot închiria circuite private de la un anumit furnizor de servicii 

de telecomunicaţii şi poate construi o reţea privată pe baza acestor circuite.  

Totuşi reţeaua comutată a companiei de telecomunicaţii conţine circuite conectate la reţeaua 

proprie în cadrul unei infrastructuri distribuite între mai multe organizaţii prin intermediul 

tehnologiilor de multiplexare. 

Internetul a creat paradigma conectivităţii omniprezente în care entităţile de reţea interconectate 

sunt capabile să schimbe informaţii în orice moment. O reţea VPN nu implică în mod necesar 

izolarea comunicaţiilor, ci implementarea unor segmente controlate de comunicaţii pentru grupuri 

cu interese comune de-a lungul unei infrastructuri distribuite. 

Sistemele de securitate actuale conţin componente caracterizate printr-un cost extrem de 

ridicat şi componente cu costuri mai scăzute care variază în funcţie de lăţimea de bandă a 

sistemului. Într-o asemenea arhitectură, devine atractivă „legarea” unui număr de servicii de 

comunicaţii deasupra unei platforme comune de comunicaţie de capacitate ridicată. În acest mod, 

mai multe reţele virtuale implementate pe o singură structură fizică de comunicaţie operează la un 

preţ mult mai scăzut faţă de o colecţie echivalentă de structuri discrete de comunicaţie şi 

dimensiuni mai mici, fiecare servind un singur client. 

Tehnologia VPN foloseşte o combinaţie de tunneling, criptare, autentificare şi mecanisme 

şi servicii de control al accesului, folosite pentru a transporta traficul pe Internet, o reţea IP 

administrată, sau reţeaua unui furnizor de servicii. 

Pentru a utiliza Internetul ca o reţea privată virtuală, de tip Wide Area Network (WAN), trebuie 

depăşite două obstacole principale. Primul apare din cauza diversităţii de protocoale prin care 

comunică reţelele, cum ar fi IPX sau NetBEUI, în timp ce Internetul poate înţelege numai traficul 

de tip IP. Astfel, VPN-urile trebuie să găsească un mijloc prin care să transmită protocoale non-IP 

de la o reţea la alta. 

Când un dispozitiv VPN primeşte o   instrucţiune  de  transmitere   a  unui pachet prin 

Internet, negociază o schemă  de criptare cu un dispozitiv VPN similar din reţeaua destinaţie  

Datele în format IPX/PPP sunt trecute în format IP pentru a   putea   fi   transportate   prin   reţeaua 

mondială. Al doilea obstacol este datorat faptului că pachetele de date prin Internet sunt 

transportate în format text. În consecinţă, oricine poate „vedea" traficul poate să şi citească datele 

conţinute în pachete. Aceasta este cu adevărat o problemă în cazul firmelor care vor să comunice 

informaţii confidenţiale şi, în acelaşi timp, sa folosească Internetul. Soluţia la aceste probleme a 

permis apariţia VPN şi a fost denumită „tunneling". 

În loc de pachete lansate într-un mediu care nu oferă protecţie, datele sunt mai întâi criptate, 

apoi încapsulate în pachete de tip IP şi trimise printr-un „tunel" virtual prin Internet.  

Implementările reţelelor VPN se grupează în trei categorii:  

Remote-acces VPN - reţea virtuală privată între reţeaua autorităţilor şi SIGHAB aflate 

la distanţă sau în deplasare (COMSIGHAB), 

Intranet VPN - reţeaua virtuală privată între sediile şi locaşiile SIGHAB, 

Extranet VPN - reţeaua virtuală privată proprie necesităţilor SIGHAB. 
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În oricare dintre scenariile de acces la distanţă prin VPN, uşurinţa în utilizare este un 

criteriu important. Majoritatea breşelor de securitate sunt atribuite erorilor de configurare, deci cu 

cât sistemul este mai uşor de administrat, cu atât şansele de a scăpa ceva din vedere sunt mai mici.  

Securizarea unei reţele de dimensiuni mari necesită îndrumări şi instrumente adecvate. Un 

extranet VPN trebuie să ofere o ierarhie a securităţii şi accesarea datelor confidenţiale să se facă 

sub cel mai strict control. Trebuie să protejeze toate aplicaţiile, inclusiv cele ce folosesc TCP şi 

UDP, cum ar fi RealAudio, FTP, etc.; aplicaţii de firmă, ca SAP, BAAN, PeopleSoft, Oracle, etc.; 

şi aplicaţii dezvoltate în cadrul firmei în Java, Active X, Visual Basic, etc. O soluţie VPN trebuie 

să fie cât mai versatilă şi să interopereze cu multitudinea de platforme, protocoale şi metode de 

autentificare şi criptare, şi să fie una bazată pe standardele acceptate pentru a putea colabora cu 

soluţiile VPN ale partenerilor. 

Elementele de securitate dintr-un VPN pot fi ierarhizate în diferite moduri, dar în cazul 

unui Extranet VPN, toate aceste componente – criptare, autentificare şi controlul accesului – 

trebuie să fie strâns integrate într-un perimetru de securitate. Aceasta înseamnă în mod uzual 

situarea unui server VPN în spatele unui Firewall impenetrabil care blochează tot traficul 

neautentificat. Orice trafic care este autorizat este transmis direct serverului VPN care face filtrarea 

conţinutului în conformitate cu politica de securitate a firmei. Este esenţial că legătura între 

firewall şi VPN să fie sigură şi fiabilă, iar software-ul client să fie cât mai transparent posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model securizare reţele 

Un Extranet VPN sigur, în care o companie împarte informaţii cu clienţii, partenerii, 

furnizorii şi angajaţii aflaţi la distanţă prin intermediul reţelei publice stabilind legături 

unidirecţionale de la un capăt la altul printr-un server VPN. Acest tip de sistem permite unui 

administrator de reţea să definească drepturi specifice, cum ar fi cele ce ar permite unui membru 
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din conducerea unei firme partenere să acceseze diferite/anumite rapoarte de vânzări de pe un 

server protejat. Acest tip de acces nu este posibil cu orice tip de soluţie VPN. 

 

Reţelele VPN sunt construite pe o structură de 5 blocuri prezentată în figura următoare. 

SWITCH DE ACCES LA 

REŢEA

Instrumente de management

Customer

Premises

Equipment

Internet

sau

Reţea de acces

NSP

Servicii de acces WAN

 

 

Switch-ul de acces la reţea 

Este nucleul nodului POP (Point Of Presence). Capacităţile oferite de acest echipament 

sunt: 

 conexiuni WAN (T1/E1, ISDN PRI/BRI, xDSL, Frame Relay, X.25) 

 tehnologii de tip modem digital şi compatibilităţi cu modem-urile analogice 

 funcţii de securitate, autentificare şi criptare 

 linii PSTN de mare viteză pentru folosirea optimă a canalelor cu trafic comutat (conexiuni 

directe în POP-urile care nu necesită comutare IP) 

 puncte de ieşire Ethernet, Fast Ethernet şi FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

 suport pentru protocoalele de tunel (PPTP, GRE, etc) 

  tehnologii de firewall integrate direct 

 suport pentru IP Direct şi Frame Relay Direct (dirijarea pachetelor printr-un circuit virtual 

deschis în backbone evitându-se rutarea traficului inutil prin Internet) 

 algoritmi de compresie 

 managementul lăţimii de bandă 

 manipularea aplicaţiilor multicast 

 capacitate pentru volum de trafic anticipat 

 urmărirea traficului şi a încercărilor de acces neautorizat (CDR – Call Detail Reporting) 

 suport pentru baza de date RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service) 

CPE (Customer Premises Equipment) 

Implementează reţeaua VPN şi depinde de reţeaua VPN dorită. Clienţii, din a căror 

perspectivă echipamentele CPE delimitează începutul şi sfârşitul unei reţele VPN, pot folosi 

echipamentele WAN existente (routere sau servere de acces la distanţă) sau pot solicita 
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echipamente care să îndeplinească funcţii asemănătoare cu cel implementate în switch-urile de 

acces la reţea.  

Pentru NSP, cea mai convenabilă cale de a construi reţele VPN organizaţiilor aflate în 

domeniul său de acţiune ar fi instalarea unor echipamente CPE compatibile cu switch-urile de 

acces la reţea. În această situaţie, NSP ar trebui să închirieze echipamentul CPE sau să lucreze cu 

un partener care realizează acest lucru. Pe de altă parte, există varianta alegerii unor soluţii 

compatibile din start între CPE şi echipamentele din POP.  

Serviciile de acces WAN 

Conectează utilizatorii la reţeaua VPN în punctele POP. Accesul poate avea loc prin 

servicii de dial-up sau prin linii închiriate şi /sau DSL (Digital Subscriber Line). 

Internetul sau backbone-ul NSP-ului 

Constitue sistemul „circulator” al unei reţele VPN, iar interfaţa cu POP-urile se realizează 

în primul rând prin switch-urile IP de acces la reţea care îndeplinesc funcţii complete de rutare 

(interoperabilitate cu routerele şi switch-urile LAN convenţionale, scalabilitate ridicată, suport 

pentru protocoalele de rutare, capacităţi de memorare a unor tabele de rutare extinse, suport pentru 

conectări Ethernet, FDDI, ATM, SONET/SDH). 

 

Instrumente de management 

 

Trebuie să acţioneze asupra fiecărui POP, asupra backbone-ului privat, asupra nodurilor 

clienţilor conectaţi la VPN, asupra echipamentelor de interfaţare cu Internetul şi au rol de 

diagnosticare a traficului şi de administrare a sistemului de securitate. 

O soluţie VPN bazată pe Internet este alcătuită din patru componente principale: Internet-

ul, porţile de securitate (gateways), politicile de securitate ale server-ului, şi autoritaţile de 

certificare 

Internet-ul furnizează mediul de transmitere, Porţile de securitate stau între reţeaua publică şi 

reţeaua privată, împiedicând intruziunile neautorizate în reţeaua privata.  

Ele, deasemenea, dispun de capacităţi de tunelare şi criptare a datelor înainte de a fi transmise în 

reţeaua publică. In general, o poartă de securitate se încadrează în una din urmatoarele categorii:  

- routere, 

- firewall,  

- dispozitive dedicate VPN (hardware şi software). 

Routerul 

Pentru că router-ele trebuie să examineze şi să proceseze fiecare pachet care părăseşte 

reţeaua, pare normal ca în componenţa acestora să fie inclusă şi funcţia de criptare a pachetelor. 

Producătorii de  routere dedicate VPN, de obicei oferă două tipuri de produse: ori cu un suport 

software pentru criptare, ori cu un circuit adiţional echipat cu un co-procesor care se ocupă strict 

de criptarea datelor. Acestea din urmă reprezintă cea mai bună soluţie pentru situatiile în care sunt 

necesare fluxuri mari de date.  

Trebuie avut grijă la adăugarea de noi sarcini pentru router (criptarea), pentru că, dacă 
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router-ul nu poate face faţă şi “pică”, atunci întreg VPN-ul devine nefuncţionabil. 

Din punct de vedere al performanţelor, soluţia bazată pe routere este cea mai bună dar 

implică un consum foarte mare de resurse, atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de 

vedere al resurselor umane, fiind necesari specialişti în securitatea reţelelor pentru a configura şi 

întreţine astfel de echipamente. 

 

Firewall 

Mulţi producători de echipamente firewall includ în produsele lor capacitatea de tunelare. 

Asemeni router-elor, firewall-urile trebuie să proceseze tot traficul IP. Din această cauză, nu 

reprezintă o soluţie potrivită pentru tunelare in cadrul reţelor mari cu trafic foarte mare.  

Combinaţia dintre tunelare, criptare şi firewall reprezintă probabil soluţia cea mai bună pentru 

companiile mici, cu volum mic de trafic. Ca şi în cazul router-elor, dacă firewall-ul “pică”, întreg 

VPN-ul devine nefuncţionabil. 

Folosirea firewall-urilor pentru creearea de VPN reprezintă o soluţie viabilă, îndeosebi 

pentru companiile de dimensiuni mici, ce transferă o cantitate relativ mică de date (de ordinul 1-2 

MB pe reţeaua  publică).  

 

 

Firewall cu VPN integrat 

Această soluţie, firewall cu VPN integrat prezintă avantajul unei securitaţi sporite (poarta 

de securitate a VPN-ului fiind protejata de filtrele aplicate de firewall) şi, de asemenea este mult 

mai uşor de întreţinut, facându-se practic management pentru amândouă componentele simultan. 

Echipamente hardware dedicate 

O altă soluţie VPN o reprezintă utilizarea de hardware special proiectat să îndeplinească 

sarcinile de tunelare, criptare şi autentificarea utilizatorilor. Aceste echipamente opereză de obicei 

ca nişte punţi de criptare care sunt amplasate între router-ele reţelei şi legatura WAN (legătura cu 

reţeaua publică). Deşi aceste echipamente sunt proiectate pentru configuraţiile LAN-to-LAN, 

unele dintre ele suportă şi tunelare pentru cazul client-to-LAN. 

Integrând diverse funcţii în cadrul aceluiaşi produs poate fi destul de atrăgător pentru o 

firmă care nu beneficiază de resursele necesare pentru a instala şi întreţine diverse echipamente de 
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reţea diferite. O simpla pornire a a unui astfel de echipament este mult mai simpla decât instalarea 

unui software pe un firewall, configurarea unui router şi instalarea unui server RADIUS.  

Chiar dacă multe din aceste echipamente hardware par ca oferă cele mai bune performanţe 

pentru un VPN, tot trebuie decis câte funcţii doreşti să integrezi într-un singur echipament. 

Companiile mici, care nu dispun de personal specializat în securitatea reţelelor vor beneficia de 

aceste produse care integrează toate functiile unui VPN. Unele produse- cele mai scumpe- includ 

surse duble de alimentare şi au caracteristici deosebite care asigură fiabilitatea funcţionarii. 

 

 

 

Client hardware VPN 

 

Soluţii software dedicate 

Componente software VPN sunt deasemenea disponibile pentru creearea şi întreţinerea de 

tuneluri, fie între două porţi de securitate, fie între un client şi o poarta de securitate. Aceste sisteme 

sunt agreeate datorită costurilor reduse şi sunt folosite pentru companiile mici, care nu au nevoie 

să procesese o cantitate prea mare de date. Aceste soluţii pot rula pe servere existente, împărţind 

astfel resursele cu acestea. 

Reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru conexiunile de tipul client-to-LAN. 

Practic, se instalează o aplicaţie software pe calculatorul clientului care stabileşte 

conexiunea cu serverul VPN. Există multe firme producătoare de astfel de aplicaţii, Microsoft 

integrând, de altfel în ulimele sisteme de operare lansate soluţii software de acest gen. Asfel, 

sistemul de operare Windows 2003 Server are incorporat un server VPN iar, din punct de vedere 

al clienţilor, sistemele de operare Windows 2000 Pro, respectiv Windows XP au incorporat un 

client VPN. Practic se poate realiza o aplicaţie VPN fără a mai instala alte produse software sau 

Concentrator VPN 

3002 

Cable Modem 

3002 
DSL 

3002 

Utilizator  

Filial

a  

Filial

a 

Internet 
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hardware, trebuind doar configurate cele existente. 

Pe lângă porţile de securitate, o altă componentă importantă a unui VPN o reprezintă 

politica de securitate a server-ului. Acest server menţine listele de control al accesului şi alte 

informaţii legate de utilizatori. Porţile de securitate folosesc aceste informaţii pentru a determina 

care este traficul autorizat. 

În cele din urmă, autoritatea de certificare  este necesara pentru a verifica cheile partajate 

între locaţii şi pentru a face verificări individuale pe baza certificatelor digitale. Companiile mari 

pot opta pentru a-şi menţine propria baza de date cu certificate digitale pe un server propriu, iar in 

cazul companiilor mici intervine o “terţă“ parte reprezentată de o autoritate de încredere. 

 

OPERATORI DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, POSIBILITĂŢI TEHNOLOGICE 

ŞI REGLEMENTĂRI EUROPENE ÎN DOMENIU 

 

 În prezent, istemele analogice 1G nu se mai utilizează de mult timp datorită dezavantajelor 

lor. 

 Marea majoritate a operatorilor GSM implementeaza si tehnologiile G2+ (HSCSD, GPRS, 

EDGE), care asigură configurări rapide şi multinivel. 

 În continuare sistemul GSM (2G) este utilizat încă deoarece este deosebit de util acolo unde 

nu există acoperire 3G. Se mai menţin insule pentru arii de afaceri unde sunt necesare servicii 

complexe şi capacităţi mai mari de trafic. Dezvoltarea UMTS ca reţele tip insulă., de exemplu în 

zone “fierbinţi”, este necesară deoarece are la bază reţeaua GSM evoluată, care realizează funcţii 

de MSC, HLR, VLR, SGSN, GGSN, precum şi funcţiile noi, introduse de GPRS, în faza G2+ a 

GSM. Introducerea GPRS a adus avantajul că resursele sunt atribuite utilizatorului doar atunci 

când acesta are de transmis efectiv date. Sistemele de comunicaţii mobile radio de generaţia a doua 

pot fi conectate la reţele de acces radio de generaţia a treia ca şi la reţele private pentru întreprinderi 

mici / întreprinderi domestice. Acoperirea totală a serviciilor deja oferite, chiar şi cu tehnologia 

3G devine dificilă fără integrarea generaţiei 2G în noile arhitecturi oferite de 3G (tabelul alăturat). 
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Centralizatorul serviciilor oferite de  sistemele 1G, 2G şi 3G 

 

 Pentru a menţine acoperirea completă a serviciilor de generaţia a doua, terminalele cu mod 

dual pot fi conectate la reţelele de acces radio de generaţia a doua, cum sunt cele GSM. Aceste 

reţele de acces radio sunt legate la reţelele fixe prin interfeţe specializate. 

 

 Totodată, serviciul de roaming este global, arhitectura reţelei oferind o multitudine de 

aplicaţii si forme de acces mobil cu o zonă largă de acoperire (figura de mai jos). 

 În acelaşi timp, o direcţie principală de dezvoltare, susţinută de apariţia 3G, este dată de 

apariţia unor noi caracteristici, în concordanţă cu o nouă generaţie de terminale mobile ca: 

 - “asistent” digital personal (PDA); 

 - laptop-uri cu conectare prin mijloace radio, comunicatori; 

 - terminale bazate pe noi tehnologii radio, de exemplu pe conceptul UTRA (WCDMA) 

pentru FDD şi TD/CDMA pentru TDD. 
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Arhitectura unei reţele WLAN în zona de acoperire 3G  

 

 Lansarea întarziată, după câţiva ani de la standardizarea sa, din motive economice, a 

tehnologiei 3G a oferit publicului sisteme digitale de bandă largă, îmbunătăţite radical: 

 - transmisii vocale şi date, cu sporirea accentului pe date; 

 - upgrade internet IPv4 şi IPv6; 

 - antene optimizate, adaptori multibandă. 

 De asemenea, modul de acces 3G (HSPDA) oferit azi de marea majoritate a operatorilor 

de telefonie mobilă este o realizare de marcă a acestei tehnologii, a cărei evoluţie în oferte este 

impresionantă (tabelul alăturat).  

1 G 

Sisteme Analogice 
 

Advanced Mobile Phone System (AMPS) [SUA] 

Nordic Mobile Telephone (NMT) 

Total Access Communication System (TACS) 

2 G 

Sisteme Digitale (12 Kbps) 
 

GSM (Global System for Mobile Communications) [Europa] 

D-AMPS (Digital AMPS) 

PDC (Personal Digital Cellular) 

IS-95 (numit şi CDMA) 

2+ G  
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Sisteme Digitale cu debit de date îmbunătaţit (300 Kbps) 
 

HSCSD, EDGE, GPRS 

3 G 

Sisteme Digitale de bandă largă (2 Mbps) 
 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

CDMA 2000 

TD-CDMA 

3+ G 

 
Sisteme Digitale de bandă largă îmbunătăţite (42 Mbps) 
 

HSPDA (High-Speed Downlink Packet Access) 

HSUPA, Evolved HSPA 

4G 

 
Sisteme Digitale cu debit înalt (100 Mbps) 
 

Flash-OFDM, WiMax 3GPP LTE (Long Term Evolution) 

Centralizatorul evoluţiei tehnologice a sistemelor de la 1G la 4G 

 

 Integrarea hibridă de reţele WLAN şi de arie mare, cu benzi de frecvenţe de 2-8 GHz dar 

şi mai înalte, fac din “oferta” 4G (în special LTE – Long Term Evolution, WiMax, HSPA+ 

disponibilă la nivel comercial tip smartphone) o “mega ofertă” (broadband access de la 100 MBPS 

la 1 GBPS; MMS; video chat; mobile TV/HDTV). 

 

 Arhitectura reţelelor de comunicaţii devine complexă (figura următoare) şi cu adaptări la 

software-ul care “explodează” zilnic: 

 - corecţia cu schemă de codare concatenată a erorilor pentru eliminarea lor; 

 - antenele devin “inteligente”, cu soft multibandă şi de bandă largă; 

 - transmisiile de date şi de voce se simultaneizează prin IP (VoIP). 
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Arhitectura unei reţele de comunicaţii asociate COMSIGHAB 

 

 Sistemele 4G au fost standardizate în urma apariţiei  proiectului 3GPP LTE (Long Term 

Evolution). Dezvoltarea comunicaţiilor mobile continuă, fiind susţinută de relaţia dintre diferiţii 

actori ai noilor sisteme. 

 LTE este o tehnologie de comunicaţii mobile de ultimă generaţie care permite transferul 

rapid, eficient şi accesibil al unei cantităţi imense date prin optimizarea utilizării spectrului de 

frecvenţe. Datorită vitezei sporite şi reducerii timpilor de aşteptare, utilizatorii se pot bucura de o 

gamă largă de aplicaţii (navigare web în timp real, jocuri în reţea, social media şi videoconferinţe), 

chiar şi atunci când se află în mişcare. Datorită caracteristicilor sale tehnice, LTE va putea 

răspunde cerinţelor tot mai complexe de aplicaţii pentru internet mobil. Ca evolutie a standardului 

UMTS, LTE face trecerea la reţea de comunicaţii care permite toturor reţelelor de telefonie mobilă 

să se contopească într-o singură reţea mult mai vastă, unificată prin toate elemetele sale deopotrivă 

telefoane, servere, calculatoare...).  

 Principalele performanţe şi tehnologii aplicate pentru generaţiile  3G şi 4G sunt prezentate 

comparativ în tabelele următoare. 

 

 

PERFORMANŢE 
OBŢINUTE 

3G 4G 

Condiţii majore ce Transmisii vocale şi date, cu Convergenţa transmisiilor 

condiţionează 
arhitectura 

sporirea accentului pe date de date şi voce prin IP 
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Arhitectura reţelei Bazată pe celule, pe zone 
extinse 

Integrare hibridă de reţele 
WLAN şi de arie mare 

Banda de frecvenţe Funcţie de ţară, în domeniul Benzi de frecvenţe 2-8 
GHz 

 1800-2400 
MHz 

 dar şi mai sus 

Viteza de transmisie Până la 2 MBPS, tipic 384 
KBPS pentru mediul mobil 

20 - 100 MBPS pentru 
mediul mobil 

Lărgimea de bandă a 5 - 20 MHz De ordinul a 100 MHz 

canalului RF     

 

 

. Integrarea dintre sistemele de radiocomunicaţii mobile şi sistemele fixe de radiodifuziune, 

reprezintă una dintre principalele preocupări ale în domeniu. Această integrare nu este simplă, 

dacă se pune problema între un operator fix şi unul mobil. 

 Se pune problema cooperării între 3G, 4G şi sistemele de radiodifuziune. Sistemele mobile 

oferă un canal de legătură cu reţeaua de radiodifuziune iar informaţiile oferite de aceasta pot fi de 

interes general sau de interes de grup pentru utilizatorii ce evoluează în zona de acoperire a celor 

două reţele 

 Pentru reţelele de comunicaţie se pun câteva provocări esenţiale, care marchează 

dezvoltarea acestora şi impun direcţii de dezvoltare mai ales în sfera serviciilor. Astfel se urmăresc 

o serie de obiective majore cum sunt: 

  - convergenţa / integrarea / conlucrarea tuturor reţelelor fixe şi mobile, existente 

sau viitoare, fixe sau mobile (cu legătură prin cablu sau radio), incluzând radiodifuziunea. Baza 

convergenţei va fi formată de tehnologiile IP şi caracteristici dezvoltate [100 MBPS; Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access (OFDMA);  downlink şi Single Carrier FDMA (SC-FDMA) 

uplink; antene MIMO (Multiple Input Multiple Output); retea transport (core) bazată pe IP "All IP 

Network" (AIPN); WiMax (802.16e, 802.16m); Adaptive Antenna Systems (AAS)];  

  - uşurinţa de a selecta şi folosi serviciile selectate. Aceasta va determina ofertanţii 

TEHNOLOGIE 
APLICATĂ 

3G 4G 

Modul de comutare Circuit şi pachet Pachet, cu prelucrarea 
vocii în modul pachet 

Tehnologia de acces WCDMA, 1xRTT, EDGE OFDM şi MCDMA 
(Multicarrier CDMA) 

Corecţia în avans a 
erorilor 

Convoluţional, rata 1/2, 1/3 Schemă de codare 
concatenată 

Proiectare 
componente 

Proiectare de antene 
optimizate, adaptori 
multibandă 

Antene inteligente, soft 
multibandă şi de bandă 
largă 

Protocol Internet IPv4 şi IPv6 IPv4 şi IPv6 
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de servicii să acceadă la realizarea unor tehnologii de aplicaţie prietenoase şi simplu de folosit, cu 

conţinut adecvat tipului de utilizatori şi zonei geografice în care se desfăşoară serviciile; 

  - realizarea de terminale universale şi cu un cost cât mai scăzut, ceea ce determină 

necesitatea unor tehnologii de reconfigurare. 

 

Mobilitate versus debit 

 

 În realizarea acestor tehnologii se urmăreşte îndeplinirea şi respectarea principiilor 

dezvoltării spre 4G: 

 - transferul de date la viteze mai mari; 

 Evoluţia 4G pentru a permite transferul de date la viteze mai mari faţă de actuala platformă, 

care să suporte aplicaţii multimedia şi alte aplicaţii care necesită viteze de transfer mari, dar 

îndeplinind condiţiile de mobilitate (figura explicativă); 

 - echipamente de voce utilizând rate de biţi reduse (4,75 kbps); 

 Selecţia şi standardizarea unor echipamente de voce care să permită intercomunicaţia între 

4G şi reţele 3G, care să redea vocea cu o calitate ridicată utilizând rate de biţi reduse (4,75 kbps); 

 - optimizarea spectrului radio; 

 În ceea ce priveşte caracteristicile interfeţei radio, aceasta să permită optimizarea spectrului 

radio, capacitatea reţelei, performanţa sistemului, calitatea serviciilor oferite, mărimea şi costul 

terminalelor, autonomia acumulatorilor sau a oricăror parametri relevanţ; 

 - interconectarea şi roamingul între 4G şi reţelele publice mobile; 

 Producţia şi adoptarea standardelor să permită interconectarea şi romingul între 4G şi 

reţelele publice mobile; 

 - continuitatea; 

 Evoluţia către 4G cu urmărirea spre convergenţă a USIM, pentru a oferi beneficiile deja 
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cunoscute de la GSM: uşurinţa managementului administratorului de reţea, uşurinţa în 

personalizarea userului, posibilitatea păstrării datelor de user pe un suport nevolatil, dar movibil. 

 - extensie şi compatibilitate; 

 Extensia gradului de utilizare pentru a pătrunde în cât mai multe domenii, reducând 

costurile, cum ar fi domeniile aero, maritime, telefonie rurală sau alte aplicaţii civile cu asigurarea 

unei compatibilităţi depline între variante. 

 - securitatea; 

 Acest principiu de care trebuie să se ţină cont în mod deosebit în realizarea reţelei se referă 

la faptul că sistemul de comunicaţii acordă accesul numai cu permisiune şi –în acelaşi timp- în 

sistem, nu este permis utilizatorilor să îi modifice funcţionarea sau să influenţeze funcţionarea altor 

utilizatori.  

 Principiul securităţii reţelelor presupune:  

  a) confidenţialitatea comunicaţiei; 

  b) autenticitatea utilizatorilor; 

  c) integritatea informaţiilor;  

  d) disponibilitatea de comunicaţie; 

  e) nerepudierea informaţiilor emise. 

 Aceasta se realizează prin: 

  - alocarea căii de comunicaţie radio bine definită pentru un anumit utilizator; 

  - autentificarea în sistem: garantarea accesului în sistem a abonaţilor siguri; 

  - criptarea interfaţei radio: protecţia tuturor semnalelor, identitatea şi sporirea 

traficului radio; 

  - criptarea comunicărilor între utilizatori prin metoda ,,end to end”; 

  - posibilitatea activării-dezactivării utilizatorilor nesiguri prin radio; 

  - îndeplinirea reglementărilor specifice naţionale şi internaţionale. 

 Un alt mod de a defini securitatea este următorul: 

 - securitatea utilizatorului – securizarea căi radio; 

 - securitatea utilizatorului – autentificarea în sistemul radio; 

 - securitatea sistemului – autentificarea identităţii utilizatorului; 

 - securitatea sistemului – posibilitatea activării/dezactivării utilizatorului; 

 - securitatea de operare – conformarea reglementărilor naţionale şi internaţionale. 

 Se consideră că legăturile care se realizează între staţiile de bază sau între staţiile de bază 

şi core, sunt mai greu de interceptat (pot fi legături pe microunde unde este greu să interpună ceva 

pe link, legături fir de cupru sau FO unde de asemenea este greu să se intervină clandestin în 

infrastructura respectivă). Vulnerabilă rămâne interfaţa radio. De aceea s-a gândit criptarea ei ca 

un link (end to end). Există mai multe nivele, dar important este cel standard, care asigură 

securizarea comunicării tip voce, date, semnalizare, identitate etc. În cadrul acestui nivel se găsesc 

trei clase:  

 - clasa 1, care nu presupune criptare, dar poate include autentificarea; 
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 - clasa 2, care foloseşte chei statice de criptare şi poate include autentificarea 

 - clasa 3, care foloseşte chei dinamice de criptare, chei pentru apel individual, chei pentru 

apel de grup. 

 O categorie de reţele de acces local, dezvoltate la nivel european sunt grupate în noţiunea 

de BRAN, ce conţin reţele de tipul Hiperaccess, Hiperlink şi Hiperlan (figurile următoare).  

Reţelele de tip BRAN pot fi considerate şi ca alternative la reţelele UMTS în zonele aglomerate. 

 Sistemele Hiperaccess oferă acces de bandă largă unor utilizatori rezidenţiali precum şi 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, fiind capabile să intre în competiţie şi să completeze sistemele 

de acces de bandă largă pe cablu, xDSL. Vitezele de operare sunt de ordinul a până la 25 MBPS, 

pentru o distanţă de lucru de până la 5 km. Pentru hiperlink, vitezele de operare pot fi de până la 

155 MBPS. Sistemele Hiperaccess pot să lucreze în bune condiţii în medii ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) şi IP. 

 Sistemele Hiperaccess oferă acces de bandă largă unor utilizatori rezidenţiali. 

 

Interiorul unei incinte BRAN 

 

 
Structura de principiu a unei reţele BRAN 
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UWB este o tehnologie radio nouă. Conceptul de realizare este similar cu cel folosit al 

radarului. Informaţia modulează impulsuri în timp şi în frecvenţă. Tehnica nu este pe deplin 

dezvoltată însă poate intra în competiţie cu Bluetooth, datorită capacităţii superioare şi a 

consumului de putere mai mic. Prototipurile UWB suportă o sarcină de până la 1,25 MBPS pentru 

o distanţă de acţiune de ordinul a 70 m, cu un consum de putere de numai 0,5 mW. 

 Home RF reprezintă o tehnică dezvoltată pe baza conceptului DECT şi operează în banda 

de 2,4 GHz (aceeaşi ca şi pentru Bluetooth). Există multe asemănări cu Bluetooth în ceea ce 

priveşte domeniul, distanţa de lucru, puterea de transmisie, preţul echipamentelor. Diferenţa 

majoră constituie în faptul că home RF poate lucra cu 127 unităţi pe reţea, 50 salturi de frecvenţă, 

în timp ce Bluetooth asigură doar 8 unităţi pe reţea, cu 1600 salturi frecvenţă. 

 Pentru reţelele 3G şi 4G sunt folosite diferite tehnologii. Deoarece aceste tehnologii suportă 

diferite componente multimedia, toate acestea trebuie să fie dezvoltate corelat, altfel calitatea 

serviciilor multimedia va suferi. Tehnologiile se vor maturiza. la momente diferite timp. De aceea 

operatorii vor trebui să fie capabili să aleagă, totdeauna, cea mai bună schemă de reţea, atunci când 

o nouă combinaţie devine posibilă. 

 Deoarece reţelele mobile vor oferi transfer de informaţii cu diferite calităţi, aplicaţiile 

trebuie, la rândul lor, să fie adaptive la noul mediu de operare. Viitorul va oferi servicii cu 

parametri de calitate diferiţi precum şi cu modificări dinamice ale parametrilor de calitate. Este de 

aceea important ca în modificarea dinamică a parametrilor să nu fie luată în considerare doar 

înrăutăţirea ci şi posibila sporire a calităţii acestora, reflectată în aplicaţii. De aceea este esenţial 

ca aplicaţiile şi sistemele adaptive să permită utilizatorilor să stabilească ordinea de prioritate a 

importanţei parametrilor şi ca utilizatorul cu o abilitate medie de lucru fie capabil de a-şi prezenta 

opţiunile faţă de aplicaţia solicitată. 
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Module RF şi UWB 

 

 Alte sisteme de interes sunt: 

 - Bluetooth ca sistem destinat unor legături radio pentru distanţe foarte scurte, de ordinul 

metrilor. 

 - IrDA reprezintă un standard pentru interfaţă în infraroşu, ce oferă o soluţie radio,de 

exemplu pentru telefoane mobile şi pentru PDA. Tehnica este bine cunoscută pe piaţă însă există 

probleme, deoarece unii producători de echipamente IrDA au realizat implementări incompatibile 

cu standardele existente. 

 Principalele dezavantaje tehnice constau în necesitatea vizibilităţii directe între punctele în 

conexiune şi în faptul că se limitează doar la conexiuni punct la punct. 

Comisia Europeană a adoptat recent norme tehnice referitoare la modul în care ar trebui 

deschise benzile de frecvenţe radio de 900 şi 1800 MHz pentru dispozitivele de comunicare 

performante de generaţie 4G.   

 

Module de antenă AAS, utilizate în tehnologie 4G 

 

 Adoptarea acestor norme, care sunt importante pentru evitarea problemelor de interferenţă 

cu dispozitivele de tip GSM şi 3G existente, constituie un pas important în direcţia generalizării 

accesului cetăţenilor şi întreprinderilor din UE la serviciile de bandă largă de tip wireless. Prin 

urmare, decizia Comisiei, care a fost implementată de statele membre până la sfârşitul anului 2011, 

va contribui la realizarea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind garantarea accesului 

fiecărui cetăţean european la banda largă de bază până în 2013 şi la banda largă rapidă şi 

ultrarapidă, până în 2020 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200), figura 

următoare. 
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 „Această decizie deschide calea spre accesul dispozitivelor mobile de tip 4G de ultimă 

generaţie la spectrul de frecvenţe radio de care au nevoie pentru a funcţiona, stimulând astfel 

serviciile în bandă largă de mare viteză şi încurajând concurenţa”.  

 

Funcţionalităţile UE în domeniul tehnologiilor 3G şi 4G 

 

Noua decizie se înscrie în eforturile Comisiei de a garanta accesul comunicaţiilor wireless la 

spectrul de frecvenţe radio de care au nevoie pentru a-şi valorifica întregul potenţial. Decizia 

Comisiei stabileşte, în special, parametrii tehnici care permit coexistenţa în benzile de frecvenţă 

de 900 MHz şi 1800 MHz a sistemelor GSM (telefoane mobile de tip 2G), a sistemelor 3G care 

oferă servicii de internet mobil pe lângă serviciile de telefonie obişnuite (cu ajutorul UMTS) şi a 

tehnologiei mobile de tip 4G care permite accesul la banda largă de mare viteză (cu ajutorul 

sistemelor LTE şi WiMAX cu interoperabilitate la scară mondială pentru accesul prin microunde, 

care permit prelucrarea şi transmiterea unor cantităţi mai mari de informaţii. 

 

 Această coexistenţă este prevăzută de Directiva GSM revizuită privind utilizarea spectrului 

de frecvenţe radio pentru servicii mobile (IP/09/1192). 

 Decizia stabileşte un mecanism de adoptare a normelor de armonizare tehnică, bazat pe 

datele primite de la experţii naţionali în domeniul frecvenţelor radio. Autorităţile naţionale trebuie 

să transpună decizia în legislaţia naţională pentru ca benzile de frecvenţă GSM să fie puse efectiv 

la dispoziţia sistemelor LTE şi WiMAX. În cadrul primelor etape parcurse de Comisie în 2009 în 



110 
 

direcţia deschiderii benzilor de 900 MHz şi 1800 MHz (IP/09/1545), statele membre au trebuit să 

analizeze deja situaţia concurenţei dintre operatorii de telefonie mobilă şi să soluţioneze cazurile 

de denaturare a acesteia, în conformitate cu normele UE în materie de telecomunicaţii. 

 Directiva GSM din 1987 rezerva utilizarea unei părţi a benzii de frecvenţe de 900 MHz 

pentru tehnologiile de acces de tip GSM (Sistem Global pentru Mobile / Global System for 

Mobile), precum telefoanele mobile. Directiva GSM a fost actualizată în septembrie 2009 prin 

Directiva 2009/114/EC pentru a permite şi tehnologiilor de tip wireless de ultimă generaţie, mai 

avansate, să utilizeze această bandă de frecvenţe radio, începând cu tehnologia mobilă de bandă 

largă de tip 3G (UMTS). 

 Benzile de frecvenţe pentru tehnologia 4G sunt deocamdată ocupate, dar discuţiile între 

autoritatea de reglementare şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru eliberarea spectrului 

sunt în fază avansată, deoarece România trebuie să adopte normele tehnice referitoare la modul în 

care se deschid benzile de frecvenţe radio de 900 şi 1800 MHz pentru dispozitivele de comunicaţii 

performante de a patra generaţie (4G). Potrivit Comisiei Europene, adoptarea acestor norme, care 

sunt importante pentru evitarea problemelor de interferenţă cu dispozitivele GSM şi 3G existente, 

constituie un pas important în direcţia generalizării accesului cetăţenilor şi organizaţiilor din UE 

la serviciile de bandă largă wireless. Tehnologia 4G va permite transferuri de date la viteze de până 

la 100 Mbps. 

 În acelaşi timp, prin Decizia 2009/766/EC, Comisia a clarificat condiţiile tehnice necesare 

pentru realizarea acestui obiectiv. Pe lângă faptul că protejează frecvenţele de tip GSM, decizia 

obligă statele membre să ofere protecţie adecvată sistemelor care funcţionează în benzile de 

frecvenţe adiacente, prin următoarele acte: 

 Recommendation ITU-R M.[IMT.SERV]  

 Recommendation ITU-R M.1645 

 Recommendation ITU-R M.1768 

 Report ITU-R M.2038 

 Report ITU-R M.2072 

 Report ITU-R M.2074 

 Report ITU-R M.2078 

 Report ITU-R M.2079  

 Recommendation ITU-R M.1224 

 Recommendation ITU-R M.1225 

 Recommendation ITU-T Q.1751 

 Recommendation ITU-T Q.1761 

 Recommendation ITU-T Q.1711 

 Recommendation ITU-T Q.1721 

 Recommendation ITU-T Q.1731 

 Recommendation ITU-T Q.1703 

 

În mare măsură se clarifică utilizarea elementelor de management pentru formele şi modalităţile 
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de asigurare a serviciilor de comunicaţii  

Tendinţa generală în implementarea sistemelor distribuite este de a utiliza servicii existente pentru 

a oferi alte servicii noi cu valoare adăugată sau aplicaţii. De exemplu un serviciu care suportă 

multimedia în regim comun pentru mai mulţi utilizatori distribuiţi ar putea utiliza servicii de 

comunicaţii, poştă electronică, transfer de fişiere, agendă. 

Un serviciu este tipic implementat de un set de componente hard şi soft care cooperează pentru a 

oferi serviciul solicitat de utilizator. Unele servicii, cum ar fi cele de comunicaţii sunt distribuite 

intrinsec cu punctele de acces în fiecare componentă de calcul, altele însă sunt logic centralizate. 

Componentele software ale unui serviciu pot fi foarte sofisticate şi ar trebui schimbate dinamic 

fără însă să fie scos din funcţiune sistemul pentru a se adăuga servicii cu valoare adăugată noi sau 

pentru a modifica funcţionalitatea serviciilor existente. 

Unele servicii pot utiliza agenţi care migrează de la dispozitivele de calcul ale utilizatorilor către 

sisteme server pentru a desfăşura activităţi în interesul utilizatorului sau sunt încărcate de la 

furnizorii de servicii în staţiile de lucru ale utilizatorului pentru a oferi facilităţile de acces la 

serviciile ce sunt solicitate. 

Oferirea unor servicii cu valoare adăugată poate să necesite utilizarea unor servicii oferite de o 

multitudine de organizatii diferite. De exemplu, să considerăm o piaţă electronică unde un 

utilizator aranjează o călătorie pentru un client şi trebuie să se interconecteze cu companii ce oferă 

servicii de telecomunicaţii, închirieri maşină, rezervări la hoteluri, la avioane etc. 

în această situaţie este important managementul componentelor soft distribuite într-o reţea 

eterogenă, multiorganizaţională. Totuşi tehnicile şi standardele curente de management s-au născut 

din lumea comunicaţiilor şi se bazează astăzi pe managementul unor dispozitive şi conexiuni foarte 

simple. 

Managementul serviciilor distribuite, ca parte a controlului permanent al sistemului, managerii 

trebuie să îl monitorizeze şi să obţină informatia de stare a lui şi să poată, în acelaşi timp să 

genereze rapoarte diverse. Ei interpretează politică generală referitoare la ţelurile şi cerinţele 

organizaţiei care deţine sistemul, în scopul luării deciziilor privind modul de comportare al 

sistemului. în sfârşit, managerii efectuează acţiuni de control asupra resurselor sistemului pentru 

a-i schimba modul de comportare. Managementul serviciilor distribuite   presupune   realizarea 

următoarelor funcţii de management: 

a) Managementul Configuraţiei implică definirea componentelor particulare, legăturile iniţiale 

între interfeţe şi instalare software pe componentele hardware. Este necesar ca aceste funcţii să se 

realizeze fără a se întrerupe funcţionarea sistemului, astfel încât sistemele mari să poată fi 

reconfigurate sau să evolueze pentru a răspunde la stările de deranjament (dacă e posibil chiar să 

fie autocicatrizante sau reconfigurabile automat). Un concept cheie este cel al compunerii ierarhice 

care să permită ca noi servicii să fie construitedin compunerea celor existente. 

b) înregistrarea Utilizatorilor este necesară pentru a putea fi identificaţi şi a li se atribui timpul de 

folosire al serviciului. Componentele software trebuie să aibă identificatori unici astfel încât 

managerii să poată identifica  şi păstra urma serviciilor existente în sistem şi unde sunt definite sau 

activate. 
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c) Diagnoza deranjamentelor poate să solicite interacţiunea cu alte organizaţii care oferă servicii. 

Activităţile de înlăturare a deranjamentelor trebuie să permită urgentarea şi testarea reparaţiilor 

efectuate. 

d) Este necesar să se definească un nivel al serviciului de calitate (QoS) de către furnizorii externi 

în ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii sau baze de date pentru a se putea lua măsuri corective 

dacă acea calitate nu se menţine. Similar, se monitorizează performanţa tuturor componentelor 

sistemului pentru a se detecta gâtuirile. Planificarea extensiilor poate utiliza modele sau 

instrumente de analiză pentru a determina caracteristicile noilor componente sau servicii. 

e) Multe servicii se taxează şi deci este necesară urmărirea utilizării lor şi eliberarea de liste de 

utilizare. 0 singură listă completă poate fi emisă de un furnizor de servicii care să reflecte utilizarea 

de servicii de la mai mulţi utilizatori. Multe resurse interne sunt partajate şi este necesară 

contabilizarea pentru a se analiza dacă sunt partajate corect între utilizatori. 

f) Managementul de Securitate este necesar pentru a se specifica cine şi ce resurse sau servicii 

poate accesa. Este necesar să se detecteze şi să se verifice violările de securitate. Cheile de criptare 

trebuie să fie generate şi distribuite operativ, pentru a permite criptarea informaţiei confidenţiale, 

autentificarea şi semnătura. 

g) Monitorizarea Sistemului este necesară pentru toate aceste funcţii pentru a determina starea 

curentă a sistemului şi pentru a reacţiona   la   evenimente.   Aceasta   presupune   filtrarea 

evenimentelor şi distribuirea notificărilor rezultate tuturor acelor utilizatori care solicită. 

Arhitecturile de management distribuit, ţin foarte mult de facilităţile oferite de cele două arhitecturi 

de management. 

Simple Network Management Protocol (SNMP) -protocolul simplu de management al reţelei, este 

utilizat în special în mediile realizate cu tehnologie Internet şi se bazează pe serviciul de datagrame 

UDP. Informaţia de management apartinând unei clase anume de resurse (ex: router, comutator 

ATM) este definită într-un MIB (Management Information Base) pentru acea clasă de resurse. 

Managerul accesează MIB printr-un program agent folosind primitive SNMP. Primitivele definite 

şi programul agent pot lucra numai cu structuri de date simple organizate în tabele întregi, regiştri, 

adrese, caractere ASCII. Operaţiile asupra resurselor se fac prin modificarea variabilelor din 

tabelele MIB. Recent au fost introduse măsuri de securizare a accesului şi au fost definiţi agenţi 

proxi ce pot juca rolul managerilor distanţi dar numai prin intermediul MIB. 

NMP a fost păstrat cât mai simplu cu putinţă pentru a se implementa eficient în orice dispozitiv 

oricât ar fi acesta de limitat ca procesare sau memorie. Oferă o metodă de management de nivel 

foarte jos, orientat pe variabile, care este analog testării şi reparării de la distanţă. 

Deşi se pot scrie (citi) multe variabile cu o singură primitivă, nu există conceptul de operaţie unică 

cum ar reset care poate iniţializa printr-o comandă un set de variabile predefinite. Toată inteligenţă 

este rezidentă în manager, care trebuie să cunoascâ rostul fiecărei variabile în parte ale fiecărei 

resurse. Această metodă nu se potriveşte cu practica ingineriei software moderne care pledează 

pentru încapsularea datelor şi operatorilor pentru a accesa şi modifica datele într-un obiect. 

În sistemele mari cu multe resurse sau servicii eterogene, managerii umani nu pot înţelege modul 

de lucru al tuturor acestor resurse şi astfel metoda de management SNMP este prea puternică şi 
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periculoasă. Managerii automaţi care utilizează SNMP pentru managementul resurselor se 

aseamănă cu limbajul asamblor- dificil de stăpânit şi de modificat. 

 

Managementul OSI 

 

International Standards Organisation (ISO) a definit un set de standarde de management OSI care 

ţintesc să ofere o metodă de management de nivel mai înalt decât SNMP utilizând concepte 

orientate obiect. Un obiect de management defineşte o imagine pentru o resursă prin intermediul 

atributelor (variabile vizibile managerului ce pot fi citite sau scrise) şi operaţii care pot fi făcute pe 

resursă. Obiectele administrate pot să emită notificări către manageri. Este posibil să se definească 

clase de obiecte sau să se genereze mai multe apariţii ale aceluiaşi obiect (instance). Moştenirea 

este utilizată pentru a se defini un nou obiect putându-se prelua astfel structuri şi variabile anterior 

definite. Pentru definirea obiectelor a fost dezvoltat un limbaj IDL (Interface Definition Language) 

. În figura alăturată sunt reprezentate nivelele ierarhice ale managementului în viziunea OSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele care au apărut cu metoda de management OSI se pot rezuma după cum 

urmează: 

• Managerii nu pot direct invoca operaţii asupra obiectelor dar pot folosi protocolul CMIP pentru 

a interacţiona cu un agent local care invocă operaţii pe obiectele administrate local cum ar fi 

conexiuni de transport sau dispozitive de reţea. Aspectele de orientare obiect ale OSI au fost 

definite după apariţia CMIP astfel încât acest sistem de management nu este curat orientat pe 

obiecte. 

• CMIP poate lucra numai pe o stivă de 7 nivele OSI ceea ce înseamnă că este necesar un sistem 

de comunicaţii în măsuri de securizare a accesului şi au fost definiţi agenţi proxi ce pot juca rolul 

managerilor distanţi dar numai prin intermediul MIB. 

SNMP a fost păstrat cât mai simplu cu putinţă pentru a se implementa eficient în orice 

dispozitiv oricât ar fi acesta de limitat ca procesare sau memorie. Oferă o metodă de management 

nivel 1 - fizic 

nivel 2 - legături date 

nivel 3 - reţea 

nivel 4 - transport 

nivel 5 - sesiune 

nivel 6 - prezentare 

nivel 7 - aplicaţie 
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de nivel foarte jos, orientat pe variabile, care este analog testării şi reparării de la distanţă. 

Deşi se pot scrie (citi) multe variabile cu o singură primitivă, nu există conceptul de 

operaţie unică cum ar reset care poate iniţializa printr-o comandă un set de variabile predefinite. 

Toată inteligenţă este rezidentă în manager, care trebuie să cunoască rostul fiecărei variabile în 

parte ale fiecărei resurse. Această metodă nu se potriveşte cu practica ingineriei software moderne 

care pledează pentru încapsularea datelor şi operatorilor pentru a accesa şi modifica datele într-un 

obiect. 

 În sistemele mari cu multe resurse sau servicii eterogene, managerii umani nu pot înţelege 

modul de lucru al tuturor acestor resurse şi astfel metoda de management SNMP este prea 

puternică şi periculoasă. Managerii automaţi care utilizează SNMP pentru managementul 

resurselor se aseamănă cu limbajul asamblor- dificil de stăpânit şi de modificat. 

TMN (Telecomunications Management Network) 

Telecomunications  Management  Network  (TMN)  -reţea  de management pentru 

telecomunicaţii- este un sistem de management ce se bazează pe standardele managementului OSI, 

deşi managementul telecomunicaţiilor este logic şi, adesea fizic, separat de telecomunicaţiile 

normale. TMN defineşte o arhitectură funcţională specificând funcţiile de management logic şi o 

arhitectură fizică stabilind cum acestea se pot mapa pe elemente fizice pentru a se implementa într-

un sistem de management. 

În reţelele ATM de viteză mare, nu este nevoie de o separare între reţeaua sincronă folosită 

pentru voce şi video şi reţeaua asincronă folosită pentru comunicaţii de date. 0 reţea separată pentru 

management nu este justificată economic pentru cele mai multe din aplicaţii. Dacă este necesar, se 

pot folosi tehnici de toleranţă la erori care îmbunătăţesc disponibilitatea sistemului de management 

sau chiar a serviciilor dar elementele de toleranţă la erori nu trebuie confundate cu administrarea 

funcţională (managementul funcţional). Deoarece MNS se bazează pe conceptele OSI, 

comentariile de mai sus rămân valabile şi pentru TMN.  

Management distribuit, managementul SNMP şi OSI subliniază separarea managementului 

serviciului de oferirea serviciului. Aceleaşi instrumente şi tehnici care se folosesc pentru a 

specifica, proiecta şi implementa aplicaţii distribuite şi servicii trebuie folosite şi pentru 

management. 
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elemente de retea 

Arhitectura şi nivelele TMN 

Managementul serviciilor trebuie specificat, proiectat şi implementat în acelaşi timp cu 

punerea serviciilor în funcţiune. Funcţionalitatea normală a unui serviciu este accesată printr-o 

interfaţă şi similar trebuie să mai fie una sau mai multe interfeţe care să permită folosirea 

serviciului asupra căruia trebuie făcut şi managementul. Utilizatorii unui serviciu pot fi şi 

utilizatori terminali dar pot fi şi intermediari sau utilizatori de servicii de nivel înalt care au nevoie 

şi de servicii de management. 

Aceşti utilizatori reclamă acces limitat la funcţiile de management prin intermediul unei 

interfeţe de management (de exemplu, pentru culegerea de informaţii privind starea unei cozi, a 

informaţiei de taxare ce apartine serviciului achiziţionat,  să negocieze parametrii de QoS sau să 

permită diagnosticarea deranjamentelor dintre nivele de servicii diferite. 

Această nevoie de management şi interfeţe normale apare atât în cazul resurselor simple 

cum ar fi componentele software (taskuri sau procese) cât şi în cazul serviciilor complexe. Un 
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obiect administrat este orice obiect ce suportă o interfaţă de management .  

Pentru a realiza activităţile subliniate mai sus managerii trebui să interacţioneze cu 

obiectele pe care le administrează. 0 tranzacţie simplă de mesaj cerere-replică (răspuns) sau un 

apel de procedură la distanţă RPC (Remote Procedure Call) pot fi utilizate pentru a obţine 

informaţia de la obiectele administrate şi pentru a activa operaţii pe ele. în plus, obiectele 

administrate au nevoie de un serviciu de transfer mesaje unidirecţional pentru a emite notifjcări de 

evenimente. Aceste primitive simple pot fi folosite pentru nivelul cel mai jos de monitorizare şi 

control şi pot fi suportate de un sistem de comunicaţii minimal deci pot fi folosite pentru a instala 

soft de comunicaţie şi pot realiza managementul deranjamentelor din sistemul de comunicaţii. 

Nevoia atât de RPC cât şi de schimb asincron de mesaje a fost recunoscută de multe medii 

de dezvoltare soft ca nefiind specific managementului. Unele funcţii de management au nevoie de 

interacţiuni mult mai sofisticate cum ar fi canal de date sigur, transfer de fişiere, multicast sigur 

pentru a sincroniza acţiuni de-a lungul mai multor componente sau tranzacţii foarte scurte. Acestea 

sunt tipurile de interacţiuni necesare pentru implementarea multor aplicaţii distribuite şi pot fi 

oferite ca extensii ale serviciilor de comunicatii de bază. 

Uneori este nevoie să se schimbe informaţii de management referitoare la un protocol „în bandă" 

adică să se folosească unităţile de date ale protocolului pentru a transmite informaţii de 

management între două obiecte. 

Dispozitivele foarte simple sau sistemele vechi s-ar putea să nu suporte interacţiunea 

primitivelor de bază de management. Obiecte adaptoare.pot fi utilizate pentru a converti interfaţa 

furnizată de o resursă în alta care poate interacţiona cu sistemul de management. 

Există două metode de a defini interfeţele. Metoda statică care utilizează un IDL pentru a 

defini interfaţa în termeni de atribute, operaţii şi tip de date ale parametrilor operaţiilor. IDL poate 

fi utilizat să genereze proceduri rezidente pentru parametrii ierarhizaţi şi pentru rularea RPC atât 

la client cât şi la server. Testul de tip se poate face în momentul iniţial interacţiunii. Interfeţele pot 

de asemenea să specifice atributele (variabilele care sunt făcute vizibile explicit la interfaţă şi care 

pot fi citite sau scrise). 

A doua metodă este dinamică. Serverul are un singur port de intrare pentru a primi un mesaj 

de invocare a unei operaţii prin care se specificăatât operaţia cât şi tipurile de parametri. Această 

metodă permite verificarea tipurilor de parametri în timpul rulări procedurii. OSI şi SNMP 

urmăresc această metodă deoarece este mai flexibilă şi se potriveşte mai mult naturii umane care 

are tendinţa de folosi un stil dinamic de ridicare a unui deranjament deşi metoda statică poate oferi 

performanţe mai bune. CORBA suportă ambele metode de invocare a obiectelor. 

Există părerea că folosirea unei metode statice bazate pe IDL este mai potrivită pentru 

implementarea automatelor care sunt responsabile pentru un grup de obiecte preprogramate şi dă 

un nivel mai mare de abstractizare următomlui nivel de management. 

De exemplu aceşti agenţi manageri pot să implementeze o invocare de operaţii de 

management de grup foarte sigure sau să controleze ordinea în care un grup de obiecte este 

procesat. Invocările dinamice sunt mai pretabile operatorilor umani, la nivel înalt, care pot solicita 
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interacţiunea cu mai multe interfeţe diferite nefiind practică invocarea câte unui obiect.  

O structură de management ierarhic poate fi utilă pentru multe servicii. De exemplu un 

manager local poate fi responsabil de administrarea obiectelor legate de un serviciu particular 

dintr-un server. Următorul nivel de manager poate fi răspunzător de serverele reţelei locale. în plus 

pot fi manageri automaţi responsabili de realizarea anumitor funcţii specifice cum ar fi 

managementul deranjamentelor, al securităţii sau filtrarea informaţiilor de monitorizare. 

Sistemele ierarhice în care managerii de nivel jos sunt responsabili de managementul pe 

termen scurt unde controlul necesită un răspuns rapid iar managerii de nivel înalt sunt responsabili 

de managementul şi controlul pe termen lung sunt utilizate în multe situaţii în care operativitatea 

şi complexitatea sistemelor sunt ridicate. Pentru sistemele foarte mari este esenţial ca în procesul 

de management să fie procesată, în managerii locali automati, cât mai multă inteligenţă. 

O metodă ierarhică pură nu este potrivită pentru toate nevoile de management. 

Managementul informaţiilor de rutare, unde nodurile schimbă informaţii de rutare cu nodurile 

vecine, este un exemplu de management peer-to-peer. 

O ierarhie pur ierarhică nu se utilizează în sistemele internaţionale, sau  la  interconectarea  

sistemelor de  încredere  diferite,  unde managementul are nevoie de protocoale peer-to-peer pentru 

a-şi negocia şi coordona activitatea comună. SNMP şi OSI nu suportă conceptul de peer-to-peer 

ele fiind proiectate pentru structuri ierarhice. Vom folosi o notaţie de configuraţie numită Darwin 

pentru a defini structura claselor de obiecte compozit care se extind de la sisteme management tip 

interfaţă grafică cu utilizatorul instalată pe o staţie locală şi până la servicii distribuite într-o reţea 

de arie mare WAN.  

Darwin defineşte elementele obiecte necesare pentru a crea un obiect compozit; alocarea 

elementelor obiect pe nodurile fizice; legăturile între interfeţele elementelor obiect din interiorul 

obiectului compozit şi interfeţele oferite de servicii existente sau către interfeţele obiectului 

compozit. Instrumente grafice au fost dezvoltate pentru a permite o managementul de configurare 

dinamică în timp real (on-line) a serviciului distribuit şi au fost, de asemenea, adaptate să suporte 

configuraţii de sisteme multimedia.  

Metoda Darwin de configurare poate fi folosită pentru a defini structuri de management 

distribuit. Putem defini atât un obiect simplu care se administrează cu un singur manager cât şi un 

set de obiecte care se administrează centralizat  

Acest obiect compozit poate fi utilizat ca o componentă a unui server distribuit care are un 

număr de obiecte manager care realizează funcţii diferite. Un obiect manager poate fi chiar el un 

obiect compozit distribuit. 

Această metodă de utilizare a aceloraşi instrumente şi tehnici pentru a specifica şi 

implementa atât sistemul de management cât şi obiectele care implementează funcţionalitatea unui 

serviciu are un avantaj suplimentar.  

Este simplu să se definească interfeţele de management către obiectele care implementează 

sistemul de management astfel încât chiar sistemul de management poate fi administrat, ceea ce 

este esenţial într-un sistem de management foarte extins. De exemplu serviciul de configurare al 

managementului poate fi utilizat pentru a instala obiecte de monitorizare care sunt folosite pentru 
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managementul securităţii. 

Deoarece managementul este la rândul lui un sistem distribuit are nevoie de toate serviciile 

suport de procesare distribuită care nu sunt specifice managementului: 

• Sisteme de administrare fişiere distribuite şi baze de date distribuite pentru a ţine 

tipurile de obiecte, informaţia de management persistentă, adică să se implementeze 

MIB; 

• Securitatea este esenţială pentru a controla accesul la informatiile şi operaţiile de 

management. Ea trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a permite accesul limitat 

al managerilor externi, accesul total al managerilor interni şi să permită partajarea 

responsabilităţii între diferiţi manageri interni; 

• Sincronizarea în timp este necesară pentru a marca mesajele şi evenimentele şi pentru 

a sincroniza activităţile; 

• Tranzacţiile sunt utile pentru a sincroniza reactualizarea informaţiei distribuite, pentru 

a fi siguri că stările intermediare nu sunt vizibile în timpul reactualizării şi că există 

posibilitatea de a reveni la starea anterioară dacă actualizarea nu a fost corectă; 

• Agendele (directories) şi căutătorii (negociatorii) sunt utilizaţi pentru a localiza 

serviciile şi resursele pe bază de nume sau de descriere a serviciului. Această 

facilitate este utilă pentru obiectele care migrează de la un nod la altul deoarece 

utilizatorul este mobil sau pentru a echilibra încărcarea pe procesoare; 

• Serviciile de obiecte distribuite permit distribuirea transparentă a sistemului de 

management, cooperarea între manageri şi obiecte admimstrate ce sunt distribuite 

pe un număr de noduri dintr-o reţea. Sistemul suport pentru obiecte trebuie să 

permită configurare în ceea ce priveşte crearea, ştergerea şi posibila migrare a 

obiectelor între noduri. El trebuie, de asemenea, să permită invocarea transparentă 

la distanţă a locaţiei şi notificarea evenimentelor. 

 

Servicii de management 

Există trei servicii care sunt necesare în toate formele de management: 

• Serviciul de monitorizare; 

• Serviciul de domeniu; 

• Serviciul de politici. 

Serviciul de monitorizare 

Un serviciu de monitorizare distribuit şi generalizat este necesar pentru toate funcţiile de 

management şi include: 

1. Generarea informaţiei de monitorizare- obiectele trebuie să fie baleiate periodic 

pentru a determina starea şi pentru a detecta schimbările sau trebuie să genereze 

mesaje ale stărilor şi rapoarte ale evenimentelor. Aceste rapoarte ale monitorizării 

sunt folosite pentru a construi şi înregistra (log) urmele monitorizării, care 

reprezintă imaginile istorice ale activităţii sistemului. 

2. Procesarea informaţiei monitorizate- un serviciu de monitorizare generalizată oferă 
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funcţionalităţi de procesare comune cum ar fi agregarea urmelor, validarea datelor 

reactualizarea bazelor de date. Informaţia de nivel jos poate fi convertită într-o 

informaţie mai abstractă prin filtrarea şi combinarea tuturor rapoartelor referitoare 

la acelaşi eveniment; combinarea unui număr de evenimente pentru a forma un nou 

nivel superior al evenimentului şi calcularea mediei dintr-un set de valori ale 

datelor. Analiza istoricului informaţiei este necesară pentru a determina tendinţele 

de evoluţie ce pot fi utile pentru managementul de performanţă. 

3. Diseminarea   (distribuirea)   informaţiei   este   necesară utilizatorilor, managerilor 

sau altor obiecte ale managementului. Aceştia pot să-şi înregistreze cerinţele pentru 

a primi informaţii de management şi evenimente particulare referitoare la un anumit 

serviciu care este răspunzător de diseminarea acestei informaţii. 

4. Prezentarea stărilor şi a informaţiei procesate este afişată managerilor umani ca parte 

a unei aplicaţii de management. Aceştia pot genera grafice, histograme sau evoluţii 

ale evenimentelor. Interfaţa utilizatorului trebuie să fie flexibilă şi uşor de 

configurat pentru a satisface cerinţele individuale de design ale beneficiarului. 

Serviciul de domeniu 

Managementul unui sistem de management distribuit nu poate fi centralizat într-o singură 

entitate umană sau automată ci trebuie distribuit astfel încât să reflecte distribuţia sistemului ce 

este administrat. Managementul trebuie structurat în partiţii şi trebuie demarcată responsabilitatea 

între multipli manageri. Această structurare ar putea să reflecte conectivitatea fizică a reţelei, 

structurarea aplicaţiilor distribuite sau e posibil să reflecte structura de management ierarhic 

(similar cu structura instituţională). Va exista o varietate de manageri care îndeplinesc funcţii 

diferite şi care operează în diverse contexte dar care au responsabilitate pentru aceleaşi obiecte. 

De exemplu, inginerul de sistem şi utilizatorul au responsabilităţi diferite de management pentru 

aceeaşi staţie de lucru. 

Serviculi de politici 

Managementul sistemelor distribuite implică monitorizarea activităţii sistemului, 

elaborarea deciziilor e management şi derularea acţiunilor de control pentru a modifica 

comportarea sistemului. Politicile sunt modul în care informaţia poate fi utilizată pentru a influenţa 

comportarea obiectelor în cadrul unui sistem. Politicile de autorizare definesc ce îi este permis sau 

nu unui manager să facă. Ele canalizează informaţia ce este disponibilă managerilor şi defineşte 

operaţiile permise asupra obiectelor administrate Politicile de obligare definesc ce este obligat să 

facă sau să nu facă şi din acest motiv ghidează procesul de elaborare a deciziei; managerul trebuie 

să interpreteze politicile în scopul atingerii obiectivelor generale ale organizaţiei. 

Managerii umani sunt adepţii interpretării specificaţiilor politicii formale sau informale şi 

dacă este necesar să rezolve şi conflicte când iau decizii. Totuşi complexitatea şi dimensiunea unor 

sisteme mari distribuite au dus la tendinţa de a automatiza multe aspecte ale managementului în 

componente distribuite. Dacă politicile sunt codate în aceste componente ele devin inflexibile şi 

aplicarea lor poate fi analizată numai prin înregistrări. Este, de aceea, necesar să se specifice, 

reprezinte şi să se manipuleze informaţia de politici, independent de componentele de management 
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pentru a permite schimbări dinamice ale politicilor precum şi reutilizarea acestor componente 

pentru diferite politici. 

Se pot utiliza următoarele notaţii pentru a defini politicile: 

• Modalitatea -autorizarea pozitivă sau negativă, obligaţia pozitivă sau negativă; 

• Domeniul subiect- care identifică obiectele cărora li se permite (interzice) să execute o 

activitate sau care (nu) trebuie să execute o activitate obligatorie. 

• Activitatea poate să consta într-o singură operaţie sau într-o secvenţă de operaţii. 

• Constrângerile    restricţionează    aplicabilitatea    politicii. Constrângerile temporale 

specifică limitele de timp între care e aplicabilă politica. Ele pot fi utilizate pentru a 

specifica validitatea în timp sau momentul când expiră politica. Constrângerile 

valorilor parametrilor definesc valorile permise pentru operaţiile de management. 

• Politicile de obligare pot fi activate de un eveniment (ex. dacă contorul unei erori e mai 

mare de 100 agentul de monitorizare trebuie să trimită un mesaj la operator). Un nivel 

înalt de politici de autorizare sau obligare poate fi definit mai amănunţit de un număr 

politici de autorizare sau obligare de nivel mai mic. De exemplu drepturile de acces ale 

membrilor unui departament pot fi  realizat dintr-o expresie logică a drepturilor de 

acces ale membrilor departamentului. 

Serviciul de politici oferă mijloace pentru memorarea specificaţiilor politicilor, 

determinarea obiectelor asupra cărora se aplică, analizele care se fac pentru a detecta conflicte şi 

inconsistenţe. 

Asadar, elementele cheie pentru serviciile distribuite de management pot fi rezumate astfel: 

• Managementul serviciilor se va proiecta în acelaşi timp cu funcţionarea normală a 

serviciilor şi va fi accesat via interfeţele de management. 

• Managementul poate fi tratat ca un sistem distribuit care poate fi implementat folosind 

aceleaşi instrumente şi tehnici ca pentru orlce servicii distribuite. 

• Orice interfaţă de management trebuie să fie potenţial accesibilă ori cărui manager autorizat 

local sau distant-aceasta implică un set de comunicaţii locale sau distante care vor folosi 

aceleaşi primitive de interacţiune. 

•  Un sistem de management trebuie să fie la rândul lui administrat 

• Se va evita reinventarea unor noi concepte de management încercându-se utilizarea sau 

adaptarea unora existente m ingineria de software sau în comunitatea de procesare 

distribuită. 

• Toate funcţiile de management necesită trei servicii de bază- politica interpretabilă care să 

permită modificarea comportării managerului, domenii care să permită gruparea obiectelor 

pentru structurarea managementului şi monitorizarea pentru a se obţine informaţia necesară 

pentru management. 
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POSIBILITĂŢI DE INTERCONECTARE CU SISTEMELE DE COMUNICAŢII ALE 

AUTORITĂŢILOR 

 

În conformitate cu prevederile legale româneşti, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este 

organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, 

controlează şi coordonează activităţile în domeniul comunicaţiilor speciale pentru autorităţile 

publice din România şi pentru alţi utilizatori. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este 

administratorul unui sistem complex de comunicaţii care se poziţionează structural, prin abonaţii 

săi şi reţelele de comunicaţii create, la nivelul strategic şi de cooperare instituţională. 

Organizarea şi evoluţia acestor nivele este principala activitate a autorităţilor, tendinţa 

generală de dezvoltare fiind extinderea gamei de servicii, apropierea de abonat cu infrastructura şi 

ceea ce este mai important, căutarea în permanenţă a noi resurse alternative de securitate a 

sistemului de comunicaţii administrat şi a informaţiei vehiculate. 

Modelele de securizare ţin de următoarele caracteristici ale reţelelor de comunicaţii ale 

autorităţii naţionale:  

- Reţelele sunt organizate ierarhic în funcţie de tipurile  de servicii furnizate instituţiilor. 

- Controlul infrastructurii reţelelor de comunicaţii se realizează prin: 

- Managementul centralizat al subsistemelor de comunicaţii componente; - 

Controlul accesului în reţelele proprii; 

- Autorizarea abonaţilor; 

- Verificarea integrităţii căilor de comunicaţii; 

- Furnizarea de  servicii de management pentru beneficiari. 

- Protecţia convorbirilor prin utilizarea sistemelor de criptare: 

- Echipamentele de secretizare de abonat sunt proprietatea autorităţii; 

- Administrarea resurselor de criptare se realizează de către autoritate; 

- Sistemele de criptare vor fi transparente pentru resursele proprii de comunicaţii 

ale beneficiarilor. 

- Protecţia reţelelor speciale prin: 

- Controlul tehnic al echipamentelor terminale; 

- Monitorizarea şi măsurătorile de performanţă ale traficului; 

- Separarea fizică a reţelelor; 

- Secretizarea informaţiei; 

- Supravegherea permanentă a parametrilor electrici ai reţelelor. 

 

 Infrastructura interurbană este realizată în cea mai mare parte din servicii comerciale de pe 

piaţa liberă care se completează, sub formă de valoare adăugată, cu o gamă diversă de servicii de 

protecţie.  

 Aceste servicii comerciale se adaugă la o infrastructură proprie minimală critică, necesară 

pentru a păstra controlul şi starea de funcţionare a reţelelor în situaţii de criză. Se caută, în 

permanenţă, soluţii alternative, în special provenind din domeniul comunicaţiilor de stat şi de la 
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operatori. 

 Protecţia convorbirilor, utilizând sisteme de criptare integrate între diferite servicii 

(telefonie, radio, date) şi relaţiile abonat-abonat, abonat-grup de abonaţi, punct de  acces-punct de 

acces cu transparenţă pentru mijloacele de protecţie proprii ale beneficiarilor (în anumite condiţii 

pentru respectarea compatibilităţii cu infrastructura şi interoperabilităţii cu celelalte sisteme de 

comunicaţii) determină controlul infrastructurii prin managementul individual al fiecărei reţele 

(per serviciu), controlul accesului, autorizaţia abonaţilor, verificarea stării (integrităţii) căii de 

comunicaţie prin procedeele specifice de protecţie a infrastructurii, controlul tehnic al 

echipamentelor terminale, al nodurilor infrastructurii, monitorizarea şi măsurătorile de 

performanţă ale traficului. 

 Imaginea pe care dezvoltarea acestui serviciu tehnic o lasă să se întrevadă, în ceea ce 

priveşte viitorul comunicaţiilor speciale, este aceea de creare a unei infrastructuri care să se bazeze 

pe un cod obligatoriu (format din standarde, interfeţe, protocoale de securitate) şi ale cărei activităţi 

de dezvoltare să fie repartizate către agenţii (IGSU, SMURD, ambulanţă, poliţie, jandarmerie) şi 

eşaloane specifice cu experienţă şi responsabilităţi în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă 

(armată, prefecturi, oraşe, comune, asociaţii profesionale). Este, aşadar de aşteptat ca fiecare 

agentie să devenă un centru de excelenţă pentru un anumit domeniu al tehnologiei reţelelor. în 

acest fel, în limitele de dezvoltare ale infrastructurii, module de capabilităţi vor fi dezvoltate de o 

agentie în beneficiul celorlalte care au nevoie de ele.  

 În timp, indiferent de reformele organizaţionale interne ale fiecărei instituţii, nevoia de 

modernizare va trebui să învingă rezistenţa la schimbare,va reorienta investiţiile şi va impune un 

alt grad de cooperare şi interoperabilitate. Investiţiile în sisteme integrate de comunicaţii se vor 

deplasa de la operarea şi întreţinerea unor sisteme existente rezistente la schimbare, către sisteme 

versatile şi de capacitate mai mare. Nivele înalte de cooperare şi de coordonare a activităţilor sunt 

necesare pentru a ţine pasul cu dinamica tot mai mare a evenimentelor sociale, economice, politice. 

Un mediu de cercetare comun şi neîngrădit va diminua izolarea dintre specialişti şi va încuraja 

integrarea serviciilor de comunicaţii cu aplicaţiile instituţiilor de stat. 

 Este de aşteptat o infrastructură comună pentru toate serviciile de telecomunicaţii oferite 

mediului guvernamental prin utilizarea următoarelor tehnologii: 

- SDH -ca suport digital necesar integrării voce/date/video ce va asigura şi sincronizarea între 

centrele zonale şi PDH între centre zonale şi locale. 

- ATM - tehnologie ce va permite implementarea unor reţele virtuale IPv6 peste 

infrastructura SDH şi PDH, cu asigurarea unor capacităţi de trafic variabile şi a asigurării 

serviciilor de calitate QoS (Quality of Service) al transmisiei de date. Tehnologia ATM va 

oferi servicii IP comutate peste SDH. Avantajul este obţinerea unei accesibilităţi foarte 

mari şi utilizarea economică a infrastructurii ale cărei costuri pot scade cu mai mult de 

30%; 

- sisteme de criptare de nivel militar/guvernamental care acoperă tronsoane (la nivel El sau 

n x 64Kb) cât şi servicii de tip IP (definite pe reţele). De asemenea infrastructura poate 

oferi şi serviciu de criptare prin "tunel" cu asigurarea transparenţei faţă de tehnologii de 
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protecţie/criptare proprii ale utilizatorilor. Pentru aceste situaţii autoritatea guvernamentală 

va oferi date şi consultanţă pentru realizarea interfaţării precum şi aplicaţii SM (Security 

Management). 

- integrarea serviciilor de management şi oferirea ca servicii a datelor referitoare la 

elementele de infrastructură necesare efectuării unui management operaţional de către 

utilizatori. Datele se vor oferi din centre de control protejate. Se va stabili o metodologie 

de oferire a acestui serviciu precum şi un protocol/contract de oferire a serviciului; 

- reţele private virtuale (VPN) ca extensii ale reţelelor intranet de tip întreprindere 

(enterprise) peste reţelele publice sau private prin care se creează o conexiune privată prin 

tehnologia "tunel".  

 

 

 Totodată, instituţiile din cadrul autorităţilor româneşti care oferă servicii de comunicaţii 

electronice realizează şi: 

- funcţionarea unor sisteme active (proactive), prin senzori specializaţi; 

- comunicaţii protejate; 

- managementul unor baze de date interactive. 

 

 Integrarea sistemelor rezultă într-o sumă de soluţii dedicate cum ar fi servicii de 

comunicaţii realizate pe reţele virtuale şi mijloace de comunicaţii specifice nevoilor de securitate 

ale statului. 

 Prin participarea entităţilor private la susţinerea comunicaţiilor în domeniul siguranţei 

naţionale şi pe baza unui nou program unic, coerent, de dezvoltare a comunicaţiilor 

guvernamentale se pot stabili direcţiile în care trebuie să acţioneze operatorii privaţi şi modul de 

cooperare cu organele specializate ale statului. 

 Necesarul de comunicaţii statale poate fi asigurat prin servicii de comunicaţii ce pot 

proveni din două tipuri de infrastructură, funcţie de nivelul gradului de protecţie a informaţiei: 

- achiziţia de servicii din infrastructura publică prin utilizarea de reţele virtuale private; 

- servicii oferite pe baza unei  infrastructuri informaţionale speciale administrate de stat. 

 

 O infrastructură informatică specială permite accesul şi tranzitarea serviciilor telefonice, 

date, imagine, videoconferinţă. Echipamentele de comutare şi rutare pot aparţine statului, precum 

şi altor beneficiari, funcţie de zonă şi de interes. 

 Scopul modernizării comunicaţiilor (telefonice şi de date) este creşterea eficienţei şi 

protecţiei. Operatorul reţelei trebuie să îşi asume responsabilitatea planificării, instalării, 

supervizării şi dezvoltării serviciilor de reţea. Managementul reţelei trebuie să ofere, în afară de 

controlul resurselor, diferite tipuri de puncte de acces utilizatorilor. În aceste puncte de acces 

trebuie definite serviciile şi calitatea lor funcţie de nevoile beneficiarului. 

 

Categoriile de servicii oferite sunt: 
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- voce (telefonice şi radiotelefonice) de tip privat (cu posibilitate de acces la alte reţele private 

sau publice); 

- transmisii de date; 

- video. 

 

 Serviciile de comunicaţii electronice sunt realizate atât pe standarde comerciale cât şi pe 

standarde guvernamentale specifice, tehnologii CDMA, TETRA, TetraPOL, compatibile şi 

interoperabile cu mediul comercial. 

 Direcţiile principale de dezvoltare a actualelor reţele telefonice în contextul migrării pe 

infrastructura digitală pot fi sintetizate din tendinţele tehnologice generale: 

- dezvoltarea reţelelor către utilizatorul final pentru asigurarea accesului funcţie de nevoile 

de comunicaţii ale entităţii responsabile de generarea reţelei dar şi ale beneficiarilor; 

- diversificarea serviciilor către utilizatorul final; 

- integrarea pe suport comun cu celelalte servicii (date, imagini, video, SCADA etc.); 

- personalizarea utilizatorului final; 

- creşterea continuă a nivelului confidenţialităţii comunicaţiilor; 

- creşterea continuă a nivelului securităţii informaţiei şi sistemelor; 

- consolidarea infrastructurii de telefonie mobilă şi integrarea acesteia cu reţelele fixe; 

- consolidarea sistemului de management integrat unitar al reţelelor; 

- dezvoltarea posibilităţilor de interconectare cu reţelele altor operatori. 

 

Obiectivele pot fi: 

- Reducerea dependenţei funcţionale faţă de operatorii comerciali; 

- Asigurarea resurselor pentru reconfigurarea rapidă a reţelelor conform cerinţelor operative; 

- Trecerea la suport de transmisiuni digital la toate nivelele infrastructurii; 

- Dezvoltarea unor topologii optimale pentru infrastructura interurbană; 

- Automatizarea legăturilor locale şi interurbane; 

- Dezvoltarea infrastructurii mobile de acces la abonaţi; 

- Identificarea şi utilizarea unor soluţii alternative de transport a informaţiei (wireless, 

comunicaţii prin satelit etc.) 

Nevoia de comunicaţii de date în reţele creşte rapid datorită următorilor factori: 

- informatizarea societăţii; 

- globalizarea informatizării; 

- descentralizarea centrelor de calcul; 

- migrarea aplicaţiilor. 

Dinamica de dezvoltare trebuie să meargă în paralel cu comunicaţiile publice. 

Serviciile către utilizatorul final se oferă în punctele de acces la reţea. În punctele de acces 

se definesc puncte de prezenţă a serviciului respectiv precum şi interferenţele fizice pe care 

este oferit serviciul. 
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Serviciul de bază este oferit de sisteme deschise (open systems). 

Funcţie de punctul de acces, serviciul de bază poate fi : 

- de purtător - serviciu ce oferă conexiuni pe reţeaua interurbană (WAN) pe baza unei 

interfeţe standard. Posibil ATM.; 

- de interconectare reţele locale (LAN). În acest caz echipamentul de reţea aparţine 

operatorului; 

- de terminal (desktop) sau IP. Legătura se poate face între resurse individuale definite pe 

baza protocolului IP. 

Prin organizarea de reţele virtuale a crescut interoperabilitatea serviciilor oferite 

beneficiarilor precum şi o mare economie de resurse interurbane. Principalele servicii 

beneficiare ale VPN sunt reţele LAN comutate şi emulare LAN. 

Modul de utilizare a reţelelor virtuale private în domeniul guvernamental VPN pe 

infrastructura publică IIN se realizează pe profilul unor   sisteme de telecomunicaţii 

deschise pe baza nevoilor de telecomunicaţii guvernamentale.  

Pentru definirea interfeţelor se folosesc standardele internaţionale. 

Nevoile de comunicaţii ale utilizatorilor se definesc ca fiind: 

- solicitate de utilizator; 

- solicitate de instituţia utilizatorilor; 

- solicitate de autoritatea ce organizează comunicaţiile.  

 

 Comunicaţiile pentru autorităţi sunt de o importanţă specială strategică şi reclamă înalte 

nivele de securitate şi funcţionalitate. Operatorul comunicaţiilor pentru autorităţi este ales ţinându-

se seama de importanţa strategică, gradul de funcţionalitate şi aria de răspândire, de nivelurile de 

securitate solicitate de actul de guvernare. Astfel, operatorul principal şi subcontractanţii săi au o 

persistenţă şi stabilitate mare pe piaţa comunicaţiilor şi oferă garanţii suplimentare privind 

continuitatea operării în perioade de circumstanţe extraordinare. 

 Operatorul principal trebuie să ocupe o astfel de poziţie care să îi permită sa influenţeze 

direct sau indirect dezvoltarea principalelor elemente de infrastructură utilizate în reţea. Zona de 

operare şi întreţinere este suficient de extinsă pe teritoriul României, iar în aceste regiuni  este un 

partener puternic pentru operatorii locali. Activitatea fundamentală a operatorului trebuie să 

permită susţinerea serviciilor de bază de comunicaţii de date de tip guvernamental. De asemenea, 

operatorul este recomandabil să fie calificat ISO 9000. 

 Inventarul acestor nevoi se converteşte în interfeţele funcţionale puse la dispoziţia 

utilizatorilor. Sistemele deschise şi soluţiile de sisteme independente de furnizor exploatează 

creşterea competiţiei în domeniul telecomunicaţiilor. Este de aşteptat ca similar să procedeze şi 

marii „cumpărători” (incluzând administraţiile publice locale). 

 În cadrul activităţilor de asigurare a comunicaţiilor specifice post dezastre/calamităţi, 

serviciile de comunicaţii electronice puse la dispoziţie de către stat, prin Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale, pot reprezenta o ofertă de mare eficienţă. Aceasta datorită faptului că 

este foarte posibil, ca Centrele de Comandă-Control ale Autorităţilor (Centrele de Comunicaţii 
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pentru gestionarea efectelor Catastrofelor/Situaţiilor de Urgenţă, locale sau la nivel naţional) – 

CCC, să fie realizate de autoritatea naţională, pe infrastructura administrată de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale şi deoarece infrastructura şi capacităţile de interconectare şi de cooperare 

au caracteristici şi servicii asociate deosebite, cum sunt: 

- răspândire naţională pentru a susţine operaţiile descentralizate (descentralizarea pentru a 

menţine FI în timpul acţiunilor şi flexibilitate pentru a susţine deplasarea); 

- invulnerabilitate ridicată împotriva „atacurilor” active şi pasive (locaţii protejate, care 

împiedica utilizarea informaţiilor utile, limitarea pierderii sau degradării informaţiei); 

- mobilitate pentru a susţine ritmul activităţilor (modularitate pentru o interconectare 

eficientă a părţilor sistemului COMSIGHAB, asigură acces la informaţii, capacitate de 

mentenanţă, design tehnic interoperabil, omogenitate a mijloacelor de achiziţie şi transfer 

a informaţiilor); 

- receptivitate/rapiditate în răspuns faţă de nevoile urgenţelor (adaptabilitate la situaţii de 

evenimente prevăzute şi neprevăzute, cooperare la agenţii pentru informaţii pentru luarea 

deciziilor, comunicaţii prompte între utilizatori, susţinerea deciziilor pentru a ajuta 

managerul SIGHAB în conceperea şi organizarea actiunilor, monitorizarea 

comunicaţiilor); 

- promptitudine pentru a oferi timp suficient pentru avertizare şi execuţie (timp de avertizare 

timpurie pentru a înştiinţa managerul SIGHAB despre posibilităţile de conectivitate şi 

interşanjabilitate). 

 

 

MODELAREA COMSIGHAB 

 

 Pornind de la faptul că SIGHAB este o zonă delimitată teritorial, în care se desfăşoară în 

mod organizat, activităţi specifice, din punctul de vedere al comunicaţiilor, COMSIGHAB 

reprezintă o incintă cu un sistem de comunicaţii interconectat la Reţeaua Publică de 

Telecomunicaţii. Apoi, dat fiind caracterul eterogen al unităţilor prestatoare a diferitelor servicii 

în SIGHAB, precum şi necesitatea ca prin COMSIGHAB să se asigure şi nevoile de comunicaţii 

pentru administrarea, paza şi securitatea la nivelul general al întregului areal al taberei, soluţia 

optimă de asigurare a canalelor de legături necesare, este aceea a construirii unei Platforme Mobile, 

soluţie propusă în RTS. 

 Aceasta va fi operată de către Administratorul/Operatorul uman al SIGHAB pentru nevoile 

generale şi va oferi conectivitate pentru toţi furnizorii diferitelor servicii specifice, care îşi 

desfăşoară activitatea în perimetrul SIGHAB, precum şi pentru comunicări cu autorităţile locale şi 

centrale prin intermediul CCC. 

 Nu trebuie uitat şi faptul că sistemele de comunicaţii electronice actuale din zonele 

predispuse calamităţilor dispun de rezerve diminuate de calitate, determinate mai ales de 

restricţionări în dimensionarea lor încă de la instalare (tocmai din cauza previzionării producerii 

de evenimente deosebite, în zonele respective!) de utilizarea completă a capacităţii de transmitere 
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a canalelor de legătură, în principal a celor telefonice, şi de eficienţă mai redusă a unor categorii 

de trafic. În afară de aceasta, nu este realizată pe deplin, o corespondenţă biunivocă corectă între 

fluxurile de informaţii care trebuie asigurate şi canalele aferente acestora pentru fiecare direcţie 

informaţională (corespondenţă care se poate realiza numai pe baza efectuării unor calcule de 

optimizare în cadrul structurii, prin utilizarea unor metode corespunzătoare de modelare 

matematică). 

 

 

 

Arhitectura sistemului COMSIGHAB 

 

 Aplicarea conceptul de calitate a serviciilor –QoS- introduce o nouă viziune asupra 

reţelelor, a managementului acestora şi a relaţiei operator-furnizor de servicii-beneficiar. În esenţă, 

QoS constă în abilitatea elementelor reţelei de a furniza, la acelaşi nivel de calitate, toate cererile 

de trafic şi servicii ce pot fi satisfăcute. Aceasta necesită o strânsă colaborare între toate elementele 

reţelei, indiferent de poziţia lor în arhitectura logică, fizică sau de management. 

 De reţinut faptul că QoS nu creează resurse suplimentare de comunicaţii (bandă de 

transfer). QoS doar permite managementul complex al resurselor de comunicaţii, introducând 

termenii de disponibilitate (rezervare) a benzii în raport de tipul de serviciu şi prioritatea acestuia. 

În acelaşi timp, QoS permite asigurarea parametrilor de transmisie a vocii, datelor, transmisiilor 

video şi a imaginilor pe acelaşi suport primar -mediul de comunicaţie. 

 QoS îndeplineşte două funcţii principale, care definesc în fapt două tipuri de management 

QoSs: 

- rezervarea resurselor (integrarea serviciilor): resursele reţelei sunt alocate în conformitate 
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cu cerinţele aplicaţiilor asigurând calitatea serviciilor şi constituie subiectul politicii de 

management a benzii disponibile. 

- prioritate (diferenţierea serviciilor): traficul în reţea este clasificat iar resursele reţelei se 

alocă conform unor criterii ale politicii managementului de bandă. Elementele reţelei aplică 

tratament diferenţiat, preferenţial, cererilor de comunicaţii clasificate şi identificate. 

 

 Ambele tipuri de QoS pot fi aplicate echipamentelor individuale sau agregate de informaţie 

transmisă. Astfel se pot defini alte două tipuri de QoS: 

- individualizat: unidirecţional, pentru transmisie sau recepţie, identificabil prin 5 parametri 

(protocolul de transport, adresa sursei, numărul portului sursă, adresa destinaţiei şi numărul 

portului de destinaţie); 

- agregat: se aplică simultan unui grup de două sau mai multe echipamente, identificabile, în 

plus faţă de cele individuale prin nivelul de prioritate sau acelaşi nivel de autentificare a 

datelor. 

 

 Aplicaţiile, topologia reţelei şi politica de tratare trebuie să fie asemănătoare pentru toate 

tipurile de QoS. Pentru asigurarea acestei cerinţe există protocoale şi algoritmi de reţea şi de 

aplicaţii: 

protocol de rezervare RSVP (ReSerVation Protocol): furnizează semnalizarea de rezervare a 

resurselor; 

diferenţierea serviciilor DiffServ (Differentiatied Services): asigură informaţiile privind 

categoria şi phoritatea traficului de reţea agregat; 

comutare multiprotocol prin etichete MPLS (Multi Protocol Labeling Switching): asigură 

managementul de bandă agregată la rutarea prin reţea, conform unor etichete încapsulate 

m pachetele de date. 

  

 Modelarea COMSIGHAB, optimal – flexibilă şi aplicând QoS, trebuie să fie un ghid a ceea 

ce se petrece şi chiar a ceea ce urmează să se petreacă, deoarece evenimentele şi activităţile, 

precum şi dinamica/viteza lor, dimensionează canalele de transport a informaţiei şi calitatea 

logisticii COMSIGHAB. 

 Canalele de comunicaţii reprezintă componenta de bază a COMSIGHAB. Ele sunt 

constituite din mediul fizic (circuite Cu, Fe, Al, FO sau unde electromagnetice) prin care se 

propagă semnalele electrice purtătoare do informaţii, împreună cu aparatura aferentă procesului 

de transmitere. Canalul realizează o transformare a mulţimii simbolurilor utilizate la intrare într-o 

mulţime de simboluri care se obţin la iesire. Canalele fiind elementele cele mai scumpe şi 

vulnerabile, care consumă, totodată, timp mare pentru realizarea lor (mai ales a celor prin cabluri 

metalice sau FO) este necesar ca, la organizarea COMSIGHAB, acestea să fie bine studiate şi să 

se cunoască măsurile ce trebuie luate pentru creşterea eficienţei utilizării lor. Trebuie subliniat că 

în situaţii în care rapiditatea şi flexibilitatea trebuie să se ridice deasupra puterii financiare, 

instantaneitatea reacţiei este prima condiţie de funcţionare viabilă/supravieţuire a SIGHAB. 
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 COMSIGHAB este şi un proces cu organizare sistemică şi care se implementează prin mai 

multe categorii de resurse tangibile. De aceea, funcţionarea sa, din punct de vedere organizatoric, 

presupune furnizarea către componentele SIGHAB a acelor informaţii care să declanşeze reacţia 

în vederea elaborării unor decizii corespunzătoare menţinerii protecţiei şi echilibrului în sistem şi 

a accesului la toate canalele, prin folosirea mijloacelor de automatizare pentru reducerea timpului 

de răspuns. 

 Cu toate reglementările aspectelor generate de situaţiile de urgenţă, lipseşte totuşi un model 

care să reflecte tabloul strategic global. Marile catastrofe din ultimii ani, deşi acesti ani sunt 

caracterizaţi de o globalizare a tehnologiei şi serviciilor IT&C, au demonstrat că este necesară 

conlucrarea mult mai flexibilă dintre spectrul politic, reprezentanţii autorităţilor, cei ai Sistemului 

Naţional de Apărare şi cei ai oamenilor de afaceri.  

 Chiar dacă nivelul este înalt, la nivelul CCC, informaţiile din teritoriu, de la COMSIGHAB, 

nu trebuie ignorate sub nici o formă. Ele sunt vitale pentru a preveni elaborarea unui plan lipsit de 

fundament. Totuşi, cei aflaţi la nivelul SIGHAB nu se pot aştepta că vor putea vedea “poza” în 

ansamblul ei, datorită nivelului la care ei operează şi de aceea uneori s-ar putea să nu fie conştienţi 

de importanţa unor factori/elemente care intră in calcul.  

 O analiză fundamentală a metodelor de modelare viabile în cadrul COMSIGHAB poate fi 

făcută pe baza unui set de criterii, ce reflectă caracteristicile fenomenului modelat. Prin urmare, 

modelele potenţiale trebuie să răspundă atât la o serie de cerinţe generale, precum şi celor specifice 

destinaţiei lor, astfel: 

- adecvanţa deciziei; 

- precizia de prelucrare a informaţiei; 

- stabilitatea răspunsului; 

- timpul de răspuns; 

- optimalitatea răspunsului; 

- flexibilitate în exploatare. 

 

 Evoluţia modelelor este în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare şi perfecţionare a 

echipamentelor de comunicaţii.  

 Fundamentarea modelului SIGHAB trebuie realizată pe informaţii reale, în sensul că 

sistemul va oferi rapid informaţii sintetice, de ultimă oră, într-o formă uşor de interpretat. Practic, 

în orice moment sunt oferite informaţii în timp real cu privire la situaţia personalului, medicală a 

refugiaţilor, a pierderilor, a oportunităţilor etc. din SIGHAB. 

 Sistemul va permite, evident, o mai bună urmărire a activităţii de către toţi cei implicaţi, 

inclusiv de către manager, operatori sau personalul „cheie”. Ca urmare, măsurile pe care aceştia le 

pot lua se bazează pe informaţii de cea mai bună calitate, prompte şi corelate. 

 Lucrul bazat pe informaţii reale oferă managerilor posibilitatea intervenţiei pentru 

îmbunătăţirea activităţii atunci când ea se desfaşoară şi nu după. 

 Sistemul va permite integrarea informaţiilor după priorităţi, de la diverse servicii şi va oferi 

un grad de sinteză foarte ridicat. Nici o informaţie nu este introdusă de două ori, nici un rezultat 
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nu este eronat. 

 În cadrul activităţilor interne, obţinerea cu uşurinţă şi la timp a informaţiilor de ultim minut 

pe care să se bazeze deciziile, devine un obiectiv tactic-operativ pentru manager. Practic numai cu 

un asemenea sistem informaţional este posibilă supravieţuirea/funcţionarea viabilă a SIGHAB în 

cadrul gestionării post factum a efectelor catastrofei!. 

 În vederea creşterii efîcienţei utilizării timpului de lucru în compartimentele SIGHAB, 

sistemul realizează pe cât posibil o bază de date unică la nivelul său, asociată interfeţelor 

OUTCOM pentru CCC. Orice informaţie operativă este introdusă o singură dată, de către 

compartimentul emitent sau manager, toate celelalte compartimente având imediat acces la ea. Se 

elimină astfel paralelismele unor activităţi, ca un document fiind înregistrat în evidenţele mai 

multor compartimente sau chiar în acelaşi compartiment de mai multe ori. 

 De regulă, cererile CCC pentru trimiterea de foarte multe rapoarte şi situaţii, consumă un 

timp important pentru întocmire şi editare. Sistemul va reduce semnificativ necesitatea multor 

rapoarte scrise, el oferind practic toate informaţiile, detaliate sau de sinteză, pe ecranul 

utilizatorului CCC. Evident, orice raport care este necesar şi pe hârtie, va fi listat foarte uşor şi 

rapid la imprimantă. 

 Calitatea logisticii COMSIGHAB (sau activităţile şi dotările logistice ale comunicaţiilor), 

este determinată de mai mulţi factori principali care condiţionează realizarea activităţilor şi care 

se definesc ca fiind: 

- condiţiile şi nivelul resurselor tangibile de comunicaţii electronice ale zonei; 

- condiţiile geo-climaterice de dispunere a taberii, dispunerea şi starea surselor de 

aprovizionare, starea şi orientarea căilor de comunicaţii; 

- organizare defectuoasă a SIGHAB; 

- supra/sub-dimensionarea sarcinilor sau atribuţiilor; 

- nivelul dotării SIGHAB; 

- posibilităţi de acţiuni greşite, rău intenţionate sau de nonacţiune a personalului SIGHAB; 

- pregătire sau/şi dotare necorespunzătoare a personalului. 

 

 Proliferarea tehnologiilor relevă o tendinţă de evoluţie a mediului de securitate global, care 

se referă la relaţia tot mai strânsă dintre explozia tehnologiilor erei informaţionale şi proliferarea 

acestora pentru crearea unor capacităţi cu relevanţă informaţională. În general, funcţionarea 

sistemelor asigură îndeplinirea unor cerinţe de calitate care, pe ansamblu, trebuie să realizeze 

optimizarea lor. Acestea se referă la : 

- realizarea prin mijloace de comunicaţii corespunzătoare, menţinerea şi exploatarea eficientă 

a canalelor de legătură de pe direcţiile informaţionale ; 

- utilizarea cât mai completă a capacităţii de transmitere a canalelor, prin folosirea unor 

echipamente şi metode corespunzătoare, care să asigure maximizarea vitezei de transmitere 

a informaţiilor pe acestea ; 

- asigurarea stabilităţii în funcţionare şi a mobilităţii; 

- realizarea circulaţiei rapide şi sigure a informaţiilor pe baza folosirii echipamentelor de 
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comutare automată (a canalelor, comunicărilor, pachetelor) dotate cu calculatoare 

electronice, software şi baze de date performante; 

- stabilirea celor mai convenabile formate ale comunicărilor şi alegerea unor forme eficiente 

de transmitere a informaţiilor pe canale; 

- menţinerea permanentă a unei suficiente rezerve de comunicaţii, dispusă convenabil şi 

capabilă să restabilească rapid întreruperile în sistem; 

- executarea oportună a măsurilor de asigurare tehnică şi materială; 

- încadrarea funcţiilor importante ale oricăror compartimente SIGHAB (ea în sine o 

“logistică” deosebit de flexibilă, care se răsfrânge asupra utilizării eficiente a logisticii 

COMSIGHAB) cu personal cu pregătire specifică multiplă (pornind de la conducător auto 

şi ajungând la personal sanitar sau rezervişti–veterani, tineri neexperimentaţi şi diferiţi 

specialişti/profesionişti), dar neapărat cu abilităţi informatice. 

 

 

STRUCTURA COMSIGHAB 

 

 Structura reprezintă elementul fundamental care caracterizează orice sistem, inclusiv cel 

mde comunicaţii şi ea trebuie definită astfel încât să satisfacă toate cerinţele impuse.  Ca urmare, 

cea mai importantă problemă care trebuie rezolvată la proiectarea (planificarea) COMSIGHAB, 

constă în determinarea structurii şi precizarea legăturilor reciproce dintre elementele sale. 

 Din punct de vedere al teoriei generale a sistemelor, sistemul COMSIGHAB reprezintă 

„modelul fizic realizabil al unei structuri (mulţimi) de echipamente şi linii, interconectate tehnic şi 

informaţional, a cărei funcţionare poate fi caracterizată prin legi precis evidenţiate”. 

 

 Structura este componenta organizatorică care defineşte concepţia sistemică şi permite 

configurarea unui anumit sistem de comunicaţii prin gruparea, dispunerea şi interconectarea 

convenabilă a echipamentelor tehnice şi componentelor software la dispoziţie. Ea se caracterizează 

prin cantitatea, mărimea, forma şi conţinutul elementelor componente. În baza principiului 

abordării sistemice, fiecare parte a sistemului special de comunicaţii trebuie să aibă o astfel de 

structură care să contribuie în cel mai înalt grad la realizarea sarcinii generale a comunicaţiilor, ca 

principal mijloc al managerului, adică asigurarea transmiterii informaţiilor şi a documentelor, 

precum şi schimbul oportun, autentic şi secretizat de date între echipamentele sistemului de 

management. 

 La analiza structurii se au în vedere caracteristicile de bază ale COMSIGHAB, evaluat ca 

ansamblu integrat de elemente de specialitate, aflate în interacţiune şi având funcţionare 

probabilistică. El are proprietăţi şi funcţii specifice -deosebite de cele ale elementelor componente– 

în care conexiunea, organizarea ierarhică, integralitatea şi structura stabilă sunt caracteristici 

definitorii. Structura sistemului apare ca fiind un model abstract perfectibil, o schemă de 

construcţie şi funcţionare, materializată prin reţeaua (reţelele) de comunicaţii.  

 Ea poate căpăta o formalizare logico-matematică ce stă la baza analizei sale ştiinţifice. 
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Structurile determină funcţionalitatea şi stabilitatea sistemului. Ele reprezintă momente de 

echilibru în procesul repetitiv de organizare a comunicaţiilor, care determină ca optimul general 

obţinut la nivelul sistemului să fie mult mai bun decât suma optimelor parţiale obţinute prin 

funcţionarea independentă a elementelor componente. 

 

CENTRALIZATORUL 
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voce date video 

INCOM:      

 conducerea/managementul taberei 2F, 2P 1F   1 

 personalul de pază 5F, 12P  6F 20 2 

 rezerva/sursele de apă potabilă 2F, 2P  2F   

 autoturismele si autospecialele de 

intervenţie 

1F,3P     

 depozitul pentru bunurile sinistraţilor 1F,1P  1F   

 infirmeria (punctul medical) şi izolatorul 1F,1P  1F   

 monitorizare medicală 1F,3P 2W 2F  3 

 depozitul de alimente 1F  1F   

 sursele de energie 1F,1P  1F 2  

 autosanitarele 1F,2P     

 punctul de primire, evidenţă si repartiţie 

a refugiaţilor/ habitanţilor/sinistraţilor 

 

2F, 2P 

 

2W 

 

2F 

  

1 

 punctul de triaj şi prim ajutor 1F,1P     

 sectorul de cazare 2F,1P     

 statia de iluminat 2P   2  

 punctul de distributie ajutoare 

(echipament) 

1F     

 bucatăria sala de mese 2F     

 spălătoria, punctul de îmbăiere 1F     

 proprii COMSIGHAB 3F,3P 1F, 1W 1F 3 4 

 REZERVĂ 15% 4F,5P 1W 3 4 1 

OUTCOM:      
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 autorităţi centrale 3F 3F 1F   

 CCC, proprii COMSIGHAB 1F, 2P 1F    

 autorităţi locale 2P     

 vecinătăţi 2P     

 asociaţii sau persoane fizice 2P     

 REZERVĂ 15% 1F,2P 1F    

 

Studierea structurii şi dinamicii COMSIGHAB, în fond managementul sistemului de 

comunicaţii, se face în funcţie de atribuţiile/cerinţele acestuia şi are în vedere cunoaşterea şi 

eliminarea factorilor perturbatori (determinaţi de caracteristicile sistemului însuşi şi de condiţiile 

externe lui) care pot genera o stare de dezechilibru, în funcţionarea şi creşterea performanţelor 

acestuia. 

Ţinând seama de caracteristicile sale funcţionale de bază, de faptul că admite ca variabilă 

independentă esenţială timpul şi are structură ierarhică, cu un număr foarte mare de elemente 

(echipamente tehnice, linii, algoritmi, programe) şi conexiuni interne, sistemul de comunicaţii 

reprezintă un sistem dinamic complex, cu funcţionare probabilistică, bazat pe observaţie şi 

interpretare statistică (stocastică). El  trebuie să aibă mare stabilitate în funcţionare, mobilitate şi 

capacitate de transmitere ridicată. 

Cea mai importantă problemă care trebuie rezolvată la crearea oricărui sistem special 

de comunicaţii constă în determinarea structurii sale, care se referă atât la reţeaua tehnică, cât 

şi la reţeaua prin mijloace mobile, constituind baza de transport a informaţiilor.  

Evident, informaţiile prin ele însele, nu pot genera spontan decizii/hotărâri. Ca moment 

esenţial al procesului conducerii, hotărârea este , înainte de toate, rezultatul unei activităţi umane 

conştiente, orientate spre un scop precis. Prin urmare, indiferent de natura, importanţa şi obiectivul 

unei hotărâri, conţinutul şi calitatea ei sunt determinate de doi factori esenţiali :  

- informaţia, care prin prelucrări succesive asigură conţinutul ei, 

- elementul uman, a cărui capacitate de sinteză şi analiză a informaţiilor, la care se adaugă 

competenţa, condiţionează calitatea. 

Fără informaţii, ăn cadrul SIGHAB, nimic nu are sens.  

COMSIGHAB trebuie să producă nu numai cantitatea de informaţii de care managerul are 

nevoie pentru a lua în atenţie situaţia operativă, dar mai ales trebuie să producă informaţii de 

calitate atunci când e nevoie.  

Felul în care un şef evaluebază contribuţia informaţiilor depinde aşadar de cantitate, calitate 

şi momentul/timpul când le-a primit. 
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Structura COMSIGHAB- propunere 

 

Există situaţii care erodează valoarea care se poate obţine din resursele de comunicaţii şi 

acestea apar atunci când COMSIGHAB ori componente ale acestuia nu funcţionează, (lipsesc sau 

nu asigură acel nivel de siguranţă necesar) sau în cazul informaţiilor care nu ajung destul de repede. 

În mod eronat sistemul de comunicaţii a fost încărcat si cu alte aspecte şi astfel s-a ajuns la 

contrainformaţii şi interoperabilitate. Dar toate aceste cuvinte nu fac decât să mascheze natura sa 
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fundamentală. Contrainformaţiile sunt un domeniu complet separat. Pe de altă parte, 

interoperabilitatea este doar un descriptor al gradului în care resursele sistemului lucrează 

împreună şi al modului în care informaţia poate fi circulată în mod efectiv. 

Un manager conduce prin modul cum îşi alege obiectivele, înţelegând ce informaţie îi este 

oferită/disponibilă, formulând cursul acţiunii, luând decizii în cursul acţiunii, dând executanţilor 

instrucţiuni, urmărind modul cum aceştia le execută şi folosind acele informaţii pentru a alege noi 

obiective sau să le modifice pe cele existente. 

O structură COMSIGHAB bine realizată, îl ajută pe acesta în a estima situaţiile, să 

conceptualizeze metodele de a ajunge la un obiectiv şi să-şi exercite planul. COMSIGHAB 

cuprinde de regulă (vezi schema, recomandată alăturat): 

- conducerea şi personalul din subordine, profesionalizat, organizat şi pregătit pentru suport  

(de obicei dependenţi de tehnologia utilizată şi din dotarea COMSIGHAB), 

- doctrină specifică şi proprie, stipulată şi aprobată prin proceduri la nivelul CCC,  

- compartiment OMSM pentru asigurarea continuităţii activităţii COMSIGHAB (Operare-

Monitorizare-Securizare-Mentenanţă),  

- servicii de comunicaţii: 

-INCOM pentru asigurarea pe priorităţi a serviciilor de comunicaţii în incinta SIGHAB, 

pentru deplina derulare a activităţilor şi obiectivelor sau dispoziţiilor managerului taberei, 

- OUTCOM -de obicei automatizată, pentru interconectare operatori locali, centrali, 

guvernamentali, organizatii profesionale, vecinătăţi etc., 

cu scopul unic de a-l ajuta pe managerul SIGHAB să fie eficient în actul conducerii.  

Personalul organizat şi pregătit pentru operare şi mentenanţă şi procedurile extrem de bine 

gândite, ajută activitatea de stabilire a unei soluţii noi pentru elaborarea deciziei la nivelul acestor 

organizaţii, realizând comanda şi controlul unui flux atipic de date, ştiri şi informaţii, asigurat de 

un sistem de comunicaţii, care va mări eficienţa. 

 

 

RECOMANDĂRI DE SISTEME TEHNICE  PENTRU ASIGURAREA LOGISTICII DE 

COMUNICAŢII 

 

 În condiţiile date, analiza şi selectarea recomandărilor trebuie să porneasca de la necesitatea 

obţinerii performanţelor impuse prin RTS, şi anume: 

- maximizarea eficienței spațiului, prin împachetarea compactă a echipamentelor utilizate, 

in vederea asigurarii unui transport usor al acestora catre locul de amplasare; 

- updatarea permanentă a portofoliului de servicii oferite; 

- dimensionarea scalabilă a produsului pentru a se înlesni posibilitatea de adăugare la 

cerere, a unor de pachete de servicii de mentenanță, monitorizare și upgradare continuă a soft-ului 

si echipamentelor; 

- realizarea unei structuri generale de bază, relativ ieftină a sistemului şi apoi adăugarea 
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diverselor pachete de echipamente opționale, fiecare dimensionate pentru a răspunde unor nevoi 

specifice; 

- realizarea unei instalatii mobile si flexibile pentru amplasamente izolate atat in situatii de 

urgenta cat si pentru destinatii speciale; 

- adoptarea unei solutii constructive orientata spre adaptarea cerintelor tehnice ale 

produsului la potentialul de risc din tara: inundatii, cutremure, alunecari de teren. 

- nivel mare de flexibilitate asigurat de posibilitatea modulării in functie de specificul 

situatiei si o mobilitate crescuta, putand fi transportat in containere si usor de asamblat. 

- solutie modulară (asigurarea comunicatiilor, asigurarea monitorizarii telemedicale, 

securitate perimetrală) intr-o componentă dependent de necisitati, oricare din modulele enumerate 

anterior putand fi prezente sau absente din configuratie.  

- solutie scalabila (mai multe sisteme in paralel sub un control unitar tip SCADA pentru 

extinderea serviciilor de comunicatii, monitorizare medicala, securitate perimetrala, etc.); 

- grad variabil de dotare atat calitativ cat si cantitattiv cu echipamente determinate de 

complexitatea SIGHAB şi a numărului de refugiaţi, pentru a se ajunge la un sistem modular si 

scalabil din punct de vedere energetic. 

 

Se opinează că logistica Platformei Mobile de Comunicaţii poate avea două forme de 

realizare: 

I. Autospecială, independentă, set de servicii de comunicaţii operabil şi din miscare, 

suplă, cu condiţii minimale de existenţă a clădirilor-corturilor-încăperilor pentru 

instalare având echipamentele funcţionale permanent, fiind montate pe şasiu, cu o 

configurare în costuri mai ridicate, compactă, cu transport şi dislocare necondiţionate 

de întregul container, accesibilitate la locul de dislocare minor afectată de existenţa şi 

calitatea căilor de transport. 

II. Minicontainer, integrat în containerul de transport SIGHAB, masiv, cu condiţii de 

existenţă a clădirilor-corturilor-încăperilor pentru instalare, cu o configurare în costuri 

scăzute, compact, cu transport şi dislocare condiţionate de întregul container, 

accesibilitate la locul de dislocare restricţionată de existenţa şi calitatea căilor de 

transport. 

 

Sistemul Tehnic COMSIGHAB se va compune din:  

 

1. Platforma Mobilă de Comunicaţii 

VARIANTA I,  autospecială 
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AP-AAS

Routere 

modul 

3G

SETURI

INCOM 

PMC
SIGHAB

SISTEM
OUTCOM

ELECTRO 

ALIMEN-

TARE

 

Autospecială COMSIGHAB, independentă 

 

Platforma Mobilă de Comunicaţii (AUTOSPECIALĂ) pentru SIGHAB,  

(PMC/A-SIGHAB): 

- Sisteme de transmitere şi procesare a datelor, OUTCOM 

- calculator cu fixare în bordul autovehicolului (tip CAR PC) 

- laptop rigidizat  

- gateway tip router 

 - Routere cu modul 3G 

 - Access Points și AAS (Adaptive Antenna Systems), - AP-AAS: 

 - Sistem de electroalimentare  pe autoşasiu 

- Autospeciala propriu zisă 

  - dotare şi materiale specifice pt. autoşasiu 

  - lăzi/compartimente pentru completul/setul/lotul INCOM (materiale şi 

echipamente voce-date-securitate tabără). 

 

VARIANTA II,   minicontainer transportabil indoor sau separat de containerul de transport 

SIGHAB 

 

 
Minicontainere incluse in containerul de transport 
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Platforma Mobilă  de Comunicaţii (MINICONTAINER) pentru SIGHAB,  

(PMC/C-SIGHAB): 

 - Lotul sistemelor de transmitere şi procesare a datelor, OUTCOM 

- calculator  

- laptop  

- gateway tip router 

- Routere cu modul 3G 

- Access Points și AAS (Adaptive Antenna Systems), - AP-AAS: 

 - Lotul sistemului de electroalimentare   

- Lotul Sistemului integrat voce-date:  

- materiale şi echipamente pentru reţea integrată voce-date locală, pentru realizarea 

INCOM  

- materiale pentru cablarea structurata de voce- date ca infrastructura unica pentru 

telefonie cat pentru retele de calculatoare, sau alte echipamente de comunicatii, 

- centrala telefonică, terminale (fixe, DECT), acumulatoare de centrală 

- Lotul Sistemului şi Reţelelor RADIO 

- Staţii radio mobile, sau fixe, 

- terminale/Staţii radio portabile 

- Lotul sistemelor de SecuritateTabără: 

- Sisteme de avertizare efractie şi incendiu, Fire and Intrusion Alarm 

Systems, - FIAS, 

- Supraveghere video, TeleViziune cu Circuit Închis, Closed-Circuit 

TeleVision – TVCI/CCTV: 

 

2. Sistem integrat voce-date:  
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- Reţea integrată voce-date locală, pentru realizarea INCOM  

- materiale pentru cablarea structurata de voce- date ca infrastructura unica pentru 

telefonie cat pentru retele de calculatoare, sau alte echipamente de comunicatii, 

- centrala telefonică, PBX (Private Branch EXchange) terminale (fixe, DECT), 

acumulatoare de centrală 

- Reţele RADIO 

- compuse din Staţii radio mobile, fixe şi portabile, 

- terminale/Staţii radio portabile 

 

3. Sisteme SecuritateTabără 

- Sisteme de avertizare efractie şi incendiu, Fire and Intrusion Alarm Systems, - 

FIAS, 

- Supraveghere video, TeleViziune cu Circuit Închis, Closed-Circuit TeleVision – 

TVCI/CCTV. 

 

 

Optimizarea comunicatiilor prin satelit pentru locatii izolate 

  

Tehnologiile VSAT au evoluat pana in punctul in care acestea sunt capabile sa raspunda 

cerintelor de conectivitate ale majoritatii utilizatorilor de IT&C, atat la nivelul pietei rezidentiale 

cat si la cel al pietei corporate. 

Orice conexiune in zone izolate sau in alte zone unde nu se pot contracta servicii de conexiune 

clasica reprezinta piata tinta pentru tehnologiile VSAT. 

 Lista utilizatorilor este mare, dar acestia pot fi grupati in functie de tipul serviciilor IT&C 

solicitate. 

 

Servicii VSAT one-way 

 

 Transmisia TV direct catre beneficiarul final cu ajutorul DTH este cel mai cunoscut 

exemplu de serviciu one-way. Dar exista si alte care se se regasesc in lista de mai jos: 

- Servicii de transmisie a informatiilor pentru bursa si alte grupuri inchise de utilizatori; 

- Servicii de invatamant la distanta si invatare continua pentru companii mari; 

- Servicii de difuzare a analizelor financiare in timp real; 

- Difuzarea informatiilor din piata birouri locale de comanda situate in locatii  dispersate 

geografic; 

- Difuzarea de servicii de radiofuziune in magazine si spatii publice; 

- Introducerea de servicii DAB direct catre utilizatorii finali; 

- Retransmiterea materialelor publicitare catre magazine si direct catre panourile publicitare; 

- Rentansmiterea informatiilor catre soferii autovehiculelor aflati pe sosele 



140 
 

 

Servicii VSAT two-way 

 

  De departe cele mai importante aplicatii sunt cele care permit comunicarea bidirecțională 

prin satelit, în special în zonele considerate a fi mediul rural sau atât de îndepărtată încât serviciile 

normale de TIC nu sunt posibile. 

 Cele mai concludente exemple sunt cele cu privire la furnizarea de servicii moderne TIC 

in locuri cum ar fi Antarctica si magazinele de pe vasele de croaziera care utilizeaza sisteme VSAT 

two-way. Aceste statii Earth Stations on Vessels (ESV’s) sunt acum in masura sa sustina toate 

serviciile disponibile in conditii normale. Cererea de servicii ESV pe navele de croaziera se extinde 

la: 

- Voce, fax si date; 

- Acces la serviciile de internet si WWW; 

- Asigurarea conectivitatii pentru industria GSM astfel incat serviciile de telefonie mobila 

sa ramana active chiar si pe oceane. 

In lista de mai jos se regasesc cele mai populare aplicatii traditionale furnizate de sistemele 

VSAT two-way. 

- Servicii de tranzactionare interactiva; 

- Servicii de monitorizare video in timp real (ex: controlul operatiunilor, de la distanta, 

pentru minele subacvatice de diamante) 

- Servicii de interogare a bazelor de date; 

- Tranzactii bancare si servicii ATM pentru locatii indepartate; 

- Sisteme de rezervari in turism; 

- Sisteme distribuite de control al proceselor in special in industria petrolului; 

- Sisteme distribuite de telemetrie utilizate pentru rețelele electrice de monitorizare, sisteme 

de gospodărire a apelor, controlul traficului pe autostrăzi și sisteme de monitorizare a 

dezastrelor; 

- Voce, date, servicii de comunicații prin fax în zonele rurale; 

- Telecentre, Cybercafe; 

- Servicii de urgenta; 

- Servicii electronice de transfer de bani direct la punctul de vanzare; 

- Sisteme de e-mail; 

- Transfer de date medicale și la distanță sau de tele-medicina; 

- Controlul stocurilor si al vanzarilor; 

- Servicii de centralizare a stirilor prin satelit; 

- Furnizarea de retele de arie larga si extinderea LAN in zonele indepartate; 

- Furnizarea de servicii interactive multimedia; 

- Retele ITC de mari dimensiuni pentru ambasade. 
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Realizarea unui terminal VSAT de cost redus cu modul de receptie DVB si functii de server 

si router de satelit 

 

Elemente constructive pentru modelele functionale Alfa si Beta 

 

Pentru ca modelarea matematica a celor doua solutii depaseste capacitatea tehnica si 

financiara, s-a hotarat construirea a doua modele functionale si evaluarea lor intr-un pachet de teste 

care sa determine care este versiunea optima.  

Pentru reducerea la minim a costurilor - premiza de proiectare nr.1 a fost foiosirea pe scara 

larga a componentelor comerciale ieftine existente pe piata si inlocuirea elementelor scumpe cu 

solutii software - diferenta de performanta urmand sa fie suplinita de puterea de calcul ieftina 

disponibila la ora actuala in zona PC.  

Rezulta astfel un sistem cu performante tehnice medii dar care este extrem de ieftin.  

 

Modelul functional ALFA 

 

Este construit pe o platforma Direcway 4000 produsa de Hughes Network System si care 

nu functioneaza decat exclusiv pe un mediu Windows, asigura doar o interfata USB si datorita 

mediului Windows este renumit pentru instabilitate in functionare si extrem de vulnerabil la 

atacurile din retea.  

Dispunand de o tehnologie verificata, exista peste 10.000 de terminale DW4000 instalate 

in lume, aceasta solutie este o solutie “clasica” care reduce mai putin costul total dar ofera un grad 

de incredere mai mare. Folosirea FTDMA permite o mare siguranta in exploatare, dar costurile 

importante ale Hub-ului satelitar determina un cost total de exploatare a retelei mai mare decat in 

cazul terminalului Beta. Schema de acces FTDMA folosita de de HNS nu este una deschisa si in 

acest fel costurile initiale sunt importante, in plus datorita acestei tehnologii utilizatorul este 

“captiv”, nu poate refolosi echipamentele in relatie cu alt furnizor de servicii. In acest moment 

exista doar o singura solutie de router non Windows pentru DW4000 - este aceea furnizata de 

firma Helios dar este extrem de scumpa, pentru o retea de 12 statii se ajunge la peste 2000 de USD 

doar router-ul de satelit. Dezvoltarea unei solutii Linux este conditionata in principal de lipsa 

documentatiei de baza pentru aceste DW4000. 

Experienta a permis decelarea variabilelor folosite si constructia unui modul de interfata 

USB pentru Linux. 

In acest proces au fost folosite echipamente de analiza si control precum si produse 

program din mediul Linux care au permis reducerea drastica a timpului de dezvoltare pentru un 

asemea proiect.  

DW4000 este o platforma compusa din receptorul DVB DW3000 care este interconectat 

cu modulul de emisie DW4000. Conectarea cu masina Windows se realizeaza cu o interfata USB.  

Modelul functional ALFA va “mosteni” o parte din aceste caracteristici pentru ca 

modificarea lor face imposibila legatura cu NOC-ul (Network Operation Center).   
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Ideea principala este inlocuirea Windows cu Linux care este stabil si mai ales gratuit, in 

plus adaugandu-se facilitati software noi, inexistente la sistemul de origine sau aflate sub forma 

hardware si foarte scumpe.  

Schema bloc permite integrarea acestor caracteristici in noul terminal rezultat. 

 
Schema bloc a modelului ALFA asigura urmatoarele avantaje: 

 eliminarea taxelor de autorizare Eutelsat (4000 euro) prin pastrarea segmentului radio al 

statiei VSAT nemodificat;  

 eliminarea posibilelor probleme de incompatibilitate dintre HUB-ul de la Grishem -

Germania si terminalul VSAT modificat; 

 eliminarea gestionarii procedurilor de .alterare" a protocolului TCp-IP pentru a optimiza 

folosirea segmentului de satelit;  

 eliminarea certificarilor de operare VSAT; 

 posibilitatea de a folosi echipamente DW4000 aflate deja in exploatare; 
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 reducerea costurilor initiale prin eliminarea licentei pentru sistemul de operare Windows; 

 cresterea rezistentei la atacuri din retea asupra serverelor. 

 

 

Modelul functional BETA 

 

Este construit pe o platforma SpaceWeb produsa de STM, ofera o interfata ethernet dar 

care nu dispune de o facilitate OVB inclusa. In mod normal este livrat impreuna cu o unitate 

Harmonic DVB, pretul total fiind in jur de 4500 de euro. Modulul Space Web utilizat la Modelul 

BETA este cotat insa doar la 700de euro. Pentru reducerea costurilor calea de download se 

transfera pe protocolul DVB si se adauga un receptor DVB construit in jurul unei placi DVB 

produsa de Technisat care este evaluata la doar 50 de euro. Mediul este linux, distributia Red Hat 

ver. 7.3 care ruleaza intr-un PC minimal (procesor minim P3 650Mhz, 128Mb, 5GB).  

Elementul important pe care il introduce platforma SpaceWeb este inlocuirea 

arhicunoscutului SCPC cu CPMA.  

CPMA(Code Phase Modulation Acces) este o tehnologie proprietara STM si desi foarte 

asemnatoare cu COMA permite o mai buna exploatare a resurselor permitand constructia unor 

Hub-uri de satelit mult mai ieftine si deci scaderea costurilor de exploatare a legaturilor prin satelit.  

Pentru ca CPMA a fost proiectata ca o specificatie deschisa folosirea OVB¬RCS face 

posibil reducerea la jumatate a costurilor estimate de expoatare implementare.  

Din pacate acesta solutie necesita echipamente speciale de masura si control pentru a 

evalua direct functionarea acesteia.  
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Schema bloc a modelului Beta cuprinde cateva particularitati fata de Alfa. In primul rand 

receptia si procesarea semnalului DVB este integrata sistemul Pc folosit ca server, apoi folosirea 

unui protocol "exotic" in lumea VSAT face sa creasca nivelul de dificultate tehnica a executiei si 

mai ales a reglajelor Si in acest caz pentru a evita costisitoare certificare externe nu se opereaza 

modificari in sectiunea de emisie si antena, fata de versiunea comerciala standard.  

Avantajele preliminate pentru acest sistem sunt: 
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 Cost mult mai mic al Hub-ului de satelit; 

 Costuri totale de operare mai mici; 

 Folosirea mai eficienta a transponderului;  

 Putere necesara la emisie pentru canal echivalent, mai mica;  

 Folosirea unei tehnologii de viitor. 

 

Conditiile de indeplinit la evaluarea performantelor terminalelor  

 

Evaluarea performantelor sistemului este in acest caz in primul rand o evaluare a 

performantelor economice ale sistemului, in special al costurilor initiale si abia apoi a celor strict 

tehnice. Obiectivul principal - realizarea unui sistem care sa permita acces internet la care costul 

total sa fie sub 2000de euro. In secundar - scaderea pe cat posibil a costurilor totale de proprietate 

(TCO). Din punct de vedere tehnic - este necesar sa se obtina to ate functionalitatile imperative si 

cat mai multe din cele optionale: 

 
In cazul in care una din functionalitatile tehnice nu poate f indeplinita mode lui functional 

respectiv este eliminat din procesul de evaluare. 

Zona orara activa este definita ca perioada 7-19 in care pt fi copii la cursuri – scoala fiind 

principalul utilizator al produsului. 
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Certificare produs 

 

 Pentru seria 0 se efectueaza mai multe teste, dintre care o baterie de teste functionale si o 

baterie de teste de capabilitate (benchmark-uri) pentru evaluarea performantelor produselor. 

Testele de capabilitate sunt conditionate de disponibilitatea teleportului de a permite 

supraincarcarea unui canal pentru a putea efectua benchmark-urile programate. Schema test 

functionalitate: 

 
Pentru aceste incercari este folosita configuratia standard - statie acces internet. Pentru 

incercarile de capabilitate se poate folosi urmatoarea schema functionala: 

 
Din motive de costuri exorbitante aceste benchmark-uri pot fi efectuate doar la ore 

exotice(2.30-3.30AM) cand incarcarea totala a retelei este foarte redusa in Europa. 
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Exemplu BULETIN DE INCERCARI  

 

 

PRODUSUL: Terminal VSAT de cost redus cu modul de receptie DVB si functii de 

server si router de satelit 

 

CONCLUZIA - Produsul a corespuns incercarilor efectuate 

 

• Raportul de incercari se refera numai la produsul supus incercarii;  

• Raportul de incercari poate fi reprodus in intregime doar de emitent  

• Corecturile sau adaugirile la raportul de incercari se pot efectua numai prin 

intermediul unui alt document suplimentar la acest raport. 

 

TEMA 

 

Tema: Incercari produs  

Produsul: Terminal VSAT de cost redus cu modul de receptie DVB si functii de server si 

router de satelit  

Caracteristici tehnice:  

Caracteristici functionale  

• Conditii de mediu, conforme cu CE11017-1/91 si STAS 10951/77  

• Zona climatica normala N-ST AS 6535/83  

• Categoria de exploatare N3 ST AS 6692/83  

• Temperatura ambianta de functionare - OOC ... +55°C  

• umiditatea relativa maxima 95%  

• Mediul in care functioneaza echipamentul este cel specific unui rack  

de 19" neventilat sau birou.  

• Temperatura de stocare -10°C .... +55°C  

• Umiditatea maxima la stocare 80% la 20°C  

• Vibratii 0, 15mm/10 .... 40Hz  

• Socuri 10G/16ms  

• Izolatie protectie dielectrica 1 ,5Kv pt. module functionand cu tens. 12- 250V 

Alimentarea echipamentului: 230V c.a +10%,-15%; 50Hz (reteaua publica) 

 

Norma de verificare Standard de firma SF 001/04.2004 

Data inceperii incercarilor pe componente/ansamblu  

Receptia produsului conform PVA  

Perioada incercarilor finale  
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NECESITATE – MOTIVARE 

 

Prezentul raport se elibereaza la cererea clientului in urma comenzii inregistrare pentru 

produs. 

 

PROGRAMUL VERIFICARILOR 

 

Nr crtr. 

crt.  

Denumirea verificarii  Conditia  Metoda de verificare  

  tehnica   

3.1  Verificarea conditiilor constructive  2.1.3,2.1.4  STAS 8138/83,15.4  

3.2  Forma, dimensiunile de gabarit, 

masa  

2.1.,2.1  STAS 8138/83,15.3  

3.3  Verificarea protectiei impotriva  2.1.4  STAS 8138/83,  

 electrocutari prin atingere directa si   15.8,15.9, 4.2  

 indirecta    

3.4  Verificarea rezistentei de izolatie  2.3.1  STAS 8138/8315.12  

3.5  Proba de punere in functiune a 

produsului  

2.2.1  SF X.2004  

3.6  Lipsa tensiuni de alimentare  2.2.2  SF X.2004  

3.7  Modul de functionare cu acces de la  2.2.3  SF X.2004  

 distanta    

3.8  Accesul la setari  2.2.4  SF X.2004  

3.9  Regimul normal de functionare  2.2.5  SF X.2004  

3.10  Proba de anduranta  2.2.6  SF X.2004  

3.11  Comportare functionala dupa 

instalare  

2.2.7  SF X.2004  

 

 

REZULTATELE VERIFICARILOR 

 

Verificarea conditiilor constructive Constructiv produsul se compune din:  

 

Bloc outdoor - format din antena cu suport, si complexul LNB-SSPA  

Bloc indoor - format din server -router satelit si ansamblu DW3000/DW4000 Cele doua 

blocuri comunica prin doua cabluri de tip RG6U.  

Prinderile cu suruburi sunt asigurate impotriva desurubari prin piulite cu inel teflon.  

Suruburile de legatura la pamant sunt prevazute cu acoperire metalica de protectie.  

REZULTAT: Corespunde 
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Verificarea formelor, dimensiunilor de gabarit si a masei.  

 

Dimensiunile de gabarit ale echipamentului corespund cu cele din documentatii.  

Masa corespunde celei din standardul de firma. 

REZUL TAT:Corespunde 

 

 

Verificarea rezistentei la izolatie  

S-a masurat rezistenta de izolatie a circuitelor electrice de alimentare fata de circuitele de 

protectie, in stare uscata a echipamentelor. Riz=80MQ ,admis 50MQ . 

REZULTAT: Corespunde 

 

Proba de punere in functiune asupra produsului  

S-a verificat boot-area sistemului, confirmarea stabiliri legaturii si status de online.  

REZULTAT:Corespunde 

 

 

Lipsa tensiuni de alimentare  

S-a realizat inspectia vizuala si masurarea tensiuni electrice de la priza de alimentare de 

la care este alimentat echipamentul. 

REZULTAT:Corespunde 

 

 

Modul de functionare cu acces de la distanta  

S-a realizat o parcurgere circulara a meniului de control in ambele sensuri.  

REZULTAT:Corespunde 

 

 

Accesul la setari  

S-a verificat accesul la setari in cazul unei setari oarecare. 

REZULTAT:Corespunde 

 

 

Regimul normal de functionare  

S-au deschis pagini web de pe internet, s-a facut download si FTP.  

REZULTAT:Corespunde 

 

 

Proba de anduranta  
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S-a facut download cu ajutorul unui script in mod continuu a unui fisier de test cu 

dimensiunile de 100MB, pe o durata de 72ore. Traficul contorizat a aratat o rata medie de 

dowload de 98.7kbps. 

REZULTAT:Corespunde 

 

Comportarea functionala dupa instalare  

S-a realizat dupa instalarea pe o perioada de 15 zile.  

REZULTAT:Corespunde 

 

 

APARATE UTILIZATE 

 

 rigla gradata  

 multimetru Hewlet Packard tip HP 34401A, nr. 3146A 30212 

 Multimetru Protei T406 nr. 65230  

 Rezistoare etalon 10-2 Q , 10-3 Q , 10 -4 Q, c=O,02, tip INMB 8102 

 Osciloscop digital HP 34400A  

 Osciloscop analogic C99A  

 Sursa de tensiune continua METRA nr. 78963 megaohmetru 500V tip Metra  

 statie de verificari in C.A. Siemens Halske cantar 

 

CONCLUZII 

 

Produsul a corespuns incercarilor efectuate. 

 

BULETIN  DE TESTE DINAMICE 

 

 

PRODUS: Terminal VSAT de cost redus cu modul de receptie DVB si functii de server 

si router de satelit 

 

Teste efectuate: teste dinamice de comportare in trafic internet 

 

Perioada de efectuare a testelor 

 

Rezultatele testelor: Produsul se incadreaza in specificatiile tehnice de performanta 

specifice clasei sale 

 

Buletinul cu rezultatele masuratorilor: 
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Lista testelor rulate la validarea terminalelor VSAT 

 

Teste de delay - din ora in ora 10 pachete -lansate cu cron  

5. ping la gateway  

6. ping la DNS  

7. ping la google.com  

8. ping la mc.ro  

9. ping cu -r 

 

Teste de download - din ora in ora -lansate cu cron  

1. download cu ftp de la Noe fisier de 10KB  

2. download ftp de la Noe fisier de 100KB  

3. download ftp de la Noe fisier de 1024KB  

4. download http (lynx) de la Noe fisier de lOKB  

5. download http (lynx) de la Noe dfisier de 200KB 

 

Teste de download - din ora in ora - lansate cu cron  

6. download cu ftp de la www.kemel.org fisier de 28KB  

7. download ftp de la www.kemel.org fisier de 24.5MB  

8. download ftp de la www.download.com fisier de 1024KB  

9. download http (lynx) de la www.kemel.org fisier de 28KB  

10. download http (lynx) de la www.download.com fisier de 2MB 

 

Teste de upload - din ora in ora -lansate cu cron  

1. upload ftp la xoc lOKb  

2. upload sendmailla NOe 10KB  

3. upload sendmailla xoc 1024KB  

4. uploadhttp(lynx)la 194.10.2.179.193 (site detest) 

 

Teste de VPN  

VPN pentru 16kbps -la 194.102.179.195  

VPN pentru 32kbps -la 194.102.179.195  

VPN pentru 64Kbps -la 194.102.179.195 

 

Rezultatele pentru aceste teste au fost procesate statistic pentru intreaga perioada de 

testare si rezultatele au fost comparate cu cele din documentatia tehnica. 
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Realizare model experimental  - centru de comunicatii externe/interne pentru personalul 

cheie 

In continuare este prezentata schema de principiu pentru sistemul de comunicatii 

externe/interne pentru personalul cheie.  

 

Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie cuprinde: 

- baze station GSM; 

- switch; 

- router 

- terminal satelit; 

- antena; 

- routerBOARD Metal 2SHPN; 

- acces Point Wifi Spect.2; 

 

 
Fig. Sistem de comunicatii externe/interne 

 
Descriere echipamente utilizate in cadrul sistemului  

 
 

Base station GSM 

 

Kit OpenBTS se compune din:  

-  un calculator mini-ITX cu 8 GB mSATA unitate cenușă, și 2GB RAM,  

-  un Range Rețele "Rad1" wideband radio digital,  
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-  un + 12V, 5A alimentare cu un cablu de alimentare,  

-  două multi-band antene de rață de cauciuc.  

-  două cartele SIM pre-programate,  

-  două telefoane de testare. 

 

 

 
 

SWITCH  EKI-2548I    ADVANTECH 
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Toate porturile Fast Ethernet pentru 8 Cupru (EKI-2548I)  

Redundanța: Advantech X-Ring Pro, homing Dual, Cuplu Ring, și RSTP /  

STP (802.1w / 1d)  

Configurare: SNMP v1 / v2c, Web  

Backplane (comutare Fabric): 1,6 Gbps  

Dual 12 ~ 48 VDC Putere de intrare și o ieșire releu  

Suporta temperatura de funcționare largă -40 ~ 75 ° C  

Comutator DIP pentru alarmă port de configurare și permite maestru Ring. 

 

Introducere  

 

EKI-2548I este un comutator rentabil reușit industriale Ethernet, care sprijină Fast Ethernet. 

Pentru a spori fiabilitatea în rețeaua de comunicații industriale, echipat cu Advantech deținute de 

protocol de rețea redundante - X-Ring Pro, care oferă utilizatorilor o modalitate ușoară de a 

stabili o rețea Ethernet redundantă cu ultra timpul de recuperare de mare viteză mai mică decât 

20 ms. Mai mult decât atât, EKI-2548I sprijină, de asemenea, standarde avansate de rețea pentru 

a optimiza performanțele rețelei, pentru a reduce costurile de întreținere, și de securitate a rețelei. 

 

 

ROUTER Bytton LTE Intelligent Services Gateway Rohde & Schwarz Topex SA 

 

 

100 Mbps Downlink pe LTE  

Dual SIM pentru redundanță mobil  

Versiunile Enterprise și industriale  

Control de la distanță și monitorizare  

Carcasă metalică robustă  

 

Familia Bytton este o platformă de servicii inteligente care oferă rate de transfer de date 

de mare peste LTE / 3G + Networks. Adecvate pentru misiune aplicații critice, cum ar fi 

conectivitatea corporativ multe facilitate, de backup profesional și aplicatii M2M. Bytton LTE 

Intelligent Services Gateway include o gamă largă de interfețe de comunicare și protocoale 

inclusiv capacitatea înapoi 3G +, 3G si acoperire a rețelei 2.5G, WAN, WiFi și RS232 / RS485. 
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TERMINAL SATELIT MDM 2200- NEWTEC 

 

Newtec MDM2200 IP modem prin satelit este un 2-way,  un mare modem de transfer. 

Acesta este combinat cu o gamă de diferite dimensiuni antenă și interactiv de LNB formează un 

cost-eficient terminal de satelit pe platforma Sat3Play. 

Modemul acceptă diverse servicii IP, cum ar fi internet / intranet acces, VoIP și multi-

turnare. Ușurința de instalare și de înaltă tehnici de modulație de performanță a permite 

operatorilor de rețea la Oferim servicii de bandă largă IP într-un mod eficient de cost pe Ku și 

Kaband rețele. Este perfect echipate pentru a deservi utilizatorii de acasă, mici  

Office și Home Office (SOHO), Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri), precum și de sprijin 

aplicații cum ar fi rețelele de telemetrie, Point Of Sale (POS) sau bancar. 

 

 

Principale avantaje ale MDM2200  

 

• Investiții inițiale redus petru utilizator, datorită unui foarte scăzut cost.  

Costul terminal și punct unic si Play® ușor - instalare  capacitate.  

• Ușor de utilizat GUI web pentru instalare, diagnosticare și depanare.  

• Adaptive retur Link bazat pe diferite 4CPM modulații / codificare și mai multe lățimi de bandă 

de canal.  

• Satisfacția de servicii de înaltă asigurată prin intermediul adevărat în bandă largă experiență.  

• Disponibilitatea și eficiența de transmisie DVB-S2 optimă datorită tehnologiilor Newtec lui 

FlexACM ® și THIMM . 

• Imbunătățirea eficienței de la 10 la 15%, cu Clean Newtec lui Tehnologie canal. 
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Terminal Satellit  

 

Modemul Newtec MDM2200 IP prin satelit este ambalat cu un ușor pentru a instala și de înaltă 

performanță Unitate de exterior (ODU). La acest terminal pachetul este foarte optimizat pentru 

costuri, eficienta si usurinta de utilizare.  

ODU consta intr-o înaltă calitate, ușor de instalat antenă și un transmițător integrat și zgomot 

redus bloc jos Convertor (iLNB). 

 

 Terminalul MDM2200 poate fi livrat complet ambalat, țară și distribuție personalizate. Antena 

75cm este oferita într-o cutie singur, inclusiv modem, ODU complet și opțiuni suplimentare:  

Cablu RF, cablu Ethernet, documentare și punctul and Play dispozitiv.  

 

 
 

Performante  

 

• Rata Max RX TCP până la 22 Mbps totală  

• Rata Max RX UDP până la 20 Mbps total (unicast sau multicast)  

• Rata Max TX TCP până la 3,5 Mbps  

• Rata Max TX UDP până la 3,5 Mbps 

 

 

 

Antena HORIZON 9dBi/2.4GHz INTERLINE, Polonia 

 

 

 

Moderne de antene din seria HORIZON omnidirecționale sunt o soluție perfectă pentru o 

zona, în cazul în care numărul de unități de abonat sunt excepțional de mare.  

.  

 

Date tehnice  

 

cod produs INT-HOR-09/24-V  

frecvență 2400-2500 MHz  

impedanta 50 Ohm  

VSWR (max) 1,7  

polarizare verticală  

câștig de 9 dBi  
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beamwidth (-3dB): 360 ° orizontal  

beamwidth (-3dB): 15 ° verticale  

protecție iluminat scurtcircuitat pentru DC  

Dimensiuni (fără montaj) 540x23 mm  

Greutate (cu montaj) 0.36 kg  

conector N de sex feminin  

Diametrul de montare 38 ... 51 mm  

vant (170 kmh) 11 N  

 

 
 

Acces Point Wifi Spect.2 

 

Metal  

Complet rezistent la apa, robust și foarte mare putere. 

 Dispozitiv wireless în aer liber/ 

 Complet sigilate, carcasa metalica design industrial, powered by RouterBOARD și RouterOS.  

Acesta a construit-o în conector N-sex masculin, și puncte de fixare pol, astfel încât să se poate 

atașa la o antenă direct, sau de a folosi o antenă standard de cablu. Indicatorii de semnal cu LED-

uri face mai ușor de instalat și alinia.  

Transportat complet cu injector putere, adaptor și set de montaj.  

Disponibil în două versiuni - 2GHz și 5 GHz. 

 

 
CPU: Atheros AR7241 procesor de rețea 400MHz  

Memorie: 64MB DDR SDRAM memorie onboard  

Ethernet: 10/100 Mbit O / s porturi Fast Ethernet cu Auto-MDI / X, L2MTU până în 2030  

Wireless: Wireless Built-in 5 sau 2 GHz 1x1 MIMO,  

Conector :N-sex masculin,  

Extras: Reset comutator, Beeper, monitor de tensiune, monitorizarea temperaturii  

LED-uri: 5 LED-uri de semnal wireless, activitate ethernet cu LED-uri (configurabil) 

Opțiuni de alimentare: pasiva 8-30V doar PoE. Protecție 16 kV ESD pe portul RF  

Consumul: de până la{ ~ 0,5A la 24V (11.5W)  

Dimensiuni: 177x44x44mm, 193g. Trebuie montate cu ethernet îndreptat în jos.  

Temperatura de functionare: -30 ° C + 70 ° C  

Sistem de operare: MikroTik RouterOS v5, licență de Nivel 4 (stație, punct-la-punct sau 

modurile AP)  
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 Montarea sistemului de comunicatii externe/interne  

 

În continuare este prezentat procedeul de montaj al antenei satelit si al routerului wireless 

de exterior, activitate ce se înscrie în construcția containerului SIGHAB. Sunt prezentate imagini 

reprezentative pentru toate activitățile desfășurate pe durata perioadei de construcție, cu 

identificarea clară a fazelor de construcție. De asemenea, prin parcurgerea imaginilor se poate 

observa inclusiv efortul logistic depus, încadrarea în standardele de performanță ale companiei 

ICPE ACTEL - ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și evoluția fazei de montare a 

soluției tehnice. 

 
Figura. Suruburi prindere suport antena satelit + router wireless de exterior 

În cadrul figurii  se poate observa stadiul inițial al montajului, în care s-au montat șase 

șuruburi în peretele lateral al containerului. Această fază a fost determinată de necesitatea 

construirii unei zone sigure din punct de vedere structural pentru montarea suportului antenei 

satelit + router wireless de exterior. 

 
Fig.  Montare suport antena satelit + router wireless de exterior 
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În figura sunt prezentate activitățile de montare a suportului antenei satelit și prinderea lui 

cu ajutorul cxelor șase șuruburi prezentate în figura urmatoare.  

 
Fig.  Montare antena satelit 

După ce au fost finalizate activitățile de pregătire a suportului de antenă satelit, următoarea 

activitate a fost aceea de montare efectivă a antenei de satelit. Această activitate, prezentată în 

figura , a fost efectuată în paralel cu monitorizarea continuă a nivelelor orizontal și vertical, pentru 

a se putea realiza încadrarea perfectă a ansamblului antenei în cadrul special prevăzut. 

 
Fig.  Antena satelit pe pozitie 

În cadrul figurii  este prezentat ansamblul antenei satelit montat și pregătit pentru recepția 

și emisia de semnale.  
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După completarea activității de montare efectivă a antenei de satelit, stâlpul metalic de 

susținere de pe exteriorul containerului a fost montat routerul wireless de exterior. Aceasta va 

permite accesul la informație prin intermediul căilor de comunicație. 

 
Fig.  Montare router wireless de exterior 

Construcția ansamblului antenă satelit și router wireless a continuat cu fixarea poziției 

ansamblului și adăugarea alimentării cu energie electrică a echipamentelor din interior. Montarea 

acestui ansamblu este prezentat în figura .  

 
Fig.  Ansamblul antena satelit + router wireless pe pozitia finala 
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Etapele anterioare de dimensionare și montare pentru ansamblul sistemului de alimentare 

cu energie electrica, precum și dulapul de montare al sistemelor IT au fost verificate pentru 

conformitatea cu rigorile tehnice (dimensiuni, rezistență mecanică și adecvanță în utilizare). 

Detaliul de verificare al ansamblului este prezentat în cadrul figurii. 

 
Fig.  Verificare montare sisteme de comunicații 

În figura este prezentat detaliul de execuție al sistemului de comunicații, care re drept scop 

îmbunătățirea siguranței în utilizare a sistemului mobil pentru operatorii umani. 

 
Fig.  Detaliul de execuție al sistemului de comunicații 
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Sistemul de alimentare cu energie electrică format din partea primară (generatorul diesel) 

și cea secundară (generatoarele eolian și fotovoltaic), este completat de dulapul de comunicații.  

 
Fig.  Dulap subsistem de comunicații 

Modulul SIGHAB funcționează priin intermediul unei comunicații în dublu sens între 

sistemul de generare a energiei electrice (diesel, eolian sau fotovoltaic) și subansamblele de 

protecție, comunicații și echipament IT. Conexiunile de date sunt realizate între cabinetele 

metalice ale sistemului de alimentare cu energie electrică, protecții și comunicații.  

Detaliile de conectare sunt prezentate în figurile.  



163 
 

 
Fig.  Detaliu conectare cabluri de comunicații 

 
Fig.  Detaliu conectare cabluri de comunicații 
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3.1.6. Sistem de monitorizare a functiilor biologice pentru 

supravietuitorii/personalul in stare de soc sau supus la efort  

 

Echipamentul folosit pentru proiectul SIGHAB este produs de Zephyr Technology 

Corporation si este denumit Zephyr BioHarness™ 3. Aceast echipament este un modul compact 

de monitorizare a parametrilor fiziologici care încorporează toți senzorii si este atașat la o curea 

ușoară, din material textil. 

Echipamentul are următoarele caracteristici: 

- Transmite informații prin Bluetooth; 

- Măsoară ritmul cardiac: 0-240BPM (bătăi pe minut); 

- Măsoară ritmul respirator: 0-120RPM (respirații pe minut); 

- Senzor de temperatură: măsoară temperatura: 10-60°C (±2°C); 

- Senzor de poziție ±180° (culcat sau în picioare); 

- Activitate: staționar, mers, alergat; 

- Accelerometru pe 3 axe (16g); 

- Indicator de status: roșu/portocaliu/verde; 

- Transmitere și înregistrare ECG 250Hz; 

- Înregistrare accelerometru 100Hz; 

- Permite conectivitate USB pentru download de date și alimentare; 

- Permite stocarea de până la 500 de ore de diferite înregistrări; 

- Algoritmi interni pentru: temperatură estimată, test de săritura, detecție de 

alunecare, variația ritmului cardiac etc. 

 
Fig.  Centura de monitorizare folosita 

Kitul BioHarness 3.0 folosit are următoarele caracteristici: 
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- Bluetooth Clasa II; 

- Durata transmitere date: 12-24 ore; 

- Durata de înregistrare date: 35 ore; 

- Senzor intern de temperatură; 

- Dimensiuni: 28x7mm; 

- Greutate: 18g; 

- Material: policarbonat. 

 

Fig.  Modulul de achizitie utilizat 

In figura de mai sus este reprezentat modulul de achizitie care se amplaseaza pe centura. Acesta 

este prevazut in partea superioara cu 4 leduri pentru indicarea starii conexiunii Bluetooth (albastru), a 

incarcarii acumulatorului (portocaliu), achizitia semnalului ECG (rosu) precum si a inregistrarii datelor 

logging (verde). 

Starea ledurilor atunci cand centura este purtata: 

 

Starea ledurilor atunci cand aceasta este asezat in soclu (craddle): 
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Moduri de utilizare a dispozitivului  

1. Legatura directa cu un PC/Laptop prevazut cu Bluetooth 

Echipamentul este pozitionat pe subiect si se realizeaza o conexiune wireless de tip Bluetooth intre acesta 

si un PC/laptop. Datele sunt transmise in timp real si se pot vizualiza local prin intermediul aplicatiilor 

puse la dispozitie de catre producator sau prin crearea altor aplicatii proprii de vizualizare si analiza a 

datelor achizitionate de la subiect.  

 

2. Legatura intre echipament si un telefon mobil  

Datele achizitionate de la subiect pot fi transmise  catre telefonul mobil al acestuia (folosind o aplicatie 

dedicata), care poate permite vizualizarea locala a datelor si a starii pacientului in timp real, sau 

transmiterea datelor mai departe, prin internet catre o baza de date unde acestea se pot prelucra si analiza 

ulterior.  
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3. Inregistrarea datelor si descarcarea ulterioara a acestora, prin intermediul USB, si analiza 

intregului set de date obtinut in urma unei sesiuni de monitorizare a subiectului. 

  

 

 

Specificatii tehnice 
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Datele de iesire – Datele transmise 
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3.1.7. Sistem mecanic catarge si containere   

 

 

 
 

ECHIPAMENTUL DE TRANSPORT CONTAINERIZAT 

1. Notiuni introductive 

Conceput la inceput ca un ambalaj de transport refolosibil, cu o constructie deosebita dar 

indeplinind acelasi rol, containerul, in intelesul modern de unitate de incarcatura, a capatat in 

ultimii douazeci de ani o importanta deosebita in transportul marfurilor, schimbandu-si complet 

functia initiala. Esenta revolutiei actuale se datoreaza dezvoltarii tehnicii de transport in care s-a 

afirmat tendinta de a separa incaperea marfurilor, destinata asezarii si protejarii acestora in timpul 

transportului, de celelalte doua parti constructive ale vehiculului: sursa de energie si partea mobila, 

de rulare.  

Containerul, in special containerul de mare capacitate, devine „incaperea marfurilor”, comuna 

pentru transportul auto, feroviar, naval si aerian, permitand realizarea integrala a transporturilor 

combinate din „poarta in poarta”, obligand prin dimensiunile sale la mecanizarea completa a 

tuturor operatiilor de transbordare. In acest fel s-a obtinut o noua tehnica completa de transport in 

care containerul devine, pe langa unitate de incarcatura, si utilaj de transport, aducand modificari 
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profunde in conceptia constructiva a autovehiculelor, vagoanelor de cale ferata, navelor, 

instalatiilor portuare, statiilor terminale etc. 

2. Prezentarea containerelor  

Containerizarea (containerization) este procesul de introducere a marfurilor intr-un container si 

transportare lui de la producator la consumator, realizandu-se transportul operativ din poarta in 

poarta. 

Containerul este o cutie de dimensiuni standard de constructie speciala si suficient de rezistenta, 

care ii asigura o folosire repetata cu piese de prindere solide ce ii permit o manipulare usoara si 

sigura, in care intra o cantitate de marfa, usor de introdus si scos. Din definitie se desprinde 

caracterul permanent al acestui utilaj intermediar de transport, robustetea constructiei sale si a 

pieselor auxiliare care ii asigura manipularea, deplasarea si amararea. Are un volum de cel putin 1 

m 3 (35,5 pc). Urmatoarele argumente vin sa confirme avantajele transportului marfurilor in 

containere: 

-          Reducerea duratei de stationare a navei in port si in consecinta utilizarea mai eficace 

a navei si danei; 

-          Perfectionarea procesului de transbordare a marfurilor care se face fara pierderi si fara 

manipulari repetate; 

-          Reducerea duratei scurse intre fabricarea produselor si darea lor in consumatie; 

-          Realizarea unei protectii mai bune a marfurilor impotriva consecintelor nefaste a vremii 

rele si impotriva furtunilor; 

-          Reducerea cheltuielilor de pontaj la incarcare si descarcare. 

Ideea transportului marfurilor in containere este veche, dar a devenit un procedeu comun 

incepand din anul 1950. Avantul inregistrat de containerizare si de folosirea containerelor este 

unic in istoria transporturilor. 

Pionerii containerizarii au fost companiile americane SEA–LAND si MATSON care initial au 

facut mari investitii in transformarea navelor, in amenajarea terminalelor si in constructia 

containerelor. SEA–LAND a inceput transportul marfurilor in containere in anul 1965 in Oceanul 

Atlantic de Nord. Putin mai tarziu, a fost organizat transportul containerelor intre coastele estice 

ale Americii si Europa de Vest, folosind in acest scop 3 nave, dintre care una era transformata in 

nava portcontainer. Se transportau containere cu o lungime intre 28’ si 32’. 
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Un moment important in incurajarea si dezvoltarea transportului de marfuri in containere, a fost 

adoptarea dimensiunilor internationale standard de organizatia ISO (International Standard 

Organization), la Moscova in anul 1967. Important de retinut este faptul ca aproape 90% din 

marfurile generale transportate pe mare se preteaza la containerizare cu mari avantaje. 

Avand in vedere dezvoltarea rapida a sistemului in ultimul timp, se apreciaza ca in viitor 

transportul marfurilor in containere va castiga foarte multi adepti. Parerea specialistilor in 

transporturi este formulata in ideea ca „ folosirea transportului in containere este hotaratoare pentru 

comert si industrie decat a fost in secolul trecut trecerea de la nava cu vele la nava cu abur”. 

Afirmatia se dovedeste valabila, avand in vedere dezvoltarea spectaculoasa pe care a cunoscut-o 

aceasta tehnica de transport pe plan mondial. 

3. Descrierea si clasificarea containerelor 

Multitudinea tipurilor constructive impune o clasificare a containerelor din punct de vedere al 

dimensiunilor, al particularitatilor de constructie si al destinatiei sau folosirii lor. 

Din punct de vedere al dimensiunilor, containerele se impart in: 

-Containere mici – sunt cele cu volum interior de la 1m3 la 3m3; formeaza 3 categorii 

distincte: 

a. – de la 1m3 la 1,2m3 inclusiv; 

b. – de la 1,2m3 la 2m3 inclusiv; 

c. – de la 2m3 exclusiv la 3m3 inclusiv. 

Aceste containere pot fi universale (pentru transportul marfurilor in bucati) si speciale 

(mai ales pentru marfuri lichide si purverulente). 

-Containere mari – cu capacitate mai mare de 3m3. Ele pot fi: 

a.       Universale – care sunt de tip inchis sau deschis; 

b.      Speciale – sunt folosite pentru transportul marfurilor perisabile; 

c.       Cisterna – pentru lichide si gaze. 

Din punct de vedere constructiv, se disting: 

 Containere inchise; 
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 Containere deschise; 

 Containere demontabile; 

 Containere pliabile; 

Daca se ia in considerare modul lor de folosire, containerele se clasifica in: 

-          De uz general; 

-          De uz special – se clasifica in: 

 Containere izoterme; 

 Containere refrigerente; 

 Containere frigorifice; 

 Containere cisterna. 

Elementele componente ale unui container: 

-          Stalpii de colt; 

-          Piese de colt superioare; 

-          Piese de colt inferioare; 

-          Perete lateral cu cadru rezistent: unul din pereti este prevazut cu usa de acces; 

-          Perete lateral cu cadrul format din lonjeroane si stalpi; 

-          Paior inferior; 

-          Nervuri transversale de intarire a paiorului; 

-          Paior superior; 

-          Nervuri transversale de intarire a paiorului; 

-          Lonjeroane de margine; 

-          Buzunare pentru furca autostivuitorului. 

Pentru o maxima eficienta in exploatare, proiectantii au avut in vedere trei caracteristici: 

-Containerul sa poata fi transportat de orice mijloc de transport adecvat, in care scop toate 

dimensiunile lui, precum si anumite piese, au fost standardizate; 

-Containerul sa poata fi transferat de pe un mijloc de transport pe altul, cu usurinta si intr-

un timp minim; 

-Operatiunea de transbordare a containerului intre mijloacele de transport sa necesite un 

consum minim de munca. 
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In constructia containerului, principalele elemente standardizate pe plan international sunt 

piesele de colt care indeplinesc urmatoarele functii: 

a.       Cotarea containerelor de utilaje special concepute pentru prinderea automata de piesele 

de colt superioare; 

b.      Fixarea containerului pe diferite mijloace de transport cu piesele de colt inferioare; 

c.       Stivuirea sigura pe o inaltime de pana la 6 nivele cu zavorul dublu care realizeaza 

cuplarea pieselor de colt superioare cu cele inferioare; 

d.      Preluarea greutatii exercitate de containerele din nivele superioare; 

e.       Cuplarea a 2 containere mici de 20’ intr-unui de 40’. 

Piesele de colt sunt piese simple, foarte rezistente, realizate prin turnare. La un container se mai 

iau in consideratie si o serie de caracteristici care se refera la greutatile distincte si anume: 

-          Masa bruta reala – este masa totala a unui container si a marfurilor continute 

dupa umplere; 

-          Masa bruta maxima – este masa totala a unui container plin care se admite in 

functie de rezistenta sa; 

-          Incarcarea reala – este diferenta dintre masa bruta reala si tara containerului; 

-          Incarcatura utila – este masa maxima a incarcaturii; 

-          Tara containerului – este masa acestuia fara incarcatura. 

Existenta pieselor de colt, fixate din constructie la cote precise, a impus construirea si 

amenajarea corespunzatoare a mijloacelor de transport prevazute cu dispozitive speciale de 

fixare a containerelor in plan orizontal si vertical, astfel incat containerele au devenit universale 

pentru orice categorie de mijloace de transport special construite. Manipularea containerelor se 

face prin cotarea de piesele de colt superioare a unor dispozitive speciale: frecvent sunt utilizate 

rame cu actionare manuala prevazute cu carlige de macara sau zavoare. Cotarea de piesele de 

colt inferioare a utilajului folosit este redusa; in astfel de cazuri se foloseste un dispozitiv de 

cotare. 

Dispozitivele cu rama sunt preferabile intrucat reduc fortele orizontale din cadrul de 

rezistenta al containerelor. Ele sunt realizate fie in varianta cu rama distantata, fie in varianta cu 

rama aplicata pe suprafata superioara a containerului. Dispozitivele manuale de diverse tipuri 

necesita perioade relativ lungi de timp pentru operatiile de cuplare – decuplare cu un volum mare 

de manopera si un factor de siguranta mic.  

De curand in aceste operatiuni au fost folosite dispozitivele cu spreder care elimina toate aceste 

neajunsuri. Sprederul (spreader) este dispozitivul automat de cotare care desface legatura dintre 
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utilajul de ridicare si container. Unele spredere pot roti containerul la 3600. In prezent nu poate fi 

conceputa manipularea containerelor in terminale fara existenta sprederelor. Aceste dispozitive 

sunt de 3 tipuri: 

-          cu lungime fixa; 

-          cu lungime variabila; 

-          fixe. 

Cele cu lungime variabila sunt: 

-          telescopice; 

-          cu brate rabatabile pe orizontala. 

Tipul de spreder telescopic este des intalnit si are 2 variante: 

-          cu grinda telescopica; 

-          cu cadru telescopic. 

 

 

Mijloace pentru transportul containerelor şi transcontainerelor 

 

 1. Mijloace de transport auto pot fi: 

- autocamioane cu sau fără remorci; 

- autotrenuri cu semiremorci adaptate sau specializate; 

 Mijlocul de transport cel mai utilizat pentru transportul transcontainerelor este autotrenul, 

format din autotractor şi semiremorcă, deoarece are coeficientul de tară1 cel mai mic (20-25%), 

are o construcţie simplă, robustă, permiţând şi exploatarea prin metoda decuplării autotractorului 

de semiremorcă. 

 

 
După gradul de specializare, semiremorcile pot fi: 

-amenajate sau adaptate, din fabricaţie sau ulterior, care dispun fie de platforme separate pentru 

transportul transcontainerelor şi pentru transportul altor categorii de grupe de mărfuri (de exemplu, 

paletizate), fie de o platformă unică. 
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-specializate simple, în diferite forme constructive, utilizate numai pentru transportul 

containerelor şi transcontainerelor; 

-specializate autoîncărcătoare, care sunt prevăzute prin construcţie cu platforme ridicătoare sau 

macarale şi care permit atât transportul transcontainerelor, cât şi încărcarea sau depunerea acestora 

la clienţi sau în terminale; semiremorcile specializate autoîncărcătoare cu macara sunt prevăzute 

la cele două capete ale lor cu două braţe de macara, fiecare braţ fiind format din trei-patru segmente 

articulate acţionate hidraulic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-speciale cu platformă basculantă, destinate transportului transcontainerelor încărcate cu mărfuri 

în vrac şi care permit descărcarea prin basculare. 

 

 

 

  

 

 

2. Mijloace de transport feroviare cuprind vagoane speciale, portcontainere, amenajate în mod 

corespunzător. Aceste vagoane portcontainere sunt construite fie ca: 

-vagoane specializate numai pentru transportul transcontainerelor (caz în care partea superioară a 

vagoanelor este formată doar din şasiu sub forma unei grinzi centrale, prevăzută cu suporţi 

transversali pe care se aşează şi se fixează transcontainerele cu ajutorul pieselor de colţ şi a 

dispozitivelor de înzăvorâre) 

-vagoane platformă universale (cu podea obişnuită), prevăzute cu dispozitivele obişnuite de 

înzăvorâre a pieselor de colţ, care se coboară sub nivelul podelei în cazul utilizării vagonului pentru 

transporturi obişnuite. 
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Montarea sistem mecanic catarge si containere 

 

În materialul de față este prezentată activitatea de construcție a containerului SIGHAB. 

Sunt prezentate imagini reprezentative pentru toate activitățile desfășurate pe durata perioadei de 

construcție, cu identificarea clară a fazelor de construcție. De asemenea, prin parcurgerea 

imaginilor se poate observa inclusiv efortul logistic depus, încadrarea în standardele de 

performanță ale companiei ICPE ACTEL - ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și 

evoluția incrementală a soluției tehnice de la stadiul de proiect până la stadiul de produs finit. 

 
Fig.  Debitare amplasament conectori 

În cadrul figurii de mai sus se poate observa stadiul inițial al proiectului, în care s-a 

prevăzut o fantă de acces în peretele lateral al containerului. Această fază a fost determinată de 

necesitatea construirii unei zone de acces pentru conectarea sistemului la surse de energie 

exterioare, precum și pentru căile de acces ale cablurilor de comunicație. 

 
Fig.  Debitare şi sudare suport uşă 
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În figura sunt prezentate activitățile de pregătire a cadrului ușii de acces în incinta 

containerului. După decuparea unei porțiuni centrale a peretelui secundar, zona rămasă liberă a 

fost întărită cu ajutorul unui suport metalic ce va avea rol dublu: intărirea structurii metalice a 

containerului și suport pentru cadrul ușii de acces.  

 
Fig.  Montare uşă 

După ce au fost finalizate activitățile de pregătire a cadrului ușii, următoare activitate a fost 

aceea de montare efectivă a ușii de acces. Această activitate, prezentată în figura, a fost efectuată 

în paralel cu monitorizarea continuă a nivelelor orizontal și vertical, pentru a se putea realiza 

încadrarea perfectă a ușii în cadrul special prevăzut. 

  
Fig.  Pregătire interior container 

În cadrul figurii este prezentat începutul activității de pregătire a spațiului interior, 

activitate ce a necesitat accesul din ambele laturi ale containerului.  
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După completarea activității de perforare a peretelui lateral al containerului, pe interiorul 

containerului a fost montat cu montură sudată nișa corespunzătoare conectorilor. Aceasta va 

permite accesul atât al căilor de alimentare cu energie electrică, cât și al căilor de comunicație. 

 
Fig.  Montare nişă conectori 

În figura este prezentat detaliul de execuție al fantelor de acces către conexiunile externe, 

necesare pentru conectarea sistemelor de tele-comunicație, precum și pentru sistemul de 

poziționare prin GPS.  

Fantele au fost prevăzute și pentru accesul cablurilor de alimentare cu energie electrică 

produsă de generatoarele eolian și solar atașate containerului.  

 
Fig.  Debitare locaş conexiuni externe 

 

În vederea utilizării intensive și/sau extensive a sistemului construit cu ajutorul 

containerului, s-a avut în vedere amenajarea acestuia pentru îmbunătățirea ergonomiei activităților 

umane. Astfel, interiorul containerului a fost prevăzut cu pereți interiori. Figura  prezintă detaliul 

de montare al pereților interiri, pornind de la ușa secundară de acces a containerului. 
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Fig.  Montare pereţi interiori 

În figura este prezentat aspectul final al căptușirii containerului cu pereți interiori din PVC, 

care au scop multiplu: îmbunătățirea ergonomiei sistemului mobil pentru operatorii umani, și 

izolare termică îmbunătățită. 

 
Fig.  Pereţi interiori montaţi 

Modulul SIGHAB este completat cu un sistem interior (principal) de iluminare, care 

asigura un nivel adecvat al iluminării pentru întregul spectru de activități ce pot fi desfășurate de 

operatorii umani.  

De asemenea, containerul mai este prevăzut cu un sistem secundar de iluminat (de 

siguranță – de culoare verde), care permite personalului evacuarea sigură a containerului în caz de 

defectare catastrofală a sistemelor de alimentare cu energie electrică (incendii etc.). 

Detaliile celor două sisteme sunt prezentate în figura. 
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Figura 30 Detaliu iluminat interior 

Sistemul principal de iluminare este compus din două corpuri cu tuburi fluorescente (sau 

tuburi cu LED) cu puterea de 2x18 W (în cazul tuburilor fluorescente), dispuse axial, de-a lungul 

laturii mari a containerului. 

 
Fig.  Iluminat interior 

 

Pentru asigurarea unei funcționări continue în orice condiții atmosferice, a fost necesară 

izolarea ușii de acces din punct de vedere al accesului umezelii. Astfel, ușa a fost prevăzută cu un 

cadru de izolare din cauciuc care să reziste la orice fel de intemperii și să nu permită intrarea apei 

în interiorul containerului. Detaliul de execuție al izolației ușii este prezentat în figura. 
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Fig.  Uşă container complet echipată 

În vederea asigurării unui grad ridicat de securitate a muncii, precum și pentru un confort 

sporit în exploatare, podeaua containerului a fost prevăzută cu un covor de cauciuc care să separe 

galvanic podeaua metalică de operatorii umani. Detaliul montării covorului de cauciuc este 

prezentat în figura. 

 
Fig.  Montare covor de cauciuc 

În continuare este prezentată finalizarea activității de construcție a containerului SIGHAB. 

Sunt prezentate imagini reprezentative pentru idetificarea tuturor activităților desfășurate pe durata 

perioadei de construcție. De asemenea, prin parcurgerea imaginilor se poate observa inclusiv 

efortul logistic depus, încadrarea în standardele de performanță ale companiei ICPE ACTEL - ISO 

9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, precum și stadiul de produs finit. 
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Fig.  Container de bază SIGHAB 

În cadrul figurii se poate observa stadiul containerului, înainte de vopsirea finală exterioară. 

În această fază, containerul conțne întreaga aparatură și nivelul complet de echipament necesar 

desfășurării în condiții optime a funcțiilor sale. 

 
Fig.  Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului 

În figuri sunt prezentate detalii ale structurii complexe de rezistență și retenție ale 

containerului. Aceste sisteme intărirea structurii metalice a containerului și suport pentru 

transportul containerului.  
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Fig.  Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului 

Aceste dispozitive de prindere sunt standardizate, în așa fel încât transportul containerului 

ă dâse efectueze utilizându-se metodele standardizate, deja existente la nivelul companiilor 

specializate în transportul mărfurilor.  

 
Fig.  Detaliu al dispozitivului de retenție standard al containerului 

În cadrul figurii este prezentat sistemul securizat de închidere al ușii containerului, acre 

folosește două sisteme mecanice cu manevrare manuală. precum și posibilitatea securizării 

suplimentare a incintei prin folosirea dispozitivelor de închidere cu lacăt.  
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Fig.  Sistemul securizat de închidere al ușii containerului 

În vederea asigurării unui grad ridicat de securitate a muncii, precum și pentru un confort 

sporit în exploatare, podeaua containerului a fost prevăzută cu un covor de cauciuc care să separe 

galvanic podeaua metalică de operatorii umani. Detaliul montării covorului de cauciuc este 

prezentat în figura. 

 
Fig.  Detaliu al podelei acoperite cu covor din cauciuc 
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 3.2. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB  

 

 

3.2.1. Experimentare modul energizare  

 

In continuare, pentru sistemul de energizare este prezentat buletinul de incercari.  

 

S.C. ICPE-ACTEL S.A. 

          SIMCMSSO 

BULETIN DE ÎNCERCĂRI 

          NR. ............. DATA .......................... 

Cod formular: FO-2.13 

Actualizare formular: 

model exp. 

 

PAG. 1 din  12 

TEMA: Experimentarea modelului experimental - subsistem energizare 

Contract nr.: 5DPST/20.08.2013 (activitatea nr. 2.2) 

PRODUS: Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control şi comunicaţie 

pentru habitate temporare aflate în izolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fel produs: Model experimental  Nr. buc.:  1 

Nr./ an fabricaţie: 01 / 2014 

MĂSURĂTORI    

executate de: Semnătura: 

 ing. Mărculescu Răzvan  

ing. Jianu Ianina Florinela  

       Voina Cosmin  

       Ghiţă Radu  

       Toma Angela  

BULETIN                                     Semnătura: 

                    întocmit de: ing. Pelinescu Gheorghe  

                    verificat de: ing. Neagu Dan Alexandru  

         Responsabil CTC: ing. Mirea Costel  

APROBAT, 

DIRECTOR CERCETARE - DEZVOLTARE 

ing. Mina GHEAMALINGA 
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SPECIFICAŢIA DE PROIECTARE  A MODELULUI  EXPERIMENTAL - subsistem 

energizare: 
 

Componenţă: 

1 - Panouri solare cu controler de încărcare hibrid 

2 - Generator monofazat  

3 - Centrală de putere (invertor) 

4 - Baterii acumulatori Pb 

5 - Generator eolian cu controler de încărcare şi distribuire energie  

 

Caracteristicile electrice principale ale panourilor solare şi ale controlerului hibrid de încărcare 

- numărul panourilor solare: 2 

- putere nominala PMPP: 250 Wp 

- tensiune nominala VMPP: 30,2 V 

- curent nominal IMPP: 8,30 A 

- tensiune sistem: 24 Vcc 

- curent modul fotovoltaic: 45 Acc 

- curent sarcină: 45 Acc 

 

Caracteristicile electrice principale ale generatorului monofazat 

- tensiune nominală: 230 V/50 Hz 

- putere: 5 kVA 

 

Caracteristicile electrice principale ale centralei de putere (invertorului) 

- tensiune sistem: 24 Vcc 

- putere continuă: 2000 VA 

- curent de încărcare ajustabil: 0..55Acc 

- tensiune de ieşire: 230V ca +/- 2% sinus pur 

- frecvenţa de ieşire: 50 Hz 

- distorsiuni armonice: max. 2%  

- randament: min. 94% 

 

Caracteristicile electrice principale ale bateriei de acumulatori Pb 

- număr bucăţi: 2 

- tensiune nominală: 12 Vcc 

- capacitate: 172 Ah 

 

Caracteristicile electrice principale ale generatorului eolian cu controler de încărcare şi 

distribuire energie 

 

-putere nominală: 1 kW 

-viteză vânt: 3...25 m/s 

-curent încărcare: max. 120 A / 24V cc tensiune sistem. 

 

 

- 3    - 
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Condiţii de securitate la utilizare   (conform SR EN 61204-1: 2007 şi SR EN 61204-7: 2007/A11:2010) 
 

-Modelul experimental trebuie să prezinte o rezistenţă de izolaţie a circuitelor de 230 Vca faţă de 

masă şi a circuitelor de 230 Vca faţă de circuitele de 24 Vcc mai mare de 20 M în stare uscată. 

Rezistenţa de izolaţie a circuitelor de 24 Vcc  faţă de masă trebuie sa fie mai mare de 15 M în 

stare uscată. 

 

-Circuitele de 230 Vca trebuie să suporte o tensiune de 2000 Vef, 50 Hz faţă de masă şi separat 

faţă de circuitele de 24 Vcc timp de 1 minut fără să apară străpungeri sau conturnări. 

Circuitele de 24 Vcc trebuie să suporte o tensiune de 500 Vef, 50 Hz faţă de masă, timp de 1 minut 

fără să apară străpungeri sau conturnări. 

 

-Toate părţile metalice ale modelulului experimental, care în mod normal nu se află sub tensiune, 

trebuie să fie legate la o borna de pământ de protecţie, marcată cu simbolul specific. Rezistenţa 

între borna de legare la pământ şi orice parte metalică a carcasei modelulului experimental trebuie 

să fie mai mică sau egală cu 0,1 ohm. 

 

-Curentul de fugă al modelului experimental conectat permanent la reţea şi care are o conexiune 

de protecţie permanentă nu trebuie să fie mai mare de 3,5 mA c.a. sau 10 mA c.c.. 

 

 

     NORMELE CARE STAU LA BAZA MĂSURĂTORILOR: 

  

     -Specificaţia de proiectare a modelului experimental 

     -SR EN 61204-1: 2007 

     -SR EN 61204-7: 2007/A11:2010 

  

     REZULTATELE MĂSURĂTORILOR ÎN: pag. 6  - 12. 

 CONCLUZII: 

  

     MENŢIUNI: 

- 4    - 

       Modelul experimental a fost supus măsurătorilor specificate în tabelulul de măsurători efectuate 

în cadrul verificărilor funcţionale. 

În urma efectuării acestora şi a comparării rezultatelor obţinute cu datele tehnice din specificaţia de 

proiectare a modelului experimental rezultă conformitatea parametrilor tehnici - funcţionali cu 

valorile prescrise. 

      Rezultatele măsurătorilor se referă numai la modelul experimental încercat. 
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                                                                                                                         Tabel de măsurători 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea măsurătorii 

Valorile 

parametrilor 

funcţionali 

conform: 

Metoda de 

măsurare 

conform :  

Rezultatul 

măsurătorii 

 

0 1 2 3 4 

 

1. 

 

Tensiune panouri fotovoltaice 

 

Specificaţia 

de proiectare. 

 

Fişă 

măsurători 

 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 6 

2. Curent panouri fotovoltaice Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 6 

3. Putere panouri fotovoltaice Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 7 

4. Curent încărcare controler fotovoltaic Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 7 

5. Tensiune generator monofazat Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 8 

6. Putere generator monofazat Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 8 

7. Curent încărcare invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pag. 8 
8. Tensiune ieşire invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

Conform fişă 

măsurători pag. 9 
9. Putere ieşire invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Conform fişă 

măsurători pag. 9 

10. Frecvenţă ieşire invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Conform fişă 

măsurători pag. 9 

11. Distorsiuni armonice invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 10 
12. Randament invertor Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 10 
13. Capacitate baterie acumulatori Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 10 
14. Putere generator eolian Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 10 

15. Curent încărcare generator eolian Specificaţia 

de proiectare. 
Fişă 

măsurători 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 11 
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                                                                                                         Tabel de măsurători 

(continuare) 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea măsurătorii 

Valorile 

parametrilor 

funcţionali 

conform: 

Metoda de 

măsurare 

conform :  

Rezultatul 

măsurătorii 

 

0 1 2 3 4 

 

16. 

 

Măsurarea izolaţiei 

 

Specificaţia 

de proiectare. 
     SR EN 61204-1:  

     2007 

     SR EN 61204-7:    
     2007/A11:2010 

 

Fişă 

măsurători 

 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 11 

 

17. 

 

Verificarea rigiditatii dielectrice 

 

Specificaţia 

de proiectare. 
     SR EN 61204-1:  

     2007 

SR EN 61204-7: 
2007/A11:2010 

 

Fişă 

măsurători 

 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 12 

 

18. 

 

Măsurarea rezistenţei bornei de masă de 

protecţie 

 

Specificaţia 

de proiectare. 
     SR EN 61204-1:  
     2007 

SR EN 61204-7: 

2007/A11:2010 

 

Fişă 

măsurători 

 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 12 

 

19. 

 

Măsurarea curentului de fugă 

 

Specificaţia 

de proiectare. 
     SR EN 61204-1:  
     2007 

SR EN 61204-7: 

2007/A11:2010 

 

Fişă 

măsurători 

 

Corespunde 

conform fişă 

măsurători pg. 12 
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FIŞĂ MĂSURĂTORI 

 

 

1. Măsurarea tensiunii panourilor solare s-a făcut într-o zi senină prin poziţionarea spre sud şi în  

    unghi de 40 grade a panourilor solare ale modelulului experimental şi s-a măsurat tensiunea la  

    intrarea controlerului fotovoltaic rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos:  

  

 

 

Ora 

Tensiune  

panouri  

solare 

[Vcc] 

9 44,42 

10 53,26 

11 57,62 

12 58,46 

13 59,72 

14 58,62 

15 56,84 

 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul panourilor 

solare. 

 

2. Măsurarea curentului panourilor solare s-a făcut în condiţiile de la pct.1 şi s-a măsurat curentul 

la  

    intrarea controlerului fotovoltaic rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos: 

                                    

 

Ora 

Curent 

panouri  

solare 

[Acc] 

9 1,81 

10 3,22 

11 5,24 

12 6,91 

13 7,52 

14 6,51 

15 4,95 

 

 

Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul panourilor solare. 

- 7    - 
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3. Măsurarea puterii furnizate de  panourile solare s-a făcut în condiţiile de la pct.1 şi s-a calculat  

    puterea pe baza măsurătorilor efectuate la pct. 1 şi  pct. 2 , rezultatele fiind date în tabelul de  

    mai jos: 

       

                              

 

Ora 

Putere 

panouri  

solare 

[W] 

9 81,12 

10 171,49 

11 301,92 

12 403,95 

13 449,09 

14 381,61 

15 281,36 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul panourilor 

solare. 

4. Măsurarea curentului de încărcare a bateriilor de acumulatori furnizat de panourilor solare s-a  

    făcut în condiţiile de la pct.1 şi s-a măsurat curentul la ieşirea controlerului fotovoltaic 

rezultatele  

    măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos: 

                                       

 

Ora 

Curent 

încărcare  

baterie  

acumulatori 

[Acc] 

9 3,38 

10 6,12 

11 10,41 

12 13,78 

13 15,06 

14 12,80 

15 9,44 

 

 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul controlerului  

    fotovoltaic. 
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5. Măsurarea tensiunii furnizate de  generatorul monofazat s-a făcut în condiţiile alimentării 

acestuie cu   

    combustibil şi funcţionarea în gol rezultatele fiind date în tabelul de mai jos: 

                              

Tensiune 

la bare 

în gol 

[Vca] 

228,34 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul generatorului  

    monofazat. 

6. Măsurarea puterii furnizate de  generatorul monofazat s-a făcut în condiţiile alimentării 

acestuie cu   

    combustibil şi funcţionarea pe o sarcină rezistivă de 10 Ohm / 5000 W conectată la bare şi s-a  

    calculat puterea pe baza măsurătorilor tensiunii la bare şi curentului de ieşire, rezultatele fiind 

date  în tabelul de mai jos: 

       

                              

Tensiune 

la  

bare 

[Vca] 

Curent 

de ieşire 

generator 

[Aca] 

Putere 

generator 

monofazat 

[VA] 

224,2 22,39 5019,8 

 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul generatorului  

    monofazat. 

 

7. Măsurarea curentului de încărcare a bateriilor de acumulatori furnizat de centrala de putere 

(invertor)   

    s-a făcut în condiţiile alimentării invertorului la bare de la reţeaua de 230 V/50Hz cu panourile 

solare  

    deconectate şi generatorul monofazat oprit şi s-a măsurat curentul de încărcare la intrarea 

invertorului,   

    rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos:                                   

Tensiune 

la  

bare 

[Vca] 

Curent 

de încărcare 

de la invertor 

[Acc] 

228,3 16,89 

 

                   

     Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 
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8. Măsurarea tensiunii de ieşire a centralei de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile alimentării  

    invertorului de la bateria de acumulatori, reţeaua de 230 V/50Hz  şi panourile solare  

    deconectate, generatorul monofazat oprit şi s-a măsurat tensiunea la ieşirea invertorului,   

    rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos: 

 

      

Tensiune 

baterie 

de 

acumulatori 

[Vcc] 

Tensiune 

de 

ieşire 

invertor 

[Vca] 

25,23 227,3 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

 

 

9. Măsurarea puterii de ieşire a centralei de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile alimentării  

    invertorului de la bateria de acumulatori, reţeaua de 230 V/50Hz  şi panourile solare 

deconectate,  

    generatorul monofazat oprit şi s-a măsurat tensiunea la ieşirea invertorului pe bare fiind 

montată o  

    rezistenţă de 26 Ohm/2000 W, rezultatele măsurătorilor şi calculelor fiind date în tabelul de 

mai jos: 

 

Tensiune 

baterie 

de 

acumulatori 

[Vcc] 

Tensiune 

de 

ieşire 

invertor 

[Vca] 

Curent 

de 

ieşire 

invertor 

[Vca] 

Putere 

de 

ieşire 

invertor 

[W] 

25,18 226,4 8,61 1949,3 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

10. Măsurarea frecvenţei tensiunii de ieşire a centralei de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile  

      de la pct. 9,  rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos: 

 

Putere 

de 

ieşire 

invertor 

[W] 

Frecvenţă 

tensiune 

de ieşire 

invertor 

[Hz] 

1949,3 49,88 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 
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11. Măsurarea distorsiunilor armonice ale tensiunii de ieşire a centralei de putere (invertor) s-a 

făcut  

      în condiţiile de la pct. 9,  rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos: 

      

Putere 

de 

ieşire 

invertor 

[W] 

Distorsiuni  

armonice 

tensiune 

de ieşire 

invertor 

[%] 

1949,3 1,88 

 

    Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

12. Măsurarea randamentului centralei de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile de la pct. 9,   

      rezultatele măsurătorilor fiind date în tabelul de mai jos:         

Tensiune 

intrare 

[Vcc] 

Curent 

intrare 

[Acc] 

Putere 

intrare 

[W] 

Tensiune 

ieşire 

[Vca] 

Curent 

ieşire 

[Aca] 

Putere 

ieşire 

[W] 

Randament 

calculat 

[%] 

25,18 81,49 2051,9 226,4 8,61 1949,3 95 

 

      Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

13. Capacitatea bateriei de acumulatori s-a verificat prin compararea valorilor etichetate de 

producător  

      cu valorile trecute în specificaţia de proiectare. 

   

      Valorile sunt conforme cu valorile trecute în specificaţia de proiectare. 

14. Măsurarea puterii de ieşire a generator eolian s-a făcut la ieşire punţii trifazate, în condiţiile 

unei  

      valori a vitezei vântului aflată în domeniul util indicat în figura 1, energia fiind înmagazinată 

în  

      bateria de acumulatori, iar rezultatele măsurătorilor şi calculelor fiind date în tabelul de mai 

jos: 

      

 

Viteză 

vânt 

 

[m/s] 

Tensiune 

ieşire 

punte 

trifazată 

[Vcc] 

Curent 

ieşire 

punte 

trifazată 

[Acc] 

Putere 

de ieşire 

generator 

eolian 

[W] 

6 31,22 16,69 521 

 

     Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul generatorului 

eolian  

     în figura 1. 

                                    

- 11 - 
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                    Fig. 1 - Caracteristica putere funcţie de viteza vântului a generatorului eolian 

 

15. Măsurarea curentului de încărcare a generatorului eolian s-a făcut la ieşirea controlerului de  

      încărcare şi distribuire energie, în condiţiile de la pct.14, iar rezultatele măsurătorilor fiind 

date  în tabelul de mai jos: 

 

Viteză 

vânt 

 

[m/s] 

Curent 

ieşire 

controler 

încărcare 

[Acc] 

6 20,11 

 

      Rezultatele sunt conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul controlerului 

de încărcare şi distribuire energie. 

16. Măsurarea izolatiei  s-a facut conform cerinţelor din specificatia tehnică a modelului 

experimental   prin masurarea rezistenţei de izolaţie cu un megaohmetru de 2500 Vc.a. între 

bornele de 230 Vca    

      legate împreună şi masă. Rezistenţa de izolaţie între circuitele de 24 Vcc scurtcircuitate  

      şi masă s-a verificat cu un megohmetru de 1500 Vc.a. 

      Modelul experimental a prezentat o rezistenţă de izolaţie a circuitelor de 230 Vca faţa de masă 

de  

      32 M  (minim impus 20 Mohm).  

      Rezistenţa de izolaţie a circuitelor de 24 Vcc faţa de masă a fost de 40 M   

      (minim impus 15 Mohm). 

 

  

     

- 12 - 
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17. Verificarea rigiditatii dielectrice  s-a facut conform cerinţelor din datele specificatia tehnică a  

      modelului experimental prin realizarea legaturile specificate la pct. 16 şi s-a aplicat o 

tensiune de  2000 Vef, timp de 1 minut  intre bornele de ieşire de 230 V scurtcircuitate şi masă. 

Circuitele de 230 Vca au suportat o tensiune de 2000 Vef, 50 Hz faţă de masă timp de 1 minut 

fără să apară străpungeri sau conturnări. Circuitele 24 Vcc au suportat o tensiune de 500 Vef, 50 

Hz faţă de masă,  timp de 1 minut fără să apară străpungeri sau conturnări. 

 

 

18. Măsurarea rezistenţei bornei de masă de protectie s-a realizat prin metoda voltmetrului şi  

      ampermetrului. 

      Pentru un curent de 10,06 A c.c. s-a măsurat o tensiune între borna de masă şi punctul cel 

mai  depărtat al carcasei de 0,712 V c.c. rezultând o rezistenţă de 0,071 ohm faţă de valoarea 

impusă  0,1 0hm.    

 

 

19. Măsurarea curentului de fugă s-a realizat cu un ampermetru de c.a. şi un ampermetru de c.c.  

      (multimetru) prin înserierea aparatului de măsură pe conductorul de la borna de masă la priza 

de pământ. 

      Au fost obţinute următoarele valori: 1,78 mA c.a. şi 2,07 mA c.c. 

 

 

Măsurătorile au fost efectuate utilizându-se: megohmetru M1101 S33359 (500 V), multimetru      

                                                                      digital CNX-005, analizor reţea Prot-Test  

                                                                      PDM-win, megohmetru Mecomett S868402  

                                                                      (2500/1500 V), anemometru, instalaţie de 

verificare  

                                                                      rigiditate dielectrică. 

 

 

 

 

Observaţie:                                                                       

  

 Încercările s-au efectuat în urmatoarele condiţii de mediu :      

                                  

-temperatura mediului: +21oC;                                

-umiditatea relativă :  51 % .  
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3.2.2. Experimentare modul control  

 

Incercarile se fac in urmatoarele conditii de mediu :      

                 temperatura mediului (0…+50oC): +28oC;        

                 umiditatea relativa :  50 ... 80 %  la  +25 C .  

 

1. Verificarea formei, dimensiuni si gabarit 

 

Verificarea gabaritului componentei Dell Power Edge R200: 

 

Dimensiuni (fara system de montare in cabinet) :  

 

Adancime : 39.37 cm 

Latime : 43.4 cm 

Inaltime : 4.24 cm 

Greutate : 7.7 kg 

Toate verificarile au rezultat intr-o incadrare (cu tot cu sistemul de montare) in standardul de 

montare corespunzator pentru cabinet cu dimensiunile de 60x90 cm. 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

2. Verificarea materialelor Izolante la caldura anormala 

 

Sistemul de racire si protectia echipamentuluila supraincalzire impiedica depasirea temperaturilor 

acceptate. Nu exista nici un alte echipamet aflat in contact direct cu acesta iar fixarea 

echipamentului este realizata cu echipamente metalice nefiind necesara prezenta unor material 

izolante la caldura suplimentare. 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

3. Verificarea materialelor izolante la foc 

 

Izolatia la foc se realizeaza prin intermediul carcasei de metal si prin sistemele de protectie care 

asigura nedepasirea valorilor maxime de temperature care pot duce la aparitia unei flcari, 

sustinuta si de compozitia de material din care sunt realizate componentele interne, lipsind 

component chimice posibil inflamabile. 

 

Rezultat : produsul corespunde 

 

4. Verificarea asamblarii : S-a facut visual si este conforma cu schema pusa la dispozitie de 

producator. 

Rezultat : produsul corespunde 

 

5.  Verificarea stabilitatii la frig 
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Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

6.  Verificarea stabilitatii la caldura uscata 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

7.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda continua 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

8.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda ciclica 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

9.  Verificarea stabilitatii la ceata salina 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

10.  Verificarea marcajului 

Verificarea conditiilor tehnice s-a realizat vizual. 

Produsul corespunde. 

 

11. Verificarea la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

 

12. Verificarea la socuri 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

13. Verificarea la zdruncinaturi 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 
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14. Verificarea la vibratii 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

15. Verificarea protectiei la coroziune 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Produsul corespunde. 

 

16. Verificarea la anduranta 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Produsul corespunde. 

 

17. Verificarea operatiei „PORNIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului PORNIRE s-a 

verficat vizual primirea comenzii de catre unitate . 

Produsul corespunde 

 

18. Verificarea operatiei „OPRIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului OPRIRE s-a 

verficat vizual primirea comenzii de catre unitate . 

Produsul corespunde 

 

19. Verificarea consumului echipamentului si nivelului de zgomot. 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Consum in sarcina : 63.3 W 

Consum la mers in gol : 31.6 W 

Nivel zgomot in sarcina : 51 dB 

Nivel zgomot la mers in gol : 47 dB 

 

Produsul corespunde 
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3.2.3. Experimentare modul securitate perimetrala  

 

 

Experimentare modul securitate perimetrala 

 

Incercarile se fac in urmatoarele conditii de mediu :      

                 temperatura mediului (0…+50oC): +28oC;        

                 umiditatea relativa :  50 ... 80 %  la  +25 C .  

 

1. Verificarea formei, dimensiuni si gabarit 

Verificarea gabaritului componentelor  

a. Sony SNC-CH160 

b. General Electric ATS4000 

c. Fortezza sensors (fara support) 

d. TVN20-NVR 

Dimensiuni  :  

a. Greutate : 1.52 kg 

Diametru : 14 cm 

Lungime : 33.48 cm 

 

b. Latime : 31.5 cm 

Inaltime : 44.5 cm 

Adancime : 8.5 cm 

 

c. Inaltime : 21.1 cm 

Latime : 13.5 cm 

Adancime : 7.5 cm 

 

d. Adancime : 45 cm 

Latime : 45 cm 

Inaltime : 9.5 cm 

Greutate : 9.97 kg 

Rezultat : Produsele corespund 

 

2. Verificarea materialelor Izolante la caldura anormala 
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a. Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentara suplimentara si a componentelor 

racite pasiv sau care nu au nevoie de racier rezulta un risc scazut de incalzire a 

echipamentului.  

b. Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentarea suplimentara si a componentelor 

racite pasiv sau care nu au nevoie de racier si posibilitatea alimentarii echipamentului cu 

12v rezulta un risc scazut de incalzire a echipamentului.   

c.  Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentara suplimentara si a componentelor 

racite pasiv sau care nu au nevoie de racier rezulta un risc scazut de incalzire a 

echipamentului.  

d. Sistemul de racire si protectia echipamentuluila supraincalzire impiedica depasirea 

temperaturilor acceptate. Nu exista nici un alte echipamet aflat in contact direct cu acesta 

iar fixarea echipamentului este realizata cu echipamente metalice nefiind necesara 

prezenta unor material izolante suplimentare. 

 

Rezultat : Produsele corespund 

 

3. Verificarea materialelor izolante la foc 

 

Izolatia la foc se realizeaza prin intermediul carcaselor de metal si prin sistemele de protectie 

care asigura nedepasirea valorilor maxime de temperature care pot duce la aparitia unei flcari, 

sustinuta si de compozitia de material din care sunt realizate componentele interne, lipsind 

component chimice posibil inflamabile. 

 

Rezultat : produsele corespund 

 

4. Verificarea asamblarii : S-a facut visual si este conforma cu schema pusa la dispozitie de 

producator. 

 

Rezultat : produsele corespund 

 

5. Verificarea stabilitatii la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

6. Verificarea stabilitatii la caldura uscata 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsele corespund. 

 

7. Verificarea stabilitatii la caldura umeda continua 
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Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

8. Verificarea stabilitatii la caldura umeda ciclica 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

9. Verificarea stabilitatii la ceata salina 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

10. Verificarea marcajului 

Verificarea conditiilor tehnice s-a realizat vizual. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

11. Verificarea la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

 

12. Verificarea la socuri 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

13. Verificarea la zdruncinaturi 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

14. Verificarea la vibratii 
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Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsele corespund. 

 

15. Verificarea protectiei la coroziune 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

16. Verificarea la anduranta 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

17. Verificarea operatiei „PORNIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului PORNIRE sau 

la alimentarea componentelor s-a verficat vizual primirea comenzii de catre fiecare produs in 

parte. 

 

Rezultat :  Produsele corespund 

 

18. Verificarea operatiei „OPRIRE” 

 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului OPRIRE sau 

la intreruperea alimentarii s-a verficat vizual primirea comenzii de catre fiecare produs in 

parte . 

 

Rezultat : Produsele corespund 

 

19. Verificarea consumului echipamentului si nivelului de zgomot. 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Consum in sarcina :  

a. 12.9 W 

b. 23 W 

c. 35 W 

d. 57.67 W 

Consum la mers in gol :  

a. N/A 

b. N/A 
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c. N/A 

d. 29.07 W 

Nivel zgomot in sarcina :  

a. N/A 

b. N/A 

c. N/A 

d. 32 dB 

Nivel zgomot la mers in gol :  

a. N/A 

b. N/A 

c. N/A 

d. 26 dB 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

 

 

3.2.4. Experimentare modul comunicatii  

 

 

Incercarile se fac in urmatoarele conditii de mediu :      

                 temperatura mediului (0…+50oC): +28oC;        

                 umiditatea relativa :  50 ... 80 %  la  +25 C .  

 

 

1. Verificarea formei, dimensiuni si gabarit 

 

Verificarea gabaritului componentelor  

a. Metal 2SHPN 

b. Router 3G ISG 

c. Switch EKI-2548L 

d. MDM 2200 

 

Dimensiuni:  

a. Lungime : 17.7 cm 

Latime : 4.4 cm 

Adancime : 4.4 cm 

 

b. Latime : 21 cm 

Inaltime : 3 cm 

Adancime : 14 cm 

 

c. Inaltime : 15.2 cm 
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Latime : 5.96 cm 

Adancime : 10.5 cm 

 

d. Adancime : 3.2 cm 

Latime : 15 cm 

Inaltime : 17 cm 

 

Rezultat : Produsele corespund 

 

2. Verificarea materialelor Izolante la caldura anormala 

 

a. Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentara suplimentara si a componentelor racite 

pasiv sau care nu au nevoie de racier rezulta un risc scazut de incalzire a echipamentului.  

b. Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentarea suplimentara si a componentelor racite 

pasiv sau care nu au nevoie de racier si posibilitatea alimentarii echipamentului cu 12v rezulta un 

risc scazut de incalzire a echipamentului.   

c. Lipsa pieselor in miscare care sa necesite alimentara suplimentara si a componentelor racite 

pasiv sau care nu au nevoie de racier rezulta un risc scazut de incalzire a echipamentului.  

d. Sistemul de racire si protectia echipamentuluila supraincalzire impiedica depasirea 

temperaturilor acceptate. Nu exista nici un alte echipamet aflat in contact direct cu acesta iar 

fixarea echipamentului este realizata cu echipamente metalice nefiind necesara prezenta unor 

material izolante suplimentare. 

 

Rezultat : Produsele corespund 

 

3. Verificarea materialelor izolante la foc 

 

Izolatia la foc se realizeaza prin intermediul carcaselor de metal si prin sistemele de 

protectie care asigura nedepasirea valorilor maxime de temperature care pot duce la aparitia unei 

flcari, sustinuta si de compozitia de material din care sunt realizate componentele interne, lipsind 

component chimice posibil inflamabile. 

 

Rezultat : produsele corespund 

 

4. Verificarea asamblarii : S-a facut visual si este conforma cu schema pusa la dispozitie de 

producator. 

Rezultat : produsele corespund 

 

5. Verificarea stabilitatii la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 
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6.  Verificarea stabilitatii la caldura uscata 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

7. Verificarea stabilitatii la caldura umeda continua 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

8. Verificarea stabilitatii la caldura umeda ciclica 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

9. Verificarea stabilitatii la ceata salina 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

10. Verificarea marcajului 

Verificarea conditiilor tehnice s-a realizat vizual. 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

11. Verificarea la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

12. Verificarea la socuri 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat :  Produsele corespund. 

 

13. Verificarea la zdruncinaturi 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

14. Verificarea la vibratii 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat :  Produsele corespund. 
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15. Verificarea protectiei la coroziune 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

16. Verificarea la anduranta 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

17. Verificarea operatiei „PORNIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului PORNIRE sau 

la alimentarea componentelor s-a verficat vizual primirea comenzii de catre fiecare produs in 

parte . 

Rezultat :  Produsele corespund 

 

18. Verificarea operatiei „OPRIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului OPRIRE sau 

la intreruperea alimentarii s-a verficat vizual primirea comenzii de catre fiecare produs in 

parte . 

Rezultat :  Produsele corespund 

 

19. Verificarea consumului echipamentului si nivelului de zgomot. 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Consum in sarcina:  

a. 11.5 W 

b. 24 W 

c. 7.6 W 

d. 60 W 

Consum la mers in gol :  

a. N/A 

b. N/A 

c. N/A 

d. 30 W 

Nivel zgomot in sarcina :  

a. N/A 

b. N/A 

c. N/A 

d. N/A 

Nivel zgomot la mers in gol :  

a. N/A 
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b. N/A 

c. N/A 

d. N/A 

 

Rezultat : Produsele corespund. 

 

 

3.2.5. Experimentare modul monitorizare functii biologice  

 

Experimentare modul control 

 

Incercarile se fac in urmatoarele conditii de mediu :      

                 temperatura mediului (0…+50oC): +28oC;        

                 umiditatea relativa :  50 ... 80 %  la  +25 C .  

 

1. Verificarea formei, dimensiuni si gabarit 

 

Verificarea gabaritului componentei Zephyr BioHarness 3: 

Dimensiuni:  

Diametru : 2.8 cm (fara system de prindere) 

Adancime : 0.7 cm 

Greutate : 0.018 kg 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

2. Verificarea materialelor Izolante la caldura anormala 

 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

3. Verificarea materialelor izolante la foc 

 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

 

Rezultat : produsul corespunde 
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4. Verificarea asamblarii : S-a facut visual si este conforma cu schema pusa la dispozitie de 

producator. 

Rezultat : produsul corespunde 

5.  Verificarea stabilitatii la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

6.  Verificarea stabilitatii la caldura uscata 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

7.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda continua 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

8.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda ciclica 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

9.  Verificarea stabilitatii la ceata salina 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

10.  Verificarea marcajului 

Verificarea conditiilor tehnice s-a realizat vizual. 

Produsul corespunde. 

11. Verificarea la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

12. Verificarea la socuri 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 
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13. Verificarea la zdruncinaturi 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

14. Verificarea la vibratii 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

15. Verificarea protectiei la coroziune 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

16. Verificarea la anduranta 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

17. Verificarea operatiei „PORNIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului PORNIRE s-a 

verficat vizual primirea comenzii de catre unitate . 

Produsul corespunde 

 

18. Verificarea operatiei „OPRIRE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea butonului OPRIRE s-a 

verficat vizual primirea comenzii de catre unitate. 

Produsul corespunde 
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3.2.6. Experimentare modul aditional  

 

 

 

Experimentare modul control 

 

Incercarile se fac in urmatoarele conditii de mediu :      

                 temperatura mediului (0…+50oC): +28oC;        

                 umiditatea relativa :  50 ... 80 %  la  +25 C .  

 

 

1. Verificarea formei, dimensiuni si gabarit 

 

Verificarea gabaritului componentei Container metallic 20 de picioare: 

 

Dimensiuni :  

 

Adancime : 589 cm 

Latime : 234.5 cm 

Inaltime : 240 cm 

Greutate : 1800 kg 

Toate verificarile au rezultat intr-o incadrare standard pentru containere de 20 de picioare. 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

2. Verificarea materialelor Izolante la caldura anormala 

 

Constructia metalica a containerului si folosirea materialelor ignifuge pentru izolarea acestuia 

realizeaza o izolare excelenta a caldurii anormale care poate aparea in interiorul sau in exteriorul 

containerului. 

Rezultat : Produsul corespunde 

 

3. Verificarea materialelor izolante la foc 

 

Izolatia la foc se realizeaza prin intermediul carcasei de metal si prin izolatia ignifuga folosita. 

 

Rezultat : produsul corespunde 

 

4. Verificarea asamblarii : S-a facut visual si este conforma cu schema pusa la dispozitie de 

producator. 

Rezultat : produsul corespunde 

 



212 
 

5.  Verificarea stabilitatii la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

6.  Verificarea stabilitatii la caldura uscata 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

7.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda continua 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

8.  Verificarea stabilitatii la caldura umeda ciclica 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

9.  Verificarea stabilitatii la ceata salina 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

10.  Verificarea marcajului 

Verificarea conditiilor tehnice s-a realizat vizual. 

Produsul corespunde. 

 

11. Verificarea la frig 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 
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12. Verificarea la socuri 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

13. Verificarea la zdruncinaturi 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

14. Verificarea la vibratii 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

15. Verificarea protectiei la coroziune 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

16. Verificarea la anduranta 

Verificarea conditiilor tehnice s-a facut de catre furnizorii de subproduse lucru atestat prin 

certificatele de conformitate puse la dispozitie de catre acestia. 

Produsul corespunde. 

 

17. Verificarea operatiei „DESCHIDERE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea usilor de acces s-a 

verficat vizual. 

Produsul corespunde 

 

18. Verificarea operatiei „INCHIDERE” 

Verificarea conditiilor tehnice din specificatia tehnica La actionarea usilor de acces s-a 

verficat vizual. 

Produsul corespunde  

 

 

 



214 
 

3.3. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului 

SIGHAB 

 

 

In continuare este prezentat caietul de sarcini initial pentru modelul experimental al 

sistemului SIGHAB.  

 

1 . GENERALITĂŢI 

 

1.1. Obiect 

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la subsistemul de energizare  ce face parte din produsul 

„Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control şi comunicaţie pentru habitate 

temporare aflate în izolare” realizat în cadrul contractului nr. 5DPST/20.08.2013 

(activitatea nr. 2.1). 

 

1.2. Domeniu de utilizare 

           Produsul este un sistem complet mobil şi flexibil de energizare, control, comunicaţie,   

           monitorizare funcţii biologice ai subiecţilor umani, monitorizare perimetrală şi de mediu,  

           instalaţii auxiliare de apă. 

                                              
1.3. Simbolizare 

Simbolizarea produsului conţine în structura sa grupe de litere şi cifre  având semnificaţii 

privind denumirea produsului şi parametrii conform urmatoarei scheme: 

 

                    S  I  G  H  A  B    -   X  Y 

 

 

DENUMIRE PRODUS _______________________ 

 

 

VARIANTA CONSTRUCTIVĂ_________________________________ 

1.4. Componenţa                                           

Subsistemul de energizare conţine următoarele echipamente: 

- Panouri solare cu controler de încărcare hibrid         

- Generator monofazat      

- Centrală de putere (invertor)      
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- Baterii acumulatori Pb 

- Generator eolian cu controler de încărcare şi distribuire energie 

 

1.5. Realizare constructivă 

Din punct de vedere constructiv Subsistemul de energizare este realizat într-un container   

tipizat cu elementele de captare a energiilor regenerabile având posibilităţi de montare  

sau demontare pentru transport. 

   În Anexa 1 se prezintă schiţa de amplasare a echipamentelor componente în container.  

 

1.6. Documente de referinţă 

        Cerinţe de securitate:  

      - SR EN 61204-1: 2007 

      - SR EN 61204-7: 2007/A11:2010 

  

1.7. Durata medie de utilizare 

Durata medie de utilizare este de 10 ani cu următorul program de mentenanţă: 

    - se curaţă periodic depunerile de praf 

    - se verifică peridic conexiunile la circuitele de 230 Vca, 24 Vcc, împământare  

 

1.8. Condiţii de mediu 

1.8.1.  Subsistemul de energizare funcţionează în cadrul unui echipament amplasat în încăperi 

închise, în zona climatica MT, conform IEC 60721-2-1:2002  , IEC 60721-3-1:2004, IEC 

60721-3-2:2004: 

            -  categoria de exploatare 4,  

-  temperatura de functionare : 0 . . . +45 C 

-  umiditatea relativa maxima: 95 % ( 3%) la  +25 C ( 2 C) 

-  altitudinea: max. 1000 m 

- mediu ambiant care nu prezintă pericol de explozie, nu conţine praf bun 

conducător de electricitate, gaze agresive, condens, praful din mediu ambiant se 

gaseşte în cantitati normale; 

1.8.2.  Subsistemul de energizare se transportă în container. Pentru transport condiţiile de   

           mediu sunt : 

- temperatura : - 25 . . .  + 70C 

  - umiditatea relativa maximă:  80 % la + 20C. 

 Transportul se face  cu mijloace auto sau pe cale ferata sau cu vaporul. 

1.8.3.  Pentru depozitare conditiile de mediu sunt:  

- temperatura : - 25 . . . +70C 

  - umiditatea relativa maximă:  80 % la + 20C. 

 Depozitarea se face in spaţii neacoperite. 

 

1.9. Schema electrică 
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Schema de interconectare a echipamentelor  ce fac parte din Subsistemul de energizare  

este prezentata în schema bloc (Anexa 1). Sub comanda controler-ului, pe timpul zilei,  

panourile fotovoltaice încarcă bateriile, în timp ce turbina eoliană poate funcţiona şi  

genera energie. Invertorul converteşte curentul continu în curent alternativ la tensiunea  

de 230V, necesar pentru alimentarea dispozitivelor electrice. Excesul de energie este  

stocat în baterii de acumulatori. Noaptea, datorită diferenţei semnificative de  

temperatură, vântul este mai puternic, turbina eoliană continuând să producă energie  

electrică. Dacă turbina eoliană nu produce energie electrică (nu bate vântul), se  

utilizează energia stocată în bateriile de acumulatori. Datorită controler-ului, cu funcţie de  

a monitoriza încărcarea-descărcarea, în condiţiile existenţei sau nu a vântului, respectiv  

a luminii solare, precum şi în zilele înnourate, bateria este protejată la supraîncărcare  

sau la descărcare totală, în acest mod asigurându-se o durată de viaţă (serviciu)  

îndelungată. 

 

2 . CONDITII TEHNICE DE CALITATE         

                                                                             

2.1. Condiţiile privind aptitudinile de funcţionare  

2.1.1 Panourile solare şi controlerul hibrid de încărcare  

2.1.1.1 Tensiunea produsă de 2 panouri lagate în serie trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 2).  

2.1.1.2 Curentul produs de 2 panouri lagate în serie trebuie să fie conform cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 2). 

2.1.1.3 Puterea produsă de 2 panouri lagate în serie trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 2). 

2.1.1.4 Curentul de încărcare al controlerului fotovoltaic trebuie să fie conform cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 3). 

2.1.2 Generatorul monofazat 

2.1.2.1 Tensiunea produsă de generatorul monofazat trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 4). 

2.1.2.2 Puterea produsă de generatorul monofazat trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 4). 

2.1.3 Centrala de putere (invertorul) 

2.1.3.1 Curentul de încărcare invertor trebuie să fie conform cu valoarea din caracteristicile  



217 
 

            tehnice ale producătorului (Anexa 5). 

2.1.3.2 Tensiunea de ieşire din invertor trebuie să fie conformă cu valoarea din caracteristicile  

            tehnice ale producătorului (Anexa 5). 

2.1.3.3 Puterea de ieşire din invertor trebuie să fie conformă cu valoarea din caracteristicile  

            tehnice ale producătorului (Anexa 5). 

2.1.3.4 Distorsiunile armonice ale tensiunii de ieşire din invertor trebuie să fie conforme cu  

            valoarea din caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 5).  

2.1.3.5 Randamentul invertorului trebuie să fie conform cu valoarea din caracteristicile  

            tehnice ale producătorului (Anexa 5). 

2.1.4 Bateria de acumulatori 

2.1.4.1 Capacitatea bateriei de acumulatori trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului. 

2.1.5 Generatorul eolian 

2.1.5.1 trebuie să fie conformă cu valoarea din  

            caracteristicile tehnice ale producătorului (Anexa 6). 

2.1.5.2 Curentul de încărcare furnizat de  generatorul eolian trebuie să fie conformă  

            cu valoarea din caracteristicile tehnice ale producătorului controlerului  

            eolian (Anexa 7). 

2.2. Condiţii de securitate în utilizare 

2.2.1. Subsistemul de energizare trebuie să prezinte o rezistenţă de izolaţie a circuitelor de  

           230 Vca faţă de masă şi a circuitelor de 230 Vca faţă de circuitele de 24 Vcc mai  

           mare de 20 M în stare uscată. Rezistenţa de izolaţie a circuitelor de 24 Vcc  faţă  

          de masă trebuie sa fie mai mare de 15 M în stare uscată. 

2.2.2. Circuitele de 230 Vca trebuie să suporte o tensiune de 2000 Vef, 50 Hz faţă de masă  

          şi separat faţă de circuitele de 24 Vcc timp de 1 minut fără să apară străpungeri  

          sau conturnări. Circuitele de 24 Vcc trebuie să suporte o tensiune de 500 Vef, 50 Hz  

          faţă de masă, timp de 1 minut fără să apară străpungeri sau conturnări. 
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2.2.3. Toate părţile metalice ale subsistemului de energizare, care în mod normal nu se află  

          sub tensiune, trebuie să fie legate la o borna de pământ de protecţie, marcată  

          cu simbolul specific. Rezistenţa între borna de legare la pământ şi orice parte metalică  

          a carcasei modelulului experimental trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,1 ohm. 

2.2.4. Curentul de fugă al subsistemului de energizare conectat permanent la reţea şi care are  

           o conexiune de protecţie permanentă nu trebuie să fie mai mare de 3,5 mA c.a.  

           sau 10 mA c.c.. 

 

3 . REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII  

 

3.1. Verificarea calităţii produsului (unicat) se face prin :                                                                                                                  

             -  încercări de tip ;    

   -  încercări de lot ; 

             -  încercări de fiabilitate .                                                                                                                                              

3.2.  Încercările de tip  din tabelul nr.1 se fac pe un produs, la asimilarea produsului, la modificari 

tehnologice şi constructive care pot afecta performanţele produsului. Ele constau în verificarea 

tuturor conditiilor tehnice de la Cap.2. 

Produsul se considera corespunzător, dacă îndeplineşte toate condiţiile de la Cap.2, fără excepţie. 

3.3. Încercările de lot din tabelul nr.1 se fac pe fiecare produs. Se acceptă numai exemplarele 

corespunzătoare. 

3.4.  Încercările de fiabilitate  constau din încercările de determinare a indicatorilor în primii 2 ani 

de la punerea în funcţiune a produsului, iar verificarea indicatorilor de fiabilitate se execută din 5 

în 5 ani. 

3.5.  Lista încercărilor şi verificărilor de tip este în tabelul nr.1. 
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                   TABELUL Nr. 1 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA ÎNCERCĂRII Condiţia 

tehnică 

Metoda de  

Încercare 

Încercare 

    Tip Lot 

0 1 2 3 4 5 

1 Verificarea tensiunii panourilor solare 2.1.1.1 4.1.1.1 X X 

2 Verificarea curentului panourilor solare 2.1.1.2 4.1.1.2 X - 

3 Verificarea puterii panourilor solare 2.1.1.3 4.1.1.3 X - 

4 Verificarea curentului de încărcare al controlerului 

fotovoltaic 

2.1.1.4 4.1.1.4 X  

5 Verificarea tensiunii generatorului monofazat 2.1.2.1 4.1.2.1 X X 

6 Verificarea puterii generatorului monofazat 2.1.2.2 4.1.2.2 X - 

7 Verificarea curentului de încărcare invertor 2.1.3.1 4.1.3.1 X - 

8 Verificarea tensiunii de ieşire din invertor 2.1.3.2 4.1.3.2 X X 

9 Verificarea puterii de ieşire din invertor 2.1.3.3 4.1.3.3 X - 

10 Verificarea distorsiunilor armonice ale tensiunii de 

ieşire din invertor 

2.1.3.4 4.1.3.4 X - 

11 Verificarea randamentului invertorului 2.1.3.5 4.1.3.5 X - 

12 Verificarea capacităţii bateriei de acumulatori 2.1.4.1 4.1.4.1 X  

13 Verificarea puterii generatorului eolian 2.1.5.1 4.1.5.1 X - 

14 Verificarea curentului de încărcare furnizat de  

generatorul eolian 

2.1.5.2 4.1.5.2 X X 

15 Verificarea rezistenţei de izolaţie 2.2.1 4.2.1 X X 

16 Verificarea la străpungeri sau conturnări 2.2.2 4.2.2 X - 

17 Verificarea bornei de împământare 2.2.3 4.2.3 X - 

18 Verificarea curentului de fugă 2.2.4 4.2.4 X X 
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4 . METODE DE VERIFICARE   

           Încercările se fac în următoarele condiţii de mediu :      

* temperatura mediului :  + 20    5 C ;   

* umiditatea relativă maximă :  50 . . . 80 %  la  + 25 C . 

 

4.1. Metode de verificarea aptitudinilor de functionare 

4.1.1 Panourile solare şi controlerul hibrid de încărcare 

4.1.1.1 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.1.1 se verifică astfel: se măsoară tensiunea panourilor   

            solare se face cu un voltmetru de c.c. într-o zi senină prin poziţionarea spre sud şi în  

            unghi de 40 grade a panourilor solare faţă de orizontală la intrarea controlerului  

            fotovoltaic. Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie conforme cu caracteristicile tehnice  

            furnizate de producătorul panourilor solare. 

4.1.1.2 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.1.2 se verifică astfel: se măsoară curentul la intrarea  

            controlerului fotovoltaic din oră în oră în intervalul de timp 9 - 15. Rezultatele  

            măsurătorilor trebuie să fie conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de  

            producătorul panourilor solare. 

4.1.1.3 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.1.3 se verifică astfel: se calculează puterea rezultată pe  

            baza valorilor măsurate la pct. 4.1.1.1 şi 4.1.1.2. Rezultatele trebuie să fie conforme cu  

            caracteristicile tehnice furnizate de producătorul panourilor solare. 

4.1.1.4 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.1.4 se verifica astfel: se măsoară cu un ampermetru de  

            c.c. curentul de încărcare a bateriilor de acumulatori furnizat de panourilor solare la    

            ieşirea controlerului fotovoltaic. Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie conforme cu  

            caracteristicile tehnice furnizate de producătorul controlerului fotovoltaic. 

4.1.2 Generatorul monofazat 

4.1.2.1 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.2.1 se verifică astfel: cu un voltmetru de c.a. se măsoară   

            tensiunea furnizată de  generatorul monofazat în condiţiile alimentării acestuia cu   

            combustibil şi funcţionând în gol.  Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie conforme cu  

            caracteristicile tehnice furnizate de producătorul generatorului monofazat. 

4.1.2.2 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.2.2 se verifică astfel: măsurarea puterii furnizate de   
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            generatorul monofazat s-a făcut în condiţiile alimentării acestuia cu combustibil şi  

            funcţionarea pe o sarcină rezistivă de 10 Ohm / 5000 W conectată la bare 

             cu măsurarea tensiunii cu un voltmetru de c.a. si a curentului cu un ampermetru de c.a. .           

Valoarea calculată pe baza măsurătorilor tensiunii la bare şi curentului de ieşire trebuie  

            să fie conformă cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul generatorului  

            monofazat. 

4.1.3 Centrala de putere (invertorul) 

4.1.3.1 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.3.1 se verifică astfel: măsurarea curentului de încărcare a  

            bateriilor de acumulatori furnizat de centrala de putere (invertor) se face cu un  

            ampermetru de c.c. în condiţiile alimentării invertorului la bare de la reţeaua de  

            230 V/50Hz, cu panourile solare deconectate şi generatorul monofazat oprit.  

              Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de  

            producătorul invertorului.   

4.1.3.2 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.3.2 se verifică astfel: măsurarea tensiunii de ieşire a  

            centralei de putere (invertor) se facecu un voltmetru de c.a. în condiţiile alimentării  

            invertorului de la bateria de acumulatori, reţeaua de 230 V/50Hz  şi panourile solare  

            deconectate, generatorul monofazat oprit. Rezultatele măsurătorilor trebuie să  

            fie conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

4.1.3.3 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.3.3 se verifică astfel: măsurarea puterii de ieşire a  

            centralei de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile alimentării invertorului de la bateria    

            de acumulatori, reţeaua de 230 V/50Hz  şi panourile solare deconectate, generatorul  

            monofazat oprit şi se măsoară cu un voltmetru de c.a.tensiunea la ieşirea invertorului şi   

            cu un ampermetru de c.a. curentul de ieşire al invertorului, pe bare fiind montată o  

            rezistenţă de 26 Ohm/2000 W. Se calculează puterea, rezultatele trebuie să fie  

            conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului. 

4.1.3.4 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.3.4 se verifică astfel: măsurarea distorsiunilor armonice  

            ale tensiunii de ieşire a centralei de putere (invertor) se face în condiţiile de la pct.  

            4.1.3.3. cu un analizor de reţea. Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie conforme cu  

            caracteristicile tehnice furnizate de producătorul invertorului.   
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4.1.3.5 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.3.5 se verifică astfel: măsurarea randamentului centralei   

            de putere (invertor) s-a făcut în condiţiile de la pct. 4.1.3.3. Se măsoară cu un voltmetru  

            de c.c. tensiunea de intrare în invertor, se măsoară cu un ampermetru de c.c. curentul  

            de intrare în invertor şi se calculează puterea de intrare.  Se măsoară cu un voltmetru  

            de c.a. tensiunea de ieşire din invertor, se măsoară cu un ampermetru de c.a. curentul  

            de ieşire din invertor şi se calculează puterea de ieşire. Se calculează randamentul,  

            rezultatul calculului trebuind să fie conform cu  valoarea furnizată de producătorul  

            invertorului.  

4.1.4 Bateria de acumulatori 

4.1.4.1 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.4.1 se verifică vizual. 

4.1.5 Generatorul eolian 

4.1.5.1 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.5.1 se verifică astfel: măsurarea puterii de ieşire a  

            generator eolian se face la ieşirea punţii trifazate, în condiţiile unei valori a vitezei  

            vântului aflată în domeniul util indicat de producător, energia fiind înmagazinată în  

            bateria de acumulatori. Se măsoară cu un anemometru viteza vântului, iar cu un  

            voltmetru de c.c. tensiunea la ieşirea punţii trifazate si cu un ampermetru de c.c.  

            curentul de ieşire din puntea trifazată. Se calculează puterea de ieşire a generatorului  

            eolian.  Rezultatul calculului trebuie să fie conform cu  valoarea furnizată de  

            producătorul generatorului eolian.  

4.1.5.2 Condiţia tehnică de la pct. 2.1.5.2 se verifică astfel: măsurarea curentului de încărcare a  

            generatorului eolian se face la ieşirea controlerului de încărcare şi distribuire energie, în  

            condiţiile de la pct.4.1.5.1.  Se măsoară cu un anemometru viteza vântului, iar cu un  

            ampermetru de c.c. curentul de încărcare a generatorului  eolian. Rezultatele  

            măsurătorilor trebuie să fie conforme cu caracteristicile tehnice furnizate de  

            producătorul controlerului de încărcare şi distribuire energie. 

4.2. Verificarea condiţiilor de securitate în utilizare 

4.2.1. Verificarea rezistenţei de izolaţie 

  Conditia tehnica de la pct.2.2.1 se verifică astfel: se măsoară rezistenţa de izolaţie cu un    

  megaohmetru de 2500 Vc.a. între bornele de 230 Vca legate împreună şi masă şi  
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  rezistenţa de izolaţie între circuitele de 24 Vcc scurtcircuitate şi masă cu un megohmetru  

  de 1500 Vc.a. Valorile măsurate trebuie să aibă valorile specificate la pct.2.2.1. 

4.2.2. Verificarea la străpungeri sau conturnări 

  Conditia tehnica de la pct.2.2.2 se verifică astfel: se aplică o tensiune de  

  2000 Vef / 50 Hz, timp de 1 minut  între bornele de ieşire de 230 V scurtcircuitate şi   

  masă; se aplică o tensiune de 500 Vef / 50 Hz, timp de 1 minut,  între circuitele de 24 V   

  scurtcircuitate şi masă. Toate circuitele trebuie să suporte tensiunile  de încercare  

  fără să apară străpungeri sau conturnări. 

4.2.3. Verificarea bornei de împământare 

          Rezistenţa bornei de împământare se face utilizând metoda voltmetrului şi  

          ampermetrului. La un curent de 10 Ac.c. se măsoara tensiunea între borna de legare la  

          pământ şi carcasă. Valorile măsurate trebuie să aibă valorile specificate la pct.2.2.3. 

4.2.4. Verificarea curentului de fugă 

          Măsurarea curentului de fugă se face cu un ampermetru de c.a. şi un ampermetru de c.c.  

          (multimetru) prin înserierea aparatului de măsură pe conductorul de la borna de masă la   

          priza de pământ. Valorile măsurate trebuie să aibă valorile specificate la pct.2.2.4. 

 

 

5 . MARCARE ,  AMBALARE , MANIPULARE, PROTEJARE, TRANSPORT ,  

     DEPOZITARE, DOCUMENTE  SI  INVENTAR  DE  LIVRARE 

 

5.1  Marcare 

            Produsul este prevazut cu o eticheta cu urmatoarele inscripţii : 

* societatea constructoare şi marca ei; 

* denumirea produsului; 

* numarul şi anul de fabricaţie ; 

* tensiunea de alimentare; 

* putere (după caz); 

* tensiunea de iesire (dupa caz); 

* masa; 

* gradul de protecţie. 

 

5.2  Ambalare, protejare  

       Pe timpul transportului şi depozitării trebuie asigurată protecţia produsului împotriva  

       intemperiilor prin acoperire cu folie de plastic. 

5.3 Transport  

       Produsul se transportă în pozitie verticală cu mijloace auto sau cale ferata  acoperite. 

       In timpul manipularii şi transportului este  interzisă trântirea sau lovirea produsului. 

5.4  Depozitarea  
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       Depozitarea se face în aer liber, în locuri uscate, ferite de agenţi corozivi (acizi,  

       baze, pulberi). 

5.5  Manipulare 

       Manipularea se face cu mijloace adecvate, respectând marcajele de ridicare  

       şi reglementările în vigoare. Produsul nu se trânteşte şi nu se deplasează prin  

       răsturnare. Manipularea se face cu uşile încuiate. 

 

5.6  Inventar de livrare 

       Livrarea produsului se face cu : 

* Instructiuni de montaj , intretinere , exploatare , punere în funcţiune şi protecţia  

       muncii        

* Declaraţie de conformitate 

         

6. GARANŢII 

6.1.  Termenul de garanţie este de 12 luni de la punerea în funcţiune în cadrul a 18 luni de  

        la livrare . 

6.2.  Producatorul garantează buna funcţionare a produsului cu performanţele prevăzute  

        în prezentul Caiet de Sarcini, în cadrul termenului de garanţie, cu condiţia respectării  

        de către beneficiar a prevederilor incluse în prezentul Caiet de Sarcini şi a Instrucţiunilor  

        de Montaj , Intreţinere , Exploatare şi Punere în Funcţiune . 

6.3.  Producatorul nu răspunde în termenul de garanţie de defectele rezultate din montarea  

        greşită, manipularea sau exploatarea necorespunzatoare a produsului .    

     

                  E L A B O R A T O R  , 

                                    I C P E   A C T E L  S . A .   -   Bucuresti 

                                

 

                                                        ÎNTOCMIT, 

               ing. Gheorghe Pelinescu 

                      RESPONSABIL PROIECT, 

                  ing. Răzvan Mărculescu  
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Anexa 1 

 

Schema de interconectare a echipamentelor din Subsistemul de energizare 
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Anexa 2 

Caracteristicile tehnice ale panoului solar 

   Date generale: 

Tipul celulei 
Multicristalin 60REC PE – 20 siruri a cate 20 celule cu diode de 

bypass 

Sticla Sticla solara cu tratament anti-reflectie, grosime 3.2mm 

Capac spate Poliester in strat dublu foarte rezistent 

Cadru Aluminiu anodizat (argintiu) 

Cutie de jonctiuni Standard IP67, cablu solar de sectiune 4mm2, 0.9m+1.2m 

Conectori Multi-Contact MC4 (4 mm²) 

Origine Produs in Singapore 

Dimensiuni 1665 x 991 x 38 mm 

Suprafata 1.65 m² 

Greutate 18 kg 

Caracteristici electrice: 

Nr. 

crt 
Caracteristica electrica 

Conditii test standard 

(CTS) 

Conditii de test la 

functionare 

normala (CTFN) 

1 Putere nominala PMPP [Wp] 250 189 

2 Sortare dupa clasa de putere [W] 0/+5% - 

3 Tensiune nominala VMPP [V] 30,2 28,3 

4 Curent nominal IMPP [A] 8,30 6,68 

5 
Tensiune in circuit deschis VOC 

[V] 
37,4 35 

6 Curent de scurtcircuit ISC [A] 8,86 7,12 

7 Eficienta modulului [%] 15,1 - 

 Caracteristici de temperatură: 

Temperatura nominala de functionare a celulei 45,70C (±20C) 

Coeficientul de temperatura al puterii nominale -0.40 %/°C 

Coeficientul de temperatura al tensiunii in circuit deschis -0.27 %/°C 

Coeficientul de temperatura al curentului de scurtcircuit 0.24 °C 

 Parametrii maximi: 

Temperatura functionare -40 ... +85°C 

Tensiune maxima sistem 1000 V 

Incarcare maxima cu zapada 550 kg/m² (5400 Pa) 

Incarcare maxima la vant 244 kg/m² (2400 Pa) 

Valoare maxima siguranta serie 25 A 

Curent invers maxim 25 A 
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Anexa 3 

 

Caracteristicile tehnice ale controlerului fotovoltaic 

 

Generale: 

 Controller hibrid 

 Ecran multifunctional LCD cu retroiluminare 

 Determinarea starii de incarcare (SOC) 

 Detectia automata a tensiunii 

 Control PWM (Pulse Width Modulation) 

 Tehnologie de incarcare in mai multe trepte 

 Deconectarea sarcinii in functie de starea de incarcare (SOC) 

 Reconectarea automata a sarcinii 

 Compensare cu temperatura 

 Impamantare cu polul pozitiv sau cu cel negativ 

 Inregistrator de date inovativ 

 Functie pentru iluminare nocturna (optional) 

 Autotestare integrata 

 Incarcare lunara de intretinere 

 Contor de energie integrat 

 Doua contacte multifunctionale integrate 

 Interfata comunicatie Open Steca RS232 

 Senzor de temperatura exterioara (optional) 

 Contact de alarma (optional) 

 

Functii de protectie electronice: 

 Protectie la supraincarcare 

 Protectie la descarcarea profunda 

 Protectie la polaritate inversa pentru modul si baterie 

 Protectie la polaritate inversa prin siguranta interna 

 Siguranta electronica automata 

 Protectie la scurtcircuit pentru sarcina si modul 

 

Parametrii de functionare (250C): 
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Tensiune sistem   12 / 24 / 48 V 

Consum propriu   30 mA 

Curent modul fotovoltaic  45 A 

Curent sarcina  45 A 

Tensiune la sfarsitul incarcarii 56.4 V 

Tensiune incarcare in regim boost 57.6 V 

Tensiune egalizare 60 V 

Tensiune reconectare > 50 % / 50 V 

Prag protectie la descarcare profunda < 30 % / 46.8 V 

Temperatura ambientala functionare -10 °C … +60 °C 

Tip baterii lichid (setabil din meniu) 

Dimensiune terminale 25 mm2 / 35 mm2 - AWG 4 / 2 

Grad de protectie IP 31 

Dimensiuni (X x Y x Z) 218 x 134 x 65 mm 

Greutate 800 g 
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Anexa 4 

 

Caracteristicile tehnice ale generatorului monofazat 

 

 

             Putere: 5 kVA 

 

             Tensiune: monofazat 230V / 50 Hz 

 

             Combustibil: benzină 
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Anexa 5 

 

Caracteristicile tehnice ale invertorului 

 

Caracteristici de funcţionare 

Tensiune sistem 24V 

Putere continuă 2000VA 

Putere 30 min. 2400VA 

Putere 5 sec. 6kVA 

Eficienta maximă 94% 

Consum propriu stanby/pornit 1,6W/9W 

PFC În concordanţă cu EN 61000-3-2 

Nivel acustic <40dB/<45dB (cu/fără ventilaţie) 

Intrare 

Tensiune intrare < 265 V AC (ajustabil: 150 V AC … 265 V 

AC) 

Curent de încărcare ajustabil 0..55A 

Curentul maxim prin sistemul 

de transfer 

50A 

Frecvenţă de intrare 45Hz..65Hz 

Tensiune baterie 19V..34V 

Ieşire 

Tensiune de ieşire 230V AC +/- 2% sinus pur 

Frecvenţa de ieşire 50 Hz 

THD <2% 

Detecţie de încărcare 2W..25W 
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Anexa 6 

 

Caracteristicile tehnice ale generatorului eolian 

 

 Rated power  1kw 

 Max power  1.5kw 

 Blade diameter  3.2m 

 Blade material  Carbon fiber 

 Start up wind speed  3m/s 

 Work wind speed  3-25m/s 

 Security wind speed  50m/s 

 Tower height  6m 

 Top quality except tower  22kg 

 Output controller system  controller and inverter(pure sine wave) 

 Suggested battery capacity  12V,150AH 

 Suggested battery quantity  4pcs 

 AC output voltage and 

frequency 

 according to voltage and frequency of customers' 

requirements  
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Anexa 7 

 

Caracteristicile tehnice ale controlerului eolian 
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3.4. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea 

manualului tehnic si de utilizare primar  

 

 

Monitorizare si control Sistem SIGHAB 

 

1. Descrierea instalatiei 

2. Schema Sistemului 

3. Marimi monitorizate 

4. Aplicatia de monitorizare si control 

 

1.Descrierea instalatiei 

 

Sistemul (de) implementat este compus din următoarele: 

 Sistem de putere hibrid – care este reprezentat de reţeaua locală, un generator eolian cu 

redresor, panouri fotovoltaice, generator electric cu motor pe benzina şi acumulatoare 

pentru rețeaua consumatorilor. Toate aceste elemente sunt integrate pentru asigurarea 

alimentării cu energie electrică a habitatului. 

 Sistem de control înglobat – necesar pentru rularea tuturor aplicațiilor necesare în orice 

tip de situație şi control SCADA. 

 Sistem de monitorizare perimetrală prin intermediul senzorilor de proximitate – oferă 

date în timp real cu privire la situația de securitate perimetrală şi de asemnea soluţiile de 

remediere. 

 Sistem de comunicaţii – util comunicării la nivel local, precum si la distanta, prin 

înglobarea unui centru local GSM. 

 Sistem de monitorizare a funcțiilor biologice – cu scop de a monitoriza parametrii 

fiziologici ai personalului cheie si pentru subiecții cu probleme de sănătate sau aflați în 

stare de soc. 

 Sistem mecanic – ce conține toate elementele logistice necesare integrării sistemului. 

 

Soluţia IT implementată presupune configurare: 

- modulară – caz în care pot lipsi anumite blocuri (eoliană, supraveghere perimetrală, 

parametri fiziologici, etc.) 

scalabilă – include mai multe elemente din aceeaşi categorie 

 

2. Schema sistemului 
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3. Marimi monitorizate 

Echipament Nivel de alarmă 
Condiţii de declanşare a 

nivelelor de alarmă  
Actiuni de întreprins 

Generator 

eolian 

HiHi Vânt foarte puternic Generatorul eolian se deconectează 

din reţea pentru protejarea părţii 

mecanice.  Necesarul de energie 

electrică este asigurat de PV şi 

generatorul electric.                     

Hi Vânt puternic Se poate opera, dar din trend se 

estimeaza daca nu exista pericolul 

de a ajunge in HiHi. Daca acest 

pericol exista se intreprind actiunnile 

specific nivelului HiHi, in mod 

preventiv 

Normal Vânt adecvat   Generatorul eolian debitează în 

reteaua locala deservita si/sau 

incarca bacteria de acumulaqtoare 

Lo Vânt slab  Generatorul eolian nu debitează în 

reţea. Necesarul de energie electrică 

este asigurat de PV şi generatorul 

electric.                     

LoLo  Curent debitat zero. Nu se opereaza, iar daca vantul este 

present atunci se verifica starea 

functionala a generatorului. 

Panouri 

fotovoltaice 

HiHi Curent debitat mai mare 

decât valoarea de vârf 

maximă admisibilă, ca 

urmare a defectării 

protecţiei la supracurent. 

PV se deconectează manual din 

circuit. Necesarul de energie 

electrică este asigurat de generatorul 

eolian şi generatorul electric. 

Hi  Se opereaza urmarind tendinta, 

pentru a evita intrarea in regimul de 

alarmare HiHi 

Normal Curent şi tensiune în 

limite normale. 

PV debitează în reţeaua locala   
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Lo Curent debitat sub 

valoarea minimă 

stabilită. 

Dacă este vreme însorită se verifică 

dacă există cerere de consum şi 

bateriile nu sunt încărcate la maxim 

se remediază defecţiunea. Necesarul 

de energie electrică este asigurat de 

generatorul eolian şi generatorul 

electric. 

LoLo Curent debitat zero. Se verifică starea echipamentului de 

comutaţie.  

Generator 

electric pe 

benzină 

HiHi Curent debitat peste 

valoarea maximă 

admisibilă, pe o durată 

mai mare decât cea 

prestabilită (protecţie I2t 

cu nivel mai mic decât 

nivelul de protecţie 

automată la I2t). 

Se încearcă reducerea consumului, 

începând de la cei mai puţin 

importanţi consumatori, până când 

alarma revine la nivelul Hi. 

Hi Curent debitat peste 

valoarea nominală, cu 

mai mult decât o abatere 

prestabilită. 

Ca măsură preventivă, se evaluează 

necesarul de consum, pentru a stabili 

care ar fi cei care ar trebui 

deconetaţi în situaţia în care alarma 

ar trece la nivelul HiHi.  

Normal Curent şi tensiune în 

limite normale. 

Generatorul electric pe benzină 

debitează în reţea.   

Lo Nivel combustibil sub 

limita minimă. 

Se realimentează cu combustibil. 

Până atunci se reduce consumul 

lăsând alimentaţi consumatorii 

critici. 

LoLo Curent debitat zero. Dacă generatorul nu este oprit, se 

verifică starea echipamentului de 

comutaţie. Dacă protecţia este 

declanşată, se caută şi se elimină un 

posibil scurtcircuit la consumator. 
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4. Aplicatia de monitorizare si control 

 

Interfata sistemului SIGHAB - SCADA 

 

 

 

 
 

 

 

 

Operatorul va avea posibilitatea sa aleaga subsistemul care trebuie monitorizat sau 

verificat. 

Dup ace operatorul efectueaza selectia se poate discuta de fiecare parte a aplicatiei care 

va urma sa fie active la un moment dat, 
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Interfata sistemului SCADA – subsistemul energetic 

 

 

Fig. Interfata SCADA - subsistem energetic 
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Interfata sistemului SCADA – subsistemul de comunicaţii 

 

Fig. Interfata SCADA - subsistem comunicaţii 

Interfata sistemului SCADA – subsistemul de supraveghere 

   

Fig. Interfata SCADA - subsistem supraveghere 
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Toate activitatile care sunt realizate de operator realizeaza interactiunea cu componentele 

sistemului intr-un mod visual si facil, reusind sa realizeze monitorizarea sau modificarea 

parametrilor in cel mai scurt timp si cu un maxim de eficienta. 

Utilizatorul poate selecta din meniul principal, PORNIREA sau OPRIREA sistemului de 

interactiune, poate selecta limba si poate observa care din subsisteme functioneaza si care nu 

functioneaza. 

Poate alege care din sisteme necesita atentie si se poate concentra pe acestea apasand 

butonul de selectie a subsistemului corespunzator. 

Selectarea interfetei corespunzatoare sistemului de energizare ne indreapta catre o pagina 

in care avem o privire de ansamblu asupra intregului system de energizare si avem controlul 

componentelor prin intermediul butoanelor aferente. 

Subsistemul de telecomunicatii poate fi accesat din interfata principal si prin selectarea 

acestuia putem accesa interfata specifica subsistemului, in care putem verifica starea 

echipamentelor si putem interactiona cu acestea prin intermediul butoanelor. 

Interfata specifica pentru sistemul de supraveghere este accesibila tot din pagina principal 

si putem observa starea sistemului, alarmele declansate si la nevoie putem achizitiona imagini 

direct de la camerele de supraveghere selectand una din acestea sau putem urmari inregistrarile 

effectuate anterior de catre sistemul de inregistrare. 
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3.5. Studiu de fezabilitate tehnica 

 

1.  Analiza economico-financiară.  

 

Ipotezele generale pe baza carora se construieste analiza economico-financiara a prezentei 

propuneri de proiect sunt urmatoarele:  

Analiza financiară se realizeaza pe baza a doua scenarii tehnico-economice de implementare a 

Proiectului, care reprezintă diverse alternative investiţionale dimensionate valoric: 

 Scenariul 0:  Varianta Societate fara Proiect 

 Scenariul 1:  Varianta Societate  cu Proiect și asistenţă financiară nerambursabilă. 

Perioada de referinţă pentru analiza financiară este de 5 ani şi perioada totala de analiză este 

de 8 ani, incluzând perioada de implementare de 28 luni. 

Ipotezele ce au stat la baza elaborării proiecțiilor financiare sunt următoarele: 

 Rambursările și încasările s-a considerat că se realizează la sfârșit de perioadă; 

 Pe perioada de implementare a Proiectului nu sunt generate venituri corespunzătoare 

perioadei de operare a Proiectului; 

 Pentru estimarea valorii reziduale s-a utilizat metoda perpetuității. S-a luat  în considerare  

rata de creștere în perpetuitate g = 0, ca urmare rata de crestere este egala cu rata de 

actualizare, respectiv 7% si fluxurile de numerar din anii de operare ai Proiectului. 

 Estimările au fost realizate în LEI; pentru sumele exprimate in valuta s-a folosit cursul 

INFOREUR din septembrie 2014, respectiv 4.4025 lei/EUR. 

 În elaborarea proiecţiilor financiare s-a folosit metoda  fluxului net de numerar actualizat. 

În această metodă valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea şi 

provizioanele) nu au fost luate în considerare. 

 Taxa pe valoarea adaugată aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile nu este solicitata la 

finantare, fiind inclusa in calculul previziunilor fluxurilor de numerar pe intreaga perioada 

de analiza.  

 

1.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor  

 

  Obiectivul proiectului de cercetare consta in realizarea integrata a sistemului complet mobil 

si flexibil de energizare, control, comunicatie, monitorizare functii biologice ai subiectilor umani, 

monitorizare perimetrala si de mediu, instalatii auxiliare de apa. 

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Evaluarea tuturor parametrilor economici, pentru identificarea cu precizie a țintelor de 

dezvoltare tehnologică și pentru minimizarea riscurilor de natură economică; 

- Crearea și menținerea continuă la zi a unei baze de date ce va conține informații cu privire 

la modificările tehnologice ale componentelor produsului, în vederea implementării în 

exclusivitate a soluțiilor tehnologice de vârf; 

- Maximizarea eficienței spațiului, prin realizarea unui sistem inovativ de împachetare 
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compactă a echipamentelor utilizate, in vederea asigurarii unui transport usor al acestora 

catre locul de amplasare; 

- Dezvoltarea durabilă a procesului de producție, prin adoptarea celor mai noi soluții de 

eficiență energetică la întregul lanț de producție; 

- Inovația continuă, susținută de dialogul permanent cu clienții, pentru identificarea 

cerințelor acestora și pentru updatarea permanentă a portofoliului de servicii oferite; 

- Dimensionarea scalabilă a produsului pentru a se înlesni posibilitatea de adăugare la cerere, 

a unor de pachete de servicii de mentenanță, monitorizare și updatare continuă a soft-ului 

si echipamentelor; 

- Dezvoltarea unei structuri generale prin care utilizatorul final poate alege între mai multe 

alternative, pornind de la o opţiune de bază relativ ieftină a sistemului şi apoi adăugarea 

diverselor pachete de echipamente opționale, fiecare dimenisionate pentru a răspunde unor 

nevoi specifice; 

- Realizarea unei instalatii mobile si flexibile pentru amplasamente izolate atat in situatii de 

urgenta cat si pentru destinatii speciale intr-o perioada de 27 de luni; 

- Proiectarea si cu un puternic accent inovativ in ceea ce priveste protectia mediului, 

flexibilitatea alimentarii cu energie, managementul computerizat al resurselor, comunicatii 

interne si externe, securitate perimetrala, iluminat si apa precum si biomonitorizarea 

subiectilor umani cu potential de risc; 

- Dezvoltarea sistemului prin utilizarea unor tehnologii de ultima ora in ceea ce priveste 

versatilitatea in aplicare si cerintele de operare in conditii extinse de mediu, perfect 

adaptate impachetarilor optimale in containere de transport; 

- Dezvoltarea unei infrastructuri suport: containere de transport, sistem suport pentru 

panourile solare, catarg segmentat pt turbina eoliana, adecvate impachetarii si usor de 

desfasurat in amplasament; 

- Adoptarea unei solutii constructive orientata spre adaptarea cerintelor tehnice ale 

produsului la potentialul de risc din tara: inundatii, cutremure, alunecari de teren. 

 

 Descrierea produsului 

 

Scopul este furnizarea elementelor tehnice si logistice intr-un format mobil si flexibil 

pentru autoritatile locale si formatiunile de situatii de urgenta, sau organizatorilor de tabere sau 

celor care doresc alimentarea energetica a echipamentelor aflate in izolare fata de retea astfel incat 

sa se acopere necesarul de generare de energie in mod flexibil (retea generatoare electrice cu 

combustibil, solar si eolian) si elementele tehnice pentru controlul, monitorizarea activitatilor, 

securizare zonala, comunicatii si monitorizarea parametrilor biologici la personalul cheie si 

subiectii cu probleme de sanatate. 

Acest lucru este posibil prin realizarea unui sistem integrat complet mobil si flexibil. 

 Deoarece in Romania exista zone expuse dezastrelor naturale (inundatii, alunecari de teren, 

cutremure) este absolut necesar sa existe un plan de actiune in astfel de situatii atat din punct de 

vedere al resurselor umane cat si din punct de vedere al echipamentelor si a timpului de raspuns. 
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 Ulterior, toate tipurile de sisteme in toate variantele lor constructive pot fi integrate intr-un 

centru care sa aiba ca scop coordonarea activitatilor, integrarea si stocarea datelor colectate din 

teren intr-un singur punct central, parte de baza pentru situatii de urgenta. 

 Sistemul integrat propus vine sa raspunda cerintelor unei astfel de situatii, asigurand atat 

echipamentele necesare cat si logistica, avand un nivel mare de flexibilitate asigurat de 

posibilitatea modularii in functie de specificul situatiei si o mobilitate crescuta, putand fi 

transportat in containere si usor de asamblat. 

 Sistemul va cuprinde: 

- subsistem putere hibrid retea-benzina-solar-vant pentru asigurarea alimentarii cu energie 

electrica a habitatului; 

- subsistem de control inglobat, care va asigura rularea tuturor aplicatiilor necesare in orice 

tip de situatie; 

- susbsistem de monitorizare mediu prin intermediul senzorilor de proximitate, care vor oferi 

in timp real date cu privire la situatia ce trebuie evaluata si corectata; 

- centru de comunicatii care va asigura posibilitatea comunicarii la nivel local, precum si la 

distanta prin inglobarea unui centru local GSM; 

- subsistem de monitorizare  a functiilor biologice pentru personalul cheie si subiectii cu 

probleme de sanatate sau aflati in stare de soc astfel incat sa se asigure prevenirea unor 

urgente medicale; 

- subsistem mecanic care va contine toate elementele logistice necesare integrarii sistemului. 

 Principalii beneficiari ai solutiei propuse prin proiect sunt: autoritati locale, organizare de 

tabere militare, institutii publice, firme care organizeaza lucrari temporare aflate in spatii izolate 

fara posibilitatea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica, proprietarii de locuinte 

izolate, etc. 

 

Descrierea modulelor componente ale produsului  

 

 Sistem puterehibrid retea-benzina (E85) - solar-vant;  

Sistemele hibride solar-eolian, generator cu funcţionare pe benzină, au capacitatea de a 

combina mobilitatea şi dezvoltarea rapidă a unui sistem generator de energie electrică cu costuri 

de întreţinere relativ scăzute. 

Energia solară şi energia vântului sunt cele mai accesibile resurse naturale şi în acelaşi timp 

surse inepuizabile de energie regenerabilă. În funcţie de vreme, zonă şi aria geografică, energia 

solară şi energia vântului sunt complementare. Realizarea unui sistem hibrid (soare-vânt) de 

generare utilizând cea mai favorabilă stare a naturii la un moment dat, reprezintă esenţa eficienţei 

energetice regenerabile. Sistemul hibrid eolian-solar (Wind Solar Hybrid-WSH) este cel mai bun 

(complet, eficient, versatil, economic, avantajos) sistem de alimentare cu energie electrică, total 

sau parţial independent de resursele locale/naţionale. 
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WSH este un sistem de producere a energiei electrice, care foloseşte energia vântului (EV) 

şi energia solară (ES). 

 

Principiul de funcţionare 

WSH constă în principal dintr-o mică turbină eoliană, panouri solare fotovoltaice, 

dispozitiv de control complementar „vânt - soare”, convertizor-invertor de tensiune, baterii de 

acumulatoare şi suplimentar un generator cu funcţionare pe benzină. Sub comanda controler-ului, 

pe timpul zilei, panourile fotovoltaice încarcă bateriile, în timp ce turbina eoliană poate funcţiona 

şi genera energie. Invertorul converteşte curentul continu în curent alternativ la tensiunea de 220V, 

necesar pentru alimentarea dispozitivelor electrice.  

Excesul de energie este stocat în baterii de acumulatori. Noaptea, datorită diferenţei 

semnificative de temperatură, vântul este mai puternic, turbina eoliană continuând să producă 

energie electrică. Dacă turbina eoliană nu produce energie electrică (nu bate vântul), se utilizează 

energia stocată în bateriile de acumulatori. Datorită controler-ului, cu funcţie de a monitoriza 

încărcarea-descărcarea, în condiţiile existenţei sau nu a vântului, respectiv luminii solare, precum 

şi în zilele înnourate, bateria este protejată la supraîncărcare sau la descărcare totală, în acest mod 

asigurându-se o durată de viaţă (serviciu) îndelungată. 

Acest sistem complex este dezvoltat prin integrarea unui generator pe benzina, care are 

rolul de a compensa lipsa energiei electrice în situaţii critice şi reîncărcarea bateriei în condiţii de 

supraconsum. 

 

  Configuraţia sistemului. 

 La configuratia sistemului s-a avut in vedere faptul ca nu se poate cunoaste momentul in 

an cand poate avea loc evenimentul si nici amplasamentul exact al acestuia. S-a mai tinut cont de 

faptul ca in tara noastra sunt putine zone prielnice pentru amplasarea centralelor eoliene, in plus o 

centrala mobila nu poate dispune de un catarg foarte inalt, ceea ce face ca la nivelul la care va fi 

amplasata centrala eoliana aportul sau de energie sa fie mic. pentru acest motiv s-a optat ca numai 

10-15% din puterea ansamblului sa fie acoperita de energia eoliana, restul fiind acoperit de celule 

solare. Pentru cazul in care iluminarea este insuficienta, sau pe timp de noapte, s-a prevazut si 

existenta unui generator clasic cu benzina sau combustibil E-85. Bateriile care intra in compunerea 

acestui sistem trebuie sa permita functionarea pe timp de noapte, fara incarcare, la cel putin 60-

70% din putetrea maxima a sistemului. Integrarea energetica a acestor surse este asigurata de o 

centrala formata din controler-ul de incarcare al bateriilor si un convertizor-invertor pentru 

obtinerea tensiunilor de retea. 
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Turbină eoliana de putere 1000 W; 

 
 

Panou fotovoltaic monocristalin (solar) 250W/buc; 

 

 

Controler de încărcare; 

 

 

 



247 
 

Convertizor-invertor; 

 
 

Baterii de acumulatoare; 

 
 

Generator electric cu funcţionare pe benzină 
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Avantajele sistemului: 

a. Integrare totală a două tipuri de energie ecologică (solară si eoliană), valorificarea 

energiei regenerabile; 

b. Asigurarea protecţiei mediului; 

c. Utilizarea permanentă a generării sincrone, cu putere crescută şi eficienţă ridicată; 

d. Asigurarea monitorizării funcţionării şi acumulării energiei, precum şi protecţia 

acumulatorului la supraîncărcare şi descărcare, cu ajutorul controler-ului; 

e. Menţinerea tensiunii constante, fără supraveghere umană şi fără întreţinere specială; 

f. Permite instalarea în locuri deschise si întinse; 

g. Procedeul de generare a energiei electrice este extrem de stabil, calitatea componentelor 

este garantată, asigurandu-se o durată de viaţă de peste 15 ani;  

h. Investiţia se amortizeză în termen scurt 2-5 ani şi este extrem de benefică pe termen 

lung. 

 

Sistem de control inglobat  

Sistemul trebuie sa asigure suportul de control, analiza si comunicatie de date pentru necesarul 

ansamblului si al obiectivului deservit (la un nivel minim de trafic).   

Calculatorul are un sistem de operare cunoscut si astfel usor accesibil majoritatii utilizatorilor, 

chiar avand un minim de expertiza IT, permite cuplarea la interfete de comunicatie pentru 

echipamentele locale deservite si cuplarea la ethernet . 

 
Sunt de preferat sistemele care accepta adaptoare de alimentare incepand de la 12 V cc si 

ajungand pana la reteaua de 230 V si 50 Hz. 

Pentru controlul sistemelor si generarea de rapoarte locale su la distanta, precum si controlul 

de la distanata al sistemului pe calculator se va implementa un software tip SCADA. 

 

Sistem de senzori perimetrali si de mediu  

 

Acest sistem este este de dorit atunci cand se pune problema asigurarii securitatii zonei in care 

este situata tabara, mai ales in amplasamentele temporare unde instalarea gardurilor de protectie 

este dificila sau costisitoare.  
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Sistemul de protectie a spatiului taberei este recomandabil de a avea atat un rol de protectie 

perimetrala antiefractie cat si o detectie de areal intern pentru optimizarea energiei consumate 

pentru iluminarea taberei atunci cand nu exista miscare in zona interna a taberei. 

 

Centru de comunicatii externe/interne pentru personalul cheie; 

 

Centrul de comunicatii prevazut, contine o multitudine de echipamente care sa poata asigura 

un flux constant de comunicatii. 

 

Acest sistem de comunicatii are la baza un Router GSM care sa poata receptiona semnal 

de date GSM si sa il poata retransmite prin intermediul unui Acces Point fluxul de date. 

In cazul in care zona nu se afla sub acoperire GSM, Routerul va face comutarea pe fluxul 

de date provenit de la satelit, prin intermediul modemului satelit. Aceasta comutare se va face in 

mod automat si fara a fi necesara interventia operatorului. 

 

e. Sistem de monitorizare a functiilor biologice pentru supravietuitorii/personalul in stare 

de soc sau supus la efort; 

 

 In cazul situatiilor de urgenta, datorita nivelului ridicat de stres cauzat de relocarea fortata 

a persoanelor afectate de calamitati, starea acestora de sanatate, cu precadere a batranilor, se poate 

deteriora in cursul primelor zile petrecute in tabara de sinistrati. Din acest motiv, se impune 
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supravegherea atenta a subiectilor. In multe cazuri, personalul medical disponibil pentru eveniment 

nu este suficient de numeros pentru a asigura o supraveghere permanenta a celor afectat. Din acest 

motiv, prin solutia propusa prin proiect, se va asigura monitorizarea subiectului, economisind 

importante resurse materiale ce pot fi redirectionate catre alte sectoare – pacienti grav raniti, 

netransportabili etc.  

 Sistemul de monitorizare a functiilor biologice propus prin prezentul proiect va cuprinde 

urmatoarele tipuri de senzori: 

- senzori ECG; 

- senzori temperatura; 

- senzori de miscare: accelometre pentru cele trei axe;  

- senzori pentru deformare toracica (respiratie); 

- senzori pozitionare – GPS; 

- senzori oximetrie; 

- senzori masurare presiune arteriala.  

Se va urmari impachetarea senzorilor mentionati in cadrul unei structuri unitare, purtabile, 

usor de utilizat pentru subiect. Senzorii utilizati nu vor incomoda subiectul si nu il vor impiedica 

de la desfasurarea activitatilor zilnice normale. Autonomia sistemului de monitorizare a functiilor 

biologice va fi mare, de peste 24 de ore, tinand cont de specificul aplicatiilor in care se va utiliza: 

personalul implicat in operatiunile de salvare, persoane cu traume rezultate in urma calamitatilor 

etc. 

 Sistemul de monitorizare a subiectilor va contine atat o parte hardware – senzorii, cat si o 

parte software, care va asigura transmisia datelor de la pacient catre serverul de centralizare si 

prelucrare a datelor.  

 Deoarece in amplasament va exista un numar mare de persoane, aplicatia software va 

permite monitorizarea unui numar mare de persoane simultan, declansand un avertisment care va 

atrage atentia asupra persoanei ce necesita ajutor.  

 Sistemul de bio-monitorizare va fi conectat la sistemul de comunicatii externe/interne, in 

vederea transmiterii informatiilor de avertizare catre medicii aflati in cadrul bazei, dar si in vederea 

transmiterii informatiilor catre alte centre aflate la distanta , pentru solicitarea de personal medical 

auxiliar sau alte resurse medicale necesare in vederea asigurarii ingrijirii medicale adecvate a 

subiectilor aflati in cadrul amplasamentului. 

 

f. Sistem mecanic catarge si containere.. 

 

Pentru sistemele mecanice exista 3 categorii importante necesare la transportul si instalarea 

echipamentului: 

 

 

 

 



251 
 

- containere de transport  

 
 

- catarg pentru generatorul eolian  

 
 

- sisteme de fixare pentru panourile solare  

 
 

Impachetarea se va face intr-un singur container. 

Se pot lua in calcul mai multe destinatii spre care putem indrepta spre utilizare produsul 

final: 
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Varianta 

constructivă 

01 02 03 04 05 

Destinatie Sistem 

suport de 

nivel 

regional 

Sistem 

suport de 

nivel 

judetean 

Sistem 

suport 

de nivel 

munici

pal 

Sistem 

suport 

de nivel 

urban 

Sistem 

suport 

pentru 

comunitati 

mici si 

izolate 

Panouri 

solare cu 

controler de 

încărcare 

hibrid 

2 kW 2 kW 1 kW 1 kW 480 W 

Generator 

monofazat 

5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 

Centrală de 

putere 

(invertor) 

6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 

Baterii 

acumulatori 

Pb 

1000 

Ah/24 V 

1000 

Ah/24 V 

1000 

Ah/24 

V 

800 

Ah/24 

V 

160 

Ah/24V 

Generator 

eolian cu 

controler de 

încărcare 

1000 W - - - 1000 W 

Număr 

bacuri ale 

bateriei 

2 2 2 2 2 

Tensiune 

baterie 

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Capacitate 

baterie, 

1000 Ah 1000 Ah 1000 

Ah 

800 Ah 160 Ah 
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acumulatori 

Pb 

Comunicatie GSM 

3G+4G, 

Satelit, 

WI-FI,  

Ethernet 

GSM 

3G+4G, 

Satelit, 

WI-FI,  

Ethernet 

GSM 

3G+4G

,  

WI-FI,  

Etherne

t 

GSM 

3G,  

WI-FI,  

Etherne

t 

WI-FI,  

Ethernet 

Securitate 

perimetrala 

CCTV,  

Senzori de 

prezenta 

CCTV,  

Senzori 

de 

prezenta 

Senzori 

de 

prezent

a 

Senzori 

de 

prezent

a 

- 

Monitorizare 

parametri 

vitali 

ECG, BR, 

pozitie, 

Oximetrie 

ECG, BR, 

Oximetrie 

BR, 

pozitie, 

Oximet

rie 

pozitie, 

Oximet

rie 

- 

 

Varianta constructivă 06 07 

Destinatie Sistem verificare 

parametrii critici in 

caz de dezastru 

Sistem monitorizare 

perimetrala 

Panouri solare cu controler de 

încărcare hibrid 

480 W 480 W 

Generator monofazat 5 kVA 5 kVA 

Centrală de putere (invertor) 6 kVA 6 kVA 

Baterii acumulatori Pb 160 Ah/24V 160 Ah/24V 

Generator eolian cu controler 

de încărcare 

1000 W 1000 W 
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Număr bacuri ale bateriei 2 2 

Tensiune baterie 24 V 24 V 

Capacitate baterie, 

acumulatori Pb 

160 Ah 160 Ah 

Comunicatie WI-FI,  

Ethernet 

- 

Securitate perimetrala CCTV CCTV+Senzori 

Miscare 

Monitorizare parametri vitali 

(Parametrii critici : debite, 

cantitate de precipitatii, 

alunecari de teren) 

Multitudine de 

senzori pentru 

monitorizarea 

parametrilor critici 

- 

 

 

Varianta 1: 

Reprezinta varianta completa, sistemul continand toate sistemele auxiliare de monitorizare, 

si varianta de energizare maxima : 

- 8 Panouri fotovaltaice 

- Turbina eoliana 

- Generator pe benzina 

- Acumulatori totalizand 1000 Ah 

 

Varianta 2: 

 

Reprezinta o varianta la care pastram sistemul de energizare in varianta lui maxima 

(panouri fotovoltaice, turbina eoliana, generator pe benzina, capacitate mare de stocare de 

energie), pastram multitudinea de senzori perimertrali si sistemul complex de telecomunicatii, 

optand pentru reducerea complexitatii sistemului de bio-monitorizare. 

 

Varianta 3: 
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La aceasta varinata se reduce din capacitatea de producere de energie a sistemului, 

reducem din capacitatile de comunicatii ale acestuia renuntand la capacitatea de transmitere de 

date prin intermediul satelitului (sistemul fiind conceput sa fie la o distanta relativ mica de 

localitati, lucru care implica si o acoperire GSM a locatiei, nevoia de transmisie de date prin 

intermediul satelitului devenind inutila). 

Se pastreaza o complexitate medie a senzorilor de bio-monitorizare si se pastreaza 

sistemul de telecomunicatii si transmisii de date prin intermediul GSM. 

La sistemul descris se renunta si la camerele de supraveghere, fiind considerat suficient 

sistemul de senzori perimetrali care vor asigura o verificare a perimetrului taberei. 

 

Varianta 4: 

 

Aceasta varianta a fost gandita cu scopul de a asigura o producere de energie la nivel 

mediu comparativ cu varianta maxima posibila, sa poata asigura o retea de telecomunicatii in 

zona taberei, sa poata oferi o minima bio-monitorizare si sa poata asigura o integritate 

perimetrala cu ajutorul senzorilor. 

 

 

 

 

Varianta 5: 

 

Varianta minima din punct de vedere al energizarii, gandita doar sa poata asigura un 

necesar minim de energie si telecomunicatii. Acesta este modelul constructiv de baza de la care 

se poate face orice imbunatatire asupra sistemului. 

Acest model pastreaza un minim al sistemului de energizare si un minim necesar pentru 

telecomunicatii bazat doar pe o transmisie GSM. 

Se renunta de asemenea la intregul sistem de securitate si supraveghere cat si la sistemul 

de bio-monitorizare. 

 

Varianta 6: 

 

Varianta gandita pentru monitorizarea si alarmarea in caz de depasire a unor parametrii 

critici. Sistemul pastreaza un minim de energizare pentru a putea sustine o multitudine de 

senzori si un sistem complet de senzori si camere de supraveghere. Cu ajutorul acestor 
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echipamente putem monitoriza zone critice in care depasirea numitor valori poate avea 

rezultate catastrofale (depasirea unor debite poate avea ca rezultat inundarea unor zone locuite, 

la fel si alunecarea unui versant sau depasirea cantitatii de precipitatii). 

Datorita mobilitatii si autonomiei sistemului, acesta poate fi transportat cu usurinta in 

zonele critice si poate monitoriza parametrii critici, el putand fi relocat de cate ori este nevoie 

fara a necesita montarea si pierderea sau deteriorarea de senzori. 

Sistemul de comunicatii complex asigura comunicatiile sistemului cu autoritatile, lucru 

care poate adauga timp pretios la evacuarea sau luarea de masuri pentru prevenirea dezastrului. 

 

Varianta 7: 

 

Varianta a carui scop este monitorizarea vizuala a unor locatii greu acesibile cu scopul 

asigurarii securitatii acestora sau monitorizarii traficului sau activitatilor desfasurate in zona 

aleasa. 

Varianta constructiva dispune de un sistem minim de energizare, sistemul de 

monitorizare cu ajutorul camerelor si un sistem de comunicatii pentru transmitera datelor. 

Varianta constructiva aleasa pentru realizarea modelului experimental este formata din 

sistemul de baza care contine un minim necesar pentru energizare : 

- Turbina eoliana 

- 2 Panouri fotovoltaice 

- Generator pe benzina 

- Invertor, regulator de incarcare, baterii pentru stocarea energiei, panou de control. 

 

La aceasta varianta, considerata ca fiind o varianta minima pentru energizare, in scopul 

testarii functionalitatii si a capacitatii acesteia s-au adaugat sistemele de telecomunicatii si de 

supraveghere perimetrala cat si sistemul de bio-monitorizare. 

In acest fel am putut testa si sistemele conexe, pentru realizarea unui model experimental 

care depaseste varianta minima in care acesta poate fi construit. 

 Varianta de baza este un model constructiv la care sistemul de energizare este scalabil el 

putand fi oricand modificat in cazul in care se doreste cresterea potentialului de energizare sau 

modificarea destinatiei modelului pentru a realiza si un alt scop (in cazul in care se doreste 

mutarea sistemului intr-o zona indepartata de localitati si apare necesitatea de a pastra 

functionalitatea sistemului de comunicatii sa poate adauga antena si modemul satelit, sau in cazul 

in care dorim sa realizam o monitorizare biometrica sau securizarea perimetrala, se pot adauga 

usor modulele necesare realizarii acestui lucru) 

 Varianta aleasa este de departe cea mai buna optiune, datorita faptului ca putem realiza in 

conditii optime testele necesare tuturor subansamblelor care alcatuiesc sistemul. Sistemul de 
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energizare chiar daca e in varianta lui minimalista, are toate componentele unui sistem cu 

capacitate de energizare mai mare. El contine si turbine prezenta pe sistemele cu capacitate mai 

mare si panourile fotovoltaice si bateriile pentru stocarea energiei. 

Putem realiza testarea invertorului si modulului de incarcare solar si deci putem vorbi de 

un test complet a instalatiei de energizare. La toate acestea putem adauga si prezenta in sistem a 

celorlalte subansamble : 

- Modulul de telecomunicatii in variante complete 

- Modulul de supraveghere video si perimetral in variant complete 

- Modulul de monitorizare al parametrilor biometrici in variant complete. 

Rezultatele testelor efectuate pe acest sistem minimalist care totusi contine modulele de 

baza ale sistemului de energizare si toate modulele sistemelor adiacente, ne arata ca un sistem la 

care pe viitor se vor adauga component suplimentare : panouri fotovoltaice si baterii pentru 

stocarea de energie, va fi complet functional si va pastra acceasi mobilitate si functionalitate ca si 

acest sistem ales. 

 

1.2. Analiza optiunilor 

 

Din punct de vedere metodologic, orice propunere de proiect de investitii este dezirabil a fi 

insotita de o analiza a optiunilor asociata proiectului, conform careia se pot evidentia care sunt 

beneficiile reale (de ordin financiar, economic, social, etc.) ale demararii proiectului de investitie, 

pe diverse alternative investitionale. Conform cerintelor prezentului ghid, cele doua alternative 

investitionale alese a fi evidentiate prin prezentul proiect sunt varianta  fara  si  investitie si varianta 

cu investitie si cu asistenta financiara nerambursabila. Avand in vedere teoria clasica in domeniul 

investitiilor in active reale, inclusiv momentul ales pentru realizarea investitiei, adica alegerea 

optiunii de a investi in momentul prezent sau amanarea acestui moment pentru mai tarziu,  

reprezinta un factor extrem de important (factorul timp), astfel incat decalarea deciziei de demarare 

a investitiei cu o anumita perioada deja este considerata o alta optiune investitionala, chiar daca se 

considera aceeasi varianta preconizata de cost de realizare al investitiei. 

 Analiza optiunilor are in vedere urmatoarele scenarii financiare, care reprezintă diverse 

alternative investiţionale dimensionate valoric: 

 Optiunea 0:  Varianta Societate fara Proiect 

 Optiunea 1:  Varianta Societate  cu Proiect și asistenţă financiară nerambursabilă – scopul 

acestei analize economico-financiare, pentru aceasta optiune, consta in demonstrarea 

pontentialului comercial al produselor si serviciilor ce se vor obtine ca urmare a realizarii 

investitiei. 
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1.3. Analiza financiară a investiţiei (inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară – fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata interna de rentabilitate şi raportul 

cost-beneficiu).  

 

1. Analiza financiară – varianta Societate fără Proiect 

 

1.1.Previzionarea veniturilor  

Pentru activitatea Societate fără Proiect sunt estimate următoarele proiecții pentru venituri, 

luând în considerare evoluția istorică conform situațiilor financiare și previziunile managementului 

întreprinderii: 

 

 Creșterea producției vândute cu 15% în anul 1 de analiză față de anul zero, anul de referință, 

adică  5,706,714*1.15=6,562,721lei, în anul 2 de analiză aceste venituri cresc cu un procent 

de 15% față de anul 1, adică 6,562,721*1.15=7,547,129 lei , în anul 3 de analiză aceste 

venituri cresc tot cu 15% față de anul 2, adică 7,547,129*1.40=8,679,199 lei. Din anul 4, 

procentul de crestere este de 10%, adica 8,679,199* 1,10= 9,547,119 lei, si se mentine la 

acelasi nivel de 10% pana la finalul perioadei de analiza, respectiv pana la anul 8. Pentru 

anul 8, valoarea aferenta productiei vandute este previzionata la 13,977,936 lei.   

 Veniturile din vanzarea marfurilor vor creste in anul 1 fata de anul de referinta cu 15% 

astfel incat vor ajunge sa aiba valoarea de  2,260,543*1.15=2,599,624 lei. In anul 2 fata de 

anul 1, cresterea va fi tot de 15%, adica in valoarea absoluta 2,599,624*1.15=2,989,568lei. 

In anul 3 cresterea va fi tot de 15% fata de anul anterior, adica 

2,989,568*1.15=3,438,003lei.  

Procentul de crestere de 15% se va mentine la acest nivel pana la finalul perioadei de 

analiza, respectiv pana la anul 8. La finalul perioadei, valoarea preconizata pentru venituri 

din vanzarea marfurilor va fi de 6,915,053 lei.   

 Veniturile din dobanzi cresc cu 10% în anul 1 de analiză față de anul zero, anul de referință, 

adică 1,523 *1.1 = 1,675 lei. Acest raționament de previzionare cu o crestere de 10% anual 

se păstrează pentru perioada de analiză rămasă, respectiv până la anul 8. 

 Alte venituri financiare cresc cu 10% în anul 1 de analiză față de anul zero, anul de 

referință, adică 12,876*1.1= 14,164 lei. Acest raționament de previzionare cu o crestere de 

10% anual se păstrează pentru perioada de analiză rămasă, respectiv până la anul 8. 

 Alte venituri din exploatare cresc cu 1% în anul 1 de analiză față de anul zero, anul de 

referință, adică 34,859*1.01= 35,208lei. Acest raționament de previzionare cu o crestere 

de 1% anual se păstrează pentru perioada de analiză rămasă, respectiv până la anul 8. 

 

În sinteză, evoluţia anuală proiectată a veniturilor este prezentată în tabelul următor: 

Anexa 1  
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Volumul veniturilor proiectate pe perioada celor 8 ani de analiza, este stabilit pe baza 

datelor şi faptelor comerciale prezente, a informaţiilor privind pieţele ţintă şi a ipotezelor asumate 

de societate. 

 

 

1.2.Previzionarea cheltuielilor 

 

 

Pentru activitatea generală sunt estimate următoarele proiecții pentru cheltuielile din 

exploatare, luând în considerare evoluția istorică conform situațiilor financiare și previziunile 

managementului întreprinderii: 

 Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile cresc in anul 1 de analiza cu 

10% față de anul zero, anul de referință, adică 205,280*1.1= 225,808lei. In anul 2, volumul 

previzionat al acestor cheltuieli este reprezentat la 10% din cheltuielile in avans aferente 

anului 1, adica 225,808*1.1=248,389. Acest rationament de previzionare, cu o crestere de 

10% pe an, se pastreaza pana la finalul perioadei de analiza, respectiv pana la anul 8.  

 Alte cheltuieli materiale cresc în anul 1 de analiză cu 1% față de anul zero, anul de referință, 

adică 88,200*1.01=89,082 lei. In anul 2, aceleasi cheltuieli cresc tot cu 1%, adica 

89,082*1.01=89,973 lei. Procentul de crestere de 1% se mentine pana la finalul perioadei 

de analiza, respectiv pana in anul 8.   

 Cheltuielile externe (cu enegia si apa) vor creste cu 1% pentru toata perioada de analiza. In 

primul an de analiza vor fi de  7,683 *1.01= 7,760 lei. In anul 2, aceste cheltuieli vor avea 

valoarea de  7,760*1.01=7,837 lei. Pe toata perioada de analiza ramasa se va mentine 

cresterea cu 1% fata de anul anterior. 

 Cheltuielile privind marfurile cresc in anul 1 de analiza cu 15% față de anul zero, anul de 

referință, adică  1,719,877 *1.15= 1,977,859 lei. In anul 2, aceleasi cheltuieli cresc tot cu 

15%, adica 1,977,859*1.15=2,274,537 lei. Din anul 3, procentul de crestere este de 10% si 

se mentine pana la finalul perioadei de analiza.  

  Creșterea cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile se face cu un procent de 15% in anul 

1 fata de anul de referinta, anul 0, adica  339,620 *1.15=390,563 lei. Pentru anul 2, 

procentul de crestere este tot de 15%, adica 390,563*1.15=449,147 lei. Din anul 3, 

procentul de crestere este de 10% si se mentine pana la finalul perioadei de analiza, 

respectiv pana in anul 8.  

Proiecţia veniturilor -SOCIETATE 

fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri  din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,153,117 13,537,097 15,085,227 16,817,790 18,757,678 20,930,736

Venituri din activitatea financiara 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

TOTAL VENITURI 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602
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 Cheltuielile cu asigurările şi protecția socială au fost estimate la 27.75% din valoarea 

salariilor, astfel în anul 1 de analiză sunt 390,563*0.2775= 108,381 lei. Acest raționament 

de calcul, se păstrează pentru perioada de analiză rămasă, respectiv până la anul 8; 

 Cheltuielile cu amortizările au fost estimate ținând cont de mijloacele fixe existente si de 

cele previzionate a se achizitiona, prezentate in urmatoarele anexe: 

- situatia mijloacelor fixe existente si a amortizarii aferente se regaseste in Anexa A1 si A2. 

Suma luata in considerare la stabilirea previziunilor bilantiere a fost calculata avand la baza 

valoarea mijloacelor fixe neamortizate, care in anul 1 este 2,847,449 lei cu amortizare 

liniara cumulata, in valoare de 459,125 lei (valoarea se modifica, conform anexelor 

prezentate, in functie de perioada de amortizare a fiecarui mijloc fix). Dintre mijloacele 

fixe existente sunt neamortizabile terenurile si mijloacele fixe aflate in curs de executie. 

- achizitia previzionata de mijloace fixe si amortizarea aferenta, se regaseste in Anexa A3. 

Astfel, in anul 1 de analiza se considera achizitia de mijloace fixe corporale la nivelul sumei 

de 200,000 lei. In anul 2 de analiza, aceste achizitii cresc cu 5% fata de anul 1, adica 

200,000*1.05= 210,000 lei. Cresterea de 5% s-a mentinut in fiecare an, pana la anul 8 de 

analiza. Amortizarea s-a considerat ca fiind liniara si pe o perioada medie de 4 ani.  

In anul 1 de analiza se considera achizitia de mijloace fixe necorporale la nivelul sumei de 

10,000 lei. In anul 2 de analiza, aceste achizitii cresc cu 5% fata de anul 1, adica 

10,000*1.05= 10,500 lei.  Cresterea de 5% s-a mentinut in fiecare an, pana la anul 8 de 

analiza.  

- situatia cumulata a datelor prezentate anterior (privind amortizarile existente pe societate 

si cele previzionate), se regaseste in Anexa A4. In anul 1 de analiza, valoarea cumulata a 

mijloacelor fixe corporale, astfel cum se trece in postul din bilantul previzionat, este de 

2,997,449 lei.  

- In anul 1 de analiza valoarea cumulata a mijloacelor fixe necorporale, astfel cum se trece 

in postul din bilantul previzionat, este de 7,500 lei. 

Amortizarea cumulata aferenta tuturor mijloacelor fixe, inregistrata in contul de profit si 

pierdere previzionat, este de 511,625 lei. Datele mentionate si cele previzionate pentru 

intreaga perioada de analiza, se regasesc in urmatorul tabel:  

Anexa A4 

 
 

 Cheltuielile privind prestaţiile externe cresc in anul 1 de analiză cu 1% față de anul zero, 

anul de referință, adică  4,931,311 *1.01= 4,980,624 lei;  în anul 2 aceste cheltuieli cresc 

tot cu 1% față de anul 1 de analiză, adică 4,980,624*1.01= 5,030,430 lei. Acest raționament 

Situatie cumulata - amortizari si mijloace 

fixe - Varianta societate fara proiect
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Solduri in bilantul previzionat:

Imobilizari necorporale cumulat 7,500 15,375 23,644 32,326 43,942 56,139 68,946 82,394

Imobilizari corporale cumulat 2,997,449 2,658,699 2,326,664 1,945,429 1,565,036 1,185,526 806,943 481,833

Amortizare 6811 511,625 534,442 520,484 570,490 571,035 572,146 573,850 576,179
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de previzionare cu procent de creștere de 1% anual, se păstrează pentru perioada de analiza 

rămasă, respectiv până la anul 8; 

 Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 1% pentru anul 1 de analiza fata de anul 0 de referinta, 

adica  65,480 *1.01= 66,135 lei. Rata de crestere anuala, pentru toata perioada de analiza 

ramasa, ramane de 1%.  

 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  cresc in anul 1 de analiză cu 1% 

față de anul zero, anul de referință, adică  57,796 *1.01= 58,374 lei. Rata de crestere anuala, 

pentru toata perioada de analiza ramasa, ramane de 1%.  

 Cheltuielile privind dobanzile cresc cu un procent de 10% anual, pentru perioada de analiza  

an 1- an 8. Astfel, pentru anul 1, cheltuielile privind dobanzile au valoarea  93,997 

*1.1=103,397 lei. Acest raționament de previzionare cu procent de creștere de 10% anual, 

se păstrează pentru perioada de analiza rămasă, respectiv până la anul 8;   

  Alte cheltuieli financiare cresc cu un procent de 10% anual pe toata perioada de analiza, 

respectiv, pentru anul 1, aceste cheltuieli au valoarea 14,536 *1.1= 15,990 lei.  

 

În sinteză, evoluţia anuală proiectată a cheltuielilor este prezentată în tabelul următor: 

Anexa 4 

 
 

În tabelul următor (Anexa 5), evoluţia costurilor totale este prezentată ca pondere în 

valoarea totala a veniturilor. Se observă că proporţia costurilor în venituri este situată la un nivel 

maxim de 93%, urmand o descrestere pe durata intregii perioade de analiza. In anul 8, aceasta va 

atinge un nivel de 57%. 

Anexa 5 

 
 

Estimarea costurilor - SOCIETATE 

fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cheltuieli activitatea de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 9,677,111 10,105,954 10,573,369 11,083,137 11,639,414

Cheltuieli din activitatea financiara 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

TOTAL CHELTUIELI 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Ponderea costurilor 

in venituri 

SOCIETATE fara 

PROIECT

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602

Costuri 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Pondere 93% 85% 77% 73% 68% 64% 60% 57%
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Fig. 1. Evolutia ponderii costurilor totale in venituri totale – optiunea SOCIETATE fara Proiect 

 

1.3.Contul de profit și pierdere 

Previziunea contului de profit și pierdere, în varianta Societate fără Proiect, este prezentată 

în Anexa 6, parte integrantă din lista cu anexe.  

Ca urmare a perspectivelor existente se estimează că profitul, pe perioada de analiză a 

Proiectului, va avea o evolutie crescatoare. Principalele categorii de venituri şi cheltuieli au fost 

selectate conform cu modelele de raportare financiară ale firmelor în vederea stabilirii impozitului 

pe profit. Obiectivul principal este de stabilire a profitului net, de evaluare a resurselor proprii de 

finanţare a operaţiilor, precum şi de stabilire a politicii de dividend. În tabelul următor (Anexa 7) 

se regasesc, sintetizate, veniturile totale, cheltuielile totale și profitul: 

Anexa 7 

 
 

În graficul următor, se poate observa marja favorabilă dintre venituri şi cheltuieli şi 

volumul rezultatului brut: 

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri totale 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602

Cheltuieli totale 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Profit brut 677,796 1,573,206 2,794,423 3,722,164 4,827,669 6,077,657 7,491,100 9,089,538

Profit net 569,348 1,321,493 2,347,316 3,126,618 4,055,242 5,105,232 6,292,524 7,635,212
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Fig. 2 Evolutia previzionata a veniturilor, cheltuielilor si profitului societatii  

 

1.4.Fluxul de numerar 

Proiecţia fluxului de numerar este prezentată în Anexa 8. În sinteză, balanţa intrărilor şi ieşirilor 

de numerar este prezentată în Anexa 9: 

Anexa 9  

 
Pe întreaga durată de analiza, an 1-8, numerarul cumulat rămâne pozitiv. 

Surplusul de numerar provine din activitatea operațională. 

 

 Reprezentarea grafica a fluxului de numerar se regaseste in imaginea de mai jos: 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1 TOTAL INCASARI 12,528,108 13,278,910 14,894,242 16,929,511 18,496,839 20,625,602 23,009,105 25,679,100

2 TOTAL PLATI 10,659,521 11,294,153 12,416,342 13,197,395 14,188,525 15,329,332 16,726,112 18,917,286

3 Flux net de numerar (+/-) 1,868,587 1,984,757 2,477,900 3,732,117 4,308,313 5,296,270 6,282,993 6,761,814

4 Sold final cash-flow (cumulat) 2,349,933 4,334,691 6,812,591 10,544,707 14,853,021 20,149,291 26,432,284 33,194,098

Flux de numerar SOCIETATE fara 

PROIECT
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Fig. 3 Evolutia previzionata a fluxului net de numerar pentru scenariul Societate fara Proiect 

 

1.5.Bilanțul contabil – calcul indicatori 

Bilanțul contabil previzionat pe perioada an 1- an 8 de analiza,  Scenariul Societate fără 

Proiect, este prezentat în Anexa 10 la Studiul de Fezabilitate. În Anexa 11 s-au calculat elementele 

care au dus la stabilirea indicatorilor, iar Anexa 12 conține modul de calcul al acestora. În tabelul 

următor sunt prezentate, sintetic, valorile indicatorilor financiari: 

Anexa 13 

 
Din analiza indicatorilor privind starea si dinamica elementelor patrimoniale in varianta 

previzionata a activitatii societatii fara proiect, rezulta preocuparea conducerii societatii, de a 

INDICATORI 

SOCIETATE fara 

PROIECT

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Rata rentabilităţii 

comerciale a 

întreprinderii RRC

9% 16% 24% 29% 33% 37% 41% 44%

Rata rentabilităţii 

financiare a 

întreprinderii RRF

46% 51% 48% 39% 34% 30% 27% 25%

Rata rentabilităţii 

economice a 

întreprinderii 

ROA

11% 20% 27% 28% 28% 27% 26% 26%

Rentabilitatea 

cifrei de afaceri 

RCA

6% 13% 19% 23% 27% 30% 34% 37%

Rentabilitate 

generală RG
7% 15% 25% 32% 39% 47% 56% 64%

Rata solvabilităţii 

generale RSC
1.22                         1.44             1.85          2.38          3.07             3.94             5.13           7.57         

Lichiditate 

curenta
1.15                         1.85             3.20          4.40          5.78             7.31             8.92           10.41        

Gradul de 

îndatorare GÎ
464% 229% 118% 72% 48% 34% 24% 15%
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mentine la toti indicatorii un nivel cat mai ridicat, cu scopul de a creste profitabilitatea si implicit 

competitivitatea unitatii in cadrul sectorului in care isi desfasoara activitatea.  

- Rata rentabilității comerciale a întreprinderii, calculata ca raport intre profitul brut din 

operare si cifra de afaceri, urmeaza un trend crescator si variaza intre 9% si 44%; 

- Rata rentabilității financiare reprezinta raportul dintre profitul net si capitalurile proprii. 

Acest indicator este influentat de politica de dividend adoptata de societate (cu efecte 

asupra capitalurilor proprii) si de realizarile economice ale societatii. Rata rentabilităţii 

financiare indică şi remunerarea potenţială a acţionarilor. Ca si rata rentabilitatii 

economice, poate sa fie in mod util comparata cu rata dobanzii pentru imprumuturile 

pe termen lung contractabile pe piata financiara. In situatia previzionata a bilantului, 

rezulta un nivel al acestei rate, peste cel practicat de unitatile financiare situandu-se 

intre 25% si 51%; 

- Rata rentabilităţii economice reprezinta raportul dintre profitul brut, inaintea scaderii 

cheltuielilor cu dobanda, si total active. Intre rentabilitatea economică şi cea financiară 

exista o relatie care scoate în evidenţă faptul că o firmă poate avea o rată redusă a 

rentabilităţii în raport cu activitatea economică, dar ridicată în raport cu capitalul 

utilizat, în principal datorită creşterii numărului de rotaţii ale acestuia. Valoarea acestui 

indicator este situata intre 11% si 26%. 

- Rentabilitatea cifrei de afaceri se calculeaza ca raport intre profitul net si cifra de 

afaceri. Acest indicator este influentat de evolutia volumului vanzarilor  si a 

cheltuielilor care in final determina realizarea marjei de profit. Pe perioada de analiza 

acest indicator are o evolutie intre 6% si 37%, aflandu-se peste limita minima adminsa, 

in toata perioada de analiza. 

- Rentabilitatea generală este influentata de profitul net si cheltuielile totale,  raportul 

acestora indica eficienţa consumului total de resurse. Valoarea recomandata este peste 

9%. Cresterea profitului net este o consecinta a reducerii cheltuielilor. Previzionand o 

evolutie descrescatoare a ponderii cheltuielilor in total venituri, se estimeaza ca 

rentabilitatea generala va avea, pana la sfarsitul perioadei de analiza, o valoare de 64%. 

- Rata solvabilităţii generale, calculata ca raport intre active totale si datorii totale – 

prezinta o evolutie crescatoare pe perioada de analiza, pe masura ce datoriile sunt 

previzionate a se achita intr-o proportie mai mare decat perioada precedenta. In primul 

an de previziune  aceasta rata prezinta valoarea de 1.22, mai departe urmand sa fie 

previzionata la un nivel de 1.44 in anul 2 de analiza, ajungand la 7.57 in ultimul an de 

analiza, depasind valoarea recomandata de 1.5 pentru toata perioada  analizata.  

- Indicatorul de lichiditate curentă calculat ca raport intre active curente si datorii curente 

arată, o valoare peste nivelul admis, pentru perioada an 1 – an 8. Valoarea recomandată 

și acceptabilă este de 1.8. Astfel in anul 1 rata este 1.15, in anul 2 este de 1.85 si atinge 

un nivel de 10.41 in anul 8 de analiza ca urmare a cresterii activelor curente intr-o 

proportie mai mare decat cresterea datoriilor curente.  
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- Gradul de îndatorare constituie ponderea datoriilor totale in capitaluri proprii. 

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă datorii și posibilitatea 

acoperirii acestora din rezerve și capitalul social. In perioada previzionata, pe masura 

ce datoriile scad si creste profitul, cresc capitalurile proprii si scade gradul de 

indatorare. Este previzionata o scadere semnificativa a gradului de indatorare, in 

perioada pevizionata fata de anul zero, de la 464% la 15% in ultimul an de previziune. 

Acest fapt se datoreaza  ca urmare a cresterii cifrei de afaceri si reducerii ponderii 

cheltuielilor din total venituri. 

 

 

2. Analiza financiară – varianta Societate cu Proiect cu asistență financiară nerambursabilă 

(AFN) 

2.1 Previzionarea cheltuielilor incrementale pe perioada de implementare a Proiectului, an 

1- an 3 de analiza. 

Cheltuielile sunt stabilite conform graficului de desfașurare al activităților, ținând cont de 

repartizarea tuturor categoriilor de resurse necesare îndeplinirii într-un mod eficient și eficace al 

acestora. 

Intreaga valoare a investitiei este considerata, din punct de vedere contabil, investitie in 

curs, astfel incat nu influenteaza rezultatele economico-financiare ale intreprinderii pe perioada de 

implementare. De asemenea intrarile de flux de numerar, reprezentand asistenta financiara 

nerambursabila, nu produc efecte asupra rezultatului din contul de profit si pierdere.  

 

În tabelul de mai jos se regasesc cheltuielile incrementale, structurate pe categorii, conform 

tabelului GANTT: 

 
2.2. Previzionarea veniturilor și a cheltuielilor incrementale, pe perioada de operare a 

Proiectului, an 4 – an 8.  

Nr. 

Crt.
Prezentarea cheltuielilor pe capitole  - fara TVA an 1 an 2 an 3 TO TAL

1 Plati pentru materii prime si materiale, marfuri 37,248 164,706 383,548 585,503

2 Alte plati externe (cu energie si apa) 27,530 137,754 235,971 401,255

3 Plati aferente personalului angajat 50,285 553,965 852,346 1,456,596

4 Contributii salarii 13,954 153,725 236,526 404,205

5 Alte plati - servicii 69,964 182,941 311,480 564,385

6 Plati pentru echipamente 0 0 0 0

7 Plati pentru imobilizari necorporale 15,612 0 0 15,612

8 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0

TO TAL PRO IECT fara TVA 214,593 1,193,092 2,019,871 3,427,556

TVA Proiect 36,085 116,496 223,440 376,021

TO TAL PRO IECT cu TVA 250,678 1,309,588 2,243,311 3,803,577
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Comparativ cu vânzările şi cheltuielile de exploatare, valoarea adăugată prezintă o 

proporţie favorabilă şi o tendinţă pozitivă de evoluţie.  

Structura costurilor pe produs, exprimate în procente din valoarea unitară de vânzare. 

Anexa V2 

 
 

- S-a urmărit realizarea unor costuri cât mai reduse care să genereze o marjă de profit 

ridicată. Detalierea cheltuielilor anuale, pe fiecare categorie de produs vandut, se regaseste 

in anexele V3-V12. 

- Costurile totale aferente fiecarui produs in parte pe perioada de operare si costurile stabilite 

distinct pe fiecare tip de cheltuiala si pe fiecare an in parte, se regasesc in tabelele de mai 

jos:  

 

Anexa V13 

 
Anexa V14 

Costuri  pe produs   - procente din pretul  

de vanzare 

Plati  pentru 

materi i  prime 

s i  materia le

Cheltuiel i  

regie (cu 

energie s i  

apa)

Plati  a ferente 

personalului  

angajat

Contributi i  

sa lari i

Al te plati  de 

exploatare 

(servici i  div, 

transport)

TOTAL COSTURI

Sistem suport de nivel regional 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel judetean 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel municipal 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel urban 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport pentru comunitati 

mici si izolate 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem monitorizare perimetrala 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem de monitorizare al 

parametrilo critici in caz de 

dezastru 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Costuri  fara  TVA TOTAL  - AN 4 - AN 8

Plati  pentru 

materi i  prime 

s i  materia le

Cheltuiel i  

regie (cu 

energie s i  

apa)

Plati  a ferente 

personalului  

angajat

Contributi i  

sa lari i

Al te plati  de 

exploatare 

(servici i  div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 1,582,546 175,840 527,513 140,672 246,176 2,672,747

Sistem suport de nivel judetean 6,274,816 697,216 2,091,616 557,760 976,096 10,597,504

Sistem suport de nivel municipal 5,080,383 564,498 1,693,461 451,605 790,284 8,580,231

Sistem suport de nivel urban 6,415,136 712,816 2,138,396 570,232 997,932 10,834,512

Sistem suport pentru comunitati 

mici si izolate
6,941,272 771,280 2,313,778 617,024 1,079,730 11,723,084

Sistem monitorizare perimetrala 3,203,820 355,980 1,067,940 284,784 498,372 5,410,896

Sistem de monitorizare al 

parametrilo critici in caz de 

dezastru

569,255 63,250 189,750 50,600 88,550 961,405

TOTAL 30,067,228 3,340,880 10,022,454 2,672,677 4,677,140 50,780,379
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- TVA aferenta activitatii comerciale, respectiv TVA deductibila si TVA colectata pentru 

vanzarea produselor, se regaseste in Anexa V15: 

 

Anexa V15 

 
 

- Pe perioada de operare a Proiectului se realizeaza, previzionat, achizitii de mijloace fixe si 

se calculeaza amortizare conform datelor prezentate in tabelul de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa A6 

Costuri  anuale - perioada de operare AN 

4 - AN 8 faraTVA

Plati  pentru 

materi i  prime 

s i  materia le

Cheltuiel i  

regie (cu 

energie s i  

apa)

Plati  aferente 

personalului  

angajat

Contributi i  

sa lari i

Al te plati  de 

exploatare 

(servici i  div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

An 4 1,567,157 174,132 522,388 139,305 243,779 2,646,761

An 5 6,994,188 777,154 2,331,411 621,715 1,087,985 11,812,453

An 6 7,754,535 861,635 2,584,856 689,302 1,206,264 13,096,592

An 7 9,001,997 1,000,242 3,000,676 800,186 1,400,319 15,203,420

An 8 4,749,351 527,717 1,583,123 422,169 738,793 8,021,153

TOTAL 30,067,228 3,340,880 10,022,454 2,672,677 4,677,140 50,780,379

SITUATIA TVA din activitatea comerciala- 

SUME INCREMENTALE, PERIOADA DE 

OPERARE
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 TOTAL

TVA COLECTATA 835,816              3,730,231        4,135,752         4,801,066          2,532,988          16,035,853        

TVA DEDUCTIBILA 476,416              2,126,238        2,357,384         2,736,614          1,443,807          9,140,459          

TVA DE PLATA INCREMENTAL AN 4-8 359,400              1,603,993        1,778,368         2,064,452          1,089,181          6,895,394          
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Deciziile de investiţie implică alocarea de resurse financiare şi economice, în speranţa unor 

beneficii economice şi sociale viitoare şi nesigure. Acest proces de luare a deciziilor include o 

comparaţie între ieşirile de numerar (costuri) şi intrările de numerar (venituri) generate de proiect.  

Previzionarea veniturilor și cheltuielilor pe întreaga perioadă de analiza an 1- an 8, 

Scenariul Societate cu Proiect cu finantare (AFN), sunt  prezentate în Anexele de mai jos.  

Pentru Scenariul 2 , veniturile  sunt prezentate în Anexa 26: 

Anexa 26  

 
 

3.2. Previzionarea cheltuielilor 

Cheltuielile aferente Scenariului Societate cu Proiect cu finanțare nerambursabila, sunt 

prezentate în mod sintetizat în tabelul de mai jos. 

 

 

 

Situatie mj.fx, sume incrementale, 

perioada de operare an 3 - an 7
an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Achizitie Mj.fx.necorporale 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155

Amortizare 3,333 3,333 3,334

3,500 3,500 3,500

3,675 3,675 3,675

3,859 3,859

4,052

Amortizare mj. fx.necorp. total - rulaj 6811 3,333 6,833 10,509 11,034 11,586

Sold mj.fx.necorporale bilant 6,667 10,334 10,850 11,392 11,961

an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Achizitie Mj.fx.corporale 60,000 63,000 66,150 69,458 72,931

Amortizare 20,000 20,000 20,000

21,000 21,000 21,000

22,050 22,050 22,050

23,153 23,153

24,310

Amortizare mj. fx.corp. total - rulaj 6811 20,000 41,000 63,050 66,203 69,513

Sold mj.fx.corporale bilant 40,000 62,000 65,100 68,355 71,773

Proiecţia veniturilor -SOCIETATE 

cu PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri  din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,288,484 17,155,028 30,763,224 34,185,457 38,897,484 31,620,220

Venituri din activitatea financiara 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

TOTAL VENITURI 9,213,392 10,589,680 12,307,649 17,176,110 30,786,414 34,210,965 38,925,544 31,651,085
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Anexa 27 

 
 

3.3.  Contul de Profit și Pierdere 

Contul de Profit și Pierdere se regasește în Anexa 28. Dinamica profitului este prezentata 

sintetizat, în tabelul următor: 

Anexa 29  

 
 

Studierea profitului în mărimi absolute constituie o etapă preliminară a analizei 

rentabilităţii. Pentru relevanţa raţionamentului, în capitolul de calcul indicatori, profitul se va 

raporta la alţi indicatori, obținându-se informaţii cu semnificaţii economico-financiare mai 

complexe. 

Profitul are un nivel superior față de realizările curente ale firmei, acest fapt avand drept 

consecinta, pe langa dezvoltarea economica a societatii, si cresterea contributiei organizatiei la 

veniturile bugetului de stat, prin plata taxelor reglementate legal. 

 

2.4. Fluxul de numerar 

Fluxul net de numerar aferent Scenariului Societate cu Proiect cu finanțare, este detaliat în 

Anexa 30.  

 Evoluția cash-flow-lui este prezentată, în sinteză, în Anexa 31. 

Anexa 31 

 
Societatea  solicită prefinanțare pentru anul 1 in valoare de 338,416  lei, aceasta fiind 

acoperita integral din asistenta financiara nerambursabila. Valoarea totala a proiectului fiind de 

Estimarea costurilor - SOCIETATE 

cu PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cheltuieli activitatea de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 12,689,961 22,308,996 24,086,276 26,706,550 20,084,422

Cheltuieli din activitatea financiara 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

TOTAL CHELTUIELI 8,535,596 9,016,474 9,377,859 12,848,864 22,483,790 24,278,549 26,918,050 20,317,072

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE cu PROIECT cu 

finantare

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri totale 9,213,392 10,589,680 12,307,649 17,176,110 30,786,414 34,210,965 38,925,544 31,651,085

Cheltuieli totale 8,535,596 9,016,474 9,377,859 12,848,864 22,483,790 24,278,549 26,918,050 20,317,072

Profit brut 677,796 1,573,206 2,929,790 4,327,245 8,302,624 9,932,416 12,007,493 11,334,013

Profit net 569,349 1,321,493 2,461,024 3,634,886 6,974,204 8,343,229 10,086,294 9,520,571

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1 TOTAL INCASARI 12,685,703 13,817,393 15,551,828 21,204,708 37,769,701 41,993,654 47,566,555 38,635,334

2 TOTAL PLATI 10,874,114 12,487,244 14,457,871 16,797,555 30,250,847 32,890,219 37,604,951 29,952,927

3 Flux net de numerar (+/-) 1,811,589 1,330,148 1,093,957 4,407,153 7,518,854 9,103,436 9,961,605 8,682,407

4 Sold final cash-flow 2,292,935 3,623,084 4,717,041 9,124,194 16,643,048 25,746,484 35,708,089 44,390,496

Flux net de numerar SOCIETATE cu 

PROIECT cu finantare
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3,803,577 lei, aceasta suma fiind acoperita atat din surse proprii, in valoare totala de 2,449,914 lei, 

dar si din asistenta financiara nerambursabila, in valoare de 1,353,664 lei. Astfel, în anul 1, 

necesarul de acoperire a cheltuielilor pentru Proiect este asigurat total din  AFN (250,678 lei), prin 

solicitarea prefinantarii. In anul 2, necesarul de finantare al proiectului este asigurat din AFN 

(205,934 lei) si din cofinantare (1,103,654 lei), iar în anul 3, necesarul de finantare este asigurat 

din AFN (403,862 lei) si din surse proprii (1,839,449 lei). 

 
 

Fig. 4.Evolutia previzionata a fluxului net de numerar pentru scenariul Societate cu Proiect cu 

Finantare   

 

Din graficul de mai sus reiese că Proiectul este sustenabil, fluxul de numerar cumulat anual, 

pe întreaga perioadă de analiza, an 1 – an 8, în Scenariul Societate cu Proiect cu finanțare 

nerambursabila, este pozitiv.  Aceasta se datorează asistenței financiare nerambursabile (în primii 

3 ani de implementare) volumului de vânzari cât și marjei de profit practicată, care păstrează 

Societatea în zona de eficiență economica.  

 

3.5. Bilanțul contabil – calcul indicatori 

Bilanțul contabil și indicatorii calculați se regăsesc detaliat în Anexa 32 „Bilanț 

SOCIETATE cu PROIECT cu finanțare”, Anexa 33 „Elemente calcul indicatori SOCIETATE cu 

Proiect cu finanțare” și Anexa 34 „CALCUL INDICATORI SOCIETATE cu Proiect cu finanțare”. 

Sintetizat, situația indicatorilor este urmǎtoarea: 
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Evoluția indicatorilor financiari pentru scenariul Societate cu Proiect cu finanțare 

nerambursabila, prezintă interes pentru aprecierea performanței proiectului. Astfel, metoda ratelor 

oferă posibilitatea, într-o manieră simplă și eficientă, de a obține informații comparative între cele 

două scenarii.  

- Rata rentabilității comerciale a întreprinderii reflectă ponderea profitului brut din 

operare, în cifra de afaceri. Ordinea în care acționează factorii asupra ratei rentabilității 

comerciale este: structura cifrei de afaceri, prețul de vanzare și costul unitar. 

Este recomandat ca acest indicator să aibă o evoluție crescătoare, conditie indeplinita 

conform situatiei previzionate a bilantului. O scădere a procentului ar fi însemnat faptul 

că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină un 

preț optim de vânzare. In anii de implementare aceasta rata nu inregistreaza modificari 

ca urmare a realizarii investitiei. Nivelul cel mai redus se inregistreaza in primii ani de 

operare, ca efect al amortizarii investitiei, insa cunoaste o crestere in perioada 

urmatoare.  

 

 
 

Fig. 5. Situatie comparativa – Rata rentabilitatii comerciale 

- Rata rentabilității financiare permite aprecierea eficienţei investiţiilor de capital ale 

acţionarilor şi oportunitatea menţinerii acestora, calculându-se ca raport între rezultatul 

net al exerciţiului financiar şi capitalul propriu. Acest indicator este relevant in 

aprecierea increderii detinatorilor de resurse financiare disponibile. Evolutia 

Elemente calcul indicatori 

SOCIETATE cu PROIECT cu 

finantare

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Active curente 4,653,650         5,251,451     5,977,251        10,640,100       18,382,966    27,698,551       38,144,478      47,221,017     

Active totale 8,396,423         9,804,118     12,178,931       16,130,761       23,149,618    31,724,421       41,434,716      49,833,018     

Capitaluri total 1,247,939         2,569,432     5,030,456        8,665,342         15,639,546    23,982,775       34,069,070      43,589,641     

Capitaluri proprii    1,247,939         2,569,432     5,030,456        8,665,342         15,639,546    23,982,775       34,069,070      43,589,642     

Cheltuieli totale    8,535,596         9,016,474     9,377,859        12,848,864       22,483,790    24,278,549       26,918,050      20,317,072     

Cifra de afaceri    9,162,346         10,536,697   12,117,202       16,983,387       30,591,221    34,013,087       38,724,744      31,447,106     

Datorii curente <1an   3,056,296         2,868,645     2,481,196        3,040,861         3,337,756     3,877,976        4,005,515        4,192,281       

Datorii totale    5,794,821         5,881,023     5,794,811        6,247,122         6,427,142     6,794,081        6,553,448        5,566,544       

Profit brut 677,796            1,573,206     2,929,790        4,327,245         8,302,624     9,932,416        12,007,493      11,334,013     

Chelt cu dobanzile 103,397            113,736       125,110           137,621            151,383        166,521           183,174          201,491         

Profit brut din operare 781,343            1,687,108     3,055,082        4,465,067         8,454,228     10,099,180       12,190,934      11,535,798     

Profit net 569,349            1,321,493     2,461,024        3,634,886         6,974,204     8,343,229        10,086,294      9,520,571       
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ascendenta a acestui indicator este asigurata de cresterea profitului net intr-un ritm 

superior cresterii capitalului propriu. Valorile rezultate se situeaza peste nivelul ratei 

dobanzii practicate pe piata. 

-  

 
Fig. 6. Situatie comparativa – Rata rentabilitatii financiare 

 

- Rata rentabilităţii economice reflectă raportul dintre rezultatul economic şi mijloacele 

economice angajate pentru obţinerea acestuia. Avantajele induse de rata rentabilităţii 

economice în câmpul analitic se datorează faptului că ea este independentă de structura 

financiară, politica fiscală a statului prin care se impozitează profitul, precum şi de 

elementele excepţionale. În teoria şi practica internaţională, această rată este cunoscută 

sub denumirea „Return On Assets” (ROA). Sunt apreciate valorile cît mai mari ale 

acestei rate. Pe perioada anilor de referinta, din Scenariul Societate cu Proiect cu 

finantare, aceasta rata cunoaste o crestere constanta. 

 
Fig. 7. Situatie comparativa – Rata rentabilitatii economice 

 

- Rentabilitatea cifrei de afaceri reflectă ponderea profitului net în cifra de afaceri. 

Valoarea acceptată este superioară procentului de 10%. Valorile previzionate de 

societate în varianta cu Societate cu Proiect cu finanțare, sunt peste nivelul minim 

admis pe toata perioada de analiza, ajungand la 30% la sfarsitul perioadei de analiza, 

pe seama majorarii ponderii de crestere a profitului net intr-un procent superior celui 

de crestere a cifrei de afaceri. 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

46% 51% 48% 39% 34% 30% 27% 25%

46% 51% 49% 42% 45% 35% 30% 22%

Situatie comparativa - Rata rentabilitatii financiare

Scenariu fara Proiect Scenariu cu Proiect cu AFN

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8
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Situatie comparativa - Rata rentabilitatii economice
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Fig. 8. Situatie comparativa – Rata rentabilitatii cifrei de afaceri 

 

- Rentabilitate generală se calculează ca raport între profit net și total cheltuieli și pune 

în evidență eficienţa consumului total de resurse prin raportarea rezultatului net obţinut 

la cheltuielile totale ale întreprinderii. Un procent considerat favorabil este peste 9%. 

Determinările pentru rentabilitatea generală, pentru ambele Scenarii, sunt superioare 

valorii minim acceptate, ca urmare a creșterii profitului net al societății, incepand cu 

anul 1 de analiza si va pastra coeficienti superiori pragului de 5% pe intreaga perioana, 

an 1 – 8 de analiza, ajungand sa ia valoarea de 47% la finalul perioadei de analiza, 

respectiv anul 8.  

-  

 
Fig. 9. Situatie comparativa – Rata rentabilitatii generale 

 

- Rata solvabilităţii generale reflectă ponderea activelor totale în datorii totale  - Un 

raport mai mare de 1.5 ne arată că întreprinderea este capabilă să-și onoreze datoriile 

față de anumiți terți, în schimb o valoare mai mică de 1.5 dovedește riscul de 

insolvabilitate a întreprinderi. Indicatorul se afla peste valoarea nivelului critic pe toata 

perioada de analiza. In cazul nostru, rata solvabilitatii generale urmeaza un trend 

ascendent, avand valoarea de 8.95 la finalul perioadei de analiza, respectiv anul 8. 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

7% 15% 25% 32% 39% 47% 56% 64%
7% 15% 26% 28% 31% 34% 37% 47%

Situatie comparativa - Rentabilitate generala

Scenariu fara Proiect Scenariu cu Proiect cu AFN
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Fig. 10. Situatie comparativa – Rata solvabilitatii generale 

 

- Indicatorul de lichiditate curentă arată suma cu care activele circulante depășesc 

datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele 

curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este peste 1.8. Deci cu cat valoarea 

acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. In cazul nostru, evolutia 

ascendenta a acestui indicator il plaseaza pe acesta la valoarea de 11.26 la finalul 

perioadei de analiza, respectiv anul 8.  

 
Fig. 11. Situatie comparativa – Lichiditatea curenta LC 

 

- Gradul de îndatorare reprezintă raportul dintre total datorii și capitaluri proprii. 

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă datorii și posibilitatea 

acoperirii acestora din rezerve și capitalul social.   

Dacă gradul de îndatorare este ridicat, acest lucru ar putea semnaliza că entitatea și-a 

consumat întreaga capacitate de îndatorare și nu dispune de o marjă de manevră în cazul 

unor evenimente viitoare nefavorabile.   

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

1.22 1.44 1.85 2.38 3.07 3.94 5.13 
7.57 

1.45 1.67 2.10 2.58 3.60 4.67 
6.32 

8.95 

Situatie comparativa - Rata solvabilitatii generale

Scenariu fara Proiect Scenariu cu Proiect cu AFN

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

1.15 1.85 3.20 4.40 5.78 7.31 8.92 10.41 1.52 1.83 2.41 3.50 5.51 7.14 9.52 11.26 

Situatie comparativa - Lichiditate curenta LC

Scenariu fara Proiect Scenariu cu Proiect cu AFN
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Fig. 12. Situatie comparativa – Gradul de indatorare 

 

4. Analiza sustenabilităţii financiare a investiţiei – se au in vedere urmatoarele 

elemente: 

 

1.  Analiza indicatorilor de performanță – se determină Valoarea Netă Actualizată (VANF/C) 

și Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF/C) calculate la valoarea totală a investiţiei 

care  include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile, astfel cum reiese din Anexa 35 la Studiul 

de Fezabilitate. Astfel, la o valoare totală a investiției de 3,427,556 lei (sume incrementale 

care nu conțin fluxuri nemonetare, plăți de impozite și taxe, contine TVA solicitat la 

finantare care se include in valoarea investitiei, nu contine TVA aferent cheltuielilor 

neeligibile si deci nefinantat), ținând cont de rata de actualizare 7%, VAN este 6,046,824 

lei și RIR 50.62%. Raportul Beneficiu/Cost, calculat la sume actualizate, are valoarea de 

1.1870. Fluxul de numerar net cumulat, neactualizat devine pozitiv în anul 8 de analiza. 

Tabelul nu contine fonduri proprii. 

2. Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de 

numerar cumulat (neactualizat) – astfel cum este prezentat în Anexa 37 la Studiul de 

Fezabilitate. La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare toate 

costurile (eligibile şi ne-eligibile, inclusiv impozite si taxe), sursele de finanţare atât pentru 

realizarea investiţiei cât și veniturile previzionate pentru operarea şi funcţionarea acesteia. Din 

această sinteză rezultă îndeplinirea condiției de eligibilitate cu privire la valoarea pozitivă a 

fluxului de numerar net neactualizat cumulat. Astfel, societatea este în măsură să susțină 

Proiectul din surse de finanțare proprii și ajutor public nerambursabil. 

3. Durata de recuperare a investiţiei -  este determinată pornind de la ipoteza recuperării 

capitalului investit din profitul brut din operare. Rezultatele au la bază valori curente, cât şi 

valori actualizate și sunt prezentate în Anexa 38. 

Perioada de recuperare este reprezentată grafic în figura următoare: 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

464%

229%
118% 72% 48% 34% 24% 15%

464%

229%
115% 72% 41% 28% 19% 13%

Situatie comparativa - gradul de indatorare

Scenariu fara Proiect Scenariu cu Proiect cu AFN
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Fig. 13. Durata de recuperare a investitiei 

 

Investiția se recuperează în 1.48 ani din beneficii nete curente neactualizate și in 1.12 ani 

din beneficii nete operationale actualizate.  

In ceea ce priveste sursele de finantare, tabelul de mai jos centralizeaza sursele de finantare 

aferente demararii si implementarii proiectului de investitie, cu referire la tipurile de cheltuieli, 

eligibile si neeligibile. 

 
 

Evolutia previzionata, pe toata perioada de analiza, a contului de profit si pierdere, este 

centralizata in tabelul de mai jos. 

Contul de Profit si Pierdere -  Societate cu Proiect cu finantare 

Anexa 28.Contul de Profit si Pierdere  - Societate cu Proiect cu Finantare 

-5,000,000
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an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Durata de recuperare a investitiei

Flux de
numerar
operational net
cumulat

Situatie finantare publica
Cheltuieli 

eligibile

Cheltuieli 

neeligibile
Total 

Ajutor public nerambursabil 1,353,664 0 1,353,664

Sursele de finantare pentru 

completarea necesarului  de 

finantare din care:

    - autofinantare 2,073,893 376,021 2,449,914

    - imprumuturi 0 0

TOTAL PROIECT 3,427,557 376,021 3,803,577
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1.5. Analiza de senzitivitate  

 

Scopul analizei de senzitivitate este de: 

• A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influențǎ importantǎ asupra costurilor și 

beneficiilor generate de proiect; 

• A investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice; 

• A evalua dacǎ deciziile ce vor fi luate ȋn cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

schimbări; 

• A identifica acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra 

proiectului; 

Concluzia analizei de senzitivitate se bazeazǎ pe un singur set de valori pentru fiecare factor 

sau variabilǎ. Un număr de factori s-ar putea însǎ schimba pe parcursul proiectului și este necesar 

sǎ testǎm cât de sensibile sunt valorile de eficiențǎ ai proiectului (VAN, RIR) la modificări ale 

valorilor acestor factori. 

Indicele de senzitivitate ne aratǎ cu câte procente se modificǎ parametrul studiat ȋn cazul 

modificării cu un procent a variabilei cauzǎ. Dacǎ indicele este supraunitar respectiva variabilǎ 

este purtătoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu care ar trebui sǎ 

se modifice variabila astfel incât valoarea prezentǎ actualizatǎ sǎ devinǎ zero. O valoare micǎ a 

indicelui critic ne aratǎ cǎ acea variabilǎ prezintă un risc mare, o abatere micǎ putând sǎ transforme 

investiția din rentabilǎ ȋn nerentabilǎ. 

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE cu PROIECT cu 

finantare

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cifra de afaceri 9,162,346         10,536,697   12,117,202       16,983,387       30,591,221    34,013,087       38,724,744      31,447,106     

Venituri aferente costului producţiei în 

curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 -                  -              -                 -                  -              -                 -                 -                

Sold D 08 -                  -              -                 -                  -              -                 -                 -                

Producţia realizată de entitate pentru 

scopurile sale proprii şi capitalizată
-                  -              -                 -                  -              -                 -                 -                

Alte venituri din exploatare 35,208             35,560         171,282           171,641            172,004        172,370           172,740          173,114         

Total venituri din exploatare 9,197,553         10,572,257   12,288,484       17,155,028       30,763,224    34,185,457       38,897,484      31,620,220     

Cheltuieli cu materiile prime si materiale 

consumabile 314,890            338,362       364,100           1,959,489         7,417,493     8,211,827        9,496,592        5,284,895       

Alte cheltuieli externe - utilitati 7,760               7,837           7,916              182,127            785,229        869,791           1,008,479        536,037         

Cheltuieli privind marfurile 1,977,859         2,274,537     2,501,991        2,752,190         3,027,409     3,330,150        3,663,165        4,029,482       

Cheltuieli cu personalul 498,944            573,786       631,164           1,355,974         3,716,835     4,114,238        4,724,950        3,021,789       

Cheltuieli privind ajustarile de valoare la 

imobilizarile corporale 511,625            534,442       520,484           936,579            961,624        988,461           993,843          1,000,034       

Ajustări de valoare privind activele 

circulante -                  -              -                 -                  -              -                 -                 -                

Alte cheltuieli de exploatare 5,105,133         5,156,184     5,207,746        5,503,603         6,400,407     6,571,810        6,819,520        6,212,186       

Ajustări privind provizioanele -                  -              -                 -                  -              -                 -                 -                

Total cheltuieli de exploatare 8,416,210         8,885,149     9,233,401        12,689,961       22,308,996    24,086,276       26,706,550      20,084,422     

Profit/Pierdere de exploatare 781,343            1,687,108     3,055,082        4,465,067         8,454,228     10,099,180       12,190,934      11,535,798     

Venituri financiare 15,839             17,423         19,165             21,082             23,190          25,509             28,060            30,866           

Cheltuieli financiare 119,386            131,325       144,457           158,903            174,793        192,273           211,500          232,650         

Profit (pierdere) financiar(a) 103,547-            113,902-       125,292-           137,822-            151,604-        166,764-           183,441-          201,785-         

Profit/Pierdere bruta 677,796            1,573,206     2,929,790        4,327,245         8,302,624     9,932,416        12,007,493      11,334,013     

Impozit pe profit 108,447            251,713       468,766           692,359            1,328,420     1,589,187        1,921,199        1,813,442       

Profit/Pierdere neta 569,349            1,321,493     2,461,024        3,634,886         6,974,204     8,343,229        10,086,294      9,520,571       
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Pentru determinarea senzitivitǎții rentabilității și riscului pentru proiect au fost luați in 

calcul următorii factori determinanți: 

1. Nivelul investiției; 

2. Costurile de operare anuale; 

3. Veniturile proiectului;  

4. Valoarea rezidualǎ; 

5. Factorul de actualizare. 

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizatǎ prin calcule tabelare aferente 

fiecărui scenariu de evoluție a parametrilor cheie inclusiv prin variația cumulata a tuturor factorilor 

analizați. 

În calculul riscurilor pe baza analizei senzitivității, au fost luate în considerare valorile 

incrementale ale proiectului, sume totale inclusiv TVA, fără finanțare. 

Sinteza influenţei factorilor de risc asupra performanţei financiare este prezentată in Anexa 

42 la Planul de Afaceri. 

S-a stabilit o marjă de analiza între -10% și 10% pentru urmatoarele variabile: 

- Rata de actualizare 

- Ȋncasǎri operaționale 

- Plati operationale 

Și s-au efectuat determinǎri asupra: 

- VAN 

- RIR 

- Indicelui de profitabilitate 

- Raportului actualizat ȋncasǎri/plǎți 

- Perioada de recuperare a investiției din flux de numerar operațional net mediu 

(FNONM) 

 

1.5.1. Variaţia ratei de actualizare 

La o variație a factorului de actualizare între -10% și 10% valoarea actualizată netă 

fluctuează între 34.78% și 21.53%, asigurând un indice de profitabilitate cu o variație între 3.02% 

si -2.91%. 

In graficul de mai jos se poate urmari senzitivitatea VAN  la modificarea coeficientului de 

actualizare.  
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Fig. 14. Senzitivitatea VAN la modificarea ratei de actualizare 

La o modificare a ratei de actualizare ȋntre -1% si 1%, valorea actualizata neta se modifica 

intre 28.63% si 27.30%.   

 

1.5.2. Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Variația  încasărilor  între  -10% și 10% produce modificări ale valorii actualizate nete intre 

–26.31% si 26.31%, rata internă de rentabilitate variaza între -17.11% și 15.52% luând în 

considerare ajustarea fluxului net de numerar operațional cu o valoare reziduală care nu-și 

modifică valoarea. Perioada de recuperare a investiției se păstrează într-o marjă de variație 

cuprinsă între 1.3 ani (la o scădere cu 10% a încasărilor) și 0.61 ani (în varianta optimistă de 

creștere a vânzărilor cu 10%).  

In graficul de mai jos se poate urmǎri senzitivitatea VAN  la modificarea volumului 

încasărilor operaţionale.  

 
Fig. 15. Senzitivitatea VAN la modificarea incasarilor operationale 
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La o modificare a încasărilor operaţionale intre -1% și 1%, nu se produce modificarea cu 

mai mult de 5% a valorii actualizate nete (respectiv ȋntre -2.15% si 2.15%), astfel cǎ nu este 

consideratǎ variabilǎ criticǎ. 

 

1.5.3 Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Modificarea plăților operaționale cu valori cuprinse ȋntre -10% și 10% duce la o modificare 

a valorii actualizate nete cu variații între 15.48%  si –15.48%, indicele de profitabilitate având o 

fluctuație ȋntre 13.73% și -13.73%. Perioada de recuperare a investitiei se incadreaza intre 0.66 ani 

si 1.12 ani. 

Ȋn graficul de mai jos se poate urmǎri senzitivitatea VAN  la modificarea plăţilor 

operaţionale. 

 

 
Fig. 16. Senzitivitatea VAN la modificarea platilor operationale 

La o modificare a platilor operationale  ȋntre -1% și 1%, nu se produce modificarea cu mai 

mult de 5% a valorii actualizate nete (respectiv ȋntre 1.55% și -1.55%), astfel cǎ nu este consideratǎ 

variabilǎ criticǎ. 

Din analiza indicatorilor financiari actualizaţi prezentaţi, se poate observa o bună stabilitate 

a proiectului. Ca urmare a rezultatelor obtinute, Proiectul prezinta incredere in vederea finantarii 

nerambursabile.  

 

1.6. Analiza de risc          

Estimarea riscurilor proiectului se face pe baza unor scenarii care urmăresc să determine 

abaterea maximă suportabilă a unor elemente de dimensionare a afacerii, sub influenţa unor factori 

de piaţă cu apariţie frecventă. 

Sunt analizate: 

- Riscul de exploatare 

- Riscul financiar 
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- Riscul de faliment 

 

1.6.1. Riscul de exploatare 

Analiza riscului de exploatare, prezentată în Anexa 39 la Planul de Afaceri,  a fost realizată 

pornind de la volumul total al veniturilor din exploatare.  

Indicatorul de poziție exprimat în valori absolute numit "flexibilitatea absolutǎ" exprimǎ 

capacitatea firmei de a-și modifica producția și a se adapta la cerințele pieței. Cu cât acest indicator 

este mai mare cu atât flexibilitatea întreprinderii este mai mare, respectiv riscul de exploatare este 

mai redus. Indicatorul de poziție exprimat în valori relative numit "coeficient de volatilitate" are 

aceeași interpretare ca indicatorul de poziție exprimat în valori absolute. Din studii statistice s-a 

dedus cǎ întreprinderile se pot gǎsi în urmatoarele situații: 

- Situatie instabilǎ când cifra de afaceri se situeazǎ cu pâna la 10 % peste pragul de 

rentabilitate corespunzatoare punctului mort respectiv punctului în care cifra de afaceri 

acoperǎ cheltuielile de exploatare -fixe și variabile- dar și cheltuielile cu dobânzile iar 

rezultatul este nul; 

- Situatie relativ stabilǎ când cifra de afaceri este cu 10 % pâna la 20 % peste pragul de 

rentabilitate; 

- Situatie confortabilǎ când cifra de afaceri depașește pragul de rentabilitate cu peste 20 

%. 

Analiza riscului de exploatare a fost realizată pornind de la volumul total al veniturilor din 

exploatare.  

La nivelul anului 1, pragul de rentabilitate al exploatării înregistra un nivel de 5,462,745 

lei. Depăşirea acestuia a permis înregistrarea unui profit din exploatare în valoare de 781,343 lei. 

Marja de siguranţă relativă (indicatorul de poziţie relativ) atinge un nivel destul de ridicat, ceea ce 

reflectă o situaţie confortabila din punctul de vedere al riscului de exploatare.  

În ipoteza unei evoluţii relativ liniare a volumului de activitate la nivelul exerciţiului 

financiar, pragul de rentabilitate al exploatării este atins în ziua 214. Întreprinderea rămâne, în 

concluzie, la dispoziţie cu 146 de zile (considerând durata anului de 360 zile) pentru a obţine 

venituri şi a înregistra profit. Mai exact, la un nivel de 1,142,837 lei valoare totalǎ cheltuieli fixe, 

veniturile din exploatare acopereau inclusiv aceste cheltuieli. Sporirea peste acest nivel a 

veniturilor a permis acoperirea si a cheltuielilor variabile. 

În ziua 214, veniturile din exploatare au atins nivelul pragului de rentabilitate de 5,462,745 

lei. Ȋn acest punct,  cheltuielile de exploatare (atât cele fixe, cât și cele variabile) au fost complet 

acoperite. Ȋn continuare, orice venituri suplimentare realizate au asociat un spor de cheltuieli 

variabile. Ȋn contextul în care preţurile de vânzare depăşesc cheltuielile variabile medii unitare, 

fiecare leu venit acoperă cheltuielile variabile aferente şi asigură o marjă de profit. Practic, 

indicatorul de poziţie absolut (în valoare de 3,734,808 lei) are rolul de a diminua cheltuielile 

variabile aferente și de a asigura obţinerea de profit.  

Mărimea profitului din exploatare obţinut depinde astfel de mărimea absolută a 

indicatorului de poziţie (marja de siguranţă) şi de rata marjei cheltuielilor variabile (1 – rata 

cheltuielilor variabile). 
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Coeficientul de elasticitate este acceptabil (2.46), ceea ce susţine concluzia unui nivel 

relativ redus al riscului de exploatare. La o modificare a veniturilor din exploatare cu 1%, rezultatul 

exploatării variază în acelaşi sens cu 2.46%. In aceste condiţii, întreprinderea prezintă o expunere 

mica în cazul materializării unor riscuri cu impact de reducere a veniturilor din exploatare, pentru 

primul an de implementare.  

 
Fig. 17. Dinamica pragului de rentabilitate 

 

În dinamică, pe perioada de referinta, are loc o sporire considerabilă a pragului de 

rentabilitate. Aceasta se datorează sporirii cheltuielilor fixe. Intreprinderea care prezintǎ un nivel 

al cheltuielilor fixe mai redus are o capacitate de adaptare la cerințele pieței mai mare (indicatorul 

de poziție absolut și relativ sunt mai mari) iar sensibilitatea rezultatului exploatǎrii la variația 

nivelului de activitate este mult mai micǎ. 

 

1.6.2. Riscul financiar 

Riscul financiar exprimǎ variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidența structurii 

financiare a întreprinderii (proporția între capitalul propriu și datorii) și decurge strict din gradul 

de îndatorare al întreprinderii.  

Analiza riscului financiar este prezentată în Anexa 40 la Studiul de Fezabilitate. 

La nivelul anului 1, pragul de rentabilitate financiarǎ a fost atins în ziua 233. Rămâne o 

marjă de siguranţă de 127 zile în care întreprinderea poate obţine profit. Indicatorul de poziţie 

reflectă un risc global redus (riscul financiar indus de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu 

dobânzile este redus, el neavând un impact semnificativ asupra nivelului riscului global). 

La nivelul anului 8, pragul de rentabilitate financiarǎ a fost atins în ziua 109. Rămâne o 

marjă de siguranţă de 251  zile în care întreprinderea poate obţine profit, ceea ce situeazǎ societatea 

ȋntr-o poziție foarte favorabila din punct de vedere al riscului financiar.  

 

1.6.3. Riscul de faliment  

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Dinamica pragului de rentabilitate

Venituri din
exploatare

Pragul de
rentabilitate de
exploatare



284 
 

Analiza riscului de faliment este prezentată în Anexa 41 la Studiul de Fezabilitate. 

Pentru analizǎ s-a folosit metoda modelului Altman având la bazǎ determinarile 

variabilei Z. Ierarhizarea firmelor funcţie de variabila Z se face astfel: 

- Dacă Z > 3 atunci firma este solvabilă; 

- Dacă  1.8< Z <3, atunci firma are dificultăţi financiare, dar îşi poate redresa activitatea 

în măsura în care adoptă o strategie corespunzătoare; 

- Dacă z < 1,8 atunci falimentul firmei este iminent. 

Societatea, pe baza datelor previzionate, a obținut o valoare  a coeficientului Z peste 

pragul valorii de 3, ceea ce indică o situație favorabilă societății, din punct de vedere al 

solvabilității, pe întreaga perioadă de analiză.  

Valorile coeficientului “Z”: an1=3.8855; an2=4.7040; an3=5.9150; an4=5.6031; an5= 

6.4577; an6= 6.5087; an7= 7.2455; an8= 8.3601.  

 

2.  Finanţarea investiţiei. 

2.1. Necesar de finanţare  

Pentru implementarea prezentului proiect de investitie, trebuie mentionat faptul ca 

societatea  solicită prefinanțare pentru anul 1 in valoare de 338,416  lei, aceasta fiind acoperita 

integral din asistenta financiara nerambursabila. Valoarea totala a proiectului fiind de 3,803,577 

lei, aceasta suma fiind acoperita atat din surse proprii, in valoare totala de 2,449,914 lei, dar si din 

asistenta financiara nerambursabila, in valoare de 1,353,664 lei. Astfel, în anul 1 necesarul de 

acoperire a cheltuielilor pentru Proiect este asigurat total din  AFN (250,678 lei), prin solicitarea 

prefinantarii. In anul 2, necesarul de finantare al proiectului este asigurat din AFN (205,934 lei) si 

din cofinantare (1,103,654 lei), iar în anul 3, necesarul de finantare este asigurat din AFN (403,862 

lei) si din surse proprii (1,839,449 lei). 

Pentru implementarea proiectului, cheltuielile aferente celor 28 luni de implementare, sunt 

esalonate mai jos pe parcursul celor trei ani: 

-    Platile pentru materii prime si materiale pentru anul 1 sunt in valoare de 323,096 lei, 

pentru anul 2 sunt in valoare de 164,706 lei, iar pentru anul 3, valoarea lor este de  

383,548 lei. 

-    Platile pentru energie si apa au valoarea de 27,530 lei pentru anul 1, de 137,754 lei 

pentru anul 2, si de 235,971 lei pentru anul 3; 

- platile aferente personalului angajat pentru anul 1 sunt in valoare de 50,285 lei, pentru 

anul 2, in valoare de 553,965 lei, iar pentru anul 3, in valoare de 852,346 lei. 

- contributiile salariale pentru anul 1 sunt in valoare de 13,954 lei,  pentru anul 2, in 

valoare de 153,725 lei, iar pentru anul 3, in valoare de 236,526 lei. 

- serviciile pentru anul 1 sunt in valoare de 69,964 lei, pentru anul 2, in valoare de 

182,941 lei, iar pentru anul 3, acestea au valoarea de 311,480 lei . 

- platile pentru imobilizari necorporale au valoarea de 15,612 lei pentru anul 1.  

- taxa pe valoarea adaugată aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile nu este solicitata 

la finantare, fiind inclusa in calculul previziunilor fluxurilor de numerar pe intreaga 
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perioada de analiza, valoarea acesteia pentru anul 1 fiind de  36,085 lei, pentru anul 2, 

de 116,496 lei, iar pentru anul 3, in valoare de  223,440 lei.  

 

2.2. Sursele de finanţare: sursa proprie, sursa atrasă 

Din devizul general care cuprinde costul total al investitiei se poate centraliza suma de 

3,803,577 lei pentru valoarea totala a investitiei, aceasta suma fiind acoperita atat din surse proprii 

intr-o proportie de aproximativ 64,4%, corespunzatoare sumei de 2,449,914lei, dar si din asistenta 

financiara nerambursabila, intr-o proportie de aproximativ 35,5%, corespunzatoare sumei de 

1,353,664 lei.  

 

 

3.3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei  

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt: Valoarea Netă Actualizată 

(VANF/C), Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF/C) si Raportul Beneficiu/Cost, 

calculati la valoarea totală a investiţiei care  include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile, 

astfel cum reiese din Anexa 36 la Studiul de Fezabilitate. Astfel, la o valoare totală a investiției 

de 3,427,556 lei (sume incrementale care nu conțin fluxuri nemonetare – amortizari, provizioane 

- contine TVA nefinantata, aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile), ținând cont de rata de 

actualizare 7%, VAN este 6,046,824 lei –și RIR 50.62%. Raportul Beneficiu/Cost, calculat la 

sume actualizate, are valoarea de 1.1870. Tabelul nu contine fonduri proprii. 

Investiția se recuperează în 1.48 ani din beneficii nete curente neactualizate și in 1.12 ani 

din beneficii nete operationale actualizate.  

2.3.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M): 

- anul I; 

- anul II; 

-anul III; 

 

Nr. 

Crt. 
Prezentarea cheltuielilor pe capitole - fara TVA an 1 an 2 an 3 TOTAL 

1 Plati pentru materii prime si materiale, marfuri 37,248 164,706 383,548 585,503 

2 Alte plati externe (cu energie si apa) 27,530 137,754 235,971 401,255 

3 Plati aferente personalului angajat 50,285 553,965 852,346 1,456,596 

4 Contributii salarii 13,954 153,725 236,526 404,205 

5 Alte plati - servicii 69,964 182,941 311,480 564,385 

6 Plati pentru echipamente 0 0 0 0 

7 Plati pentru imobilizari necorporale 15,612 0 0 15,612 

8 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0   0 

  TOTAL PROIECT fara TVA 214,593 1,193,092 2,019,871 3,427,556 

  TVA Proiect 36,085 116,496 223,440 376,021 

  TOTAL PROIECT cu TVA 250,678 1,309,588 2,243,311 3,803,577 
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1. Anexa 1 – Proiectia veniturilor – Societate fara proiect 

 

 
 

 

2. Anexa A1 – Situatia mijloacelor fixe existente in societate la 31 decembrie an de referinta – Varianta 

societate fara proiect  

 

 
 

 

3. Anexa A2 – Situatia amortizarii aferente mijloacelor fixe la 31 decembrie an de referinta – Varianta 

societate fara proiect 

 

 
 

 

4. Anexa A3 – Situatia previzionata mijloace fixe – Varianta Societate fara proiect 

 

Proiecţia veniturilor -SOCIETATE fara 

PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri  din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,153,117 13,537,097 15,085,227 16,817,790 18,757,678 20,930,736

Venituri din activitatea financiara 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

TOTAL VENITURI 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602

Mj fx la 31 decembrie an de referinta-  existente 

in societate - Societate fara Proiect

Val 

neamortizata la 

31.12.2013

Amortizare 

lunara

Amortizare 

anuala
Val neamortizata 

an 1

Val 

neamortizata an 

2

Val neamortizata 

an 3

Val 

neamortizata 

an 4

Val 

neamortizata 

an 5

Val 

neamortizata 

an 6

Val neamortizata 

an 7

Val 

neamortizata 

an 8

Imobilizari corporale in curs 861,528 8,974 107,691 753,837 646,146 538,455 430,764 323,073 215,382 107,691 0

Terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0

Constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalatii tehnice si masini 2,322,904 24,197 290,363 2,032,541 1,742,178 1,451,815 1,161,452 871,089 580,726 290,363 0

Mobilier, birotica 122,141 5,089 61,071 61,071 0 0 0 0 0 0 0

Valoare imobilizari necorporale 1,243 104 1,243 0 0 0 0

Valoare imobilizari corporale 3,306,573 38,260 459,125 2,847,449 2,388,324 1,990,270 1,592,216 1,194,162 796,108 398,054 0

TOTAL imobilizari supuse amortizarii 3,307,816 38,364 460,368 2,847,449 2,388,324 1,990,270 1,592,216 1,194,162 796,108 398,054 0

Amortizare aferenta mijloacelor fixe existente la 

31 decembrie an de referinta - Varianta 

societate fara proiect

Amortizare 

lunara

Amortizare 

anuala
Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an Val 6811 an

1 2 3 4 5 6 7 8

terenuri 0 0 0 0 0 0

constructii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

instalatii tehnice si masini 33,171 398,054 398,054 365,747 354,978 344,209 333,439 322,670 311,901 301,132

mobilier 5,089 61,071 61,071 61,071 0 0 0 0 0 0

TOTAL 459,125 459,125 426,817 354,978 344,209 333,439 322,670 311,901 301,132
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5. Anexa A4 – Situatia cumulata – amortizari si mijloace fixe – Varianta Societate fara proiect 

 

 
 

 

 

 

6. Anexa 4 – Estimarea costurilor – Societate fara proiect 

 

 

 
 

 

 

7. Anexa 5 – Ponderea costurilor in venituri – Societate fara proiect 

 

Situatie previzionata mijloace fixe - Varianta 

Societate fara Proiect
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Achizitie anuala

Imobilizari necorporale pe an 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155 12,763 13,401 14,071

Imobilizari corporale pe an 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101 255,256 268,019 281,420

210,000 220,500 231,525 243,101 255,256 268,019 281,420 295,491

Imobilizari necorporale cumulat 10,000 20,500 31,525 43,101 55,256 68,019 81,420 95,491

Imobilizari corporale cumulat 200,000 410,000 630,500 862,025 1,105,126 1,360,383 1,628,402 1,909,822

210,000 430,500 662,025 905,126 1,160,383 1,428,402 1,709,822 2,005,313

Amortizare 6811

Imobilizari necorporale cumulat 2,500 5,125 7,881 10,775 11,314 11,880 12,474 13,097

Imobilizari corporale cumulat 50,000 102,500 157,625 215,506 226,282 237,596 249,475 261,949

52,500 107,625 165,506 226,282 237,596 249,475 261,949 275,047

Sold imobilizari

Imobilizari necorporale cumulat 7,500 15,375 23,644 32,326 43,942 56,139 68,946 82,394

Imobilizari corporale cumulat 150,000 270,375 336,394 353,213 370,874 389,418 408,889 481,833

157,500 285,750 360,038 385,539 414,816 445,557 477,835 564,227

Situatie cumulata - amortizari si mijloace fixe - 

Varianta societate fara proiect
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Solduri in bilantul previzionat:

Imobilizari necorporale cumulat 7,500 15,375 23,644 32,326 43,942 56,139 68,946 82,394

Imobilizari corporale cumulat 2,997,449 2,658,699 2,326,664 1,945,429 1,565,036 1,185,526 806,943 481,833

Amortizare 6811 511,625 534,442 520,484 570,490 571,035 572,146 573,850 576,179

Estimarea costurilor - SOCIETATE 

fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cheltuieli activitatea de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 9,677,111 10,105,954 10,573,369 11,083,137 11,639,414

Cheltuieli din activitatea financiara 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

TOTAL CHELTUIELI 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064
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8. Anexa 6 – Contul de profit si pierdere – Varianta Societate fara Proiect  

 

 
 

 

 

9. Anexa 7 – Evolutia sintetizata a Contului de profit si pierdere – Varianta Societate fara Proiect 

 

 
10. Anexa 8 – Flux net de numerar – Varianta Societate fara Proiect 

Ponderea costurilor 

in venituri 

SOCIETATE fara 

PROIECT

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602

Costuri 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Pondere 93% 85% 77% 73% 68% 64% 60% 57%

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cifra de afaceri 9,162,346         10,536,697   12,117,202      13,500,822       15,048,590   16,780,787      18,720,304      20,892,989     

Venituri aferente costului producţiei în 

curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Sold D 08 -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Producţia realizată de entitate pentru 

scopurile sale proprii şi capitalizată
-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte venituri din exploatare 35,208              35,560         35,915             36,274              36,637          37,004             37,374            37,747           

Total venituri din exploatare 9,197,553         10,572,257   12,153,117      13,537,097       15,085,227   16,817,790      18,757,678      20,930,736     

Cheltuieli cu materiile prime si materiale 

consumabile 314,890            338,362       364,100           392,332            423,305        457,292           494,595          535,544         

Alte cheltuieli externe - utilitati 7,760               7,837           7,916               7,995               8,075           8,156               8,237              8,320             

Cheltuieli privind marfurile 1,977,859         2,274,537     2,501,991        2,752,190         3,027,409     3,330,150        3,663,165        4,029,482       

Cheltuieli cu personalul 498,944            573,786       631,164           694,281            763,709        840,080           924,088          1,016,497       

Cheltuieli privind ajustarile de valoare la 

imobilizarile corporale 511,625            534,442       520,484           570,490            571,035        572,146           573,850          576,179         

Ajustări de valoare privind activele 

circulante -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte cheltuieli de exploatare 5,105,133         5,156,184     5,207,746        5,259,824         5,312,422     5,365,546        5,419,201        5,473,393       

Ajustări privind provizioanele -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Total cheltuieli de exploatare 8,416,210         8,885,149     9,233,401        9,677,111         10,105,954   10,573,369      11,083,137      11,639,414     

Profit/Pierdere de exploatare 781,343            1,687,108     2,919,716        3,859,985         4,979,272     6,244,421        7,674,541        9,291,322       

Venituri financiare 15,839              17,423         19,165             21,082              23,190          25,509             28,060            30,866           

Cheltuieli financiare 119,386            131,325       144,457           158,903            174,793        192,273           211,500          232,650         

Profit (pierdere) financiar(a) 103,547-            113,902-       125,292-           137,822-            151,604-        166,764-           183,441-          201,785-         

Profit/Pierdere bruta 677,796            1,573,206     2,794,423        3,722,164         4,827,669     6,077,657        7,491,100        9,089,538       

Impozit pe profit 108,447            251,713       447,108           595,546            772,427        972,425           1,198,576        1,454,326       

Profit/Pierdere neta 569,348            1,321,493     2,347,316        3,126,618         4,055,242     5,105,232        6,292,524        7,635,212       

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri totale 9,213,392 10,589,680 12,172,282 13,558,178 15,108,417 16,843,299 18,785,737 20,961,602

Cheltuieli totale 8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Profit brut 677,796 1,573,206 2,794,423 3,722,164 4,827,669 6,077,657 7,491,100 9,089,538

Profit net 569,348 1,321,493 2,347,316 3,126,618 4,055,242 5,105,232 6,292,524 7,635,212
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11. Anexa 9 –Evolutia sintetizata a Fluxului net de numerar – Varianta Societate fara proiect 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1

Incasari din exploatare din activitatea de 

baza

12,512,269 13,261,487 14,875,077 16,908,430 18,473,649 20,600,094 22,981,045 25,648,233

2 Alte incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Incasari din exploatare - total 12,512,269 13,261,487 14,875,077 16,908,430 18,473,649 20,600,094 22,981,045 25,648,233

4

Plati pentru materii prime si materiale, 

marfuri

2,711,194 3,007,251 3,423,877 3,777,613 4,165,540 4,591,190 5,058,442 5,571,548

5 Alte plati materiale 109,357 109,335 113,809 114,947 116,096 117,257 118,430 119,614

6 Alte plati externe (cu energie si apa) 9,526 9,524 9,914 10,013 10,113 10,214 10,316 10,419

7 Plati aferente personalului angajat 390,563 449,147 494,062 543,468 597,815 657,597 723,356 1,591,384

8 Contributii salarii 108,381 124,638 137,102 150,812 165,894 182,483 200,731 441,609

9 Alte plati de exploatare 6,195,401 6,130,567 6,388,628 6,459,001 6,529,430 6,599,979 6,670,708 6,741,672

10 Plati din activitatea de exploatare - total 9,524,423 9,830,462 10,567,391 11,055,855 11,584,888 12,158,721 12,781,984 14,476,247

11

Flux net de numerar din activitatea de 

EXPLOATARE 2,987,847 3,431,025 4,307,686 5,852,574 6,888,761 8,441,373 10,199,061 11,171,986

12 Vanzare de constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Vanzare de terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Vanzare de echipamente 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Vanzarea de imobilizari necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Imprumuturi bancare 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Ajutor public nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0

18

Aport la capitalul societatii  (imprumuturi 

de la actionari/asociati)

0 0 0 0 0 0 0 0

19

Intrari de lichiditati din activitatea de 

investitii si finantare - total 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Plati pentru obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Plati pentru constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Plati pentru echipamente 260,400 273,420 287,091 301,446 316,518 268,019 348,961 366,409

23 Plati pentru imobilizari necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Restituire imprumuturi de la 

actionari/asociati, dividende asociati

0 0 0 0 0 0 0 0

26 Alte plati de investitie 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Iesiri de lichiditati prin investitii - total 260,400 273,420 287,091 301,446 316,518 268,019 348,961 366,409

29

Flux net de numerar din activitatea de 

INVESTITII -260,400 -273,420 -287,091 -301,446 -316,518 -268,019 -348,961 -366,409

30 Incasari din dobanzi 1,675 1,843 2,027 2,230 2,453 2,698 2,968 3,265

31 Alte incasari din activitatea financiara 14,164 15,580 17,138 18,852 20,737 22,811 25,092 27,601

32

Intrari de lichiditati din activitatea 

financiara - total 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

33 Plata dobanzi credite 103,397 113,736 125,110 137,621 151,383 166,521 183,174 201,491

34 Alte plati din activitatea financiara 15,990 17,589 19,347 21,282 23,410 25,751 28,327 31,159

35

Iesiri de lichiditati din activitatea financiara 

- total 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

36

Flux net de numerar din activitatea 

FINANCIARA -103,547 -113,902 -125,292 -137,822 -151,604 -166,764 -183,441 -201,785

37

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 2,623,899 3,043,703 3,895,303 5,413,307 6,420,639 8,006,590 9,666,660 10,603,793

38 impozite si taxe, din care - TVA 588,491 748,275 910,748 1,025,502 1,279,154 1,676,543 2,123,126 2,325,069

39                  - impozit pe profit/venit 108,447 251,713 447,108 595,546 772,427 972,425 1,198,576 1,454,326

40                  - alte impozite si taxe 58,374 58,958 59,547 60,143 60,744 61,352 61,965 62,585

41 Plati pentru impozite si taxe - total 755,312 1,058,945 1,417,403 1,681,190 2,112,326 2,710,319 3,383,667 3,841,980

42 Rambursari de TVA 0 0 0 0 0 0 0 1

43 TOTAL INCASARI 12,528,108 13,278,910 14,894,242 16,929,511 18,496,839 20,625,602 23,009,105 25,679,100

44 TOTAL PLATI 10,659,521 11,294,153 12,416,342 13,197,395 14,188,525 15,329,332 16,726,112 18,917,286

45 Flux net de numerar (+/-) 1,868,587 1,984,757 2,477,900 3,732,117 4,308,313 5,296,270 6,282,993 6,761,814

46 Sold final cash-flow 2,349,933 4,334,691 6,812,591 10,544,707 14,853,021 20,149,291 26,432,284 33,194,098

Flux net de numerar SOCIETATE fara 

PROIECT
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12. Anexa 10 – Evolutia previzionata a bilantului – Varianta Societate fara Proiect 

 

 
 

 

 

13. Anexa 11. Elemente Calcul Indicatori – Varianta Societate fara Proiect 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1 TOTAL INCASARI 12,528,108 13,278,910 14,894,242 16,929,511 18,496,839 20,625,602 23,009,105 25,679,100

2 TOTAL PLATI 10,659,521 11,294,153 12,416,342 13,197,395 14,188,525 15,329,332 16,726,112 18,917,286

3 Flux net de numerar (+/-) 1,868,587 1,984,757 2,477,900 3,732,117 4,308,313 5,296,270 6,282,993 6,761,814

4 Sold final cash-flow (cumulat) 2,349,933 4,334,691 6,812,591 10,544,707 14,853,021 20,149,291 26,432,284 33,194,098

Flux de numerar SOCIETATE fara 

PROIECT

Bilant SOCIETATE fara PROIECT an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Imobilizari necorporale 7,500               15,375         23,644             32,326              43,942          56,139             68,946            82,394           

Imobilizari corporale 2,997,449         2,658,699     2,326,664        1,945,429         1,565,036     1,185,526        806,943          481,833         

Imobilizari financiare + subventii -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3,004,949         2,674,074     2,350,308        1,977,755         1,608,978     1,241,665        875,889          564,227         

Stocuri 101,155            106,213       111,523           117,099            122,954        129,102           135,557          142,335         

Creante 1,063,491         864,569       1,013,319        844,235            1,028,972     1,234,973        1,464,783        1,721,265       

Investitii pe termen scurt -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Casa si conturi la banci 2,349,933         4,334,691     6,812,591        10,544,707       14,853,021   20,149,291      26,432,284      33,194,098     

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 3,514,579         5,305,472     7,937,433        11,506,042       16,004,947   21,513,366      28,032,625      35,057,699     

Cheltuieli inregistrate in avans 523,231            470,908       423,817           381,435            343,292        308,963           278,066          250,260         

Datorii: sume care trebuie platite intr-o 

perioada de pana la un an 
3,056,296         2,868,645     2,481,196        2,615,606         2,769,225     2,944,050        3,142,285        3,366,349       

ACTIVE CIRCULANTE 

NETE/DATORII CURENTE NETE 
981,514            2,907,735     5,880,054        9,271,871         13,579,014   18,878,279      25,168,406      31,941,610     

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE (active curente-datorii 

curente)

3,986,463         5,581,809     8,230,362        11,249,627       15,187,993   20,119,944      26,044,295      32,505,837     

Datorii: sume care trebuie platite intr-o 

perioada de peste un an 
2,738,525         3,012,377     3,313,615        3,206,262         3,089,386     2,916,105        2,547,933        1,374,263       

PROVIZIOANE -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Subventii pt investitii -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Venituri in avans < 1 an -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Venituri in avans > 1 an -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte venituri in avans -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

CAPITAL SI REZERVE 

Capital 300,000            300,000       300,000           300,000            300,000        300,000           300,000          300,000         

Rezerve 60,000              60,000         60,000             60,000              60,000          60,000             60,000            60,000           

Profit reportat sold C 318,590            887,938       2,209,432        4,556,747         7,683,365     11,738,607      16,843,838      23,136,362     

Pierdere reportata sold D -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Profitul exercitiului financiar sold C 569,348            1,321,493     2,347,316        3,126,618         4,055,242     5,105,232        6,292,524        7,635,212       

Pierderea exercitiului financiar sold D -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Repartizarea profitului -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 1,247,938         2,569,432     4,916,747        8,043,365         12,098,607   17,203,838      23,496,362      31,131,574     
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Elemente calcul indicatori SOCIETATE 

fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Active curente

3,514,579         5,305,472     7,937,433        11,506,042       16,004,947   21,513,366      28,032,625      35,057,699     

Active totale

7,042,759         8,450,454     10,711,558      13,865,233       17,957,217   23,063,994      29,186,580      35,872,185     

Capitaluri total

1,247,938         2,569,432     4,916,747        8,043,365         12,098,607   17,203,838      23,496,362      31,131,574     

Capitaluri proprii    

1,247,938         2,569,432     4,916,747        8,043,365         12,098,607   17,203,838      23,496,362      31,131,574     

Cheltuieli totale    

8,535,596         9,016,474     9,377,859        9,836,014         10,280,748   10,765,642      11,294,637      11,872,064     

Cifra de afaceri    

9,162,346         10,536,697   12,117,202      13,500,822       15,048,590   16,780,787      18,720,304      20,892,989     

Datorii curente <1an   

3,056,296         2,868,645     2,481,196        2,615,606         2,769,225     2,944,050        3,142,285        3,366,349       

Datorii totale    

5,794,821         5,881,023     5,794,811        5,821,868         5,858,610     5,860,155        5,690,218        4,740,612       

Profit brut 677,796            1,573,206     2,794,423        3,722,164         4,827,669     6,077,657        7,491,100        9,089,538       

Chelt cu dobanzile 103,397            113,736       125,110           137,621            151,383        166,521           183,174          201,491         

Profit brut din operare 781,343            1,687,108     2,919,716        3,859,985         4,979,272     6,244,421        7,674,541        9,291,322       

Profit net 569,348            1,321,493     2,347,316        3,126,618         4,055,242     5,105,232        6,292,524        7,635,212       
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14. Anexa 12 – Calcul Indicatori – Varianta Societate fara Proiect 

 

 
 

 

 

 

 

15. Anexa 13 – Indicatori – Varianta Societate fara proiect   

CALCUL INDICATORI SOCIETATE 

fara PROIECT
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Rata rentabilităţii comerciale a 

întreprinderii RRC= profit brut din operare 

x 100/venituri din vânzări

9% 16% 24% 29% 33% 37% 41% 44%

profit brut din operare 781,343 1,687,108 2,919,716 3,859,985 4,979,272 6,244,421 7,674,541 9,291,322

cifra de afaceri 9,162,346 10,536,697 12,117,202 13,500,822 15,048,590 16,780,787 18,720,304 20,892,989

Rata rentabilităţii financiare a întreprinderii 

RRF = profit net x 100/capital propriu
46% 51% 48% 39% 34% 30% 27% 25%

 profit net 569,348 1,321,493 2,347,316 3,126,618 4,055,242 5,105,232 6,292,524 7,635,212

capitaluri proprii 1,247,938 2,569,432 4,916,747 8,043,365 12,098,607 17,203,838 23,496,362 31,131,574

Rata rentabilităţii economice a 

întreprinderii ROA = profit brut x 100/total 

active    

11% 20% 27% 28% 28% 27% 26% 26%

profit brut + ch dobanzi 781,192 1,686,943 2,919,533 3,859,785 4,979,052 6,244,178 7,674,274 9,291,029

total active    7,042,759 8,450,454 10,711,558 13,865,233 17,957,217 23,063,994 29,186,580 35,872,185

Rentabilitatea cifrei de afaceri RCA = profit 

net x 100/cifra de afaceri    
6% 13% 19% 23% 27% 30% 34% 37%

profit net 569,348 1,321,493 2,347,316 3,126,618 4,055,242 5,105,232 6,292,524 7,635,212

cifra de afaceri    9,162,346 10,536,697 12,117,202 13,500,822 15,048,590 16,780,787 18,720,304 20,892,989

Rentabilitate generală RG = profit net x 

100/cheltuieli totale    
7% 15% 25% 32% 39% 47% 56% 64%

profit net 569,348 1,321,493 2,347,316 3,126,618 4,055,242 5,105,232 6,292,524 7,635,212

cheltuieli totale    8,535,596 9,016,474 9,377,859 9,836,014 10,280,748 10,765,642 11,294,637 11,872,064

Rata solvabilităţii generale RSC = Active 

totale/Datorii totale    
1.22                 1.44             1.85                2.38                 3.07             3.94                5.13                7.57               

Active totale 7,042,759 8,450,454 10,711,558 13,865,233 17,957,217 23,063,994 29,186,580 35,872,185

Datorii totale    5,794,821 5,881,023 5,794,811 5,821,868 5,858,610 5,860,155 5,690,218 4,740,612

Lichiditate curenta = Active 

curente/Datorii curente
1.15                 1.85             3.20                4.40                 5.78             7.31                8.92                10.41             

Active curente 3,514,579 5,305,472 7,937,433 11,506,042 16,004,947 21,513,366 28,032,625 35,057,699

Datorii curente 3,056,296 2,868,645 2,481,196 2,615,606 2,769,225 2,944,050 3,142,285 3,366,349

Gradul de îndatorare GÎ = Datorii total 

/Capitaluri proprii    
464% 229% 118% 72% 48% 34% 24% 15%

Datorii total 5,794,821 5,881,023 5,794,811 5,821,868 5,858,610 5,860,155 5,690,218 4,740,612

Capitaluri proprii    1,247,938 2,569,432 4,916,747 8,043,365 12,098,607 17,203,838 23,496,362 31,131,574
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16. Anexa V2 – Costuri pe produs – procente din pretul de vanzare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Anexa V3 – Costuri fara TVA/produs – An 4 

INDICATORI 

SOCIETATE fara 

PROIECT

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Rata rentabilităţii 

comerciale a 

întreprinderii RRC

9% 16% 24% 29% 33% 37% 41% 44%

Rata rentabilităţii 

financiare a 

întreprinderii RRF

46% 51% 48% 39% 34% 30% 27% 25%

Rata rentabilităţii 

economice a 

întreprinderii ROA

11% 20% 27% 28% 28% 27% 26% 26%

Rentabilitatea 

cifrei de afaceri 

RCA

6% 13% 19% 23% 27% 30% 34% 37%

Rentabilitate 

generală RG
7% 15% 25% 32% 39% 47% 56% 64%

Rata solvabilităţii 

generale RSC
1.22                          1.44        1.85          2.38          3.07             3.94              5.13            7.57          

Lichiditate curenta
1.15                          1.85        3.20          4.40          5.78             7.31              8.92            10.41        

Gradul de 

îndatorare GÎ
464% 229% 118% 72% 48% 34% 24% 15%

Costuri pe produs  - procente din pretul de 

vanzare 

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

Sistem suport de nivel regional 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel judetean 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel municipal 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport de nivel urban 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem monitorizare perimetrala 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru 45.00% 5.00% 15.00% 4.00% 7.00% 76.00%
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18. Anexa V4 – Costuri fara TVA TOTAL – An 4 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Costuri fara TVA/produs   - AN 4

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
111,956 12,440 37,319 9,952 17,415 189,082

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 1,192,277 132,477 397,426 105,981 185,466 2,013,627

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 4

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 0 0 0 0 0 0

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
559,780 62,200 186,595 49,760 87,075

945,410

Sistem monitorizare perimetrala 533,970 59,330 177,990 47,464 83,062 901,816

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
0 0 0 0 0

0

TOTAL 1,567,157 174,132 522,388 139,305 243,779 2,646,761
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19. Anexa V5 – Costuri fara TVA/produs – An 5 

 

 

 
 

20. Anexa V6 – Costuri fara TVA TOTAL – An 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri fara TVA/produs  - AN 5

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
111,956 12,440 37,319 9,952 17,415 189,082

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 1,192,277 132,477 397,426 105,981 185,466 2,013,627

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 5

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 392,176 43,576 130,726 34,860 61,006 662,344

Sistem suport de nivel municipal 461,853 51,318 153,951 41,055 71,844 780,021

Sistem suport de nivel urban 2,467,360 274,160 822,460 219,320 383,820 4,167,120

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
2,798,900 311,000 932,975 248,800 435,375 4,727,050

Sistem monitorizare perimetrala 533,970 59,330 177,990 47,464 83,062 901,816

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 6,994,188 777,154 2,331,411 621,715 1,087,985 11,812,453
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21. Anexa V7 – Costuri fara TVA/produs – An 6 

 

 
 

 

 

 

22. Anexa V8 – Costuri fara TVA TOTAL – An 6 

 

 

 
 

 

 

 

Costuri fara TVA/produs  - AN 6

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
111,956 12,440 37,319 9,952 17,415 189,082

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 1,192,277 132,477 397,426 105,981 185,466 2,013,627

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 6

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 452,156 50,240 150,718 40,192 70,336 763,642

Sistem suport de nivel judetean 980,440 108,940 326,815 87,150 152,515 1,655,860

Sistem suport de nivel municipal 1,539,510 171,060 513,170 136,850 239,480 2,600,070

Sistem suport de nivel urban 1,850,520 205,620 616,845 164,490 287,865 3,125,340

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate

1,903,252 211,480 634,423 169,184 296,055 3,214,394

Sistem monitorizare perimetrala 800,955 88,995 266,985 71,196 124,593 1,352,724

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru

227,702 25,300 75,900 20,240 35,420 384,562

TOTAL 7,754,535 861,635 2,584,856 689,302 1,206,264 13,096,592
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23. Anexa V9 – Costuri fara TVA/produs – An 7 

 

 

 
 

 

 

24. Anexa V10 – Costuri fara TVA TOTAL –An 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

Costuri fara TVA/produs  - AN 7

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
111,956 12,440 37,319 9,952 17,415 189,082

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 1,192,277 132,477 397,426 105,981 185,466 2,013,627

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 7

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 678,234 75,360 226,077 60,288 105,504 1,145,463

Sistem suport de nivel judetean 2,941,320 326,820 980,445 261,450 457,545 4,967,580

Sistem suport de nivel municipal 1,847,412 205,272 615,804 164,220 287,376 3,120,084

Sistem suport de nivel urban 1,233,680 137,080 411,230 109,660 191,910 2,083,560

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
1,119,560 124,400 373,190 99,520 174,150 1,890,820

Sistem monitorizare perimetrala 1,067,940 118,660 355,980 94,928 166,124 1,803,632

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 9,001,997 1,000,242 3,000,676 800,186 1,400,319 15,203,420
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25. Anexa V11 – Costuri fara TVA/produs – An 8 

 

 
 

26. Anexa V12 – Costuri fara TVA TOTAL  - An 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri fara TVA/produs  - AN 8

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 196,088 21,788 65,363 17,430 30,503 331,172

Sistem suport de nivel municipal 153,951 17,106 51,317 13,685 23,948 260,007

Sistem suport de nivel urban 123,368 13,708 41,123 10,966 19,191 208,356

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
111,956 12,440 37,319 9,952 17,415 189,082

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 1,192,277 132,477 397,426 105,981 185,466 2,013,627

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 8

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 226,078 25,120 75,359 20,096 35,168 381,821

Sistem suport de nivel judetean 1,764,792 196,092 588,267 156,870 274,527 2,980,548

Sistem suport de nivel municipal 1,077,657 119,742 359,219 95,795 167,636 1,820,049

Sistem suport de nivel urban 740,208 82,248 246,738 65,796 115,146 1,250,136

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
559,780 62,200 186,595 49,760 87,075 945,410

Sistem monitorizare perimetrala 266,985 29,665 88,995 23,732 41,531 450,908

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
113,851 12,650 37,950 10,120 17,710 192,281

TOTAL 4,749,351 527,717 1,583,123 422,169 738,793 8,021,153
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27. Anexa V13 – Costuri fara TVA TOTAL – AN 4- AN 8 

 

 
 

 

 

28. Anexa V14 – Costuri anuale – perioada de operare AN 4 – AN 8 fara TVA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri fara TVA TOTAL  - AN 4 - AN 8

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

Sistem suport de nivel regional 1,582,546 175,840 527,513 140,672 246,176 2,672,747

Sistem suport de nivel judetean 6,274,816 697,216 2,091,616 557,760 976,096 10,597,504

Sistem suport de nivel municipal 5,080,383 564,498 1,693,461 451,605 790,284 8,580,231

Sistem suport de nivel urban 6,415,136 712,816 2,138,396 570,232 997,932 10,834,512

Sistem suport pentru comunitati mici si 

izolate
6,941,272 771,280 2,313,778 617,024 1,079,730 11,723,084

Sistem monitorizare perimetrala 3,203,820 355,980 1,067,940 284,784 498,372 5,410,896

Sistem de monitorizare al parametrilo 

critici in caz de dezastru
569,255 63,250 189,750 50,600 88,550 961,405

TOTAL 30,067,228 3,340,880 10,022,454 2,672,677 4,677,140 50,780,379

Costuri anuale - perioada de operare AN 4 - 

AN 8 faraTVA

Plati pentru 

materii prime si 

materiale

Cheltuieli regie 

(cu energie si 

apa)

Plati aferente 

personalului 

angajat

Contributii salarii

Alte plati de 

exploatare 

(servicii div, 

transport)

TOTAL COSTURI

 - LEI -

An 4 1,567,157 174,132 522,388 139,305 243,779 2,646,761

An 5 6,994,188 777,154 2,331,411 621,715 1,087,985 11,812,453

An 6 7,754,535 861,635 2,584,856 689,302 1,206,264 13,096,592

An 7 9,001,997 1,000,242 3,000,676 800,186 1,400,319 15,203,420

An 8 4,749,351 527,717 1,583,123 422,169 738,793 8,021,153

TOTAL 30,067,228 3,340,880 10,022,454 2,672,677 4,677,140 50,780,379
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29. Anexa V15 – Situatia TVA din activitatea comerciala – sume incrementale, perioada de operare 

 

 
30. Anexa A6 – Situatie mj. fx, sume incrementale, perioada de operare an 4 – an 8 

 

 
 

 

 

 

 

SITUATIA TVA din activitatea comerciala- 

SUME INCREMENTALE, PERIOADA DE 

OPERARE

AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8

TVA COLECTATA 835,816                   3,730,231            4,135,752             4,801,066               2,532,988               

TVA DEDUCTIBILA 476,416                   2,126,238            2,357,384             2,736,614               1,443,807               

TVA DE PLATA INCREMENTAL AN 4-8 359,400                   1,603,993            1,778,368             2,064,452               1,089,181               

Situatie mj.fx, sume incrementale, perioada 

de operare an 4 - an 8
an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Achizitie Mj.fx.necorporale 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155

Amortizare 3,333 3,333 3,334

3,500 3,500 3,500

3,675 3,675 3,675

3,859 3,859

4,052

Amortizare mj. fx.necorp. total - rulaj 6811 3,333 6,833 10,509 11,034 11,586

Sold mj.fx.necorporale bilant 6,667 10,334 10,850 11,392 11,961

an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Achizitie Mj.fx.corporale 60,000 63,000 66,150 69,458 72,931

Amortizare 20,000 20,000 20,000

21,000 21,000 21,000

22,050 22,050 22,050

23,153 23,153

24,310

Amortizare mj. fx.corp. total - rulaj 6811 20,000 41,000 63,050 66,203 69,513

Sold mj.fx.corporale bilant 40,000 62,000 65,100 68,355 71,773
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31. Anexa 26 – Proiectia veniturilor – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

 
 

 

 

32. Anexa 27 – Estimarea costurilor – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecţia veniturilor -SOCIETATE cu 

PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri  din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,288,484 17,155,028 30,763,224 34,185,457 38,897,484 31,620,220

Venituri din activitatea financiara 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

TOTAL VENITURI 9,213,392 10,589,680 12,307,649 17,176,110 30,786,414 34,210,965 38,925,544 31,651,085

Estimarea costurilor - SOCIETATE cu 

PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cheltuieli activitatea de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 12,689,961 22,308,996 24,086,276 26,706,550 20,084,422

Cheltuieli din activitatea financiara 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

TOTAL CHELTUIELI 8,535,596 9,016,474 9,377,859 12,848,864 22,483,790 24,278,549 26,918,050 20,317,072
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33. Anexa 28 – Contul de Profit si Pierdere – Societate cu Proiect cu Finantare 

 

 

 
 

 

34. Anexa 29 – Evolutia centralizata a Contului de profit si pierdere – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

 

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE cu PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Cifra de afaceri 9,162,346         10,536,697   12,117,202      16,983,387       30,591,221   34,013,087      38,724,744      31,447,106     

Venituri aferente costului producţiei în 

curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Sold D 08 -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Producţia realizată de entitate pentru 

scopurile sale proprii şi capitalizată
-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte venituri din exploatare 35,208              35,560         171,282           171,641            172,004        172,370           172,740          173,114         

Total venituri din exploatare 9,197,553         10,572,257   12,288,484      17,155,028       30,763,224   34,185,457      38,897,484      31,620,220     

Cheltuieli cu materiile prime si materiale 

consumabile 314,890            338,362       364,100           1,959,489         7,417,493     8,211,827        9,496,592        5,284,895       

Alte cheltuieli externe - utilitati 7,760               7,837           7,916               182,127            785,229        869,791           1,008,479        536,037         

Cheltuieli privind marfurile 1,977,859         2,274,537     2,501,991        2,752,190         3,027,409     3,330,150        3,663,165        4,029,482       

Cheltuieli cu personalul 498,944            573,786       631,164           1,355,974         3,716,835     4,114,238        4,724,950        3,021,789       

Cheltuieli privind ajustarile de valoare la 

imobilizarile corporale 511,625            534,442       520,484           936,579            961,624        988,461           993,843          1,000,034       

Ajustări de valoare privind activele 

circulante -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte cheltuieli de exploatare 5,105,133         5,156,184     5,207,746        5,503,603         6,400,407     6,571,810        6,819,520        6,212,186       

Ajustări privind provizioanele -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Total cheltuieli de exploatare 8,416,210         8,885,149     9,233,401        12,689,961       22,308,996   24,086,276      26,706,550      20,084,422     

Profit/Pierdere de exploatare 781,343            1,687,108     3,055,082        4,465,067         8,454,228     10,099,180      12,190,934      11,535,798     

Venituri financiare 15,839              17,423         19,165             21,082              23,190          25,509             28,060            30,866           

Cheltuieli financiare 119,386            131,325       144,457           158,903            174,793        192,273           211,500          232,650         

Profit (pierdere) financiar(a) 103,547-            113,902-       125,292-           137,822-            151,604-        166,764-           183,441-          201,785-         

Profit/Pierdere bruta 677,796            1,573,206     2,929,790        4,327,245         8,302,624     9,932,416        12,007,493      11,334,013     

Impozit pe profit 108,447            251,713       468,766           692,359            1,328,420     1,589,187        1,921,199        1,813,442       

Profit/Pierdere neta 569,349            1,321,493     2,461,024        3,634,886         6,974,204     8,343,229        10,086,294      9,520,571       

Contul de profit si pierdere - 

SOCIETATE cu PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Venituri totale 9,213,392 10,589,680 12,307,649 17,176,110 30,786,414 34,210,965 38,925,544 31,651,085

Cheltuieli totale 8,535,596 9,016,474 9,377,859 12,848,864 22,483,790 24,278,549 26,918,050 20,317,072

Profit brut 677,796 1,573,206 2,929,790 4,327,245 8,302,624 9,932,416 12,007,493 11,334,013

Profit net 569,349 1,321,493 2,461,024 3,634,886 6,974,204 8,343,229 10,086,294 9,520,571
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35. Anexa 30 - Flux Net de Numerar – Societate cu Proiect cu finantare 

 
 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1

Incasari din exploatare din activitatea de 

baza

12,512,269 13,261,487 14,875,077 21,183,627 37,746,511 41,968,146 47,538,496 38,604,467

2 Alte incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Incasari din exploatare - total 12,512,269 13,261,487 14,875,077 21,183,627 37,746,511 41,968,146 47,538,496 38,604,467

4

Plati pentru materii prime si materiale, 

marfuri

2,711,194 3,007,251 3,423,877 5,682,023 12,751,605 13,918,345 16,276,731 11,490,189

5 Alte plati materiale 109,357 109,335 113,809 114,947 116,096 117,257 118,430 119,614

6 Alte plati externe (cu energie si apa) 9,526 9,524 9,914 221,618 964,147 1,046,589 1,256,818 668,060

7 Plati aferente personalului angajat 390,563 449,147 494,062 1,065,856 2,929,226 3,242,453 3,724,032 3,174,507

8 Contributii salarii 108,381 124,638 137,102 290,117 787,609 871,785 1,000,917 863,778

9 Alte plati de exploatare 6,195,401 6,130,567 6,388,628 6,755,242 7,865,040 8,050,873 8,415,786 7,662,356

10 Plati din activitatea de exploatare - total 9,524,423 9,830,462 10,567,391 14,129,803 25,413,724 27,247,302 30,792,714 23,978,505

11

Flux net de numerar din activitatea de 

EXPLOATARE 2,987,847 3,431,025 4,307,686 7,053,824 12,332,787 14,720,843 16,745,782 14,625,963

12 Vanzare de constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Vanzare de terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Vanzare de echipamente 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Vanzarea de imobilizari necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Imprumuturi bancare 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Ajutor public nerambursabil 157,595 538,483 657,586 0 0 0 0 0

18

Aport la capitalul societatii  (imprumuturi 

de la actionari/asociati)

0 0 0 0 0 0 0 0

19

Intrari de lichiditati din activitatea de 

investitii si finantare - total 157,595 538,483 657,586 0 0 0 0 0

20 Plati pentru obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Plati pentru constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Plati pentru echipamente 511,078 1,583,008 2,530,402 375,846 394,638 350,045 435,089 456,843

23 Plati pentru imobilizari necorporale 0 0 0 12,400 13,020 13,671 14,354 15,072

24 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Restituire imprumuturi de la 

actionari/asociati

0 0 0 0 0 0 0 0

26 Alte plati de investitie 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Iesiri de lichiditati prin investitii - total 511,078 1,583,008 2,530,402 388,246 407,658 363,716 449,443 471,916

29

Flux net de numerar din activitatea de 

INVESTITII -353,483 -1,044,525 -1,872,816 -388,246 -407,658 -363,716 -449,443 -471,916

30 Incasari din dobanzi 1,675 1,843 2,027 2,230 2,453 2,698 2,968 3,265

31 Alte incasari din activitatea financiara 14,164 15,580 17,138 18,852 20,737 22,811 25,092 27,601

32

Intrari de lichiditati din activitatea 

financiara - total 15,839 17,423 19,165 21,082 23,190 25,509 28,060 30,866

33 Plata dobanzi credite 103,397 113,736 125,110 137,621 151,383 166,521 183,174 201,491

34 Alte plati din activitatea financiara 15,990 17,589 19,347 21,282 23,410 25,751 28,327 31,159

35

Iesiri de lichiditati din activitatea financiara 

- total 119,386 131,325 144,457 158,903 174,793 192,273 211,500 232,650

36

Flux net de numerar din activitatea 

FINANCIARA -103,547 -113,902 -125,292 -137,822 -151,604 -166,764 -183,441 -201,785

37

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 2,530,816 2,272,598 2,309,578 6,527,756 11,773,526 14,190,363 16,112,898 13,952,262

38 impozite si taxe, din care - TVA 552,406 631,779 687,307 1,368,102 2,865,507 3,436,389 4,168,129 3,393,829

39

                                         - impozit pe 

profit/venit

108,447 251,713 468,766 692,359 1,328,420 1,589,187 1,921,199 1,813,442

40

                                         - alte impozite 

si taxe

58,374 58,958 59,547 60,143 60,744 61,352 61,965 62,585

41 Plati pentru impozite si taxe - total 719,227 942,449 1,215,621 2,120,603 4,254,672 5,086,927 6,151,294 5,269,856

42 Rambursari de TVA 0 0 0 0 0 0 0 1

43 TOTAL INCASARI 12,685,703 13,817,393 15,551,828 21,204,708 37,769,701 41,993,654 47,566,555 38,635,334

44 TOTAL PLATI 10,874,114 12,487,244 14,457,871 16,797,555 30,250,847 32,890,219 37,604,951 29,952,927

45 Flux net de numerar (+/-) 1,811,589 1,330,148 1,093,957 4,407,153 7,518,854 9,103,436 9,961,605 8,682,407

46 Sold final cash-flow 2,292,935 3,623,084 4,717,041 9,124,194 16,643,048 25,746,484 35,708,089 44,390,496

Anexa 31

Flux net de numerar SOCIETATE cu 

PROIECT cu finantare
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36. Anexa 31 –Evolutia centralizata a  Fluxului de numerar – Societate cu proiect cu finantare 

 

 
 

 

37. Anexa 32 – Evolutia previzionata a Bilantului – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow 481,346

1 TOTAL INCASARI 12,685,703 13,817,393 15,551,828 21,204,708 37,769,701 41,993,654 47,566,555 38,635,334

2 TOTAL PLATI 10,874,114 12,487,244 14,457,871 16,797,555 30,250,847 32,890,219 37,604,951 29,952,927

3 Flux net de numerar (+/-) 1,811,589 1,330,148 1,093,957 4,407,153 7,518,854 9,103,436 9,961,605 8,682,407

4 Sold final cash-flow 2,292,935 3,623,084 4,717,041 9,124,194 16,643,048 25,746,484 35,708,089 44,390,496

Flux net de numerar SOCIETATE cu 

PROIECT cu finantare

Bilant SOCIETATE cu PROIECT cu 

finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Imobilizari necorporale 7,500               15,375         23,644             38,993              54,276          66,989             80,338            94,355           

Imobilizari corporale 3,212,042         4,066,384     5,754,219        5,070,233         4,369,084     3,649,918        2,931,834        2,267,386       

Imobilizari financiare + subventii -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3,219,542         4,081,759     5,777,863        5,109,226         4,423,360     3,716,907        3,012,172        2,361,741       

Stocuri 

101,155            106,213       111,523           117,099            122,954        129,102           135,557          142,335         

Creante 

2,259,560         1,522,155     1,148,687        1,398,806         1,616,964     1,822,965        2,300,832        2,688,186       

Investitii pe termen scurt

-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Casa si conturi la banci 

2,292,935         3,623,084     4,717,041        9,124,194         16,643,048   25,746,484      35,708,089      44,390,496     

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 

4,653,650         5,251,451     5,977,251        10,640,100       18,382,966   27,698,551      38,144,478      47,221,017     

Cheltuieli inregistrate in avans 

523,231            470,908       423,817           381,435            343,292        308,963           278,066          250,260         

Datorii: sume care trebuie platite intr-o 

perioada de pana la un an 3,056,296         2,868,645     2,481,196        3,040,861         3,337,756     3,877,976        4,005,515        4,192,281       

ACTIVE CIRCULANTE 

NETE/DATORII CURENTE NETE 
2,120,585         2,853,714     3,919,872        7,980,674         15,388,502   24,129,538      34,417,029      43,278,996     
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38. Anexa 33 – Elemente de calcul indicatori – Societate cu proiect cu finantare 

 

 
 

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE (active curente-datorii 

curente)

5,340,127         6,935,473     9,697,735        13,089,900       19,811,863   27,846,445      37,429,201      45,640,737     

Datorii: sume care trebuie platite intr-o 

perioada de peste un an 
2,738,525         3,012,377     3,313,615        3,206,262         3,089,386     2,916,105        2,547,933        1,374,263       

PROVIZIOANE 

-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Subventii pt investitii

1,353,664         1,353,664     1,353,664        1,218,297         1,082,931     947,565           812,198          676,832         

Venituri in avans < 1 an

-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Venituri in avans > 1 an

-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Alte venituri in avans

-                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

CAPITAL SI REZERVE 

Capital 

300,000            300,000       300,000           300,000            300,000        300,000           300,000          300,000         

Rezerve 

60,000              60,000         60,000             60,000              60,000          60,000             60,000            60,000           

Profit reportat sold C 

318,590            887,939       2,209,432        4,670,456         8,305,342     15,279,546      23,622,775      33,709,070     

Pierdere reportata sold D -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Profitul exercitiului financiar sold C 569,349            1,321,493     2,461,024        3,634,886         6,974,204     8,343,229        10,086,294      9,520,571       

Pierderea exercitiului financiar sold D -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

Repartizarea profitului -                   -              -                  -                   -               -                  -                 -                

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 1,247,939         2,569,432     5,030,456        8,665,342         15,639,546   23,982,775      34,069,070      43,589,641     

Elemente calcul indicatori SOCIETATE 

cu PROIECT cu finantare
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Active curente 4,653,650         5,251,451     5,977,251        10,640,100       18,382,966   27,698,551      38,144,478      47,221,017     

Active totale 8,396,423         9,804,118     12,178,931      16,130,761       23,149,618   31,724,421      41,434,716      49,833,018     

Capitaluri total 1,247,939         2,569,432     5,030,456        8,665,342         15,639,546   23,982,775      34,069,070      43,589,641     

Capitaluri proprii    1,247,939         2,569,432     5,030,456        8,665,342         15,639,546   23,982,775      34,069,070      43,589,642     

Cheltuieli totale    8,535,596         9,016,474     9,377,859        12,848,864       22,483,790   24,278,549      26,918,050      20,317,072     

Cifra de afaceri    9,162,346         10,536,697   12,117,202      16,983,387       30,591,221   34,013,087      38,724,744      31,447,106     

Datorii curente <1an   3,056,296         2,868,645     2,481,196        3,040,861         3,337,756     3,877,976        4,005,515        4,192,281       

Datorii totale    5,794,821         5,881,023     5,794,811        6,247,122         6,427,142     6,794,081        6,553,448        5,566,544       

Profit brut 677,796            1,573,206     2,929,790        4,327,245         8,302,624     9,932,416        12,007,493      11,334,013     

Chelt cu dobanzile 103,397            113,736       125,110           137,621            151,383        166,521           183,174          201,491         

Profit brut din operare 781,343            1,687,108     3,055,082        4,465,067         8,454,228     10,099,180      12,190,934      11,535,798     

Profit net 569,349            1,321,493     2,461,024        3,634,886         6,974,204     8,343,229        10,086,294      9,520,571       
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39. Anexa 34– Calcul Indicatori  – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CALCUL INDICATORI 

SOCIETATE cu PROIECT cu 

finantare

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Rata rentabilităţii comerciale a 

întreprinderii RRC= profit brut din 

operare x 100/venituri din vânzări

9% 16% 25% 26% 28% 30% 31% 37%

profit brut din operare 781,343 1,687,108 3,055,082 4,465,067 8,454,228 10,099,180 12,190,934 11,535,798

cifra de afaceri 9,162,346 10,536,697 12,117,202 16,983,387 30,591,221 34,013,087 38,724,744 31,447,106

Rata rentabilităţii financiare a 

întreprinderii RRF = profit net x 

100/capital propriu

46% 51% 49% 42% 45% 35% 30% 22%

 profit net 569,349 1,321,493 2,461,024 3,634,886 6,974,204 8,343,229 10,086,294 9,520,571

capitaluri proprii 1,247,939 2,569,432 5,030,456 8,665,342 15,639,546 23,982,775 34,069,070 43,589,642

Rata rentabilităţii economice a 

întreprinderii ROA = profit brut x 

100/total active    

9% 17% 25% 28% 37% 32% 29% 23%

profit brut + ch dobanzi 781,192 1,686,943 3,054,900 4,464,866 8,454,007 10,098,937 12,190,667 11,535,504

total active    8,396,423 9,804,118 12,178,931 16,130,761 23,149,618 31,724,421 41,434,716 49,833,018

Rentabilitatea cifrei de afaceri RCA = 

profit net x 100/cifra de afaceri    
6% 13% 20% 21% 23% 25% 26% 30%

profit net 569,349 1,321,493 2,461,024 3,634,886 6,974,204 8,343,229 10,086,294 9,520,571

cifra de afaceri    9,162,346 10,536,697 12,117,202 16,983,387 30,591,221 34,013,087 38,724,744 31,447,106

Rentabilitate generală RG = profit net x 

100/cheltuieli totale    
7% 15% 26% 28% 31% 34% 37% 47%

profit net 569,349 1,321,493 2,461,024 3,634,886 6,974,204 8,343,229 10,086,294 9,520,571

cheltuieli totale    8,535,596 9,016,474 9,377,859 12,848,864 22,483,790 24,278,549 26,918,050 20,317,072

Rata solvabilităţii generale RSC = Active 

totale/Datorii totale    
1.45                 1.67            2.10                2.58                 3.60             4.67                6.32               8.95              

Active totale 8,396,423 9,804,118 12,178,931 16,130,761 23,149,618 31,724,421 41,434,716 49,833,018

Datorii totale    5,794,821 5,881,023 5,794,811 6,247,122 6,427,142 6,794,081 6,553,448 5,566,544

Lichiditate curenta = Active 

curente/Datorii curente
1.52                 1.83            2.41                3.50                 5.51             7.14                9.52               11.26             

Active curente 4,653,650 5,251,451 5,977,251 10,640,100 18,382,966 27,698,551 38,144,478 47,221,017

Datorii curente 3,056,296 2,868,645 2,481,196 3,040,861 3,337,756 3,877,976 4,005,515 4,192,281

Gradul de îndatorare GÎ = Datorii total 

/Capitaluri proprii    
464% 229% 115% 72% 41% 28% 19% 13%

Datorii total 5,794,821 5,881,023 5,794,811 6,247,122 6,427,142 6,794,081 6,553,448 5,566,544

Capitaluri proprii    1,247,939 2,569,432 5,030,456 8,665,342 15,639,546 23,982,775 34,069,070 43,589,642
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40. Anexa 35 – Indicatori de performanta – Sume incrementale – Societate cu Proiect cu Finantare 

 

 
 

 

 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7

Sold initial cash-flow

1

Incasari din exploatare din activitatea de 

baza

0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396

2 Alte incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0

3 Incasari din exploatare - total 0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396

4

Plati pentru materii prime si materiale, 

marfuri

0 0 0 1,535,814 6,924,246 7,521,899 9,047,007

5 Alte plati materiale 0 0 0 0 0 0 0

6 Alte plati externe (cu energie si apa) 0 0 0 170,649 769,382 835,786 1,005,243

7 Plati aferente personalului angajat 0 0 0 522,388 2,331,411 2,584,856 3,000,676

8 Contributii salarii 0 0 0 139,305 621,715 689,302 800,186

9 Alte plati de exploatare 0 0 0 238,903 1,077,105 1,170,076 1,407,321

10 Plati din activitatea de exploatare - total

0 0 0 2,607,060 11,723,860 12,801,919 15,260,433

11
Flux net de numerar din activitatea de 

EXPLOATARE
0 0 0 840,680 3,818,771 4,430,381 4,543,963

12 Vanzare de constructii 0 0 0 0 0 0 0

13 Vanzare de terenuri 0 0 0 0 0 0 0

14 Vanzare de echipamente 0 0 0 0 0 0 0

15 Vanzarea de imobilizari necorporale 0 0 0 0 0 0 0

16 Imprumuturi bancare 0 0 0 0 0 0 0

17 Ajutor public nerambursabil 

18 Aport la capitalul societatii  (imprumuturi de la actionari/asociati)0 0 0 0 0 0 0

19 Intrari de lichiditati din activitatea de investitii si finantare - total0 0 0 0 0 0 0

20 Plati pentru obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 0

21 Plati pentru constructii 0 0 0 0 0 0 0

22 Plati pentru echipamente 214,593 1,193,092 2,019,871 60,000 63,000 66,150 69,458

23 Plati pentru imobilizari necorporale 0 0 0 10,000 10,500 11,025 11,576

24 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 0

25 Restituire imprumuturi de la actionari/asociati

26 Alte plati de investitie 0 0 0 0 0 0 0

27 Rambursare credite

28 Iesiri de lichiditati prin investitii - total 214,593 1,193,092 2,019,871 70,000 73,500 77,175 81,034

29
Flux net de numerar din activitatea de 

INVESTITII
-214,593 -1,193,092 -2,019,871 -70,000 -73,500 -77,175 -81,034

30 Valoare reziduala incrementala

30 TOTAL INCASARI 0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396

31 TOTAL PLATI 214,593 1,193,092 2,019,871 2,677,060 11,797,360 12,879,094 15,341,467

32 Flux net de numerar (+/-) -214,593 -1,193,092 -2,019,871 770,680 3,745,271 4,353,206 4,462,929

33 Sold final cash-flow -214,593 -1,407,685 -3,427,556 -2,656,876 1,088,395 5,441,601 9,904,530

CALCUL VANF/C SI RIRF/C

Factor de actualizare 7% senzitivit

VANF/C 6,046,824 28.63%

RIRF/C 50.62% 27.30%

INDICATORI DE PERFORMANTA - sume 

incrementale
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41. Anexa 36 –  Profitabilitatea financiara a investitiei – Societate cu Proiect cu Finantare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

Sold initial cash-flow

1

Incasari din exploatare din activitatea de 

baza
0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396 12,956,234

2 Alte incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Incasari din exploatare - total 0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396 12,956,234

4

Plati pentru materii prime si materiale, 

marfuri
0 0 0 1,535,814 6,924,246 7,521,899 9,047,007 5,918,641

5 Alte plati materiale 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Alte plati externe (cu energie si apa) 0 0 0 170,649 769,382 835,786 1,005,243 657,641

7 Plati aferente personalului angajat 0 0 0 522,388 2,331,411 2,584,856 3,000,676 1,583,123

8 Contributii salarii 0 0 0 139,305 621,715 689,302 800,186 422,169

9 Alte plati de exploatare 0 0 0 238,903 1,077,105 1,170,076 1,407,321 920,684

10 Plati din activitatea de exploatare - total

0 0 0 2,607,060 11,723,860 12,801,919 15,260,433 9,502,258

11
Flux net de numerar din activitatea de 

EXPLOATARE
0 0 0 840,680 3,818,771 4,430,381 4,543,963 3,453,976

12 Vanzare de constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Vanzare de terenuri 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Vanzare de echipamente 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Vanzarea de imobilizari necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Imprumuturi bancare 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Ajutor public nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Aport la capitalul societatii  (imprumuturi de la actionari/asociati)0 0 0 0 0 0 0 0

19 Intrari de lichiditati din activitatea de investitii si finantare - total0 0 0 0 0 0 0 0

20 Plati pentru obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Plati pentru constructii 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Plati pentru echipamente 214,593 1,193,092 2,019,871 60,000 63,000 66,150 69,458 90,434

23 Plati pentru imobilizari necorporale 0 0 0 10,000 10,500 11,025 11,576 15,072

24 Plati pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Restituire imprumuturi de la actionari/asociati 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Alte plati de investitie 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Iesiri de lichiditati prin investitii - total 214,593 1,193,092 2,019,871 70,000 73,500 77,175 81,034 105,507

29
Flux net de numerar din activitatea de 

INVESTITII
-214,593 -1,193,092 -2,019,871 -70,000 -73,500 -77,175 -81,034 -105,507

30

Flux net de numerar din activitatea 

FINANCIARA
0 0 0 0 0 0 0 0

31 Valoare reziduala incrementala 0 0 0 0 0 0 0 13,337,199

32 TOTAL INCASARI 0 0 0 3,447,739 15,542,631 17,232,300 19,804,396 26,293,433

33 TOTAL PLATI 214,593 1,193,092 2,019,871 2,677,060 11,797,360 12,879,094 15,341,467 9,607,765

34 Cofinantare 56,998 654,610 1,362,285

35

TVA la cheltuieli neeligibile - nefinantat

36 Flux net de numerar (+/-) -157,595 -538,482 -657,586 770,680 3,745,271 4,353,206 4,462,929 16,685,668

37 Sold final cash-flow -157,595 -696,076 -1,353,663 -582,983 3,162,288 7,515,494 11,978,423 28,664,091

CALCUL VANF/C SI RIRF/C

Factor de actualizare 7% 3,427,556 total proiect fara tva

VANF 7,783,885 2,073,893 total cofinantare fara tva 2,449,914 total cofinantare + tva proiect

RIRF 94.21% 1,353,663 de incasat de la buget (fara tva) 376,021 tva proiect

Profitabilitatea financiară a investiţiei 
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42. Anexa 39 – Riscul de exploatare – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

 
 

 

43. Anexa 40 – Riscul financiar – Societate cu proiect cu finantare 

 

 
 

 
 
 

RISCUL DE EXPLOATARE

nr. 

crt
Specificatie an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

1 Venituri din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,288,484 17,155,028 30,763,224 34,185,457 38,897,484 31,620,220

2 Chelt de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 12,689,961 22,308,996 24,086,276 26,706,550 20,084,422

3 Profit din exploatare 781,343 1,687,108 3,055,082 4,465,067 8,454,228 10,099,180 12,190,934 11,535,798

4 Ch variabile totale 7,273,373 7,643,329 7,946,826 10,087,000 16,715,744 17,982,927 19,847,109 15,393,073

5 Cheltuieli fixe totale 1,142,837 1,241,819 1,286,575 2,602,961 5,593,252 6,103,349 6,859,441 4,691,349

6 Marja chelt variabile 1,924,180 2,928,928 4,341,658 7,068,028 14,047,480 16,202,529 19,050,375 16,227,147

7 Rata marjei cheltuielilor variabile 0.21 0.28 0.35 0.41 0.46 0.47 0.49 0.51

8 Pragul de rentabilitate de exploatare 5,462,745 4,482,471 3,641,481 6,317,728 12,248,921 12,877,359 14,005,761 9,141,563

9 Indicatori de pozitie

 - absolut 3,734,808 6,089,786 8,647,003 10,837,301 18,514,303 21,308,098 24,891,723 22,478,656

 - relativ 68.37% 135.86% 237.46% 171.54% 151.15% 165.47% 177.72% 245.90%

10

Momentul realizarii pragului de 

rentabilitate (zi din an) 214 153 107 133 143 136 130 104

11 Coeficientul de elasticitate 2.46 1.74 1.42 1.58 1.66 1.60 1.56 1.41

RISCUL FINANCIAR

nr.c

rt
Specificatie an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

1 Venituri din exploatare 9,197,553 10,572,257 12,288,484 17,155,028 30,763,224 34,185,457 38,897,484 31,620,220

2 Chelt de exploatare 8,416,210 8,885,149 9,233,401 12,689,961 22,308,996 24,086,276 26,706,550 20,084,422

3 Profit din exploatare 781,343 1,687,108 3,055,082 4,465,067 8,454,228 10,099,180 12,190,934 11,535,798

4 Ch variabile totale 7,273,373 7,643,329 7,946,826 10,087,000 16,715,744 17,982,927 19,847,109 15,393,073

5 Cheltuieli cu dobanzile 103,397 113,736 125,110 137,621 151,383 166,521 183,174 201,491

6 Cheltuieli fixe totale 1,142,837 1,241,819 1,286,575 2,602,961 5,593,252 6,103,349 6,859,441 4,691,349

7 Marja chelt variabile 1,924,180 2,928,928 4,341,658 7,068,028 14,047,480 16,202,529 19,050,375 16,227,147

8 Rata marjei cheltuielilor variabile 0.21 0.28 0.35 0.41 0.46 0.47 0.49 0.51

9 Pragul de rentabilitate financiara 5,956,979 4,893,014 3,995,588 6,651,752 12,580,442 13,228,699 14,379,769 9,534,189

10 Indicatori de pozitie

 - absolut 3,240,574 5,679,243 8,292,896 10,503,276 18,182,783 20,956,757 24,517,715 22,086,031

 - relativ 54.40% 116.07% 207.55% 157.90% 144.53% 158.42% 170.50% 231.65%

11

Momentul realizarii pragului de 

rentabilitate 233 167 117 140 147 139 133 109

12 Coeficientul de elasticitate 2.84 1.86 1.48 1.63 1.69 1.63 1.59 1.43
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44. Anexa 41 – Riscul de faliment – Modelul Altman – Societate cu proiect cu finantare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCUL DE FALIMENT - MODELUL ALTMAN

Nr. Specificaţie an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8

crt.

1 Activ total 4,653,650 5,251,451 5,977,251 10,640,100 18,382,966 27,698,551 38,144,478 47,221,017

2 Venituri totale 9,213,392 10,589,680 12,307,649 17,176,110 30,786,414 34,210,965 38,925,544 31,651,085

3 Profit reinvestit 318,590 887,939 2,209,432 4,670,456 8,305,342 15,279,546 23,622,775 33,709,070

4 Capital propriu 1,247,939 2,569,432 5,030,456 8,665,342 15,639,546 23,982,775 34,069,070 43,589,642

5 Datorii totale 5,794,821 5,881,023 5,794,811 6,247,122 6,427,142 6,794,081 6,553,448 5,566,544

6 Profit brut 677,796 1,573,206 2,929,790 4,327,245 8,302,624 9,932,416 12,007,493 11,334,013

7 Active circulante 4,653,650 5,251,451 5,977,251 10,640,100 18,382,966 27,698,551 38,144,478 47,221,017

8 T1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9 T2 0.0685 0.1691 0.3696 0.4389 0.4518 0.5516 0.6193 0.7139

10 T3 0.1456 0.2996 0.4902 0.4067 0.4516 0.3586 0.3148 0.2400

11 T4 0.2154 0.4369 0.8681 1.3871 2.4334 3.5300 5.1986 7.8306

12 T5 1.9798 2.0165 2.0591 1.6143 1.6747 1.2351 1.0205 0.6703

Z=1,2xT1+1,4xT2+3,3T3+0,6xT4+T5 3.8855 4.7040 5.9150 5.6031 6.4577 6.5087 7.2455 8.3601
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45. Anexa 42 – Analiza senzitivitatii investitiei – Societate cu proiect cu finantare 

 

 

ANALIZA SENZITIVITĂŢII INVESTIŢIEI

IMPLEMENTARE DUPA IMPLEMENTARE

Nr.c

rt. Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Investitie 250,678 1,309,588 2,243,311 3,803,577

2 Încasări operaţionale 4,275,197 19,272,862 21,368,052 24,557,451 12,956,234

3 Plăţi operaţionale 3,073,948 13,828,836 15,088,582 18,010,730 9,502,258

4 Flux de numerar operational  net 1,201,249 5,444,027 6,279,470 6,546,721 3,453,976

5 Valoarea reziduală 22,925,443

6 1,201,249 5,444,027 6,279,470 6,546,721 26,379,419

7 Flux de numerar net ajustat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 -3,803,577 1,201,249 5,444,027 6,279,470 6,546,721 26,379,419

8 Rata de actualizare 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

9 Factor de actualizare 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.7130 0.6663 0.6227 0.5820

10 Valoarea actualizată netă 234,279         1,143,845           1,831,210            25,202,917        

11 Rata internă de rentabilitate 80.27%

12 Indicele de profitabilitate 8.85                    

13 Raportul încasări actualizate / plăţi actualizate 1.73                    

14 Perioada de recuperare din FNONM - ani 0.53                    

Variaţia ratei de actualizare

15 Diminuarea ratei de actualizare cu -10.0% a = 6.3% VAN = 33967354 RIR = 83.35% IP = 9.12  R = 1.71  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 6.30% 6.30% 6.30% 6.30% 6.30% 6.30% 6.30% 6.30%

Factor de actualizare modificat 0.941 0.885 0.833 0.783 0.737 0.693 0.652 0.613

Indicatori 6.30% 33,967,354 83.35% 9.12 1.71                    0.83

16 Abaterea relativă a parametrilor -10.00% 34.78% 3.83% 3.02% -0.80% 56.60%

17 Diminuarea ratei de actualizare cu -5.0% a = 6.65% VAN = 33096370 RIR = 83.35% IP = 8.99  R = 1.72  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%

Factor de actualizare modificat 0.938 0.879 0.824 0.773 0.725 0.680 0.637 0.597

Indicatori 6.65% 33,096,370 83.35% 8.99 1.72                    0.83

18 Abaterea relativă a parametrilor -5.00% 31.32% 3.83% 1.49% -0.40% 56.60%

19 Diminuarea ratei de actualizare cu -1.0% a = 6.93% VAN = 32417523 RIR = 83.35% IP = 8.88  R = 1.73  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93% 6.93%

Factor de actualizare modificat 0.935 0.875 0.818 0.765 0.715 0.669 0.626 0.585

Indicatori 6.93% 32,417,523 83.35% 8.88 1.73                    0.83

20 Abaterea relativă a parametrilor -1.00% 28.63% 3.83% 0.30% -0.08% 0.83

21 Creşterea ratei de actualizare cu 1.0% a = 7.07% VAN = 32083938 RIR = 83.35% IP = 8.83  R = 1.73  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 7.07% 7.07% 7.07% 7.07% 7.07% 7.07% 7.07% 7.07%

Factor de actualizare modificat 0.934 0.872 0.815 0.761 0.711 0.664 0.620 0.579

Indicatori 7.07% 32,083,938 83.35% 8.83 1.73                    0.83

22 Abaterea relativă a parametrilor 1.00% 27.30% 3.83% -0.30% 0.08% 56.60%

23 Creşterea ratei de actualizare cu 5.0% a = 7.35% VAN = 31428196 RIR = 83.35% IP = 8.72  R = 1.74  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 7.35% 7.35% 7.35% 7.35% 7.35% 7.35% 7.35% 7.35%

Factor de actualizare modificat 0.932 0.868 0.808 0.753 0.701 0.653 0.609 0.567

Indicatori 7.35% 31,428,196 83.35% 8.72 1.74                    0.83

24 Abaterea relativă a parametrilor 5.00% 24.70% 3.83% -1.47% 0.41% 0.83

25 Creşterea ratei de actualizare cu 10.0% a = 7.7% VAN = 30629445 RIR = 83.35% IP = 8.6  R = 1.74  Pr = 0.83 ani

Rata de actualizare modificata 7.70% 7.70% 7.70% 7.70% 7.70% 7.70% 7.70% 7.70%

Factor de actualizare modificat 0.929 0.862 0.800 0.743 0.690 0.641 0.595 0.552

Indicatori 7.70% 30,629,445 83.35% 8.60 1.74                    0.83

26 Abaterea relativă a parametrilor 10.00% 21.53% 3.83% -2.91% 0.82% 0.83

Flux de numerar operational net ajustat 
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Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale)

27 -10.0% a = 7% VAN = 19795413 RIR = 66.54% IP = 7.17  R = 1.59  Pr = 1.3 ani

Încasări operaţionale modificate 3,847,677 17,345,576 19,231,247 22,101,705 11,660,611

Flux de numerar operational net modificat 773,729 3,516,740 4,142,665 4,090,976 2,158,353

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 773,729 3,516,740 4,142,665 4,090,976 25,083,796

Indicatori 7.00% 19,795,413 66.54% 7.17 1.59 1.30

28 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -21.46% -17.11% -19.03% -8.02% 145.28%

29 -5.0% a = 7% VAN = 22499165 RIR = 73.57% IP = 8.01  R = 1.66  Pr = 1.01 ani

Încasări operaţionale modificate 4,061,437 18,309,219 20,299,649 23,329,578 12,308,422

Flux de numerar operational net modificat 987,489 4,480,383 5,211,068 5,318,848 2,806,164

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 987,489 4,480,383 5,211,068 5,318,848 25,731,607

Indicatori 7.00% 22,499,165 73.57% 8.01 1.66 1.01

30 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -10.73% -8.34% -9.52% -4.01% 90.57%

31 -1.0% a = 7% VAN = 24662166 RIR = 78.96% IP = 8.68  R = 1.71  Pr = 0.86 ani

Încasări operaţionale modificate 4,232,445 19,080,134 21,154,371 24,311,876 12,826,672

Flux de numerar operational net modificat 1,158,497 5,251,298 6,065,790 6,301,146 3,324,414

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,158,497 5,251,298 6,065,790 6,301,146 26,249,857

Indicatori 7.00% 24,662,166 78.96% 8.68 1.71 0.86

32 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -2.15% -1.64% -1.90% -0.80% 62.26%

33 Creşterea încasărilor operaţionale cu 1.0% a = 7% VAN = 25743667 RIR = 81.57% IP = 9.02  R = 1.74  Pr = 0.8 ani

Încasări operaţionale modificate 4,317,949 19,465,591 21,581,733 24,803,025 13,085,796

Flux de numerar operational net modificat 1,244,001 5,636,755 6,493,151 6,792,295 3,583,538

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,244,001 5,636,755 6,493,151 6,792,295 26,508,981

Indicatori 7.00% 25,743,667 81.57% 9.02 1.74 0.80

34 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 2.15% 1.62% 1.90% 0.80% 50.94%

35 Creşterea încasărilor operaţionale cu 5.0% a = 7% VAN = 27906669 RIR = 86.65% IP = 9.7  R = 1.8  Pr = 0.7 ani

Încasări operaţionale modificate 4,488,957 20,236,506 22,436,455 25,785,323 13,604,046

Flux de numerar operational net modificat 1,415,009 6,407,670 7,347,873 7,774,593 4,101,788

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,415,009 6,407,670 7,347,873 7,774,593 27,027,231

Indicatori 7.00% 27,906,669 86.65% 9.70 1.80 0.70

36 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 10.73% 7.95% 9.52% 4.01% 32.08%

37 Creşterea încasărilor operaţionale cu 10.0% a = 7% VAN = 30610420 RIR = 92.73% IP = 10.54  R = 1.87  Pr = 0.61 ani

Încasări operaţionale modificate 4,702,716 21,200,149 23,504,857 27,013,196 14,251,857

Flux de numerar operational net modificat 1,628,769 7,371,313 8,416,276 9,002,466 4,749,599

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,628,769 7,371,313 8,416,276 9,002,466 27,675,042

Indicatori 7.00% 30,610,420 92.73% 10.54 1.87 0.61

38 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 21.46% 15.52% 19.03% 8.02% 15.09%

Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale)

39 Diminuarea plăţilor operaţionale cu -10.0% a = 7% VAN = 29103477 RIR = 91.79% IP = 10.07  R = 1.92  Pr = 0.66 ani

Plăţi operaţionale modificate 2,766,553 12,445,952 13,579,723 16,209,657 8,552,032

Flux de numerar operational net modificat 1,508,644 6,826,910 7,788,329 8,347,794 4,404,202

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,508,644 6,826,910 7,788,329 8,347,794 27,329,645

Indicatori 7.00% 29,103,477 91.79% 10.07 1.92 0.66

40 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 15.48% 14.35% 13.73% 11.11% 24.53%

41 Diminuarea plăţilor operaţionale cu -5.0% a = 7% VAN = 27153197 RIR = 87.62% IP = 9.46  R = 1.82  Pr = 0.73 ani

Plăţi operaţionale modificate 2,920,250 13,137,394 14,334,153 17,110,193 9,027,145

Flux de numerar operational net modificat 1,354,947 6,135,468 7,033,899 7,447,257 3,929,089

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,354,947 6,135,468 7,033,899 7,447,257 26,854,532

Indicatori 7.00% 27,153,197 87.62% 9.46 1.82 0.73

42 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 7.74% 9.16% 6.86% 5.26% 37.74%

43 Diminuarea plăţilor operaţionale cu -1.0% a = 7% VAN = 25592973 RIR = 84.21% IP = 8.97  R = 1.75  Pr = 0.81 ani

Plăţi operaţionale modificate 3,043,208 13,690,547 14,937,696 17,830,622 9,407,235

Flux de numerar operational net modificat 1,231,989 5,582,315 6,430,356 6,726,828 3,548,999

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,231,989 5,582,315 6,430,356 6,726,828 26,474,442

Indicatori 7.00% 25,592,973 84.21% 8.97 1.75 0.81

44 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 1.55% 4.91% 1.37% 1.01% 52.83%

45 Creşterea plăţilor operaţionale cu 1.0% a = 7% VAN = 24812860 RIR = 82.48% IP = 8.73  R = 1.71  Pr = 0.85 ani

Plăţi operaţionale modificate 3,104,687 13,967,124 15,239,467 18,190,837 9,597,281

Flux de numerar operational net modificat 1,170,510 5,305,738 6,128,585 6,366,613 3,358,953

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,170,510 5,305,738 6,128,585 6,366,613 26,284,396

Indicatori 7.00% 24,812,860 82.48% 8.73 1.71 0.85

46 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -1.55% 2.75% -1.37% -0.99% 60.38%

47 Creşterea plăţilor operaţionale cu 5.0% a = 7% VAN = 23252636 RIR = 78.96% IP = 8.25  R = 1.65  Pr = 0.95 ani

Plăţi operaţionale modificate 3,227,645 14,520,278 15,843,011 18,911,266 9,977,371

Flux de numerar operational net modificat 1,047,552 4,752,585 5,525,041 5,646,184 2,978,863

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 1,047,552 4,752,585 5,525,041 5,646,184 25,904,306

Indicatori 7.00% 23,252,636 78.96% 8.25 1.65 0.95

48 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -7.74% -1.64% -6.86% -4.76% 79.25%

49 Creşterea plăţilor operaţionale cu 10.0% a = 7% VAN = 21302356 RIR = 74.46% IP = 7.64  R = 1.57  Pr = 1.12 ani

Plăţi operaţionale modificate 3,381,342 15,211,719 16,597,440 19,811,803 10,452,484

Flux de numerar operational net modificat 893,854 4,061,143 4,770,612 4,745,648 2,503,750

Flux de numerar net ajustat modificat -250,678 -1,309,588 -2,243,311 893,854 4,061,143 4,770,612 4,745,648 25,429,193

Indicatori 7.00% 21,302,356 74.46% 7.64 1.57 1.12

50 Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -15.48% -7.25% -13.73% -9.09% 111.32%

Diminuarea încasărilor operaţionale cu

Diminuarea încasărilor operaţionale cu

Diminuarea încasărilor operaţionale cu



314 
 

 

3.6. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB 

 

 In data de 28 Octombrie a fost depusa cererea de brevet de inventie, avand numar de 

inregistrare la OSIM A/00805, pentru inventia cu titlul: 

Metodă şi mod de realizare pentru un sistem modular container autonom cu energie 

regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de 

sinistraţi şi altor instalaţii insulare 

 

 Invenţia se referă la o metodă şi un mod de implementare pentru un sistem modular 

container autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală 

destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare, în vederea asigurării serviciilor de 

furnizare de energie electrică neintreruptibilă, comunicaţii interne şi externe de voce şi date, 

monitorizare cu senzori perimetrali ai incintei supravegheate, monitorizarea funcţiilor vitale a 

personalului şi eventualilor pacienţi din tabere. 

 Acest sistem este menit să integreze într-un sistem de tip SCADA de monitorizare şi 

control care împreună cu un management IT să ofere majoritatea serviciilor tehnice necesare unor 

tabere sau instalaţii insulare moderne care să asigure o sursă de energie neinteruptibilă, alimentată 

cu energie regenerabilă, dar şi cu capacitatea de a lucra cu un electrogenerator şi cu reţeaua 

electrică locală atunci când aceasta este disponibilă. Pe langă această funcţie de energizare a 

sisemului sunt prezente facilităţi de comunicaţii de voce şi date pe fir şi wireless, precum şi de 

satelit, un sistem de monitorizare perimetrală cu senzori perimetrali şi circuit închis TV, un 

subsistem de monitorizare a parametrilor vitali (ECG, poziţie fizică, oximetrie, temperatură, ritm 

respirator) pentru supravegherea stării de sănătate a personalului taberei şi ai eventualilor pacienţi 

ai taberei şi un subsistem de echipamente auxiliare pentru iluminarea perimetrală şi pomparea şi 

filtrarea de apă. Toate acestea sunt controlate de un sistem de management IT dotat cu SCADA. 

Pentru a asigura o maximă versatilitate sistemului, el este organizat modular, având la bază un 

container metalic de tip naval, care poate fi uşor transportat rutier şi are în componenţă subsitemele 

energetic, comunicaţii, monitorizare perimetrală, monitorizare parametrii vitali, echipamente 

auxiliare, management IT.  

 Organizarea modulară a sistemului permite schimbarea facilă a configuraţiei acesteia 

funcţie de necesităţile obiective din teren sau solicitate de potenţialii beneficiari, astfel subsistemul 

energetic poate fi dotat sau nu cu generator eolian, panouri fotovoltaice, electrogenerator, oricare 

dintre acestea putând lipsi sau putând fi extinse dupa necesităţi şi dorinţă pe baza soluţiei scalabile 

aleasă. Pe baza aceleaşi soluţii modulare şi scalabile, sistemul de comunicaţii poate fi dotat sau nu 

cu una din următoarele facilităţi: Ethernet, GSM, Wi-Fi, comunicaţie prin satelit. Sistemul de 

monitorizare perimetrală poate fi dotat cu modulele de televiziune cu circuit închis şi senzori 

perimetrali. Subsistemul de monitorizare a parametrilor vitali poate avea în compunere 

monitorizare ECG, poziţie pacient cu senzori gravitaţionali, oximetrie, temperatură, localizare 

GPS a subiectului, ritm respirator. Sistemul de management IT este organizat în jurul ideii de 
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monitorizare şi control SCADA care se ocupă în principal de sistemul energetic şi sitemele 

auxiliare dar are în compunere şi control direct pentru comunicaţii, monitorizare perimetrală şi 

monitorizare parametrii vitali. 

 În scopul monitorizării generatoarelor electrice pe plan internaţional sunt cunoscute soluţii 

de management şi control energetic care au aplicaţii în instalaţiile insulare.   

 În brevetul US 5706207A este descrisă o soluţie de control al echipamentelor pentru 

generatoarele de putere formate din mai multe unităţi cuplate împreună. Dezavantajul principal al 

acestei soluţii este că nu oferă decât o metodologie de management a unităţilor de putere fără  a 

asigura şi celelalte facilităţi de comunicaţie, monitorizare perimetrală, monitorizare parametrii 

vitali şi auxiliare, care sunt necesare în taberele şi instalaţiile insulare. 

 În brevetul WO 2003087974 A1 este prezentată o instalaţie autonomă care poate oferi 

energie mai multor structuri pe baza unui generator de energie care poate oferi şi înmagazina 

această energie atât în format electric cât şi termic. Dezavantajul principal al acestei soluţii constă 

în aceea că limitează aplicabilitatea sa numai la partea de energie, fără a furniza alte facilităţi de 

comunicaţie, securitate perimetrală, monitorizare medicală şi echipamente auxiliare de lumină şi 

apă necesare structurii taberelor şi instalaţiilor insulare. 

 Niciunul dintre echipamentele de monitorizare şi generare de energie cunoscute nu acoperă 

complet necesarul de comunicaţii, monitorizare şi auxiliare al unei tabere sau instalaţii insulare. 

 Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este de a integra monitorizarea, controlul  şi 

generarea de energie într-un sistem unitar care să acopere din punct de vedere tehnic, de securitate 

şi monitorizare medicală toate necesităţile funcţionale ale unei tabere sau instalaţii insulare. 

 Metoda de rezolvare a acestor probleme printr-un container unic, autonom cu energie 

regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi 

altor instalaţii insulare, împachetat în standardul maritim pt containere şi având posibilitatea de 

transport rutier, înlatură dezavantajele prezentate prin aceea că: 

- generează din surse regenerabile eoliene şi fotovoltaice energie electrică pentru nevoile 

echipamenteleor din tabară şi încărcarea unor acumulatori în scopul obţinerii unei surse 

neintreruptibile de energie pentru necesarul taberei; 

- completează sursele primare de energie regenerabile cu un electrogenerator cu combustibil 

fosil sau ecologic, la alegere, pentru asigurarea necesarului de energie şi pe timpul nopţii 

sau în condiţii defavorabile pentru producerea energiei regenerabile sau în cazul bateriilor 

descărcate; 

- asigură managementul energetic integrat SCADA pentru ansamblul sursei neintreruptibile 

formate din generatorul eolian, panourile fotovoltaice, electrogenerator, bancul de baterii 

printr-o microcentrală cu invertor de putere care să asigure ca sursă alimentare de 24 V cc 

şi 230 V ca/50 HZ pentru necesarul taberei; 

- asigură nevoile de comunicaţii de voce şi date, cu şi fara fir, şi prin Ethernet, Wi-Fi, GSM  

şi satelit; 
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- asigură securitatea perimetrală a obiectivului vizat prin nişte subsisteme de televiziune cu 

circuit închis şi senzori perimetrali activi sau pasivi, cu sau fără fir; 

- asigură monitorizarea medicală a unor parametrii vitali, cu localizarea GPS a subiecţilor în 

perimetru pentru personalul cheie al taberei şi eventualii pacienţi: ECG 

(electrocardiografie), poziţie fizică cu senzori gravitaţionali, oximetrie, temperatură şi ritm 

respirator; 

- asigură echipamente auxiliare de iluminat perimetral al obiectivului şi de alimentare cu apă 

prin nişte pompe şi filtre; 

- asigură managementul întregului sistem prin soluţia SCADA pentru subsistemul energetic 

şi cel al echipamentelor auxiliare şi controlul şi monitorizarea subsitemelor de comunicaţii, 

monitorizare şi de securitate perimetrală, monitorizare parametrii vitali. 

 Sistemul de management IT asigură unitatea funcţională a întregului ansamblu şi perimte 

acomodarea rapidă a variantelor modelului acestuia funcţie de soluţiile modulare alese a fi prezente 

în schemă, cât şi complexitatea fizică (prin scalabilitate) a acestora. Întreaga informaţie şi 

capacitatea de control este adusă la îndemana operatorului prin sistemul de management IT cu 

SCADA şi poate fi transmisă la distanţă în regim de telemăsurare, telecontrol şi monitorizare a 

stării funcţionale a ansamblului. 

 Sistemul SCADA permite o monitorizare atentă a parametrilor energetici sensibili (putere 

limită, stare de încărcare a bateriei etc.) cu monitorizarea gradului de alarmare şi a trendului acestor 

mărimi. 

 Avantajele invenţiei sunt următoarele: 

- îmbunătăţirea suportului informaţional al sistemului pentru luarea deciziilor în timp real; 

- creşterea fiabilităţii şi disponibilităţii sistemului prin detecţia defectelor în faza incipientă 

reducându-se durata întreruperii accidentale a furnizării de energie către tabară şi 

funcţionalitatea corespunzatoare a subsistemelor de comunicaţii, securitate şi monitorizare 

perimetrală, precum şi monitorizare a parametrilor vitali conform invenţiei; 

- creşterea siguranţei perimetrale a taberei prin subsistemul de monitorizare şi securitate 

perimetrală dotat cu televiziune cu circuit închis şi senzori perimetrali; 

- creşterea siguranţei personalului cheie al taberei şi eventualilor pacienţi aflaţi într-o situaţie 

medicală critică în tabară prin monitorizarea parametrilor vitali ai acestora; 

- localizarea personalului cheie în taberele extinse prin GPS; 

- creşterea eficienţei mentenanţei echipamentelor complexe şi variate ale staţiei prin 

monitorizare SCADA şi obţinerea unei istorii privind starea tehnică reală a echipamentelor 

şi gradul lor de utilizare în ansamblu astfel încât prin acumularea de experienţă să se poată 

elimina eventualele module care s-au dovedit prea puţin utile în procesul de exploatare a 

sistemului; 

- asigurarea unei bune protecţii a mediului ambiant prin utilizarea energiilor regenerabile şi 

nepoluante; 

  Metoda conform invenţiei este prezentată în Figura 1 - schema bloc a metodei de oferire 

a serviciilor energetice, de monitorizare, control şi auxiliare. 
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 Sistemul energetic de monitorizare şi control este format dintr-un container 1 şi este alcătuit 

dintr-un bloc 2 de generare neîntreruptă de energie electrică de cc 24V şi curent alternativ 

230V/50Hz care permite alimentarea tuturor sistemelor taberei şi este format din: generatorul 

eolian, panourile fotovoltaice, regulatoarele pentru panourile fotovoltaice şi generatorul eolian, 

bancul de baterii, electrogenerator şi microcentrală cu invertor de putere, precum şi din panoul de 

conectare la reţea pentru 24 V cc şi 230 V ca/ 50 Hz; un bloc 3 de comunicaţii de date şi voce, pe 

fir şi wireless, înglobând sistemele Ethernet, GSM, Wi-Fi şi comunicaţii prin satelit precum şi 

controlul acestora; un bloc 4 de monitorizare perimetrală înglobând un circuit închis de televiziune 

şi un sistem de senzori perimetrali activi sau pasivi, cu sau fără fir, care permit detectarea video 

sau prin senzorii de prezenţă a eventualilor intruşi sau comportamente neconforme cu statutul 

taberei; un bloc 5 pentru monitorizarea parametrilor vitali şi de poziţie a personalului cheie din 

tabară şi a eventualilor pacienţi sau subiecţi de interes aflaţi sub observaţie medicală incluzând 

detectarea de poziţie fizică cu senzori gravitaţionali, detectarea de locaţie prin GPS, monitorizarea 

ECG, de oximetrie, temperatură şi ritm respirator; subsistemului echipamentelor auxiliare 6 care 

include iluminatul perimetral precum şi pomparea şi filtrarea de apă conform necesităţilor 

amplasamentului şi un bloc 7 de management IT care înglobează un sistem de monitorizare şi 

control SCADA pentru sistemul 2 de generare neîntreruptă de energie electrică.  

 Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a invenţiei în legatură cu Figura 2 care 

reprezintă schema de implementare a „Metodă şi mod de realizare pentru un sistem modular 

container autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală 

destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare”. 

 Sistemul implementat, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un bloc al subsistemului 

energetic 1 format dintr-un generator eolian 2, nişte panouri fotovoltaice 3, care furnizează energie 

prin regulatoarele pentru panouri fotovoltaice şi generator eolian 4, pentru sistemul de baterii 5, 

care împreună cu electrogeneratorul (alimentat cu combustibil lichid convenţional sau ecologic) 6 

furnizează energie către microcentrala cu invertor de putere 7, care la rândul ei generează energie 

la panoul de conectare 8 (24Vcc, 230Vca/50Hz ), un subsistem de comunicaţii 9 format dintr-un 

controlor de comunicaţii 10, având în subordine o reţea Ethernet 11, un bloc de comunicaţii prin 

satelit 12, un sistem de comunicaţii Wi-Fi 13 şi un sistem de comunicaţii GSM 14, un subsistem 

de monitorizare şi siguranţă perimetrală 15 alcătuit dintr-un controlor perimetral 16, având în 

subordine un circuit de televiziune cu circuit închis 17 şi un sistem de senzori perimetrali activi 

sau pasivi, cu sau fără fir 18, un subsistem de monitorizare medicală a parametrilor vitali 19 pentru 

personalul cheie şi eventualii pacienţi ai taberei, având în componenţă un centralizator de 

monitorizare a funcţiilor vitale 20 pentru ECG 21, poziţie fizică 22, oximetrie 23, temperatura 

corpului 24 şi ritm respirator 25, un subistem de echipamente auxiliare 26 alcătuit din un ansamblu 

de iluminat perimetral 27, o pompă de apă 28 şi un sistem de filtrare de apă 29, un subsistem de 

management IT 30 format din subsistemul SCADA 31, pentru monitorizarea şi controlul 

subsistemului energetic 1, a subsistemului de monitorizare perimetrală 15 şi a subistemului de 

echipamente auxiliare 26 şi un sistem IT cu o consolă operator 32 (de preferinţă un PC) care 

permite unui operator de sistem controlul întregului echipament şi vizualizarea evoluţiei acestuia. 
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 Scopul invenţiei este de a oferi o soluţie acoperitoare pentru necesarul de servicii 

energetice, de comunicaţii, de monitorizare şi securitate perimetrală, de monitorizare a 

parametrilor vitali pentru personalul cheie al facilităţii deservite şi pentru eventualii pacienţi ai 

acesteia, precum şi subsistemul de echipamente auxiliare pentru iluminat perimetral, pompare şi 

filtrare de apă, toate sub un management integrat IT SCADA şi control pentru comunicaţii, 

securizare şi monitorizare a funcţiilor vitale într-o consolă complexă pe calculatorul tip PC 

accesibil operatorului şi în acelaşi timp prin transmiterea la distanţă către forurile interesate a stării 

funcţionale a sistemului şi a stării de sănătate a subiecţilor monitorizaţi. 

Metoda şi modul de realizare pentru un sistem modular container autonom cu energie regenerabilă, 

comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii 

insulare, propuse în cadrul invenţiei rezolvă problemele menţionate prin aceea că asigură atât 

necesarul de energie, cât şi monitorizarea on-line combinată şi completă atât a sistemului de 

comunicaţii de securitate perimetrală şi a parametrilor vitali pentru subiecţii umani de interes din 

rândul personalului şi al eventualilor pacienţi existând în tabere. Monitorizarea subsistemului 

energetic, al subsistemului de securitate perimetrală şi echipamentelor auxiliare de iluminat şi 

pompare şi filtrare de apă se face cu ajutorul unui sistem SCADA, oferind posibilitatea integrării 

ansamblului în procesele automate de supraveghere şi control ale staţiei, precum şi facilităţi de 

modernizare şi upgradare ulterioara, funcţie de dezvoltările ce urmează să apară pentru fiecare 

componentă constructivă a ansamblului, toate acestea în scopul creşterii flexibilităţii prin 

modularitate şi scalare, şi a siguranţei în funcţionare cu asigurarea sporirii mentenabilitaţii 

sistemului conform necesarului facilităţilor deservite.  

Metoda, conform invenţiei, verifică şi controlează starea funcţională pentru fiecare din elementele 

importante ale sistemului în mod automat sau la intervenţia operatorului local sau aflat la distanţă.  

Etapele de monitorizare şi control corespunzătoare fiecărui subsistem şi bloc component al 

acestuia sunt prezentate în detaliu în cele ce urmeaza: 

a) Controlul SCADA al subsistemului energetic asigură informaţii on-line despre parametrii 

de funcţionare ai blocurilor constitutive ale acestuia: 

- curentul electric, tensiunea şi puterea generate de generatorul eolian 2 sunt măsurate la nivelul 

regulatorului pentru generator eolian 4 pentru încărcarea bateriilor şi alimentarea microcentralei 

de putere 7, informaţiile despre aceste mărimi fiind transmise prin SCADA la sistemul de 

management IT 30. Dacă se constată că valorile maxime admisibile prevăzute în sistemul de 

alarmare SCADA sunt depăşite, sunt trimise avertizări către operator şi funcţie de nivelul de 

alarmare şi trendul mărimilor monitorizate se poate merge până la oprirea acestui subsistem; 

- curentul electric, tensiunea şi puterea generate de panourile fotovoltaice 3 sunt măsurate la nivelul 

regulatorului pentru generator panoul eolian 4 pentru încărcarea bateriilor şi alimentarea 

microcentralei de putere 7, informaţiile despre aceste mărimi fiind transmise prin SCADA la 

sistemul de management IT 30. Dacă se constată că valorile maxime admisibile prevazute în 

sistemul de alarmare SCADA sunt depăşite, sunt trimise avertizări către operator şi funcţie de 

nivelul de alarmare şi trendul mărimilor monitorizate se poate merge până la oprirea acestui 

subsistem; 
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- curentul electric, tensiunea şi puterea monofazate generate de electrogeneratorul 6 alimentat cu 

combustibil lichid, fosil sau ecologic, sunt măsurate la nivelul microcentralei cu invertor pentru 

putere 7  pentru încărcarea bateriilor şi alimentarea sarcinilor. Informaţiile despre aceste mărimi 

sunt transmise prin SCADA la sistemul de management IT 30. Dacă se constată că valorile maxime 

admisibile prevazute în sistemul de alarmare SCADA sunt depăşite, sunt trimise avertizări către 

operator şi funcţie de nivelul de alarmare şi trendul mărimilor monitorizate se poate merge până 

la oprirea acestui subsistem; 

- Curentul electric, tensiunea şi starea de încărcare a bateriilor sunt monitorizate SCADA şi permit 

atât evaluarea consumurilor instantanee cât şi a istoricului acestora pentru stabilirea evoluţiei stării 

de încărcare a bateriei (SOC) care nu are voie să coboare sub 20%, pentru protejarea funcţională a 

bateriei, până la 45% din capacitate reprezentând zona de rezervă pentru situaţii de urgenţă, iar 

energia disponibilă în mod curent fiind numai între 45% şi 100% din SOC a bateriei; 

-  Curentul electric continuu la 24 V şi curentul electric alternativ de 50 Hz adus de invertorul de 

putere al microcentralei 7 la tensiunea de 230 V sunt monitorizate SCADA şi aduse la panoul de 

conectare 8, exterior containerului, pentru alimentarea sarcinilor din obiectivul deservit. 

b) Subsistemul de comunicaţii 9 asigură controlul şi monitorizarea elementelor de 

comunicaţii instalate: 

- comunicaţiile prin satelit 12, unde se monitorizează starea de funcţionare a acestora şi debitul de 

comunicaţii cu ajutorul controlului de comunicaţii 10 şi al IT-ului din consola de operator 32; 

- comunicaţiile prin Ethernet 11, unde se monitorizează starea de funcţionare a acestora şi debitul 

de comunicaţii cu ajutorul controlului de comunicaţii 10 şi al IT-ului din consola de operator 32; 

- comunicaţiile prin Wi-Fi 13, unde se monitorizează starea de funcţionare a acestora şi debitul de 

comunicaţii cu ajutorul controlului de comunicaţii 10 şi al IT-ului din consola de operator 32; 

- comunicaţiile prin GSM 14, unde se monitorizează starea de funcţionare a acestora şi debitul de 

comunicaţii cu ajutorul controlului de comunicaţii 10 şi al IT-ului din consola de operator 32. 

c) Subsistemul de securitate şi monitorizare perimetrală 15 asigură controlul traficului şi 

securitatea obiectivului deservit prin: 

- Sistemul de televiziune cu circuit închis (CCTV 17) care împreună cu sistemul de control 

perimetral 16 informează video operatorul şi asigură memorarea activităţii în tabară pe toată durata 

zilei; 

- Sistemul de senzori perimetrali 18, senzori cu fir sau wireless, activi sau pasivi, care împreună 

cu controlul perimetral 16 asigură securitatea perimetrului obiectivului protejat. 

d) Subsistemul de monitorizare a parametrilor vitali 19 pentru personalul cheie al ansamblului 

şi eventualii pacienţi aflaţi în acesta este compus din: 

- un centralizator de monitorizare al funcţiilor vitale care adună informaţii despre starea 

următoarelor funcţii vitale ale subiecţilor cu ajutorul blocurilor specializate, descrise mai jos 

-  centura purtabilă electrocardiograf (ECG 21) ; 
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- senzori de poziţie gravimetrici şi GPS 22 pentru stabilirea poziţiei fizice, respectiv geografice a 

subiecţilor monitorizaţi; 

- senzori purtabili de oximetrie 23 pentru stabilirea ritmului cardiac şi nivelului de oxigenare al 

sângelui pentru subiecţii monitorizaţi; 

- termometru mobil 24 pentru monitorizarea temperaturii subiecţilor; 

- senzor de ritm respirator.  

Toţi aceşti senzori sunt plasaţi pe centuri purtabile care comunică cu centralizatorul de funcţii 

vitale 20 identificând univoc subiecţii şi parametrii vitali ai acestora cu un nivel de secretizare 

suficient pentru a nu divulga poziţia unui subiect funcţie de un anume pattern al parametrilor vitali 

ai acestuia. 

e) Blocul de echipamente auxiliare 26 care conţine subsistemul de iluminat perimentral 27 

controlat SCADA şi subsistemele de pompare de apă 28 şi filtrare de apă 29, ambele 

controlate SCADA, pentru asigurarea serviciilor de iluminat şi apă menajeră eventual 

potabilă pentru obiectivul deservit. 

f) Subsistemul de management IT 30, care permite controlul, monitorizarea funcţională, 

detecţia şi semnalarea regimurilor de funcţionare anormală, precum şi generarea şi 

trimiterea de rapoarte  despre starea de funcţionare a ansamblului sau despre mărimile 

monitorizate către operatorul local sau către un centru de control aflat la distanţă, este 

format din: 

- sistemul SCADA 31 pentru monitorizarea şi contolul energetic, de comunicaţii, de securizare 

perimetrală şi de echipamente auxiliare ale ansamblului special ales pentru a permite modificarea 

uşoara prin modularitate (pentru alegerea modulelor constituente ale sistemului) şi scalabilitate 

(pentru alegerea complexităţii unor module, cum ar fi cel pentru panourile fotovoltaice) care 

asigură dezvoltarea oricărei structuri a subsistemelor existente prin adăugarea sau eventual 

eliminarea unor blocuri constitutive funcţie de nevoile specifice ale obiectivelor monitorizate; 

- sistemul IT şi consola operator 32, care integrează functionalitatea ansamblului, completând 

blocurile energetic, de securitate perimetrală şi de sisteme auxiliare, deservite de sistemul SCADA 

31 cu subsistemul de comunicaţii 9, cu subsistemul de monitorizare/securitate perimetrală 15 şi 

sistemul de monitorizare al parametrilor vitali 19. 

 Metoda propusă rezolvă problema serviciilor tehnice energetice, de comunicaţii, de 

securitate perimetrală, de monitorizare a parametrilor vitali pentru subiecţi şi a echipamentelor 

auxiliare într-o soluţie integrată cu management IT, toate într-o soluţie modulară şi scalabilă care 

permite configurarea ansamblului funcţie de necesităţile şi capacităţile obiective ale 

amplasamentului din teren, sistemul fiind util atât pentru taberele de refugiaţi, taberele de orice 

tip, cât şi pentru instalaţii insulare din punct de vedere energetic şi de comunicaţii aflate în 

exploatare, cu sau fără personal, toate acestea fiind posibile datorita informatizării extensive a 

sistemului. 

Modul de realizare pentru ansamblul sistem modular container autonom cu energie regenerabilă, 

comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii 
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insulare, conform invenţiei, foloseşte surse de energie regenerabile eoliana şi solara împreună cu 

un electrogenerator cu combustibil fosil sau ecologic pentru a genera energia de alimentare a 

obiectivului deservit şi a stoca o rezervă de energie în baterii, astfel încât microcentrala locală să 

poata furniza energie în mod neîntrerupt, care este folosită atât în obiectiv cât şi pentru subsistemul 

de comunicaţii de date şi voce cu sau fără fir, subsistemul de monitorizare/securizare perimetrală 

cu CCTV şi senzori perimetrali, subsistemul pentru monitorizarea parametrilor vitali ai 

personalului cheie şi pacienţilor din obiectiv, subsistemul echipamentelor auxiliare de iluminat şi 

management al apei, precum şi subsistemul integrator de management IT al ansamblului. 

 

Revendicări 

 

1. Metoda de constituire a unui ansamblu autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi 

monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare 

destinat să ofere serviciile tehnice energetice, de comunicare, de securitate, de monitorizare a 

parametilor vitali, de iluminat perimetral şi managementul apei potabile, ce are în componenţă un 

subsistem energetic pe bază de energie regenerabilă, electrogenerator şi baterii într-o soluţie de 

alimentare neîntreruptă de energie, un subsistem de comunicaţii de voce şi date cu sau fără fir, 

monitorizare şi securitate perimetrală prin televiziune cu circuit închis şi senzori perimetrali cu sau 

fără fir, activi sau pasivi, monitorizarea parametrilor vitali (ECG, poziţie, oximetrie, temperatură, 

ritm respirator) pentru personalul cheie şi alţi subiecţi din perimetrul desemnat, echipamente 

auxiliare de iluminat perimetral, pompare şi filtrare de apă potabilă, toate aflate sub controlul 

managementului IT, caracterizata prin aceea că: 

- ansamblul conform metodei se află într-un container (1) de transport şi exploatare funcţională 

integrată mecanic, care include toate subsistemele funcţionale ale sistemului descris; 

- se generează energie electrică de curent continuu 24 V şi alternativ 230 V/50 Hz de la un 

subsistem energetic (2), de tip neintreruptibil, bazat pe surse de energie regenerabilă eoliene şi 

fotovoltaice, precum şi un electrogenerator cu combustibil lichid fosil sau ecologic, care împreună 

cu o microcentrală dotată cu invertor de putere alimentează întregul ansamblu şi încarcă bateria de 

acumulatori de back-up care garantează caracterul neintreruptibil al sistemului; 

- se asigură comunicaţii complexe pentru sistemul izolat atât în exterior cât şi în interior prin 

intermediul unui subsistem de comunicaţii (3) pentru voce şi date, cu sau fără fir, format din 

comunicaţii de tip GSM, Ethernet, Wi-Fi şi de satelit; 

- se asigură securitatea de frontieră a obiectivului deservit cu un subsistem de monitorizare şi 

securitate perimetrală (4) format dintr-un sistem de televiziune cu circuit închis care prezintă şi 

înregistrează activitatea traficului din obiectiv 24/7 şi un sistem format din nişte senzori 

perimetrali, cu sau fără fir, de tip activ sau pasiv, care asigură securitatea perimetrală a obiectivului 

vizat; 
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- se supraveghează medical personalul cheie pentru funcţionarea în bune condiţiuni a obiectivului, 

precum şi alţi subiecţi care necesită atenţie medicală cu ajutorul unui subsistem de monitorizare ai 

parametrilor vitali (5) format din nişte senzori purtabili pentru: ECG, poziţia fizică a corpului uman 

şi poziţia geografică prin GPS, oximetrie, pentru stabilirea gradului de oxigenare al sângelui, 

temperatură corporală şi ritm respirator; 

- se asigură iluminatul local al obiectivului şi necesarul de apă curentă cu un subsistem de 

echipamente auxiliare (6), format dintr-un sistem de iluminat perimetral şi un sistem de pompare 

şi filtrare a apei de consum; 

- se gestionează permanent, atât local, de catre operator, cât şi la distanţă funcţionarea ansamblului 

de sisteme cu generarea de alarmări şi rapoarte referitoare la starea sistemelor sau subiecţilor 

monitorizaţi cu un subsistem de management IT (7), incluzând un subsitem SCADA pentru 

controlul sistemului energetic, al celui de monitorizare perimetrală şi al echipamentelor auxiliare, 

integrat funcţional cu controlul subsistemelor de comunicaţii , monitorizare CCTV şi 

monitorizarea parametrilor vitali. 

2. Sistem modular tip container autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare 

perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare caracterizat prin 

aceea că este alcătuit dintr-un subsistem energetic (1), care cuprinde un bloc generator eolian (2), 

un bloc de panouri fotovoltaice (3), un bloc de regulatoare pentru panourile fotovoltaice şi 

generatorul eolian (4), un banc de baterii (5), un electrogenerator (6), un bloc microcentrală cu 

invertor de putere (7) şi un bloc panou de conectare la reţeaua de 24 V cc sau 230 V ca/50 Hz (8) 

a diverselor utilităţi, un subsistem de comunicaţii (9) care preia toate comunicaţiile interne şi 

externe de voce şi date ale ansamblului şi obiectivului vizat, având în compunere un controlor de 

comunicaţii (10), un sistem Ethernet (11), un bloc de comunicaţii prin satelit (12), un sistem de 

comunicaţii Wi-fi (13), şi un sistem GSM (14), un subsistem de monitorizare şi securitate 

perimetrală (15) pentru protecţia obiectivului format dintr-un sistem de televiziune închisa (17) cu 

funcţionalitate şi înregistrare 24/7 şi niţte senzori perimetrali (18), de orice tip constructiv, cu sau 

fără fir, activi sau pasivi, care transmit împreună cu sistemul de televiziune închisă informaţia la 

ansamblul de control perimetral (16), un subsistem de monitorizare medicală a parametrilor vitali 

(19) pentru subiecţii umani esenţiali pentru funcţionarea obiectivului şi alţi pacienţi, având în 

compunere un bloc centralizator de monitorizare a funcţiilor vitale (20) care concentrează 

informaţiile de natură medicală provenite de la dispozitivele mobile de monitorizare a parametrilor 

vitali cu un bloc de monitorizare ECG (21), un bloc de senzori pentru poziţia corpului uman cu 

detectarea eventualelor poziţii anormale (cazuţi la pământ) şi nişte senzori GPS (22) pentru 

detectarea amplasării subiectului în teren, un bloc de senzori de oximetrie (23) pentru stabilirea 

nivelului de oxigenare a sângelui, un bloc de senzori de temperatură corporală (24) şi un bloc de 

senzori pentru ritmul respirator (25), un subsistem de echipamente auxiliare (26) pentru iluminarea 

perimetrală a obiectivului cu un sistem de iluminat (27) şi pomparea apei curente cu o pompă (28) 

printr-un filtru (29), un sistem integrator de monitorizare şi control cu management IT (30) al 

ansamblului de servicii oferite, alcătuit dintr-un  bloc SCADA (31) pentru controlul subsistemului 

energetic (1), al subsistemului de monitorizare perimetrală (15) şi al celui de echipamente auxiliare 

(26), şi un sistem IT cu consolă operator (32) pentru integrare funcţională, generare de rapoarte şi 
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externalizare de informaţii de stare şi control pentru sistem, un container (33) de tip maritim, 

trasportabil rutier, în care sunt ambalate pentru transport şi amplasate funcţional toate subsistemele 

ansamblului de servicii. 

 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 Invenţia se referă la o metodă şi un mod de realizare pentru un sistem modular container 

autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat 

taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare. Soluţia compactată mecanic într-un container 

maritim şi rutier pentru transport şi amplasare funcţională a sistemului, asigură o structură robustă, 
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rezistentă la intemperii şi solicitări mecanice pentru un ansamblu de servicii tehnice de tip 

energetic, comunicaţii, monitorizare şi securitate, supraveghere medicală a parametrilor vitali 

pentru subiecţi umani şi facilităţi auxiliare de iluminat şi furnizare de apă potabilă, totul sub 

controlul unui sistem integrat SCADA şi management IT pentru supraveghere funcţională locală 

şi la distanţă a ansamblului compact de servicii. Structura modulară a ansamblului oferă 

posibilitatea configurării acestuia funcţie de serviciile solicitate într-un anume context, iar 

scalabilitatea sistemului permite dezvoltarea pe orizontală a capacităţii modulelor de acelaşi tip 

pentru a asigura creşterea disponibilităţii unui anume serviciu solicitat intensiv într-o anume 

conjunctură. 
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3.7. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica 

 

Cu experienta acumulata in faza de cercetare, proiectare si realizare a prototipului si pe 

baza modificarilor si documentelor rezultate din experimentarea acestuia, se  trece la elaborarea 

documentatiei de analiza tehnico-economica. 

Astfel, se poate demara intocmirea unui studiu de evaluare a performantelor sistemului 

atat din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere al potentialilor clienti. In acest 

sens a fost intocmit un chestionar care vizeaza toate categoriile de clienti prin prisma 

variantelor constructive.  

Se pot lua in calcul mai multe destinatii spre care putem indrepta spre utilizare produsul 

final: 

Varianta 

constructivă 

01 02 03 04 05 

Destinatie Sistem suport 

de nivel 

regional 

Sistem 

suport de 

nivel 

judetean 

Sistem 

suport de 

nivel 

municipal 

Sistem 

suport de 

nivel 

urban 

Sistem 

suport 

pentru 

comunitati 

mici si 

izolate 

Panouri 

solare cu 

controler de 

încărcare 

hibrid 

2 kW 2 kW 1 kW 1 kW 480 W 

Generator 

monofazat 

5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 5 kVA 

Centrală de 

putere 

(invertor) 

6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA 

Baterii 

acumulatori 

Pb 

1000 Ah/24 V 1000 

Ah/24 V 

1000 

Ah/24 V 

800 Ah/24 

V 

160 

Ah/24V 

Generator 

eolian cu 

1000 W - - - 1000 W 
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controler de 

încărcare 

Număr 

bacuri ale 

bateriei 

2 2 2 2 2 

Tensiune 

baterie 

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Capacitate 

baterie, 

acumulatori 

Pb 

1000 Ah 1000 Ah 1000 Ah 800 Ah 160 Ah 

Comunicatie GSM 3G+4G, 

Satelit, WI-

FI,  Ethernet 

GSM 

3G+4G, 

Satelit, 

WI-FI,  

Ethernet 

GSM 

3G+4G,  

WI-FI,  

Ethernet 

GSM 3G,  

WI-FI,  

Ethernet 

WI-FI,  

Ethernet 

Securitate 

perimetrala 

CCTV,  

Senzori de 

prezenta 

CCTV,  

Senzori de 

prezenta 

Senzori 

de 

prezenta 

Senzori de 

prezenta 

- 

Monitorizare 

parametri 

vitali 

ECG, BR, 

pozitie, 

Oximetrie 

ECG, BR, 

Oximetrie 

BR, 

pozitie, 

Oximetrie 

pozitie, 

Oximetrie 

- 

 

Varianta constructivă 06 07 

Destinatie Sistem verificare 

parametrii critici in 

caz de dezastru 

Sistem monitorizare 

perimetrala 

Panouri solare cu controler de 

încărcare hibrid 

480 W 480 W 

Generator monofazat 5 kVA 5 kVA 
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Centrală de putere (invertor) 6 kVA 6 kVA 

Baterii acumulatori Pb 160 Ah/24V 160 Ah/24V 

Generator eolian cu controler 

de încărcare 

1000 W 1000 W 

Număr bacuri ale bateriei 2 2 

Tensiune baterie 24 V 24 V 

Capacitate baterie, 

acumulatori Pb 

160 Ah 160 Ah 

Comunicatie WI-FI,  

Ethernet 

- 

Securitate perimetrala CCTV CCTV+Senzori 

Miscare 

Monitorizare parametri vitali 

(Parametrii critici : debite, 

cantitate de precipitatii, 

alunecari de teren) 

Multitudine de 

senzori pentru 

monitorizarea 

parametrilor critici 

- 

 

Varianta 1: Sistem suport de nivel regional 

Reprezinta varianta completa, sistemul continand toate sistemele auxiliare de monitorizare, 

si varianta de energizare maxima : 

- 8 Panouri fotovaltaice 

- Turbina eoliana 

- Generator pe benzina 

- Acumulatori totalizand 1000 Ah 

Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 114.115 euro 

 

Varianta 2: Sistem suport de nivel judetean 

 

Reprezinta o varianta la care pastram sistemul de energizare in varianta lui maxima 

(panouri fotovoltaice, turbina eoliana, generator pe benzina, capacitate mare de stocare de 
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energie), pastram multitudinea de senzori perimertrali si sistemul complex de telecomunicatii, 

optand pentru reducerea complexitatii sistemului de bio-monitorizare. 

Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 98.978 euro 

 

Varianta 3: Sistem suport de nivel municipal 

 

La aceasta varinata se reduce din capacitatea de producere de energie a sistemului, 

reducem din capacitatile de comunicatii ale acestuia renuntand la capacitatea de transmitere de 

date prin intermediul satelitului (sistemul fiind conceput sa fie la o distanta relativ mica de 

localitati, lucru care implica si o acoperire GSM a locatiei, nevoia de transmisie de date prin 

intermediul satelitului devenind inutila). 

Se pastreaza o complexitate medie a senzorilor de bio-monitorizare si se pastreaza 

sistemul de telecomunicatii si transmisii de date prin intermediul GSM. 

La sistemul descris se renunta si la camerele de supraveghere, fiind considerat suficient 

sistemul de senzori perimetrali care vor asigura o verificare a perimetrului taberei. 

 Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 77.709 euro 

 

Varianta 4: Sistem suport de nivel urban 

 

Aceasta varianta a fost gandita cu scopul de a asigura o producere de energie la nivel 

mediu comparativ cu varianta maxima posibila, sa poata asigura o retea de telecomunicatii in 

zona taberei, sa poata oferi o minima bio-monitorizare si sa poata asigura o integritate 

perimetrala cu ajutorul senzorilor. 

 Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 62.272 euro 

 

Varianta 5: Sistem suport pentru comunitati mici si izolate 

 

Varianta minima din punct de vedere al energizarii, gandita doar sa poata asigura un 

necesar minim de energie si telecomunicatii. Acesta este modelul constructiv de baza de la care 

se poate face orice imbunatatire asupra sistemului. 

Acest model pastreaza un minim al sistemului de energizare si un minim necesar pentru 

telecomunicatii bazat doar pe o transmisie GSM. 

Se renunta de asemenea la intregul sistem de securitate si supraveghere cat si la sistemul 

de bio-monitorizare. 

 Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 56.511 euro 
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Varianta 6: Sistem verificare parametrii critici in caz de dezastru 

 

Varianta gandita pentru monitorizarea si alarmarea in caz de depasire a unor parametrii 

critici. Sistemul pastreaza un minim de energizare pentru a putea sustine o multitudine de 

senzori si un sistem complet de senzori si camere de supraveghere. Cu ajutorul acestor 

echipamente putem monitoriza zone critice in care depasirea numitor valori poate avea 

rezultate catastrofale (depasirea unor debite poate avea ca rezultat inundarea unor zone locuite, 

la fel si alunecarea unui versant sau depasirea cantitatii de precipitatii). 

Datorita mobilitatii si autonomiei sistemului, acesta poate fi transportat cu usurinta in 

zonele critice si poate monitoriza parametrii critici, el putand fi relocat de cate ori este nevoie 

fara a necesita montarea si pierderea sau deteriorarea de senzori. 

Sistemul de comunicatii complex asigura comunicatiile sistemului cu autoritatile, lucru 

care poate adauga timp pretios la evacuarea sau luarea de masuri pentru prevenirea dezastrului. 

 Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 57.468 euro 

 

Varianta 7: Sistem monitorizare perimetrala 

 

Varianta a carui scop este monitorizarea vizuala a unor locatii greu acesibile cu scopul 

asigurarii securitatii acestora sau monitorizarii traficului sau activitatilor desfasurate in zona 

aleasa. 

Varianta constructiva dispune de un sistem minim de energizare, sistemul de 

monitorizare cu ajutorul camerelor si un sistem de comunicatii pentru transmitera datelor. 

Varianta constructiva aleasa pentru realizarea modelului experimental este formata din 

sistemul de baza care contine un minim necesar pentru energizare : 

- Turbina eoliana 

- 2 Panouri fotovoltaice 

- Generator pe benzina 

- Invertor, regulator de incarcare, baterii pentru stocarea energiei, panou de control. 

 

La aceasta varianta, considerata ca fiind o varianta minima pentru energizare, in scopul 

testarii functionalitatii si a capacitatii acesteia s-au adaugat sistemele de telecomunicatii si de 

supraveghere perimetrala cat si sistemul de bio-monitorizare. 

In acest fel am putut testa si sistemele conexe, pentru realizarea unui model experimental 

care depaseste varianta minima in care acesta poate fi construit. 

 Varianta de baza este un model constructiv la care sistemul de energizare este scalabil el 

putand fi oricand modificat in cazul in care se doreste cresterea potentialului de energizare sau 

modificarea destinatiei modelului pentru a realiza si un alt scop (in cazul in care se doreste mutarea 

sistemului intr-o zona indepartata de localitati si apare necesitatea de a pastra functionalitatea 
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sistemului de comunicatii sa poate adauga antena si modemul satelit, sau in cazul in care dorim sa 

realizam o monitorizare biometrica sau securizarea perimetrala, se pot adauga usor modulele 

necesare realizarii acestui lucru) 

 Varianta aleasa este de departe cea mai buna optiune, datorita faptului ca putem realiza in 

conditii optime testele necesare tuturor subansamblelor care alcatuiesc sistemul. Sistemul de 

energizare chiar daca e in varianta lui minimalista, are toate componentele unui sistem cu 

capacitate de energizare mai mare. El contine si turbine prezenta pe sistemele cu capacitate mai 

mare si panourile fotovoltaice si bateriile pentru stocarea energiei. 

Putem realiza testarea invertorului si modulului de incarcare solar si deci putem vorbi de 

un test complet a instalatiei de energizare. La toate acestea putem adauga si prezenta in sistem a 

celorlalte subansamble : 

- Modulul de telecomunicatii in variante complete 

- Modulul de supraveghere video si perimetral in variant complete 

- Modulul de monitorizare al parametrilor biometrici in variant complete. 

Rezultatele testelor efectuate pe acest sistem minimalist care totusi contine modulele de 

baza ale sistemului de energizare si toate modulele sistemelor adiacente, ne arata ca un sistem la 

care pe viitor se vor adauga component suplimentare : panouri fotovoltaice si baterii pentru 

stocarea de energie, va fi complet functional si va pastra acceasi mobilitate si functionalitate ca si 

acest sistem ales. 

Aceasta varianta a fost estimata la un pret in euro cu TVA de 134.764 euro 

Pornind de la Studiul de fezabilitate se pot concluziona urmatoarele: 

1. Se propune realizarea unui sistem inovativ de management, alimentare si monitorizare care 

sa rezolve integral cerintele tehnice de alimentare cu energie, monitorizare si comunicatie pentru 

taberele de refugiati sau alte destinatii insulare temporare, conform legislatiei in vigoare, in mai 

multe variante constructive, fiecare asigurand nevoile specifice fiecarui grup de posibili utilizatori, 

datorita scalabilitatii si adaptabilitatii solutiei. 

2. In urma prospecatrii pietei s-a dovedit faptul ca produsul este singurul de acest tip din tara 

prin complexitatea sa si aportul de cunoastere si tehnologie de ultima generatie inglobate in sistem, 

in cadrul fiecarui subansamblu, precum si prin modul de interconectare si de interoperabilitate.  

3. La realizarea ansamblului s-a tinut seama de factorul uman si de ergonomia intr-un pachet 

care sa fie usor de utilizat dar si usor de asamblat, avand in vedere faptul ca sistemul este mobil si 

ca trebuie amplasat in conditii de stres, de catre operatori care nu au neaparat o pregatire deosebita 

in acest domeniu. Astfel, pentru montare este nevoie de 2 operatori care pot efectua aceasta actiune 

in 5 ore. 

4. Variantele constructive asigura acoperirea oricarei situatii de urgenta, la orice scara. 

5. Planul financiar detaliat in studiul de fezabilitate, tine cont de nivelul estimat al vanzarilor 

pe toata perioada de operare a proiectului, de ratele de actualizare ale fluxurilor de lichiditati iar 
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amortizarile si revenirile datorate activitatilor comerciale rezultate in urma implementarii 

proiectului se incadreaza in limite admisibile. 

6. Indicatorii financiari calculaţi prezintă valori favorabile. Valorile calculate sunt următoarele: 

valoarea actualizata netă după implementare –VANF/C 6,046,824  lei,  rata internă de rentabilitate 

– RIRF/C 50.62%, investiția se recuperează în 1.48 ani din beneficii nete curente neactualizate și 

in 1.12 ani din beneficii nete operationale actualizate.  

In continuare se gaseste chestionarul privind evaluarea produsului final in diversele variante 

constructive. 

Pe baza rezultatelor ce se vor obtine, se va realiza configuratia finala a prototipului. 

ABORDAREA MANAGERIALA A SIGHAB 

 

Va propun o metodologie SWOT pentru a aborda unitar si complet variantele constructive 

SIGHAB, pentru a genera un chestionar de trimis către potențialii beneficiari/specialiști, pentru 

completarea si particularizarea problematicii. Abordarea manageriala a problemei este necesara 

pentru formarea idei necesarului si existentului pe direcția variantelor constructive dorite. 

Caracteristicile și utilitatea analizei SWOT  

Datorită faptului că variantele constructive posibile pentru SIGHAB si gama de utilizatori 

variază semnificativ în ceea ce privește modul de organizare in urgente, topologia 

amplasamentului (întreprindere, platforma) si nivelul de pregătire, experiența practica si 

familiarizarea personalului cu răspunsul la situațiile de urgenta, analiza SWOT (puncte forte, 

puncte slabe, oportunități, obstacole) a fost aleasă ca o modalitate de planificare și coordonare. 

Acest instrument oferă o imagine a structurilor interne și externe, a rolurilor și relațiilor dintre 

acestea și determină decizii orientate spre un obiectiv strategic folosind un cadru managerial 

sistematic. Punctele forte și punctele slabe se referă la chestiunile asupra cărora organizația are 

control, în timp ce oportunitățile și obstacolele se referă la factorii externi, de risc și de mediu 

asupra cărora organizația are control redus sau deloc. Analiza oportunităților și obstacolelor oferă 

o perspectivă asupra viitorului problemei. 

Puncte forte Puncte slabe 

Oportunități Obstacole 

 

Chestionar pentru analiza SWOT  

Întrebările care urmează fac parte dintr-un chestionar pentru specialiștii/beneficiarii SIGHAB in 

diverse variante constructive. Acesta, împreună cu discuțiile și interviurile, formează punctele 

analizei SWOT prezentată mai jos, al cărei scop este de a identifica următoarele:  

• necesitățile de training în cadrul instituțiilor (personal special de intervenție, personal) pentru 

utilizarea SIGHAB 
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• scenariile de intervenție/evacuare specifice existente in unitate si adaptate pentru transportul, 

descărcare si montarea instalației SIGHAB 

• complementări interne și externe pentru componentele din variantele constructive SIGHAB 

 

Cuprins chestionar: 

1. INFORMAȚII DESPRE OBIECTIVUL VIZAT (TABĂRĂ, ETC) 

 Planurile obiectivului 

 Bugetul alocat pentru energizarea, supraveghere teritorială, monitorizarea personal, 

comunicații, etc 

 Legislație de reglementare intervenție/evacuare in domeniul vizat 

 Punctele tari si slabe ale obiectivului in ceea ce privesc scenariile de amplasare si 

demontare SIGHAB 

 Rata antrenamentelor, planul acestora si structura personalului antrenat 

 Altele 

2. PUNCTE FORTE ȘI PUNCTE SLABE ALE OBIECTIVULUI 

Enumerarea punctele forte și apoi a punctelor slabe în ceea ce privește folosirea echipamentului 

SIGHAB.  

 Care este structura de bază a obiectivului unde urmează sa fie amplasat SIGHAB pentru a 

se determina varianta constructiva potrivita cu facilitățile sale de baza: 

o Energizare (rețea, electrogenerator, solar, eolian) 

o Comunicații (GSM 3G-4G, WI-FI, Ethernet, Satelit, ETC) 

o Supraveghere teritoriala (CCTV, senzori perimetrali) 

o Monitorizarea personal (funcții fiziologice de baza: ECG, BR, poziție etc) 

o Auxiliare (pompe de apa, etc) 

 În ce măsură exista, pentru facilitatea respectiva, necesitați care corespund facilitaților 

oferite de SIGHAB 

 Cum este organizata actual activitatea de intervenție/evacuare in cadrul obiectivelor unde 

trebuie amplasat SIGHAB 

 Ce training se desfășoară sau este planificat în prezent pentru dezvoltarea competențelor 

personalului de intervenție/evacuare si cum ar trebui modificat ca sa includă SIGHAB 

 Cât timp și câți bani a/ar cheltuii beneficiarul pentru activitățile si materialele tradiționale 

echivalente implementării SIGHAB 

 Ce planuri de investiții aveți?  

 Exista experiența anterioara in implementarea obiectivelor unde ar putea fi utilizat 

SIGHAB (tabere, etc)?  
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 Altele 

 

1. Oportunități și obstacole cu care se confruntă obiectivul 

Enumerați oportunitățile și apoi obstacolele cu care se confruntă obiectivul  în ceea ce 

privește implementarea SIGHAB:  

 Cum privește forul decizional in achiziționarea SIGHAB schimbările in domeniul 

intervenției/evacuării și planurile de finanțare în următorii ani. Oportunitate sau 

obstacol?  

 Considerați calitatea informației și a infrastructurii de comunicare ca fiind o 

oportunitate sau un obstacol?  

 Sunt oportunitățile de training pentru personalul care se ocupă de intervenție/evacuare 

adecvate provocărilor societății bazată pe informație? 

  Are conducerea obiective în ceea ce privește instruirea pentru situații de urgenta sau 

alte situații deservite de SIGHAB  în următorii ani?  

 Care este gradul de similitudine intre planurile de intervenție/evacuare pentru mai 

multe obiective de interes din aceeași ramura? 

2. Varianta constructiva oportuna  

Va rugam sa alegeti varianta constructiva SIGHAB oportuna a fi achizitionata si 

numarul de bucati aferent. 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Produs Pret 

Euro cu 

TVA 

Numar 

de bucati  

1 Sistem suport de nivel regional 114.115  

2 Sistem suport de nivel judetean 98.978  

3 Sistem suport de nivel municipal 77.709  

4 Sistem suport de nivel urban 62.272  

5 
Sistem suport pentru comunitati mici si izolate 

56.511  

6 

Sistem de monitorizare al parametrilor critici in caz 

de dezastru 

57.468  

7 Sistem monitorizare perimetrala 134.764  
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3.8. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB – schemele mecanice si electrice de la ICPE 

 

Planul calitatii  
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Plan de management, calitate, mediu si santatea si securitatea muncii  
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Fisa analiza proiect  
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Proiect electric container 
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Proiect electric dulap  
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Proiect   mecanic 
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3.9. Elaborare caiet de sarcini 

 

In continuare este prezentat caietul de sarcini final.  
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http://www.itu.int/ITU-T/index.html
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=imt-advanced&lang=en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=imt-advanced&lang=en
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 Omosun Yerima, Aru Okereke Eze, Ihekweaba Gozie - Fundamentals of Vsat Installation; 
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Chichester. 

 Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni 

peste 1 kV în instalatiile electrice, PE 101. 

 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumator cu tensiuni 
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 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems,   EN  

50160/2008. 

 N. Golovanov ș.a, Consumatori de energie electrică – 

Materiale.Aparate.Instalații.Măsurări – Editura AGIR, București, 2009 

 Adel A. H., "Comparative study of performances of photovoltaic/thermal solar air 

collectors", Energy Conversion & Management 
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its role in a design decision support tool for building professionals”, Renewable Energy 

 Benghanem M., Maafi A., “Data acquisition system for photovoltaic systems performance 

monitoring”, IEEE Trans. Instrument. Meas. 

 SR EN 50160:2011 – Caracteristici ale tensiunii în reţele electrice de distribuţie;  

 SR HD 472 S1:2002 + SR HD 472 S1:2002/A1:2002 – Tensiuni nominale ale reţelelor 

electrice de distribuţie publică de joasă tensiune;  

http://www2.widener.edu/~rpj0001/courses/ENGR647/ClassNotes%20/LECT13.pdf
http://www2.widener.edu/~rpj0001/courses/ENGR647/ClassNotes%20/LECT13.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-S.2278-2013-PDF-E.pdf


456 
 

 SR CEI 61836:2006 - Sisteme de conversie fotovoltaică a energiei solare. Termeni şi 

simboluri;  

 SR EN 62446:2010 – Sisteme fotovoltaice de conectare la reţea. Prescripţii minime pentru 
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 SR CEI/TS 62257-6:2010 – Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride 
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înlocuire;  

 SR EN 61724 (CEI 61724):2006 – Monitorizarea calităţilor de funcţionare a sistemelor 

fotovoltaice. Recomandări pentru măsurarea, transferul şi analiza datelor;  

 SR CEI/TS 62257-7-1 - Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de 

mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 7-1: Generatoare – Panouri fotovoltaice;  

 SR EN 50438:2008 – Prescripţii pentru conectarea micro-generatoarelor în paralel cu 

reţelele electrice publice de distribuţie de joasă tensiune;  

 Legea energiei electrice nr. 123/2012;  

 Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;  
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 Ord. ANRE nr. 128/2008 - Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, revizia I;  
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 Ord. ANRE nr. 51/2009 – Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes 
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 Ord. ANRE nr. 25/2010 (NTE 009/11/00) – Regulament general de manevre în instalaţiile 
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 Normă tehnică ANRE - Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public 

pentru centralele electrice fotovoltaice, ediţia în vigoare; Cod: MND–ITI-TE-019 ed.2  

 NTE 002/03/00 – Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, 

comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor;  

 PE 116/94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;  

 PE 126/82 – Regulament de exploatare tehnică a echipamentelor electrice din distribuţia 

primară. 
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 Elias Kyriakides A Next Generation Alarm Processing Algorithm Incorporating 
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