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REZUMAT. Protecţia mediului înconjurător împotriva poluării, constituie un domeniu prioritar pentru ţările din 
Uniunea Europeană, cât de altfel şi pentru ţările din întreaga lume. Strategia comunitară privind mediul 
înconjurător se bazează pe integrarea politicii de mediu în cadrul politicilor sectoriale ale Uniunii Europene, 
acordându-se o atenţie specială măsurilor de prevenire a poluării. Una din metodele cele mai folosite o 
constituie aceea a prevenţiei şi control strict al factorilor care concură la poluarea mediului. Reprezentând o 
activitate de bază în gospodărirea integrată a apelor, monitoringul calităţii acestora a devenit în prezent un 
instrument indispensabil evaluărilor spaţio-temporale privitoare la tendinţele de evoluţie a concentraţiilor şi 
încărcărilor de poluanţi, a celor legate de încadrarea în criterii şi obiective de calitate, amortizarea poluărilor 
accidentale la nivel local şi regional, cât şi în contextul transfrontalier.   

Cuvinte cheie: monitorizare, indicatori de monitorizare, senzori şi traductoare, software de aplicaţie. 

ABSTRACT. Environmental protection against pollution, is a priority for the European Union countries, as well 
as for countries around the world. Community policy on the environment is based on integration of 
environmental policy into sectoral policies of the European Union, with special attention to measures for 
pollution prevention. One of the most used methods is the prevention and strict control that the factors that 
contribute to environmental pollution. Being a basic activity in integrated water management, quality 
monitoring has become at present an indispensable tool to space and temporal assessments regarding the 
evolution tendencies of concentrations and loads of pollutants, those related to compliance with the quality 
criteria and objectives, depreciation of accidental pollution at local and regional level as well as in cross-border 
context. 

Keywords: monitoring, monitoring indicators, sensors and transducers, application software. 

1. ASPECTE GENERALE REFERITOARE 
LA MONITORIZAREA APELOR UZATE 
GENERATE DE INDUSTRIA TEXTILĂ 

Un sistem de monitorizare şi control al apelor 
uzate din industria textilă, trebuie să asigure realiza-
rea următoarelor obiective:  

Reducerea costurilor prin: a) menţinerea perma-
nentă a resurselor de producţie în condiţii de operare 
optime; b) maximizarea disponibilităţii echipamentelor 
datorită facilităţilor de mentenanţă şi diagnosticare; 
c) rezolvarea tuturor cerinţelor de manevră, prin 
aceasta integrându-se perfect în conceptul de mana-
gement al companiei. 

Menţinerea calităţii: un sistem de monitorizare 
şi control răspunde în timp real tuturor cerinţelor 
procesului şi, în special, în fazele sale cele mai 
rapide şi sofisticate şi, de asemenea, reduce timpii de 
staţionare, atât ca frecvenţă cât şi ca durată;  

Operare facilă: un astfel de sistem poate fi uşor 
de înţeles şi manevrat, asigurând şi asistenţa opera-
torilor de proces în intenţia lor de maximizare a 
producţiei. 

Protecţia mediului: sistemul este fiabil şi sigur 
datorită utilizării componentelor hardware şi software 
testate, propuse în cadrul proiectului realizat, şi este 
capabil să depăşească situaţii excepţionale. 

Protecţia investiţiei pe termen lung: fiind un sistem 
în arhitectură deschisă, bazat pe standarde internaţio-
nale, poate fi dezvoltat pe toată durata ciclului de viaţă 
a instalaţiilor. 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 
MONITORIZĂRII APELOR UZATE  

Reprezentând o activitate de bază în gospodărirea 
integrată a apelor, monitorizarea calităţii acestora a 
devenit în prezent un instrument indispensabil eva-
luărilor spaţio-temporale privitoare la tendinţele de 
evoluţie a concentraţiilor şi încărcărilor de poluanţi, 
a celor legate de încadrarea în criterii şi obiective de 
calitate, amortizarea poluărilor accidentale la nivel 
local şi regional, cât şi în contextul transfrontalier 
româno-bulgar.   

O strategie viabilă în dezvoltarea programelor de 
monitorizare naţionale şi/sau transnaţionale  trebuie 
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Dr. ing. Raluca Maria AILENI 
INCDTP – Bucureşti 
 

Domeniu de activitate: cercetator în domeniul tehnologiei informaţiei în inginerie industrială. Este coordonator şi 
membru în echipe de cercetare la proiete naţionale/internaţionale. A publicat în calitate de autor o carte şi peste 50 
de articole ştiiţifice în reviste naţionale/internaţionale şi în volume de lucrări ale conferinţelor 
naţionale/internaţionale. 
 

CS III ing. Razvan SCARLAT 
INCDTP – Bucureşti  
 

Absolvent al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie. Activitate: de elaborare 
proiecte de cercetare în domeniul textil, realizarea de materiale textile cu proprietăţi igenico-funcţionale superioare, 
realizarea de structuri textile tricotate cu caracteristici conductive. A publicat, în calitate de autor sau coautor, 3 cărţi 
şi peste 30 de articole în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale/naţionale. Este coautor 
în cadrul a 2 brevete de invenţie. 
 

CS III mat. Mihai STAN 
INCDTP – Bucureşti  
 

Absolvent al Facultăţii de Matematică-Mecanică, specialitatea Mecanica fluidelor. A publicat peste 70 de lucrari 
ştiinţifice, a avut în responsabilitate un număr de peste 7 lucrări de cercetare în cadrul programelor Relansin, Calist, 
Crosstexnet. Coautor a 2 cărţi. 
 

CS III dr.ing. Ioana Corina MOGA  
SC DFR Systems SRL, Bucureşti 
 

Este absolventă a Facultăţii de Energetică, fiind şefă de promoţie. A urmat apoi cursuri de master şi doctorat în 
domeniul protecţiei mediului. A finalizat studii de post-doctorat pe specializarea Epurare ape uzate, în 2013. Este 
director cercetare-dezvoltare în cadrul DFR Systems SRL. A publicat, în calitate de autor sau coautor, 3 cărţi şi 
peste 50 de articole în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale/naţionale. A contribuit la 
implementarea a peste 10 contracte de cercetare. A depus 4 cereri de brevet de invenţie pentru care a obţinut premii 
şi distincţii la saloane internaţionale de inventică, 2 cereri concretinzându-se în brevete. 
 
 
 
 


