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REZUMAT. Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic - CITT a inceput cercetarile privind 
modernizarea echipamentelor complementare din sistemul antigrindina in anul 2000 printr-o colaborare cu 
Universitatea Tehnica a Moldovei din Chișinău in cadrul Programului de cooperare tehnico-știinţifică ”MOLDOVA” 
și au continuat cu cercetări doctorale și cu fonduri europene.În lucrare se prezintă o parte din rezultatele obţinute 
în Proiectul transfrontalier RO-BG MIS ETC 166, ”Monitorizarea riscurilor în zona Dunării în timpul situaţiilor de 
urgenţă”. 
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ABSTRACT. University of Craiova, Innovation and Technology Transfer Centre - ITTC began research on 
complementary equipment modernization of anti-hail system in year 2000 through a collaboration with the 
Technical University of Moldova from Chisinau in the scientific-technical cooperation program "Moldova" and 
continued with doctoral research and European funds. The paper presents some of the results achieved in cross-
border Project RO-BG MIS ETC 166, ”Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”. 
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1. INTRODUCERE 

Sistemul informatic antigrindină este un ansamblul 
de componente hardware, software, proceduri, strate-
gii, activităţi şi oameni reunite şi organizate pentru a 
prelucra date legate de combaterea căderilor de 
grindină, în vederea îndeplinirii sarcinii de reducerea/ 
eliminarea pagubelor provocate de căderile de grindină 
şi realizării unor performanţe măsurabile prin criterii 
stabilite [4].  

În figura 1 s-a prezentat la nivel de concept 
structura sistemului informatic antigrindină. 

Sistemul informatic propus se bazează foarte puţin 
pe tehnica actuală şi urmăreşte o îmbunătăţire şi 
eficientizare a activităţilor domeniului de combatere 
a căderilor de grindină. 

În cadrul proiectării și realizării sistemului infor-
matic antigrindină s-au avut în vedere următoarele 
principii de bază [1],[2],[3].  

● abordarea global modulară; 
● criteriul eficienţei economice; 
● orientarea spre utilizatori; 
● asigurarea unicităţii datelor; 
● antrenarea beneficiarului la realizarea sistemului; 

● soluţie generală, independentă de cea actuală; 
● posibilitatea de dezvoltare ulterioară. 
 

 
 

Fig. 1. Sistemul informatic antigrindină. 
 

La realizarea acestui sistem au fost analizate 
sistemele antigrindină existente, principiile şi meto-
dele utilizate, sistemele informatice utilizate pentru 
activitatea de combatere a căderilor de grindină şi 
astfel s-a putut crea o imagine globala asupra proble-
mei ce trebuie rezolvată şi s-a particularizat pentru 
situaţia de faţă. 
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Fig. 2. Componentele sistemului informatic. 
 

2. STRUCTURA SISTEMULUI 
INFORMATIC INTEGRAT DE 
MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR 
ANTIGRINDINĂ 

Sistemul informatic integrat de monitorizare a 
activităților din sistemul antigrindină conceput în 
cadrul Proiectului MIS ETC 166 cuprinde două 
subisteme (fig. 2) [5],[6]. 

– subsistemul pentru luarea deciziei de lansare; 
– subsistemul pentru asistarea deciziei de lansare. 
Sistemele informatice pentru asistarea deciziei 

(SIAD) sunt sisteme informatice complexe cu rol de 
modelare şi simulare a unor acţiuni, sisteme ce oferă, 
pe lângă evaluarea rezultatelor acţiunilor respective, 
cea mai bună decizie într-o situaţie dată în funcţie de 
criteriile stabilite. Astfel de sisteme informatice sunt 
alcătuite dintr-un sistem de gestiune a bazelor de 
date, dintr-un sistem de comunicare între suporturile 
informatice şi dintr-un sistem de rezolvare a pro-
blemelor ce impun luarea unei decizii. Subsistemul 
pentru luarea deciziei de lansare se adresează exclusiv 
unităţii centrale de comandă. Sistemul este un GIS 
multifuncţional care poate să ajute personalul unităţii 
centrale de comandă asupra deciziilor ce trebuie 
luate în situaţii limită. Pentru ca timpul scurs între 
momentul ultimului update al norilor şi timpul pentru 
comanda de tragere să fie cât mai scurt este necesară 
integrarea multor mărimi astfel încât operatorul să 
aibă cât mai multă informaţie comasată într-un 
„ecran”. Principalele straturi de informaţie - mărimi 
de intrare sunt legate de: evoluţia norilor, relieful şi 
zonele cultivate, unităţi de lansare, raza de acţiune a 
unităţilor de lansare, a unităţilor centrale de comandă, 
ariile acoperite şi elementele organizatorice. 

Situaţia noroasă a regiunii protejate este foarte 
importantă, intervenţia va avea loc numai dacă radarul 
meteo semnalează prezenţa grindinii sau riscul de 

apariţie al acesteia. În figura 3 este prezentat un front 
noros pentru România (fig. 3.a) şi Oltenia (fig. 3.b). 

În figura 4 sunt prezentate în mod simbolic su-
prafeţele cultivate ce trebuie protejate, reprezentate 
prin poligoane rectangulare de diverse culori: verde, 
albastru, galben, portocaliu, roşu, simbolizând tipul 
fiecărei culturi (pomi fructiferi, viţă de vie, grâu, 
porumb, etc.); coordonatele unităţii centrale şi unită-
ţilor de lansare sunt reprezentate prin buline (cifre) 
şi respectiv buline roşii (stea). Raza de acţiune a 
rampelor de lansare este şi ea importantă, de ase-
menea este evidenţiată şi zona pe care o acoperă o 
unitate centrală. Drumurile de acces şi tipul acestora 
(agricole, judeţene, naţionale, europene) sunt evi-
denţiate pentru o intervenţie promptă în cazul unei 
avarii. 

Principala ieşire a acestui subsistem o reprezintă 
decizia operatorului. Punctul local decis este accesat 
prin intermediul unei aplicaţii care face legătura spre 
subsistemul pentru asistarea deciziei de lansare. 

Partea hardware este reprezentată de calculatorul 
şi perifericele pe care GIS-ul operează. Astăzi, acest 
lucru ar putea fi un server centralizat - calculator 
care rulează sistemele de operare, un desktop PC sau 
un AppleMacintosh. Computerul poate funcţiona în 
mod izolat sau într-o configuraţie de reţea. 

Principalele componente hardware sunt prezen-
tate în figura 5. 

Principalele componente software [8] necesare 
realizării subsistemului pentru asistarea deciziei de 
lansare sunt reprezentate de: 

– software GIS; 
– software baze de date; 
– OS Software; 
– software de reţea. 
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a) b) 
 

Fig. 3. Exemplu de evoluţie a norilor în România şi în zona Olteniei. 
 

 
 

Fig. 4. Reprezentare simbolică a GIS-multifuncţional. 
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Fig. 5. Arhitectura hardware subsistemului pentru asistarea 
deciziei. 

 
Dintre principalele funcţii şi caracteristici ale 

subsistemului pentru luarea deciziei de lansare se 
menționează: 

● furnizează suport pentru asistarea deciziei în 
cazul problemelor nestructurate sau semistructurate; 

● asistă decidentul în raţionamentele efectuate, 
fără înlocuirea acestuia; 

● furnizează asistenţa în toate fazele procesului 
decizional; 

● flexibilitatea, în sensul realizării cu uşurinţă, de 
către utilizator, a adăugării, modificării, ştergerii etc. 
elementelor problemei analizate; 

● îmbunătăţeşte eficacitatea procesului decizional; 
● decidentul are controlul în orice etapă a 

procesului decizional aferent problemei respective; 
● furnizează asistenţă pentru decizii independente, 

cât şi interdependente; 
● se bazează pe modele, date şi cunoştinţe; 
● poate fi folosit şi ca un instrument de învăţare 

de către decidenţii mai puţin experimentaţi; 
● interacţiunea cu utilizatorul este uşoară, rapidă 

şi eficientă; 
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● dispune de facilităţi sporite de modelare şi ana-
liză; 

● poate asista decidentul indiferent de stilul care 
trebuie folosit pentru adoptarea deciziei. 

3. CONCLUZII 

În perioada 2011-2014 s-a derulat Proiectul 
transfrontalier RO-BG MIS ETC 166 cu titlul „Joint 
Risk Monitoring during Emergencies in the Danube 
Area Border” [7]. Unul dintre obiective a fost con-
ceperea si realizarea sistemului de monitorizare a 
informatiilor necesare pentru controlul şi funcționa-
rea eficientă a echipamentelor din structura unităților 
antigrindină. Sistemul rezultat în urma cercetărilor 
are o parte hardware și o parte software care au fost 
prezentate în detaliu în lucrarea [4]. În lucrarea de 
față s-a prezentat numai subsistemul pentru asistarea 
deciziei de lansare a rachetelor. 

Ne-am propus să prezentăm această lucrare la 
SINGRO 2014, organizat la Chișinău, având în vedere 
colaborarea dintre Universitatea din Craiova și Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău în 
domeniul sistemelor antigrindină, care poate fi un 
model de colaborare în activitatea de cercetare. 
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