
INSTRUMENT ELECTROCHIMIC MULTI-ELECTROD PENTRU MONITORIZAREA GRADIENŢILOR  

 

Buletinul AGIR nr. 3-4/2020 ● august-decembrie 95 

 

CONTRIBUȚII  PRIVIND  CONCEPEREA DE 

ECHIPAMENTE COMPLEMENTARE PENTRU 

SISTEMUL ANTIGRINDINĂ DIN ROMÂNIA 

Dr. ing. Gheorghe MANOLEA1, Dr. ing. Alexandru NOVAC1,   

Dr. ing. Laurențiu ALBOTEANU1, Dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU1,  

Dr. ing. Ștefan-Marian NICOLAE1, Dr. ing. Sorin STEPAN2, Ing. Mihail SIMA3 

1 Universitatea din Craiova, Craiova, Romania,  2 Conestoga College, Ontario, Canada, 
3 SC Civitas SRL, Craiova, Romania 

REZUMAT. Se prezintă echipamentele realizate în cadrul unor cercetări doctorale și  cercetări contractuale, 

destinate sistemului național antigrindină. În fiecare caz, s-a pornit de la o problemă pentru care s-a găsit o 

soluție materializată într-un echipament funcțional. Unele dintre acestea  sunt utilizate în sistemul  antigrindină 

din România. Se menționează  constituirea  Grupului de Interes Economic,  entitate cu persoanlitate juridică,  

care reunește competențele a  opt instituții, în scopul  asigurării atribuțiilor Proiectantului General al Sistemului 

antigrindină. 
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ABSTRACT. It presents the equipment made within a doctoral research and contractual research, intended for 

the national anti-hail system. In each case, it started with a problem for which a solution was found materialized 

in a functional equipment. Some of them are used in the anti-hail system in Romania. Mention is made of the 

establishment of the Economic Interest Group, an entity with legal personality, which brings together the 

competencies of eight institutions, in order to ensure the attributions of the General Designer of the Anti-hail 

System.  
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1. INTRODUCERE 

Deși cercetările privind fenomenele  de producere 

a grindinei au fost inițiate în lume încă din 1933, deși 

sistemele antigrindină sunt utilizate începând cu a 

doua jumătate a secolului   XX, și s-au extins    în 

peste 30 de țări, deși prin anii ’50,  țăranii din sudul 

Olteniei povesteau  că „bulgarii trag cu rachete în 

nori”, iar viticultorii din Drăgășani trăgeau cu  

tunurile în norii aducători de grindină, insti-

tuționalizarea  acestui sistem în România s-a făcut 

târziu, abia în 1999 [6]. După un an, în 2000, s-a 

înființat Unitatea pilot care protejează și acum 

culturile de viță de vie din zona Valea Călugărească.  

Primul centru de comandă a fost organizat la 

Ploiești, iar primul operator antigrindină a fost 

Electromecanica Ploiești, componentă a Regiei 

Autonome „Arsenalul Armatei”, producătorul 

primelor  rachete antigrindină și a rampelor de lansare 

a acestora. 

În perioada respectivă, în urma unei vizite 

prospective  la Electromecanica Ploiești dar și a unei 

documentări ample în Republica Moldova, au fost 

inițiate cercetări interne, sub formă de Teze de 

doctorat,  apoi  cercetări susținute de guvern    [10]  

respectiv de  agenți economici  [9], legate de  echipa-

mentele complementare pentru sistemul antigrindină. 

În perioada 2011-2015 am beneficiat și de fonduri 

europene, în cadrul unui proiect transfrontalier [2]. 

În 2015 s-a înființat Proiectantul General al 

Sistemului Național  Antigrindină și de Creștere a 

Precipitațiilor, din care face parte și Universitatea din 

Craiova prin Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic 

CIIT, și are   rolul de a asigura competența științifică 

interdisciplinară în dezvoltarea acestui sistem 

Se poate spune că Sistemul antigrindină din 

România este una dintre „construcțiile” de după 1990, 

iar Universitatea din Craiova, prin Centrul de Inovare 

și  Transfer Tehnologic CITT, și-a adus o contribuție 

demonstrată de  prin exemplele de mai jos. 
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2. STRUCTURA SISTEMULUI 

ANTIGRINDINĂ DIN ROMÂNIA        
2.1. Structura teritorială 

Deși Unitățile de combatere a căderilor de 

grindină  (fig.1) se  află în diferite stadii de  devol-

tare, se poate spune  că, în prezent este acoperit 

întregul teritoriu al țării. 

 

 
 

Fig. 1. Structura teritorială a Sistemului antigrindină. 

 

     Unele dintre acestea au sau vor avea dezvolate 

activități specifice, corelate cu particularitățile 

zonelor în care funcționează, astfel încât Sistemul 

antigrindină din România, în ansmablul său, să 

reflecte complexitatea problemelor și să abordeze 

atât combaterea căderilor de grindină cât și 

stimularea precipitațiilor. De asemenea, în sistemul 

din România  să utilizeză atât rachetele antigrindină  

dar se are în vedere  și utilizarea tunurilor sonice, 

respectiv aviația pentru transportul substanțelor 

active (iodura de argint)  sau dronele pentru 

monitorizarea zonelor protejate. 

2.2. Structura organizatorică 

O Unitate de combatere este formată dintr-un 

Centru de comandă, care comunică cu un Centru 

Meteorologic, cu alte instituții, și cu unitățile locale 

de lansare a rachetelor antigrindină (fig. 2.) 

Centrul de Comandă are o organizare și dotare 

specifică pentru a permite desfășurarea activității 

unui număr de  persoane, urmărirea informațiilor 

primite de la Centrul meteorologic dar și de la 

unitățile locale de lansare a rachetelor antigrindină 

(fig. 3.)   

Unele dintre Centrele de comandă   sunt găzduite 

în clădiri special construite oferindu-se spațiile și  

echipamentele  necesare pentru  activitățile din 

perioadele active (aprilie - septembrie) dar și pentru 

activitățile de analiză, instruire, formare   desfășurate  

în extrasezon (octombrie - martie). 

 
 

Fig. 2. Structura organizatorică a unei Unități de combatere a 

căderilor  de grindină. 

 

 
 

         Fig. 3. Centrul de Comandă Drăgășani. 

 

 
 

 
 

Fig. 4.  Structura unei Unități locale de lansare a rachetelor. 

 

O unitate locală de lansare a rachetelor 

antigrindină (fig.4.) este echipată, de regulă, cu două 

rampe de lansare a rachetelor  și deservită de două 

persoane  timp de 24 de ore din 24. Echipamentele 

complementare   concepute de CITT Craiova sunt 

destinate activităților din unitățile locale. 
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2.3. Proiectantul General al Sistemului 

antigrindină 

În 2008, prin Legea 173 [7], se propune înființarea 

Proiectantului General al Sistemului Antigrindină 

(fig.5), ca persoană juridică română. Deși activitatea 

acestuia a fost realizată  de alte entități implicate, abia 

în 2015 s-a constitutit Grupul de Interes Economic – 

Proiectantul General al Sistemului Antigrindină, 

înregistrat la Registrul Comerțului în 16 septembrie 

2015. 

 

 
 

Fig. 5. Proiectantul General al SNACP integrat în Sistemul 

național antigrindină. 

 

Importanța acestei entități juridice este legată atât 

de activitatea  Sistemului antigrindină  cât și de 

faptul că este, pentru România, un exemplu de Grup 

de Interes Economic [12] funcțional. 

Universitatea din Craiova, prin Centrul de Inovare 

și Transfer Tehnologic CITT  a fost selectată, ca și 

celelalte instituții, în baza unei proceduri de evaluare a 

competențelor prin care s-au stabilit  și procentele de 

participare. În acest an, 2020, s-a actualizat 

reacreditarea  instituțiilor componente,  o dovadă că 

instituția juridică funcționează normal. 

3. ECHIPAMENTE COMPLEMENTARE 

SISTEMULUI ANTIGRINDĂ 

3.1. Sistem computerizat pentru 

monitorizarea stărilor dintr-o Unitate 

locală de lansare rachete antigrindină 

Prima colaborare cu  SC Electromecanica Ploiești  

din perioada 2001-2002 [4] a avut ca obiect realizarea 

unui sistem pentru monitorizarea stărilor rampelor, 

respectiv: poziția curentă a rampei, pozția în momentul 

tragerii, existența rachetelor în ghidaje, momentul de 

timp în care racheta a fost lansată  etc. După etapa de 

cercetare și testare a celor două module care  compun 

sistemul, CITT a livrat, la comandă, mai multe  

subansamble care au echipat rampele fabricate de 

Electromecanica Ploiești și montate  pe teren. 

 

 

 

 
 

Fig. 6. Modulele SLAVE și MASTER pentru monitorizarea 

stărilor  rampelor. 

 

 
 

Fig. 7. Sistemul de monitorizare modernizat. 

 

În urma discuțiilor purtate în  2019 cu fabricantul 

rampelor, SC Electromecanica Ploiești, s-au eliminat  

deficiențele constatate în exploatare și s-a  realizat o 

nouă variantă (fig.7), modernizată. 

3.2. Sistem de alimentare cu energie electrică,  

de la panouri fotovoltaice, a unităților de 

lansare a rachetelor antigrindină  

Cercetările au făcut obiectul  unei cercetări 

doctorale  [1] precum și a altor contracte finanțate. 

S-a plecat de la problema identificată împreună  cu 
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colegii de la Universitatea Tehnică a Moldovei (lipsa 

unei soluții economice pentru încărcarea bateriilor 

din unitățile locale izolate de lansare a rachetelor). 
 

 
 

Fig. 8. Soluția tehnică. 

 

 
 

Fig. 9. Sistemul montat la Unitatea locală  Criva, Dolj. 

 

S-a propus o soluție tehnică (fig.8),  pentru care 

s-a obținut un Brevet de invenție, și s-a realizat un 

model de  laborator  pe care s-au făcut multe veri-

ficări.  Experiența dobândită  ne-a permis realizarea   

unui  Sistem  complex montat (fig. 9)  în iulie 2019 

la Unitatea de lansare a rachetelor antigrindină  

Criva, situată la 6 km de Craiova.  Am găsit și un 

producător pentru sistemul fotovolatic, SPIACT 

Craiova, așa că, din punctul nostru de vedere, 

contribuția  Universității din Craiova este concretă și 

finalizată. 

3.3. Sitem de poziționare automată a 

rampelor de lansare a rachetelor 

antigrindină 

Din activitatea desfășurată în cadrul Proiectantu-

lui General a rezultat că  una dintre problemele care 

trebuie  rezolvată prin cercetare  se referă la pozi-

ționarea automată a rampelor care acum  se face  

manual. În acest context, s-au demarat cercetări 

interne [3] dar s-au accesat și fonduri europene [2]. 

A rezultat un sistem de poziționare modern, com-

petitiv. Pentru a demonstra funcționalitatea și 

performanțele acestuia, s-a realizat o Platformă 

experimentală (fig.10) care a fost prezentată, în data 

de  7 ianuarie 2014, fabricantului rampei de lansare, 

Electromecanica Ploiești, integratorul de echipa-

mente pentru Sistemul Național Antigrindină din 

România. Mai mult, această platformă-machetă 

poate fi   utilizată pentru instruirea operatorilor din 

sistemul antigrindină. 

 

 
 

Fig. 10. Macheta sistemului de poziționare automată a rampelor 

de lansare a rachetelor. 
   

Coordonatele  de tragere sunt transmise prin 
telefon de la Centrul de comandă,  recepționate de  

opeartorul local și introduse în sistem prin 
intermediul  unui Touch Screen. Operatorul  se află 

fie în adăpostul de tragere  fie în punctul tehnic, iar 
informația este transmisă  prin fir spre sistemul de 

acționare, montat pe rampă. În felul acesta s-a 
realizat un deziderat important: pe durata efectuării 

tragerii  operatorul uman să beneficieze de condiții  
de lucru sigure și normale. 

3.4. Telecomanda radio a   rampelor de  

lansare a rachetelor antigrindină 

Pentru eliminarea cablului prin care operatorul  

transmite comanda de poziționare a rampelor de 
lansare a rachetelor antigrindină s-a  demarat o 

cercetare doctorală  [4] pentru conceperea și 
realizarea unei telecomenzi radio. 

 

Telecomanda radio în banda de frecvență de 

2,4 GHz. Telecomanda folosește  două canale 

unilaterale de comunicație  radio (emițător-receptor) 

între microcontrolere de tip  Arduino, prin utilizarea 

modulelor de emisie-recepție NRF24L01 (fig. 12). 

Primul canal de comunicație transmite comenzi de la 
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operator la rampă, al doilea transmite operatorului 

date cu privire la rampă (poziție, prezență și tip 

rachete). 

Pentru introducerea comenzilor la emițător se 

folosesc butoane cu acționare momentană, contact 

normal închis, conectate între intrări ale micro-

controlerului și masă, și rezistențe „pullup” interne  

microcontrolerului Arduino. La apăsarea și la 

eliberarea unuia dintre butoanele telecomenzii 

emițătorul primului canal de comunicație radio 

transmite receptorului câte un mesaj ce cuprinde un 

anumit caracter care este interpretat la recepție de 

către microcontrolerul Arduino Mega. Impulsurile în 

cuadratură provenite de la encoderele de poziție ale 

motoarelor rampei sunt contorizate de microcon-

trolerul emițătorului celui de-al doilea canal de 

comunicație radio și sunt transmise la operator 

împreună cu informațiile cu privire la prezența și 

tipul rachetelor. În figura 12 este prezentat modelul 

experimental conectat la receptorul telecomenzii [4]. 

 

  
 

Fig. 11. Emițătorul telecomenzii 

 

 
 

.   Fig. 12. Modelul experimental conectat la receptorul  

telecomenzii. 

 

Telecomanda radio în banda de frecvență de 

433 MHz. O a doua variantă a telecomenzii (fig.13) 

a fost realizată cu module de emisie-recepție AS32-

DTU-100, care folosesc modulația LoRa. Acestea 

realizează legătura radio dintre un ecran tactil folosit 

de operator și un controler de tip PLC conectat la 

rampă, utilizând o frecvență din banda de 433 MHz 

[4]. 

Comenzile  introduse de către operator sunt 

grupate în trei pagini ale ecranului tactil: pozi-

ționarea manuală, poziționarea automată și lista 

evenimentelor produse. Sunt considerate evenimente 

poziționarea rampei din ecranul comenzilor 

automate, și lansarea rachetelor. Evenimentele sunt 

arhivate pe o memorie externă de tip SD card sau 

USB, atașată telecomenzii. În paralel cu ecranul 

tactil, comenzile pentru poziționarea rampei și 

lansarea rachetelor se pot introduce și de la un panou 

de comandă locală a rampei, conectat prin cabluri la 

controlerul PLC. Telecomanda prezintă facilitatea  

conexiunii la Internet, ceea ce face posibilă 

monitorizarea și controlul de la distanță a rampei 

utilizând un computer conectat la Internet. Accesul 

la telecomandă este protejat prin parolă și poate fi 

dezactivat de operatorul local. 
 

 
 

Fig. 13. Telecomanda cu ecran tactil și conectare la Internet 

3.5. Sistem informatic pentru monitorizarea  

rampelor de lansare a rachetelor 

antigrindină 

Implicarea noastră pentru  aplicarea în practică a 

soluțiilor  propuse ne-a permis să identificăm  și alte 

subiecte pentru cercetări doctorale sau finanțate din 

surse externe. Astfel, s-a constatat că , pentru 

conducerea eficientă a  procesului de combatere a 

căderilor de grindină sunt necesare foarte multe 

informații legate atât de echipamentele folosite 

(rampe, rachete, coordonate de tragere) cât și de  

realitatea din teren. Printr-o cercetare complexă, 

realizată parțial în cadrul  unei Tezei de doctorat  [5]   

dar și în Proiectul transfrontalier România-Bulgaria  

[2]  s-a propus un sistem informatic (fig.14), în care 

au fost integrate modulele Master și Slave realizate 

deja [9] și montatepe o parte din rampele fabricate 

de Electroecanica Ploiești. 

Trebuie menționat că rezultatul de bază al acestei 

cercetări l-a reprezentat partea software prin care se 

monitorizează activitatea dintr-o unitate locală dar 

asigură facilități  pentru luarea deciziilor  de către 

operatori, atât din unitatea locală cât și din centrul de 

comandă. 
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Fig. 14. Structura sistemului informatic  pentru monitorizarea 

rampelor de lansare a rachetelor  antigrindină. 

 

4. DESPRE EXTINDEREA SISTEMULUI 

ANTIGRINDNĂ ÎN OLTENIA 

Deși dezvoltarea Sistemului Național Anti-

grindină face parte din Strategia Ministerului 

Agriculturii și a Proiectantului General, din care face 

parte și Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic 

CITT Craiova, faptul că din 2016 Sistemul 

antigrindină s-a extins, progresiv, în județele 

Olteniei (Vâlcea, Dolj, Mehediniți, Olt) poate fi 

asociat și cu activitatea desfășurată la Universitatea 

din Craiova în acest domeniu. 

 În prezent, în județele din Oltenia sunt 

operaționale 19 unități locale de lansare a rachetelor 

antigrindină, din care 7 în județul Vâlcea (Dobro-

teasa, Mădulari, Orlești, Poboru, Sâmburești, 

Ștefănești, Șușani), 7 în județul Mehedinți (Pătule, 

Jiana, Rogova, Padina, Bălăcița, Oprișor, Corlate) și 

5 în județul Dolj (Portărești, Întorsura, Criva, 

Calopăr, Radovan) [11]. 

5. CONCLUZII 

Cercetările aplicative în inginerie pleacă, de 

regulă, de la o problemă tehnică, iar soluțiile găsite 

pot fi aplicate rapid și ușor dacă la elaborarea 

acestora se ține seama de existența unui potențial 

fabricant. 

Cercetările doctorale în inginerie au reprezentat 

și reprezintă un instrument funcțional și eficient 

pentru găsirea de soluții tehnice aplicabile în 

economie. 

Sistemul antigrindină din România a fost înființat 

în 1999, este funcțional și s-a extins în toată țara. În 

condițiile în care, în ultimii 30 de ani, au dispărut 

multe sisteme organizatorice, multe întreprinderi, 

sistemul antigrindină s-a dezvoltat și s-a consolidat. 

În România există cadrul legislativ pentru 

reunirea mai multor entități, cu competențe 

complementare, pentru atingerea unui obiectiv 

complex, de interes național, sub forma Gruplului de 

Interes Economic. 

Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare și 

Transfer Tehnologic CITT, prin activitatea de 

cercetare aplicativă și cercetare doctorală, a 

contribuit la conceperea, realizarea și aplicarea mai 

multor echipamente complementare activității de 

combatere a căderilor de grindină. 
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