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RAPORTUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC SCURT 
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1. Rezumatul etapei  
1.1. Cadrul cercetării 

Proiectul işi propune să obţină o tehnologie informatică, aplicabilă la nivel naţional, 
pentru caracterizarea multicriterială a probelor microbiologice de apă potabilă, precum si a celor 
fizico-chimice, în vederea monitorizării în timp real a calităţii apei. De asemenea, în cadrul 
proiectului sunt proiectate şi realizate module hardware şi software, destinate colectării în timp 
real, măsurării, stocării, transmiterii şi vizualizării  securizate a datelor numerice ale parametrilor 
fizico-chimici ai apei potabile. Ele vor permite implementarea acestei tehnologii la operatorii de 
apă potabilă  şi la autorităţile naţionale de monitonitorizare a calităţii apei, fără a modifica baza 
materială a acestora. 

Tehnologia  informatizata are in vedere doua directii de dezvoltare a proiectului: 
1.pornind de la procedurile de control al parametrilor microbiologici impuşi la monitorizare 
conform Legii nr. 458/2002 (r1), republicată în 2011,  implementarea acestor module va asigura 
un management unitar al calităţii apei potabile. Se va putea crea o reţea informatică la nivel 
naţional, accesibilă prin Internet, având ca noduri operatorii de apă potabilă şi un centru naţional 
de coordonare. 
2.se va implementa un nou concept, util în  tratarea contaminărilor microbiologice accidentale: 
posibilitatea de a efectua determinări de parametri microbiologici (tipul bacteriilor patogene, cu 
risc ridicat pentru sănătatea umană) şi fizico-chimici utilizând si un modul electronic portabil, 
autonom energetic,  amplasat “la faţa locului”, care transmite  wireless datele către serverul 
operatorului de apă potabilă. Datele generate la nivelul serverului operatorului sunt transmise 
către serverul autorităţii, unde se va vizualiza în timp real, sub formă grafică, evoluţia în timp a  
decontaminării.  

Analiza probelor de apă presupune două abordări principale: cea de laborator, unde 
analizele microbiologice  si fizico chimice sunt conforme cu procedurile existe, iar raportările 
către autoritatea de monitorizare se pot face in conformitate cu tehnologia propusă în cadrul 
prezentului proiect şi cea din cazul contaminărilor accidentale,  în care analiza microbiologica  a 
apei se poate face, rapid, la locul contaminării, cu tehnici automate de tip vision, analizandu-se 
imagini obţinute pe baza de markeri moleculari, iar analiza parametrilor fizico-chimici se face cu 
modulul electronic portabil conceput pentru măsurarea parametrilor fizico-chimici favorizanţi  
(de exemplu temperatura, oxigen, azot) în caz de contaminare. In acest scop se va proiecta şi 
realiza un  modul electronic portabil, cu microprocesor, pentru achiziţie date multicanal, pentru 
preluarea valorilor numerice de la traductorii dedicaţi. Modulul va fi conceput pentru consum 
low power, capacitate mărită de stocare a datelor, implementând metode hardware de 
antialiasing. El va fi proiectat pentru două tipuri de conectivitate: conectivitate locală ( laptor sau 
desktop PC), prin interfaţă RS232 şi conectivitate la distanţă (RF şi un gateway către GPRS). 
Modulul software dedicat va augmenta caracteristica de consum low-power.  
 Tehnologia este sustinută  şi de un modul software care implementează un sistem informatic 
distribuit de tip client-server, având urmatoarele funcţii: crearea şi administrarea bazelor 
relaţionale de date; crearea rapoartelor; transferul datelor între serverele operatorilor de apă şi 
serverul autorităţii naţionale.  
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Se va realiza în cadrul proiectului şi un modul software pentru crearea unui site web de 
afişare a datelor, pentru accesul liber al populaţiei la informaţia de mediu, conform DC 
90/313/EC.  
 
1.2. Obiectivele proiectului  
Obiectivul general al proiectului constă în realizarea tehnologiei informatice aplicabilă la nivel 
naţional, pentru caracterizarea multicriterială a probelor de apă potabilă, precum  şi a  modului 
electronic portabil, autonom energetic, care transmite  wireless datele de la senzori către serverul 
operatorului de apă potabilă. 
O1. Analiza stadiului actual şi a reglementărilor în domeniu  şi fundamentarea soluţiilor 
constructive ale instrumentaţiei hardware şi software;  
O2. Elaborare tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei;  
O3. Realizare şi implementare module software şi hardware  de monitorizare informatizată a 
parametrilor  apei potabile; 
04. Testări pentru validarea în conditii de laborator a tehnologiei de monitorizare; 
05  Diseminare rezultate. 
Pentru atingerea obiectivelor menţionate, sunt parcurse două etape:  
Etapa 1: Elaborare studii,  tehnologie  de monitorizare informatizată şi realizare modul 
electronic portabil cu software dedicat  
Etapa 2: Proiectare, realizare şi implementare module software de monitorizare informatizată a 
parametrilor microbiologici ai apei potabile si testare în condiţii de laborator a tehnologiei de 
monitorizare informatizată 
 
1.3. Obiectivele Etapei 1 (2017) 
OE1.1- Studiu  privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional 
OE1.2.-Studiu tehnic de analiză a soluţiilor 
OE1.3-Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene 
OE1.4.-Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile 
OE1.5.-Modul electronic portabil şi software dedicat 
OE1.6.-Două comunicari ştiinţifice, Pagina WEB a proiectului  
 
1.4. Descrierea activităţilor  
Activităţile desfăşurate în cadrul Etapei 1 a proiectului au condus la elaborarea tehnologiei 
informatice aplicabilă la nivel naţional, pentru caracterizarea multicriterială a probelor de apă 
potabilă, precum  si la realizarea modului electronic portabil, autonom energetic, care transmite  
wireless datele de la senzori  fizico chimici către serverul operatorului de apă potabilă. 
Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate în cadrul Etapei 
1, din planul de realizare al proiectului. De regulă, rezultatele acestor activităţi se regăsesc ca 
atare în livrabilelor etapei.  
Activitate A1.1.: Elaborare studiu  privind managementul calităţii apei potabile la nivel 
naţional 
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE 
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA –ECOIND: Studiu de specialitate privind analiza 
reglementărilor la nivel naţional în domeniul managementului apei 
Activitate.A1.2.: Elaborare studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare 
informatizată a parametrilor microbiologici ai apei 
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII: Studiu tehnic privind particularităţile 
procesului de monitorizare a parametrilor microbiologici ai apei potabile şi arhitectura 
elementelor de monitorizare informatizată a acestora 
Activitate A1.3.: Elaborare studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene 
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Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE 
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND: Studiu de specialitate pentru identificarea / 
selectarea metodelor cele mai moderne de analiză a interacţiilor de tip ligand-receptor. 
Activitate A1.4.: Elaborare tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor 
microbiologici ai apei 
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII:  
-Elaborare tehnologie de analiză automată a  imaginilor  2D ale probelor microbiologice, de 
înregistrare, transmitere la distanţă, obţinere de rapoarte şi vizualizare 
-Definire arhitectură de pregătire control parametri şi transmitere date de monitorizare; 
-Elaborare lista preliminară de instrumentaţie  
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE 
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND: Descriere proceduri de control pentru 
verificările curente, în conformitate cu reglementările în vigoare, elaborare metodologie de 
analiză imunofluorescentă a bacteriilor patogene cu risc ridicat pentru sănătatea umană din probe 
de apă potabilă 
Activitate  A.1.5.: Diseminare rezultate 
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII 
-Realizare şi actualizare pagină Web pentru promovarea proiectului 
-Analiza rezultate obţinute şi identificare rezultatele publicabile. 
-Sustinere comunicare la o conferinţă ştiinţifică  
Activitati Partener (P1) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE 
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND: 
-Susţinere comunicare la o conferinţă ştiinţifică 
Activitate A.1.6.: Realizarea modulului electronic portabil şi software-ului dedicat 
Activitati Coordonator (CO) - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII 
Proiectare şi realizare modul electronic portabil, cu microprocesor, pentru achiziţie date 
multicanal şi software dedicat 
 
2. Rezultatele etapei  
Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul Etapei 1 a proiectului, sunt constituite de 
următoarele livrabile: 
L1- Studiu  privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional, livrabil pentru  
Activitatea 1.1  
L2-Studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor 
microbiologici ai apei, livrabil pentru  Activitatea 1.2  
L3-Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene, livrabil pentru  Activitatea 
1.3  
L4-Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile 
( inclusiv Lista cu instrumentaţia necesară validării tehnologiei de monitorizare) şi Descriere 
proceduri de control pentru verificarile curente privind calitatea apei destinată consumului 
uman, in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Elaborare metodologie de analiză  , 
livrabil pentru  Activitatea 1.4  
L5-Două comunicări ştiinţifice: “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale 
Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ” si ”Detection of 
waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique” şi Pagina web 
 livrabile pentru  Activitatea 1.5 
L6- Produs ME Modul electronic portabil şi software dedicat livrabil pentru  Activitatea 1.6  
Pentru activitatea de predare s-a realizat, conform instrucținilor UEFISCDI, prezentul document, 
Raport tehnico-ştiinţific de etapă, precum si  6 Rapoarte tehnico- ştiinţifice pentru activităţi, care 



Contract  79PED/2017 

 5

reprezintă o sinteză a acestor livrabile. Raportul de etapă se regăseşte pe pagina de internet a 
proiectului.  
 
3. Descrierea ştiinţifică şi tehnică  

În continuare, se descriu succint, tehnic şi ştiinţific, obiectivele şi rezultatele obţinute în 
cadrul Etapei 1 a proiectului, prezentate detaliat, în livrabilele mai sus enunţate. 
L1- Studiu  privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional, livrabil pentru  
Activitatea 1.1,   a analizat reglementările la nivel naţional  şi internaţional în domeniul 
managementului apei (Directiva Cadru pentru Apa (2000/60/EC), Directiva 98/83/CE, Directiva 
(UE) 2015/1787, Legea nr. 458 din 8 iulie 2002, republicată în 2011 (M.O.nr.875 din 12 
decembrie 2011) şi modificată/completată cu Ordonanţa nr.22 din 3 septembrie 2017),  tipurile 
de monitorizare, parametrii de monitorizare, valorile admisibele şi frecvenţele relevante de 
prelevare a probelor. 

Avînd în vedere obiectivele proiectului BIOWATER şi ca urmare a studiului realizat, s-
au selectat 3 specii bacteriene patogene, cu risc ridicat pentru sanatatea umana: Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa şi Legionella sp., pe baza cărora să se elaboreze metodologia de 
analiza imunoflorescentă, planificată pentru cercetarile urmatoare. Selectarea acestor bacterii s-a 
facut avînd în vedere atât impunerile legislative actuale privind calitatea apei destinată 
consumului uman, cît şi tendintele la nivel mondial privind monitorizarea parametrilor 
microbiologici care pot afecta sănătatea umană. 
L2-Studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a parametrilor 
microbiologici ai apei, livrabil pentru  Activitatea 1.2  

Studiul realizat în cadrul activităţii A1.2. prezintă, alături de obiectiv şi domeniul abordat, 
situaţia pe plan mondial şi national a abordărilor referitoare la procesul de monitorizare a calităţii 
apei potabile,  particularităţile procesului de monitorizare , arhitectura elementelor de 
monitorizare informatizată, factorii propuşi să primească informaţiile şi modul lor de utilizare, 
precum şi un capitol concluziv unde sunt prezentate soluţiile propuse a se implementa în cadrul 
prezentului proiect.  
 Prezentarea situaţiei pe plan mondial s-a concretizat într-o  documentare analitică a 
instrumentaţiei hardware şi software specifică controlului parametrilor fizico chimici, respectiv 
microbiologici care se monitorizează în managementul apei potabile. 
  Au fost prezentate caracteristicile tehnice şi funcţionale ale urmatoarelor categorii de 
produse hardware(staţionare şi portabile) de monitorizare parametri fizico chimici, respectiv 
microbiologici: analizoare şi senzori (analogi, digitali şi smart) de pH, de temperatură, de 
conductivitate (prin contact, non- contact, rezistivi), de oxigen dizolvat în apă, de conţinut total 
de oxigen, de oxido-reducere, de măsurare a concentraţiei de CO2, de clor, de dioxid de siliciu, 
de amoniu şi nitraţi, de turbiditate, de conductivitate, electrozi de referintă, senzori 
multiparametrici, sisteme multiparametrice pentru analiza apei, cu funcţii de stocare şi transmisie 
la distanţă, staţii mobile de monitorizare apă, staţii automate de prelevare probe apă, controllere 
digitale multiparametrice, aparatura de laborator pentru laboratoare microbiologice şi chimice, 
microscoape. 

S-au analizat produsele unor firme internaţionale consacrate, multe din ele 
comercializându-şi produsele şi pe piaţa naţională: SyScom, Evitronic, Hanna Instruments, 
Libelium, Leika, Nengshy analytical sensors ltd. 

O altă categorie de produse hardware analizate tehnic şi funcţional în cadrul studiului a 
fost cea a modulelor wireless,  produse care intră în arhitectura de configurare a demonstratorului 
care face obiectul prezentului proiect. Au fost prezentate produsele firmelor: AMBER wireless 
GmbH. Laird Technologies, CORONIS, Nordic Semiconductor, Texas Instruments ,  
MICROSEMI , TELIT.  

Produsele software descrise în cadrul studiului sunt aplicaţii software şi biblioteci de 
programe pentru videoinspecţia şi analiza imaginii, utile pentru determinările parametrilor 
microbiologici ai apei potabile:  EBImage, CELL PROFILER, Camellia Library, CImg Library,  
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Magick++ Library, Adobe Generic Image Library GIL, Simd Library, VIPS,  LTI Library  
Image Apprentice . 

Capitolul privind arhitectura elementelor de monitorizare informatizată a fost la rândul lui 
structurat în două subcapitole principale: arhitectura elementelor de măsurare şi vizualizare, care 
evidenţiază instrumentaţia care se va folosi în cadrul proiectului pentru  achiziţia imaginilor 
probelor microbiologice şi respectiv, arhitectura uneltelor software de măsurare şi vizualizare 
care prezintă  funcţiile de analiză şi procesare a imaginilor digitale utile în determinările 
microbiologice precum şi organigramele pentru pachetul de programe software care se vor 
realiza în etapa următoare de derulare a proiectului. 

Au fost prezentate elemente de analiză şi procesare a imaginilor digitale, precum şi 
caracteristicile mediului de dezvoltare software NI Vision de la National Instruments şi ale 
Bibliotecii de programare OpenCV. 

 Au fost prezentate studii de caz pentru probe microbiologice puse la dispozitie de 
ECOIND folosind Vision Assistant.  

Într-un alt subcapitol al studiului au fost descrise modalităţi de  transmitere wireless la 
distanţă a datelor, cu prezentarea cerinţei de consum energetic redus impusă de specificaţiile 
proiectului.  
L3-Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene, livrabil pentru  Activitatea 
1.3  

În cadrul acestui studiu preliminar au fost caracterizate principalele moduri de interacţii 
dintre celule, tipurile de comunicare intercelulară, dar şi tipurile de receptori celulari implicaţi în 
comunicarea intercelulară şi mecanisme de comunicare celulară. 
Au fost caracterizate mai multe tipuri de receptori prezenţi la nivel celular, printre care amintim: 
 Receptori intracelulari (receptori cuplaţi cu hormoni steroizi; hormoni cuplaţi cu hormoni 

retinoizi, receptorii hormonilor tiroidieni); 
-  citoplasmatici  
-  nucleari  

 Receptori legaţi de membrană – aceşti receptori utilizează celule pentru a transforma un 
semnal din exterior în răspuns celular ;  

- receptori ion-canal / ionotropici,  
- receptori metabotropici (cuplaţi cu enzime / kinaze, cuplaţi cu proteine G). 
Pentru identificarea interacţiilor de tip ligand-receptor a fost selectată metoda care se 

bazează pe reacţia antigen-anticorp (Ag-Ac).  
L4-Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile 
( inclusiv Lista cu instrumentaţia necesară validării tehnologiei de monitorizare), livrabil pentru  
Activitatea 1.4  
În cadrul A1.4. ECOIND a realizat Descriere proceduri de control pentru verificarile curente 
privind calitatea apei destinată consumului uman, în conformitate cu reglementările în 
vigoare şi a elaborat metodologie de analiză   

Metodologia de detecţie a bacteriilor patogene din apa potabilă elaborată se bazează 
pe reacţia antigen-anticorp (Ag-Ac). Vizualizarea complexelor antigen-anticorp s-a efectuat prin 
intermediul microscopiei de fluorescenţă. Astfel, prin cuplarea unei substanţe fluorescente cu 
anticorpi se obţin anticorpi fluorescenţi care se fixează pe antigenul omolog ce induc complexe 
imunofluorescente, observabile prin examinarea microscopică în lumină UV. 
S-au selectat 3 specii bacteriene patogene, cu risc ridicat pentru sănătatea umană: Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa și Legionella sp., pentru aplicarea metodologiei de analiză 
imunoflorescentă. Pentru tulpinile bacteriene luate în studiu în această etapă, şi anume: 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa s-au utilizat anticorpii: anticorpul policlonal anti – E. 
coli marcat cu FITC (Novus Biologicals, CO, USA) care absoarbe lumina incidentă la lungimea 
de undă ≤499nm şi emite în lumina verde şi respectiv, anticorpul monoclonal anti – P. 
aeruginosa marcat cu Alexa Fluor (Novus Biologicals, CO, USA) care absoarbe lumina 
incidentă la lungimea de unda 630-669 nm şi emite în lumina rosie. 
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Analiza microscopică s-a realizat utilizând atât microscopul cu inversie LEIKA DMi8, cât şi 
microscopul confocal LEIKA DM6 TCS SPE la o magnificaţie de 63X pentru cele două tipuri de 
markeri fluorescenţi (488 nm pentru E. Coli; 532 nm pentru P.aeruginosa), dar şi în lumina 
transmisă. Toate suspensiile bacteriene analizate în lumina transmisă au evidenţiat o prezenţă 
bacteriană robustă, ceea ce nu s-a întamplat în cazul utilizării apei distilate (proba martor) în 
locul suspensiilor bacteriene. 
Analiza tulpinii bacteriene pure E.coli în lumina transmisă (Figura a), precum şi în fluorescenţă 

specifică (Figura b) pentru fluocromi emitenţi în lumina verde (500-529nm) prin microscopie 
fluorescentă FITC Magnificaţie de 63X 

 
Analiza tulpinii bacteriene pure Pseudomonas aeruginosa în lumina transmisă (Figura c), 

precum şi în fluorescenţă specifică (Figura d)  pentru fluorocromi emitenţi în lumina roşie (630-
669nm) prin microscopie fluorescentă AlexaFluor647. Magnificaţie de 63X 

Microscop Leika DMi8, 63x 
a 

b Microscop Leika DMi8, 63x 
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Specificitatea anticorpilor a fost pusă în evidenţă pentru o probă control negativ în care s-a 
utilizat bacteria gram-pozitivă Enterococcus faecalis care nu a fost recunoscută de niciun 
anticorp,în ciuda prezenţei robuste a bacteriilor în proba de analizat. 
Metoda de analiza imunofluorescentă s-a verificat prin analizarea unei suspensii bacteriene mixtă 
formată din tulpinile bacteriene pure E.coli si P.aeruginosa şi s-a observat că cele două tulpini 
bateriene sunt identificate specific în functie de anticorpii folosiţi.  

c 

d 

Microscop Leika DMi8, 63x 

Microscop Leika DMi8, 63x 



Contract  79PED/2017 

 9

  
Identificarea specifică a tulpinilor bacteriene pure  P. Aeruginosa si E.coli 
(microscopie fluorescenta AlexaFluor 647; imagine microscopie fluorescenta FITC) 
 

Suspensie bacteriană mixtă formată din tulpinile bacteriene pure E.coli şi P.aeruginosa 
(microscopie fluorescenta FITC si AlexaFluor 647. Magnificatie de 63X) 

În etapa următoare a proiectului, cercetările vor continua pentru identificarea bacteriilor 
Legionella pneumophila prin metodologia de analiză imunofluorescentă elaborata în cadrul 
etapei 1/2017 a proiectului.  
 În cadrul activitatii A1.4. INCDMTM a realizat tehnologia de monitorizare informatizată, 
care conţine următoarele direcţii de abordare distincte: identificarea parametrilor microbiologici 

Microscop Leika DM6 TCS SPE, 63x 
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in imagini digitale, achiziţionarea de la senzori a parametrilor fizico-chimici si transmiterea 
datelor către autoritatea contractantă. 
Tehnologia de prelucrare imagini microscopice a fost realizată folosind programul NI Vision 
Assistant. Tehnologie de măsurare a parametrilor microbiologici s-a efectuat pe studii de caz, 
puse la dispozitie de ECOIND (care au făcut obiectul Metodologiei descrise mai sus). 
Tehnologia de identificare a coloniilor de bacterii Pseudomonas Aeruginosa , folosind măşti 
de imagine 
Etapa nr. 1 Creare mască imagine , folosind NI Vision Assistant Fig. 1 

 
Fig. 1 

Etapa nr. 2 Mascare imagine microscopică , folosind NI Vision Assistant Fig. 2 

 
Fig. 2 

Tabelul nr. 1 conţine fişa film a operaţiilor de prelucrare a imaginilor microscopice şi Tabelul nr. 
2 conţine mascarea imaginii microscopice pentru evindenţierea zonelor de interes. 
Etapa 1         Tabelul nr. 1 
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Etapa 2          Tabelul nr. 2 

  

 

Fundalul imaginii este colorat în galben pentru a 
evidenţia zona de interes 



Contract  79PED/2017 

 12

Se obţin zonele de colonii cu bacteria Pseudomonas Aeruginosa. 
Tehnologia de identificare a coloniilor de bacterii E. Coli , folosind măşti de imagine 
 
Etapa nr. 1 Creare mască imagine , folosind NI Vision Assistant  Fig. 3 

 
Fig. 3 

Etapa nr. 2 Mascare imagine microscopică  Fig. 4 

 
Fig.4 

Tabelul nr. 3 conţine fişa film a operaţiilor de prelucrare a imaginilor microscopice 
Etapa nr. 1                   Tabel nr.3 
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Menţionăm că imaginea conţine doar colonii de bacterii E. Coli, care sunt evidenţiate prin 
imunofluorescenţă specifică.  
 
Tabelul nr. 4 conţine mascarea imaginii microscopice pentru evindenţierea zonelor de interes. 
Etapa nr. 2         Tabelul nr. 4 
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Fundalul imaginii este colorat în galben 
pentru a evidenţia zona de interes 

Se obţin zonele de colonii cu bacteria E.Coli. 
Descrierea tehnologiei de măsurare a parametrilor fizico- chimici ai apei potabile, care a 
fost realizată pentru toate categoriile de senzori achiziţionati în cadrul proiectului. 
Au fost realizate procedurile de calibrare pentru senzori, conform indicaţiilor firmei 
producătoare, folosindu-se soluţii de calibrare achiziţionate de la aceeaşi firmă. Pentru testarea 
funcţionării senzorilor au fost realizate programe software pentru placa cu microcontroler din 
componenţă. 
Rezultatele obţinute cu senzori care măsoară pH,ORP,Conductivitate şi Temperatura sunt 
prezentate mai jos Fig. 5 
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Conductivitate
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Fig. 5 

 
Alt set de determinări a fost efectual senzorii care măsoară pH,NO3 şi Temperatura . 
Rezultatele sunt prezentate mai jos Fig. 6 

Ph Milivolts

1.882

1.884

1.886

1.888

1.890

1.892

1.894

1.896

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

 
Temperatura

19.850

19.900

19.950

20.000

20.050

20.100

20.150

20.200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

 
pH

7.690

7.700

7.710

7.720

7.730

7.740

7.750

7.760

7.770

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

 
Fig.6 
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Descrierea tehnologiei de preluare date de la senzorii smart pe interfaţă RS 485 şi  
transmiterea datelor pe interfaţă RF către gateway  
Schema bloc pentru hardware achiziţie date de la senzori pe interfaţa RS485 este  este prezentată 
în Fig. 7 

 
Fig. 7 

Descrierea tehnologiei de transmisie a datelor în Radio Frecvenţă şi de comunicare la 
distanţă a datelor folosind o reţea de telefonie mobilă 
După ce datele achiziţionate de la senzori au ajuns în memoria procesorului care echipează placa 
de achiziţie şi transmitere date, se va forma mesajul de date conform protocolului standardizat 
MBUS. Mesajul va fi emis prin interfaţa serială RS 232 către cardul RF cu care este echipată 
placa. Acest card RF va emite în gama de frecvenţă 868 Mhz către gateway  Fig. 8 

 
Fig. 8 

Descrierea tehnologiei de preluare şi stocare date pe server dedicat  - Tabelul 5   
Software asociat paginii web destinaţie, către 
care este direcţionat mesajul, va recepţiona 
datele primite, va identifica zona de payload 
şi va distribui valorile numerice identificate 
către baza de date primară. Prelucrări 
ulterioare vor identifica datele specifice 
fiecărui senzor şi le va înregistra în bazele de 
date asociate. 
Se va implemeta un sistem distribuit prin 
care datele de pe serverul regional vor fi 
trimise către serverul naţional. Interfaţa de 
accesare şi raportare se va realiza prin 
tehnologie Web, sub forma unor site-uri, cu 
acces diferenţiat în funcţie de tipul de 
utilizator. 
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L5-Două comunicări ştiinţifice şi pagina Web a proiectului 
Cele doua comunicări ştiinţifice sustinute în conferinte sunt: 
1:INCDMTM Anca Atanasescu,Paul Nicolae Ancuţa,Sorin Sorea,Constantin Anghel,Dănuţ 
Iulian Stanciu “Conceptual Model of Computerized Nationwide Scale Multiparameter 
Monitoring System for Drinking Water Quality ”, International Conference of 
MECHATRONICS & CYBER-MIXMECHATRONICS “ICOMECYME”,September 7th-8th 
2017,Bucharest,Romania, publicat in “Proceedings of the International Conference of 
Mechatronics and Cyber-MixMechatronics – 2017”, pages 29..36, eBook ISBN 978-3-319-
63091-5, Softcover ISBN 978-3-319-63090-8, Series ISSN 2367-3370 
Articolul susţinut în conferinţă poate fi regăsit la următoarele link-uri : 
http://incdmtm.ro/icomecyme2017/index.php?page= 
http://www.springer.com/us/book/9783319630908 
Acelaşi articol a fost publicat şi în International Journal of Mechatronics and Applied 
Mechanics , nr. 1/2017 (www.ijomam.com), la paginile 154..158, eISSN:   ISSN 2559 - 6497 ,  
ISSN-L 2559 - 6497 ,  revista fiind inclusa in bazele de date Ebsco, SCOPUS si PROQUEST. 
2.ECOIND Mihai Niţă-Lazăr, Irina Eugenia Lucaciu, Cătălina Stoica, Alina Roxana 
Baciu”Detection of waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique”, 
4th World Congress and Expo on Applied Microbiology,November 29-December 01, 2017 
Madrid, Spain, ISSN 1948-5948,Vol. 9, Issue 6 
Articolul susţinut în conferinţă poate fi regăsit la următoarele link-uri 
https://microbiology.conferenceseries.com/speaker/2017/mihai-nita-lazar-national-research-and-
development-institute-for-industrial-ecology-ecoind-bucharest-romania 
https://microbiology.conferenceseries.com/2017/scientific-
program.php?day=2&sid=4057&date=2017-11-30 
Pagina web actualizată a proiectului se gaseste la www.incdmtm.ro/biowater. 
L6- Produs ME Modul electronic portabil şi software dedicat livrabil pentru  Activitatea 1.6  
Modulul electronic a fost proiectat şi realizat ca un modul electronic autonom energetic, portabil, 
care se amplasează “la faţa locului” şi care transmite wireless datele către serverul operatorului 
de apă potabilă.  Cu ajutorul modulului se preiau valori ale parametrilor  fizico-chimici de la o 
serie de senzori, amplasati in apele contaminate, fără a fi necesară prezenţa operatorului uman 
ulterior amplasării.  
Caracteristi tehnice şi funcţionale  

Microcontrollerul este de tip 430F5529, din familia cu consum redus MSP a firmei TI: 
a) capabilitatea de procesare a CPU: 
- arhitectura:  16 biti  
- viteza de lucru a CPU : maxim 25Mhz 
- mărimea memoriei de program : min. 128 KB, tip Flash, poate fi extinsă cu memorie de 
tip F-RAM sau card SD. 
- memorie de lucru RAM: min 8-KB cu reţinere 
- ceas de timp real, timer tip Watchdog ( oscilator RC separat ) 
b) interfeţe ale CPU 
 - porturi  I/O  disponibile pentru comenzi sau semnalizare 
 - interfeţe pentru comunicare periferică tip : UART, SPI, I2C. 
 - Convertor AD integrat cu următoarele caracteristici:  

 - număr de canale:   8 
 - rezoluţia:    12 bits 
 - timp de esantionare : 100Ksps 

c) gama tensiunilor de lucru ale CPU : 2 până la 3.6 V – poate fi asigurată cu o baterie de  tip 
D, cu lithium cu o capacitate de min 13Ah sau cu acumulator. 
 - MSP430F5529 fiind conceput special pentru aplicaţii cu consum redus, alimentate cu 
baterie, asigură o serie de regimuri de lucru diferite, cu consumuri diferite de putere. Aceste 
moduri sunt : Run, Idle, Sleep, Deep Sleep. 

http://incdmtm.ro/icomecyme2017/index.php?page=
http://www.springer.com/us/book/9783319630908
http://www.ijomam.com),
https://microbiology.conferenceseries.com/speaker/2017/mihai-nita-lazar-national-research-and-
https://microbiology.conferenceseries.com/2017/scientific-
http://www.incdmtm.ro/biowater
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 - Ca urmare, ăn regimul cel mai economic, consumul de putere este foarte scazut : 
  - 200 uA/Mhz  
  - 400 nA cu ceas de timp real şi calendar, în modul Sleep. 
d) Alte functii ale CPU 
- memorarea datelor: în funcție de cantitatea de date stocate, este posibilă alegerea unei 
soluții pentru extinderea capacitatii de stocare a microcontrolerului cu memorie externă (card 
SD sau F-RAM). 
În Figura 9 se prezintă vederea de jos a plăcii mainboard cu soclu baterie. 

 
Fig. 9 – Main board cu soclu baterie – vedere de jos 

În Figura 10 este reprezentată placa mainbord în vedere 3D  

 
Fig.10 
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Modulul RF este implantat pe o placă de adaptare RF BOARD. Această placă este de asemenea 
conectată la placa Main board.  
În Figura 11 este prezentată placa adaptoare pentru modulul RF. 

  
 Fig.11 

Pe aceeași placă cu microcontroler RF și alte componente adiacente este soclul antenei. Figura 
12a si Figura 12 b. 

                   
Fig.12 a) cu antena prin cablu prelungitor;   Fig.12  b) cu antena cuplata direct pe placa 
In figura 13 este prezentat modulul electronic portabil cu senzorii atasati. 

 
Fig.13 
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Organigrama pentru software modul electronic Main Board 
Organigrama este prezentată în Fig. 14. 

 
Fig.14 

4. Gradul de realizare a obiectivelor 
Rezultatele obținute au creat premizele finalizării în bune condiții a Etapei 1 a 

proiectului, ce a avut ca obiectiv general realizarea tehnologiei informatice aplicabilă la nivel 
naţional, pentru caracterizarea multicriterială a probelor de apă potabilă, precum şi a modului 
electronic portabil, autonom energetic, care transmite wireless datele de la senzori către serverul 
operatorului de apă potabilă. 

Pe baza celor prezentate anterior, considerăm că toate activitatile propuse în Planul de 
realizare al proiectului pentru Etapa 1 au fost realizate cu succes, iar obiectivele etapei au fost 
îndeplinite în totalitate. 
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5. Modul de diseminare a rezultatelor 
Rezultatele cercetărilor din cadrul Etapei 1 a proiectului au fost diseminate sub forma 

unor comunicări ştiintifice prezentate şi publicate la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale 
şi reviste, aşa cum au fost ele prezentate în livrabilul LA1.5. 
 
6. Concluziile etapei 
Principalele rezultate obţinute în cadrul Etapei 1 sunt: 
- Elaborarea Studiu privind managementul calităţii apei potabile la nivel naţional, livrabil 
pentru Activitatea 1.1 
- Elaborarea Studiu tehnic de analiză a soluţiilor de monitorizare informatizată a 
parametrilor microbiologici ai apei, livrabil pentru Activitatea 1.2 
- Elaborarea Studiu de detectare şi caracterizare a tulpinilor bacteriene, livrabil pentru 
Activitatea 1.3 
- Elaborarea Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai 
apei potabile ( inclusiv Lista cu instrumentaţia necesară validării tehnologiei de monitorizare) şi 
Descriere proceduri de control pentru verificarile curente privind calitatea apei destinată 
consumului uman, in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Elaborare metodologie de 
analiză , livrabil pentru Activitatea 1.4 
-Sustinerea a două comunicări ştiinţifice: “Conceptual Model of Computerized Nationwide 
Scale Multiparameter Monitoring System for Drinking Water Quality ” şi ”Detection of 
waterborne pathogenic bacteria using immunofluorescence technique” precum şi Pagina 
web livrabile pentru Activitatea 1.5 
- Realizarea Produs ME Modul electronic portabil şi software dedicat livrabil pentru 
Activitatea 1.6 
În concluzie, ca urmare a celor prezentate, se poate considera că obiectivele generale şi 
specifice ale Etapei 1 ale proiectului BIOWATER au fost îndeplinite în totalitate. 
 
 
decembrie 2017      DIRECTOR PROIECT, 

Dr.ing. Paul Nicolae Ancuţa 

 


