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Caiet de sarcini 
Servicii de dezvoltare hardware 

Proiect Finanțat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Contract de finanțare nr. C16100000011861300005/07.05.2021 

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 

Titlu Proiect: BEE SMART, BEE HEALTY  

Servicii necesare: Servicii dezvoltare hardware 

COD CPV: 51611100-9 – Servicii de instalare de hardware 

30210000-4 Mașini de procesare a datelor (hardware) 

Buget disponibil: 134.800,00 lei fără TVA.  

Timp estimat de realizare: 1 an.  

Serviciile de dezvoltare hardware se vor realiza după identificarea, împreună cu 

cercetătorii, a parametrilor de bază pe care Stupii Smart dezvoltați vor trebui să-i monitorizeze. 

La finalul perioadei de implementare, prestatorul are obligativitatea furnizării seriei 0 de 

produse, dispozitive de Stupi Smart TRL 9, gata de montat în mediul operațional.  

Stupul Smart care este destinat identificării timpurii a nivelului de infestare cu Varroa 

destructor (boală care afectează grav stupii de albine) va fi echipat cu kituri hardware constând în 

varii senzori (temperatură, accelerometru, umiditate, sunet), cuplate cu dispozitive de recunoaștere 

a imaginii (convenționale, infraroșu, ultraviolete) care să permită identificarea din timp a 

paraziților pe corpul albinelor infestate în urma activității din afara stupului, care ajung să 

introducă în cuib acarienii.  

Una dintre procedurile experimentale asociate monitorizării nivelului varoozei implică 

utilizarea unei minicamere digitale și a unui dispozitiv electronic de comunicație (care să permită 

transmiterea de date către un server), prin intermediul căruia se vor înregistra cadre video și capturi 

foto ale trântorilor și lucrătoarelor sosite pe urdiniș, în momentul pătrunderii în incinta coloniei 

sau a părăsirii acesteia.  
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Utilizarea unui astfel de dispozitiv va permite centralizarea datelor foto-video într-un cont 

online de tip „cloud” de unde acestea urmează a fi preluate, prelucrate și interpretate prin mijloace 

software.  

 Concomitent cu monitorizarea foto-video, pe stupii experimentali se vor monta și senzori 

care să măsoare ceilalți parametrii necesari depistării din timp a albinelor infectate (temperatură, 

umiditate, sunet, vibrații). Primele prototipuri vor conține cât de mulți senzori și se vor putea 

introduce (chiar și unii de același tip, plasați în mai multe puncte strategice), urmând a fi eliminați 

cei considerați cu un grad scăzut de relevanță, până la rezultarea unui prototip non-intruziv și 

accesibil ca preț.  

Echipamentul va conține și unitate de transmitere a datelor, fie de tipul 3G care va permite 

o actualizare automatizată a datelor către server, fie prin intermediul wi-fi/bluetooth, caz în care 

echipamentul se va conecta la smartphone-ul utilizatorului pentru a sincroniza datele, local, cu 

acesta și, ulterior,pentru a se încărca pe serverul principal, în funcție de conectivitate. 

Decizia de utilizare a unei metode sau alteia de transmitere de date către server se va realiza 

ulterior, luând în considerare aspecte precum costul aparaturii – unde conexiunea 3G necesită un 

abonament sau un plan prepay de date -, calitatea semnalului în anumite zone, consumul de energie 

etc. În cazul în care costurile o permit și se consideră oportun, se va investiga și posibilitatea dotării 

echipamentului cu o unitate GPS, pentru a spori acuratețea datelor și o celulă solară, pentru a 

conferi autonomie totală echipamentului, însă aceste opțiuni trebuie investigate odată cu 

prototiparea echipamentelor. 

Alte detalii referitoare la dezvoltare și instalarea acestor echipamente hardware se vor 

discuta pe parcursul testării prototipurilor.  




