
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum                                               
Comuna Gilău, sat Gilău, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, județul Cluj 
Email: contact@napocaporolissum.ro 
  
 

Caiet de sarcini 
Servicii de dezvoltare software 

 

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 software 

COD CPV: 72212100-0 – Servicii de dezvoltare de software specific industriei 

Buget disponibil: 134.800,00 lei fără TVA.  

Timp estimat de realizare: 24 de luni.  

 

Serviciile de software achiziționate vor consta din dezvoltarea unei Rețele Senzoriale 

Inteligente (6 luni) și dezvoltarea constantă a acesteia pe perioada de implementare a proiectului 

(18 luni). Această Rețea Senzorială Inteligentă are ca rol semnalizarea unui risc de infestare în 

stupul de albine, informație necesară apicultorilor.  

Realizarea acesteia, 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. Imaginile obținute vor fi 

centralizate și prelucrate printr-o aplicație software de recunoaștere a obiectelor bazată pe 

algoritmi de tip Machine Learning sau similar, având ca țintă particularitățile morfologice și 

cromatice prin care acarienii pot fi identificați pe suprafața corpului albinelor ca entități 

individualizate, pe baza definirii caracterelor de specificitate de către cercetătorii implicați în 

proiect. 

Aceste date foto-video vor fi centralizate într-un cont online de tip „cloud” de unde acestea 

vor fi preluate, prelucrate și interpretate prin mijloace software (prin intermediul bibliotecii 
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software „TensorFlow” asociate limbajului Python, pe platforma “Anaconda”, respectiv mediile 

de dezvoltare “Spyder” și “Jupyter Notebook” sau similar). Interpretarea acestor date se va referi 

la identificarea anumitor parametrii care pot indica faptul că stupul de albine a fost infectat. Acești 

parametrii vor fi citiți cu ajutorul senzorilor care vor fi montați pe urdinișul pe unde sosesc albinele 

în stup, iar acești senzori vor citi următoarele: temperatură, umiditate, sunet, vibrații.  

În urma interpretărilor statistice ale rezultatelor, acestea vor fi diseminate partenerilor prin 

rețelele digitale de comunicare asociate dezvoltate de furnizor. 

 

 


