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Rezumat 
 

Monitorizarea forajelor și a diferitelor procese specifice sectorului de 

apă prin integrarea digitală prezintă o complexitate ridicată, având drept 
cauze principale varietatea sistemelor de reprezentare și a schemelor 

structurale potențial participante la aceste procese.  
Utilizarea tehnologiei SCADA/Smart SCADA într-un domeniu atât de 

complex și cu o dinamică perpetuă și rapidă precum cel al alimentarilor cu 

apă pare a fi soluția optimă, metodele  tradiționale de verificare insitu 
prezintă, adesea, deficiențe, astfel încât colectarea si monitorizarea 

informațiilor poate fi realizată doar cu implicarea omului.  
Atingerea unui nivel ridicat de independență funcțională la nivelul 

proceselor de integrare privind monitorizarea si exploatarea eficientă, 
conduce la creșterea gradului de automatizare, reducerea timpului de 

execuție și a costurilor cu privire la factorul resursă umană, monitorizare 
eficientă și decizii bazate pe date care pot oferi un răspuns operațional 

proactiv și predictiv cu efect de maximizare de investiților de capital.  
Teza tratează aspecte privind retehnologizarea cu cele mai bune 

practice inginerești a fronturilor de captare precum și integrarea sistemelor 
SCADA nișate pe domeniul de alimentări cu apă și abordează modelarea 

hidraulică prin aplicați specializate cu perspectiva integrări într-un concept 
de smart SCADA, fiind conceput în jurul unor aplicații care implementează 

soluții originale. 

 

Obiectivele lucrării 
 

Obiectivul fundamental al lucrării constă în definirea unui cadru original 
pentru retehnologizarea forajelor și integrarea unui sistem de monitorizare 

foraje prin SCADA Sistem respectiv realizarea unui model hidroinformatic ca 
instrument de analiză și predicție. 

Prin prisma apartenenței sale la sfera resurselor de ape subterane, 
lucrarea vizează, de asemenea, îndeplinirea următoarele obiective specifice:  

 
 prezentarea contextului actual și perspectivele privind 

alimentarea cu apă din surse de apă subterană pe plan mondial, 
european și în România; 

 studiul resurselor de apă subterane pe aria de discretizare aleasă 
 propuneri și soluții de retehnologizare și modernizare a forajelor 

prin cele mai bune practici inginerești; 

 monitorizarea și controlul forajelor destinate alimentari cu apa 
prin sisteme informatice de tip SCADA 



 schematizarea hidrostructurilor prin concepte privind aplicarea 

modelării asistate de calculator  pentru aria de discretizare 
aleasă. 

 considerente de smart SCADA 
Pentru atingerea acestor obiective se are în vedere utilizarea unor 

aplicații specifice, pentru achiziția, stocarea, managementul și diseminarea 
datelor, informațiilor. Uneltele excelente oferite de această tehnologie, iar 

comunitatea științifică și inginerească, în special. 
Rezultatele cercetării ar trebui să conducă atât la alegerea unei soluții 

de optimizare structurală, funcțională și informatizată a forajelor destinate 
alimentării cu apă a Municipiului Timișoara, cât și la elaborarea unui model 

hidroinformatic ca instrument de analiză și predicție pentru exploatarea 
rațională și protecția sursei de apă. 

 

Structura tezei (capitole) 
 

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, teza a fost structurată în  

capitole, fiecare cuprinzând mai multe subcapitole.  
Capitolul 1 este destinat aspectelor introductive cu caracter general, 

temei, motivației și obiectivelor lucrării, prezentării structurii lucrării și 
evidențierii unor soluții de implementare. 

Capitolul 2 conturează aspecte teoretice privind captările și curgerile 
straturilor subterane. 

Capitolul 3 în care s-a prezentat sintetic regiunea de vest Timiș și 
municipiul Timișoara respectiv situația actuala a sistemelor de alimentare cu 

apa a municipiului Timișoara și periubanitati prin prisma operatorului 
regional de apa – canal AQUATIM S.A.  

Capitolul 4 este destinat managementul exploatării și întreținerii ale 
domeniului abordat a forajelor destinate alimentări cu apă. 

Capitolul 5 tratează problematica reprezentării conceptelor de 

modernizare și automatizarea prin elemente smart esențiale domeniul 
abordat. 

În capitolul 6 sunt prezentate aspecte referitoare la cercetările 
întreprinse în domeniul reprezentării și managementului cunoașterii. 

În încheierea lucrării este prezentat capitol 7 dedicat contribuțiilor și 
concluziilor. 

 
 

 
 

 
 

 



Contribuţii originale 
 
 

Lucrarea aduce o serie de contribuții, de natură teoretică și practică, 
menite să susțină dinamica permanentă a unui domeniu vast, cu un puternic 

caracter interdisciplinar.  
Aportul teoretic a constat în extinderea SCADA, într-un model SCADA 

nișat pe domeniul de alimentari cu apa, cu un set de predispuneri și 

specificații de utilizare a acestora, urmărind crearea unui mecanism de 
definire  specific domeniului de alimentari cu apa. 

Elaborarea unor piloți SCADA și compararea între modelele WinCC și 
Ignition, cele două demersuri având ca scop demonstrarea capabilităților 

soluțiilor. Acest obiectiv sa realizat prin intermediul unor licențe de 
dezvoltare din cadrul AQUATIM S.A. Abordarea prezinta o serie  beneficii 

care vin în sprijinul potențialilor beneficiari de infrastructuri modelate prin 
sisteme SCADA, oferind o viziune/concept dezvoltat pentru formalizarea 

cunoașterii relevante pentru sistemele SCADA. 
Definirea unei modelari hidraulice prin intermediul unei aplicații 

specializate PMWIN, iar ca urmare a rulării programului sau obținut nivelele, 
debitele de tranzit în tot domeniul. 

Exprimarea unor considerații privind amprenta specialistului în 
ingineria cunoașterii asupra conceptului de Smart SCADA cu tehnologii și 

metode aflate în avangarda IT&C.   
 

Direcţii viitoare de cercetare  
 

Analizând modalităţile de dezvoltare al mediului urban și nu numai în 
ceea ce priveşte calitatea vieții, protecția mediului, respectiv exploatarea 

eficientă a resurselor este recomandată orientarea activităţii de cercetare 
către rezultate cu potenţial de valorificare sub forma unei platforme smart 

care să se integreze sau să raporteze către diferite entități. Realizarea unei 
astfel de platforme smart interconectate cu diferiți actori precum primarie, 

administratia bazinală, agentia de mediu, operatori de servicii, etc,  în 
vederea realizări unu sistem de support decizional, ar induce progres, 

eficiență și transparență, dealtfel ar conduce la conceptul de Smart City. 

 Se recomandă dezvoltarea unui astfel de concept cu arhitectură 
deschisă care să interconecteze și integreze ulterior alte servicii sau sisteme, 

schimbul de date să se realizeze într-un mod standardizat bazat pe o 
interfață REST API (full web services), capabil să garanteze utilizatorilor 

deptul să acceseze de la distanță, în mod autorizat, informațiile furnizate de 
sistemul de gestionare a proceselor prin conectivitate în bandă largă, sporind 

astfel flexibilitatea și eficiența.  



Un astfel de concept reprezintă un mediu pentru a crea o mai bună 

înțelegere a complexității deciziilor stategice și operaționale într-un mediu 
smart dinamic. 
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