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Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime  
pentru investițiile eligibile  

 

Caracteristici tehnice minime de bază 

a) sistemele de măsurare a umidității și temperaturii solului și senzori pentru 
producția de horticultură bazate pe: 

      (i) aplicarea citirii automate la distanță a senzorilor 

           Componenta/ 
  echipamentul 

Caracteristici tehnice minime de bază 

Senzori ai 
umidității solului 

 

- Senzor de umiditate; 
- Lungimea cablu;  
- Aplicabili în tipul de plantații; 
- Rezistent la îngheț și tamponat față de cantitatea sărurilor de 

sol; 
- Fabricat din materiale rezistente la coroziune; 
- Posibilitatea de a extinde cablului; 
- Aplicabil tuturor tipurilor de sol; 
- Măsurare care poate fi citita manual sau prin înregistrarea 

datelor. 

       Senzori ai 
temperaturii 

solului 

- Senzor cu electrod; 
- Lungime cablului; 
- Rezistent la îngheț și tamponat față de cantitatea sărurilor de 

sol; 
- Fabricat din materiale rezistente la coroziune; 
- Posibilitatea de a extinde cablului; 
- Aplicabil tuturor tipurilor de sol; 
- Măsurare care poate fi citita manual sau prin înregistrarea 

datelor. 

Adaptor 

 

- Capacitate de convertire a semnalului senzorilor într-un 
semnal liniar de tensiune; 

- Capacitate de integrare a senzorilor în sisteme de 
automatizare și înregistrare a datelor a diferitor producători; 

- Unitate de măsurare; 
- Interval de măsurare; 
- Tensiune de rețea solicitată; 

       Receptor-
memorator  

de birou 

- Captarea de date; 
- Senzori externi, număr de canale; 
- Ecran tipul; 
- Interval de logare; 
- Puterea solicitată p/u baterie; 
- Memorie internă; 
- Comunicare, tip port, cablu; 
- Completarea cu software pentru operarea și afișarea grafică a 

datelor; 
- Limba de setarea a Software; 
- Posibilitatea de exportare a datelor in Excel. 
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 (ii) aplicarea dispozitivului de buzunar de citire a senzorilor 

         Componenta / 
echipamentul 

Caracteristici tehnice minime de bază 

Senzori a 
umidității solului 

 

- Senzor format din doi electrozi; 
- Lungime cablului; 
- Domeniul de aplicare pe spectru de culturi; 
- Rezistent la îngheț și tamponat față de cantitatea sărurilor de 

sol; 
- Fabricat din materiale rezistente la coroziune; 
- Posibilitatea de a extinde a cablului; 
- Aplicabil tuturor tipurilor de sol; 
- Măsurare care poate fi citita manual sau prin înregistrarea 

datelor. 

        Senzor a 
temperaturii 

solului 

- Senzor pentru măsurarea temperaturii solului; 
- Lungimea cablului; 
- Rezistent la îngheț și tamponat față de cantitatea sărurilor de 

sol; 
- Posibilitatea de a extindere a cablului; 
- Aplicabil tuturor tipurilor de sol; 
- Măsurare care poate fi citită manual sau prin înregistrarea 

datelor. 

Dispozitiv de 
buzunar de citire 

a senzorilor 

- Compatibilitate cu Senzori a umidității şi temperaturii solului; 
- Conexiunea cu senzori; 
- Compensarea temperaturii automată, în funcție de 

temperatura setată de utilizator; 
- Monitor; 
- Puterea bateriei; 
- Panoul de operare al tastaturii rezistent la stropi de apă; 
- Compensarea temperaturii ajustabilă manual pentru diferite 

temperaturi ale solului. 

       (iii) aplicarea tensiometrelor cu citirea şi preluarea manuală a datelor 

         Componenta / 
echipamentul 

Caracteristici tehnice minime de bază 

       Tensiometru 

- Tensiometru pentru măsurarea umidității solului; 
- Tub sigilat; 
- Vârf ceramic poros; 
- Interval de măsurare; 
- Manometru; 
- Adâncimea de măsurarea. 

         Termometru 
automat de sol 

- Contor cu ecran; 
- Intervalul de măsurarea a Temperaturii; 
- Lungimea sondei de măsurare; 
- Temperatura de funcționare; 
- Puterea bateriei. 

 

  Cerință obligatorie: furnizorul asigură garanția pe o perioadă de cel puțin un an.  
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