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In noul context de piata,  Distributia este responsabila de 

implementarea sistemelor inteligente si de accelerarea

investitiilor in inovare si tehnologie
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Investitii in 
infrastructura 
pentru asigurarea 
unei retele robuste 
si inteligente 
pentru a se adapta 
noilor solicitari ( 
DER, EV, PV, etc.) 

Investitii in 
infrastructura

Folosirea flexibilității în sistemul energetic va fi un element esențial pentru 
îndeplinirea obiectivelor Euopei pe termen lund, privind decarbonizarea

Sistemele de 
automatizare trebuie sa
aib capacitatea de a 
evalua flexibilitatea de la 
diferite surse de generare
și de cerere si de a gasi
solutii de optimizare si
comercializare

Cresterea gradului 
de automatizare2 4

> Sisteme
imbunatatite si
retele optimizate
care vor permite
tranzitia energiei, 
reglajul de putere și 
tensiune și pierderile 
tehnice reduse

Imbunatatire sisteme 
si optimizarea retelei3

Directii strategice pentru Distributie



Transformarea modelului de piata in sectorul energetic,  

determina schimbarea modului de contorizare

Dezvoltarea la scara larga a contorizarii inteligente este motivată de contextul evoluției pieței europene

a energiei, de necesitatea funcționării optime in conditii de siguranta a infrastructurii operatorilor de

distribuție și de gestionarea mai eficientă a energiei electrice distribuite utilizatorilor de rețea, inclusiv

asigurarea unui inalt standard de calitate a serviciului de distribuție, la nivelul indicatorilor de

performanță reglementați

Sursa:E&Y- Studiu efectuat ptr. SE Electrica SA: „SF Sistem de management al datelor de masurare in contorizare inteligenta”, 2014



Cadrul legislativ al Uniunii Europene promoveaza

implementarea la scara larga a SMI

Legislatia europeana cu privire la implementarea SMI, reflectata cu precadere in Directivele celui de-al

treilea pachet legislativ pentru energie, a fost transpusa in legislatia romaneasca incepand cu 2012 si

completat recent cu Conditiile cadru privind realizarea planurilor de implementare a SMI

(Ord.177/2018)



Cifre cheie 2018, Aria de Distributie in Grupul Electrica

Cifre cheie ale segmentului de distributie – 2018
Volum de instalatii: 197.946 km de linii electrice :

 7.595 km pentru inalta tensiune
 45.755 km pentru medie tensiune
 144.596 km pentru joasa tensiune

 Aria de acoperire: 97.196 km2, 40,7% din suprafata Romaniei
 Volum de energie distribuita: 17,7 TWh energie distribuita
 3.78 milioane utilizatori
 Venituri: 2.739 milioane RON
 EBITDA: 537 milioane RON

SDEE Transilvania Nord
1.28 mil utilizatori
Cota de piata 11.86%
Lungime retea: 68.736 km
Nr. statii: 92 #
Energie distribuita 5.4 TWh
Investitii 297 mil lei

SDEE Transilvania Sud
1.17 mil utilizatori
Cota de piata 13.44%
Lungime retea: 57.303 km
Nr. statii: 105 #
Energie distribuita 6.4 TWh
Investitii 246 mil lei

SDEE Muntenia Nord
1.33 mil utilizatori
Cota de piata 15.19%
Lungime retea: 70.708 km
Nr. statii: 123 #
Energie distribuita 5.9 TWh
Investitii 293 mil lei

Funcționarea în condiții de siguranță, creșterea investițiilor în rețele pentru îmbunătățirea serviciilor, respectarea

celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă, susținerea comunităților în care funcționăm și furnizarea

de rezultate sustenabile acționarilor, sunt obiectivele principale ale organizatiei

SAIDIn (min) 207.5

SAIFIn (#) 2.6

CPT (%) 11.57

2018

SAIDIn (min) 250.3

SAIFIn (#) 3.0

CPT (%) 10.07

2018

SAIDIn (min) 246.2

SAIFIn (#) 2.7

CPT (%) 9.86

2018

Grup
SDEE Transilvania Nord

SDEE Transilvania Sud

SDEE Muntenia Nord



Directii si obiective strategice privind retelele de 

distributie, pentru Societatile Electrica

Directii strategice pe termen mediu Obiective strategice (2019 – 2023)

Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicatii

adaptate nevoilor de business

Imbunatatirea calitatii serviciului si a eficientei

energetice, prin cresterea gradului de automatizare si

implementarea SMI la scara larga

Cresterea eficientei operationale, prin

implementarea de sisteme IT suport, optimizarea arhitecturii si

integrarea intr-o platforma centralizata

Modernizarea infrastructurii de retea si

orientarea catre retelele inteligente

Digitalizarea proceselor

Mentinerea unui nivel maxim de siguranta in 

retea

I

II

II
I

I
V

Cresterea gradului de securitate in retele, prin asumarea

conceptului “zero accidente” si reducerea instalatiilor cu 

potential de accidente

Asigurarea conditiilor de implementare SG si SVA 

pentru clienti, prin adaptarea modelului de business si

dezvoltarea graduala a unei infrastructuri de Tc

SMI= Sisteme de Masurare Inteligente; SG=Smart Grid, SVA=Servicii cu valoare adaugata, Tc= telecomunicatii



Evolutia catre retelele inteligente in societatile de 

Distributie Electrica

> Finalizarea integrarii
statiilor

> Integrarea RES

> Integrarea PT 
automatizate din zonele
urbane

> Dezvoltare DMS

> Implementare SMI conform calendarului
asumat pe 10 ani

> Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii

> Modernizarea PT in zonele
urbane si integrarea in 
SCADA

> Instalare de 
reanclansatoare si
separatoare
telecomandate

SAD
SCADA

Contorizare
inteligenta

Retele
inteligente



Proiecte reprezentative pentru Distributiile

Electrica

Integrare producatori de energie 
Integrarea tuturor producatorilor de energie 
electrica regenerabila

Automatizare PT
Automatizare Posturilor de 
Transformare

SAD Urban
Extinderea sistemului in corelatie cu 
SCADA

SAD Rural
Extinderea ponderata a sistemului in 
corelatie cu SCADA

2018:4.780 #           2023:6.719#

Sisteme de Masurare Inteligente
Extinderea contoarelor de tip "smart meter“

2018:~35.000 # 2023: ~ 583.000 #

Initiative
strategice

1

2

3

Integrare statii IT/MT
Finalizarea integrarii statiilor de transformare IT/ MT si 

asigurarea functionalitatii sistemelor existente
2018: 229 #                2023: 320 #

Integrare PT automatizate:
2018: 1.808 #              2023:4.095 #

Workforce Management
Imbunatatirea eficientei operationale 

prin optimizarea activitatilor de operare si 
mentenanta

BDI/GIS
Modelarea topologiei si colectarea 

datelor tehnice si geografice ale 
retelei

Advanced Asset Management
Optimizarea gestiunii activelor, planificarea 

obiectivelor de investitii/ mentenanta si 
asigurareaadresarii 

optime a obiectivelor strategice
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Intrebari esentiale privind implementarea

contorizarii inteligente la scara larga

SMI 

2019-2028

Care este solutia tehnica care sa raspunda cel mai bine nevoilor operationale
ale OD, dar si cerintelor de interoperabilitate ?

Care este tehnologia de comunicatii optima, pentru asigurarea unor conditii
de maxima securitate pentru infrastructura si costuri sustenabile? 

Care sunt limitarile legislative legate de implementarea contorizarii la scara
larga dar si oportunitatile de finantare?

1

2

3

4 Care este arhitectura optima care sa raspunda complexitatii curente? Care sunt

capabilitatile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca OD?

5 Care este ritmul optim de implementare, coroborat cu parametrii cadrului de 

reglementare?

6 Exista posibilitati de colaborare intre Operatorii de Retea si Operatorii de Comunicatii

in vederea optimizarii costurilor totale ?



Implementarea contorizarii inteligente la 

nivel european 2017-2023

Milioane unitati 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Numar de contoare instalate anual 23.2 25.7 26.8 27.8 24.7 22.2 16.4

din care contoare inteligente 19.1 22.2 24.2 25.0 22.1 20.3 14.9

Numarul total de contoare 

inteligente 106.7 124.7 144.6 165.4 189.2 198.2 208.3

Rata de penetrare 37% 44% 50% 57% 63% 68% 71%

Categorie €/PM

Contor si echipamente de retea cu PLC 60-120

Contor si echipamente de retea cu RF 120-150

Contor si echipamente de retea cu GPRS 90-130

Display in locuinta 20-40

Interfata HAN 1-3

Chaltuieli de instalare in mediul urban 30-60

Chaltuieli de instalare in mediul urban 50-80

Managementul de Proiect 10-20

MDMS 5-25

HES 2-5

Integrare IT 1-5

Pana la mijlocul anului 2018 au fost elaborate planuri de rollout pentru introducerea SMI la întreaga scală, in 18

țări europene iar la sfârșitul anului 2018, aproximativ 44% din consumatorii de energie electrică din UE28 + 2

aveau instalate contoare inteligente, rata de penetrare fiind estimata la 58% in 2020 si 71% în 2023.

Sursa:Berg Insight’s, 2018



 La sfarsitul anului 2018, aproximativ 44% dintre consumatorii UE sunt integrati in SMI

 Pana in 2023 se asteapta o rata de implementare de 71%

 Necesarul estimat de contoare inteligente per an este de 25 milioane

 In Italia este planificata instalarea a 13 milioane de contoare inteligente din a doua generatie pana

in 2019 si ulterior, alte 28 milioane contoare

 Primul val de implementare la scara larga a SMI in Europa a fost dominat de tehnologia PLC: 

Prime, G3,  IEC 61334, IEC 1901.2

 Dezvoltarea proiectelor de Smart grid aduce utilizarea la scara la nivelul anului 2020 a tehnologiei

wirelss care  are o serie de avantaje: disponibilitate banda, raspuns mai rapid si o securitate

imbunatatita a informatiei

 Adoptarea la scara larga a tehnologiei celulare IoT s-a realizat preponderent in Lituania, cu 

tendinte de trecere la NB-IoT standard ca raspuns la  unele provocari de ordin tehnic

 In piata europeana deja se urmareste trecerea la urmatoarea generatie de tehnologie radio 

avansata: ” mesh-radio”; Suedia si Norvegia intentioneza tranzitia catre aceasta tehnologie in 

spectrul de frecvente 870-876 MHz

 Pentru opimtizarea costurilor si cresterea nivelului de securitate,  tehnologiile celulare si mesh-

radio pot fi combinate

Principalele tehnologii de  comunicatie utilizate pentru

implementare la scara larga a SMI in Europa

Sursa: BERG Insight’s, Smart Metering in Europe, 2018 



OD Electrica

Capex: 432.8 mil lei

Nr. utilizatori: 1.36 mil 

Cota medie integrare: 35%

Principalii indicatori ai Planului implementare SMI 

2019-2023 in Romania

 Din totalul de 1.26 milioane lei care se vor investi pentru implementarea SMI in Romania in urmatorii zece ani,

Companiile de Distributie ale Electrica vor investi 432.8 mil lei, reprezentand 34.2% din total plan national

 37% din utilizatorii OD Electrica vor fi integrati in SMI pana in 2028 iar 16% pana in 2023

 Costurile specifice considerate sunt similare intre OD la nivel national
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DTSEDM
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57,8% 39,8%
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54,6%

140

50,0%

306

506

EDB

307

DTNDEO

314 310 324 311 317 325

25,8%

CAPEX (mil lei)

Numar utilizatori (mii)

Cota integrare (%)

Medie CAPEX

Cost specific

Sursa: ANRE, 2019 



Principii privind stabilirea solutiei tehnice si arhitecturii

SMI in Distributiile Electrica 2019-2028

 Soluția tehnică are în vedere respectarea cerințelor specifice din Ordinul ANRE nr.

177/10.10.2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de

implementare a SMI la nivel național si respectiv, Ordinul ANRE nr. 103/01.07.2015 - Codul de

măsurare a energiei electrice.

 Principalele principii avute in vedere atat la definirea arhitecturii sistemelor de SMI cat si la

stabilirea etapelor de implementare:

 simplificarea prin aplicarea conditiilor de interoperabilitate a viitoarelor sisteme si

renuntarea treptata la sistemele existente amortizate/ajunse la finalizarea ciclului tehnic

de utilizare;

 standardizarea prin alinierea cerintelor la nivel de Grup si integrarea graduala a tuturor

HES-urilor si AMR, intr-un MDMS la nivelul fiecarui OD;

 centralizarea ulterioara la nivelul ariei de Distributie, intr-o platforma unica de

management a datelor de masurare

HES- Head End System; AMR- Automatic Meter Reading;  MDMS- Meter Data Managemnt System

 Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica au implementat cate doua proiecte pilot

de SMI pentru mediul urban si rural, dar au in prezent o diversitate de sisteme de masurare

numarul de contoare telecitite in prezent (inclusiv AMR) fiind de 216.971



Principalele tehnologii de  comunicatie ce se vor utiliza

pentru implementare la scara larga a SMI in OD EL

 La nivel European, in procesele de implementare SMI la scara larga, au fost utilizate trei

categorii de standarde/specificatii principale de comunicatii: Meters&More, Prime, G3. Cea mai

eficienta a fost considerata tehnologia de comunicatii NB OFDM .

 Pentru OD Electrica se vor folosi echipamente de masurare care utilizeaza tehnologii de

comunicatie care permit standard deschise pentru asigurarea interschimbabilitatii si

interopearabilitatii, conform prevederilor Ord.177/2018. Se preconizeaza utilizarea

DLMS/COSEM pentru nivelul superior (HES-GW) si DLMS/COSEM pentru nivelul inferior

(contoare-GW), pentru toate echipamentele incepand cu 2021, iar OSGP pana la data

amortizarii platformei Goerlitz (TN si MN); detaliile tehnice se vor stabili prin specificatii.

Sursa: ATK, 2018

Standard

Tehnologie de 

comunicatii 

Nivel standard 

aplicatie Latime de banda Model de date

Nivel standard 

aplicatie 

Meters & More B-SPK DLMS/COSEM, IP CENELEC (EU) Meters&More Meters&More 

Prime PLC (G 9904) NB_OFDM  PRIME PLC DLMS/COSEM, IP CENELEC (EU)/FCC (US) COSEM DLMS

G3 (G9903) NB_OFDM  G3 PLC DLMS/COSEM, IP CENELEC (EU)/FCC (US) COSEM DLMS

IDIS S-FSK DLMS/COSEM CENELEC (EU) COSEM DLMS

OSGP S-FSK OSGP CEN, CENELEC (EU) OSGP OSGP

Strat inferior Strat superior



Arhitectura tinta pentru sistem SMI

presupune utilizarea standardelor deschise

Sursa: ATK 2018; Siemens 2019
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Sisteme proprietar

Sisteme proprietar
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Arhitectura tinta urmareste:

-integrarea logica a diferitelor tipuri de contoare (furnizori multipli) in HES si nu in concentratoarele de date;

-asigurarea securitatii contoarelor pe intregul proces de comunicare intre contoare si HES (E2E);

-Gateways-urile vor inlocui concentratoarele de date si vor controla comunicatiile contoarelor cu HES, via PLC

(Power Line Communications), eliminand dependenta de producatori



Arhitectura integrata a unei aplicatii de tip MDMS prin

intermediul Enterprise Service Bus

Solutia trebuie stabilita pentru fiecare OD Electrica, dupa achizitia MDMS si coroborat cu stabilirea unui road-map 

de optimizare si aliniere a arhitecturilor IT din cei 3 OD 

Sursa: EY 2014, Siemens 2019
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Integrare

ESB

MDMS, MOC, KMS
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Factori de succes privind implementarea SMI

 Fazele de lansare a achizitiei cat și de integrare propriu-zisa cu sistemele informatice noi sau existente, sunt critice;

capabilitățile de integrare a MDMS sunt foarte importante, implementarea SMI fiind mai mult decat o investitie in 

infrastructura

 Abilitatea de a pregati o achizitie eficientă este cel mai important factor pentru obținerea unei rentabilități ridicate a 

investițiilor în contorizarea inteligentă

 Urmatoarele aspecte sunt relevante pentru succesul implementarii SMI:

 tehnologie

 definirea clara si completa a specificatiilor si cerintelor de calificare

 alegerea tehnologiilor de comunicatie adecvate; 

 includerea scenariilor de test in Documentatia de Atribuire

 achizitie

 alinierea interna si organizarea de achizitii centralizate pentru aplicatii si echipamente, dupa etapa de integrare a 

MDMS si HES-urilor existente

 abordare din perspectiva costurilor totale (TCO - total cost of ownership) si flexibilitate in ofertarea cotelor de cost 

de capital si de operare

 definirea cat mai clara a criteriilor de evaluare din punct de vedere tehnic

 operationale

 definirea proceselor de instalare si integrare, utilizarea unui instrument suport (WFM)

 anticiparea posibilelor schimbari organizatorice si potentiale modificari ale modelului de business

 asigurarea capabilitatilor interne pentru managementul aplicatiilor

 contractarea managementului de proiect

Sursa:Berg Insight’s, 2018, ATK 2018, Siemens 2019
Sursa:Berg Insight’s, 2018



Perspective privind imbunatatirea cadrului legal si

de reglementare

 In 26 martie 2019,  Parlamentul European a adoptat propunerea de Directivă a Parlamentului

European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice. 

Propunerea urmeaza sa fie supusa aprobarii Consiliului European. 

 Pana la aprobarea Directivei si transpunerea in  eventuale adaptari ale legislatiei nationale, cel putin

urmatoarele aspecte ofera perspective de imbunatatire:

 definirea datelor ce ar putea fi cerute in mod aditional de Reglementator si alte autoritati

relevante (ex. OMEPA), ca urmare a implementarii contorizarii inteligente

 detalierea standardelor minime de securitate a datelor colectate de catre concentratoare/HES-

uri, in procesul de transmitere al datelor

 stabilirea perioadei minime de stocare a datelor citite de la clienti, in functie de necesitatile OD 

 definierea standardelor de interoperabilitate a contoarelor si echipamentelor de comunicatii

 stabilirea unui cadru de stimulare financiara pentru implementarea contorizarii inteligente, 

folosind ca indicator calitatea serviciului de distributie

 analiza pentru identificarea potentialului de colaborare dintre Operatorii de Retea si operatorii

de Comunicatii pentru optimizarea costurilor totale legate de implementarea SMI


