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Reƫele „inteligente” 

• Reƫelele inteligente constituie a treia generație de sisteme 

electroenergetice, cea în care rețeaua electrică este dublată de 

o reţea informatică ce realizează conectarea operatorilor de pe 

piaţa de energie electrică şi prin informație.  

• Sunt combinate elemente de software şi hardware menite să 

îmbunătăţească semnificativ modul de funcţionare a procesului 

de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor, asigurând 

posibilitatea interacţiunii în timp real între operatorii de pe 

întregul lanţ de producţiei, transport, distribuţie, furnizare şi 

utilizare a energiei electrice. 

 



Reƫele „inteligente” 
Factorii principali: 

• Surse regenerabile abundente, cu costuri reduce; 

• Apariƫia utilizatorilor activi (prosumeri); 

• Noi tehnologii: 

• Sisteme informatice moderne; 

• Sisteme modern de comunicaƫie; 

• Receptoare „inteligente”; 

• Creşterea rezilienƫei sistemelor de energie; 

• Creşterea eficienƫei ȋn utilizarea energiei, utilizarea tehnologiilor 

„inteligente”, flexibilitatea ȋn utilizarea energiei electrice, promovarea 

tehnologiilor cu amprentă redusă de carbon. 

 



Reƫele „inteligente” 

Sisteme Smart Grid: 

• Creşterea ponderii energiei electrice; 

• Surse regenerabile de energie; 

• Sisteme de stocare a energiei; 

• Sisteme informatice pentru comanda şi controlul proceselor; 

• Sisteme modern de comunicaƫie; 

• Soluƫii actuale de creştere a eficienƫei atȃt la producerea cȃt şi la utilizarea 
energiei; 

• Creşterea fiabilităƫii echipamentelor şi a sistemelor; 

• Necesitatea reducerii amprentei de carbon; 

• Necesitatea creşterii calităƫii serviciului de alimentare cu energie electrică. 
 



Ţara 

  

Populaţie 

[milioane 

locuitori] 

Energie 

electrică 

utilizată 

 [TWh/an] 

Energie 

electrică pe 

cap de locuitor  

[kWh/loc] 

USA 323,995 3911 12071 

Rusia 142,355 1065 7481 

Germania 80,722 533 6602 

Franţa 62,836 431 6448 

Marea Britanie 64,430 309 4795 

Italia 62,007 291 4692 

Spania 48,563 234 4818 

Turcia 80,274 207 2578 

Ucraina 44,209 143 3234 

Polonia 38,523 142 3686 

Suedia 9,880 127 12853 

Norvegia 5,265 126,4 24006 

Austria 8,711 69,750 8006 

Cehia 10,644 60 5636 

Elvetia 8,179 58 7091 

Grecia 10,773 53 4919 

România 21,599 48 2222 

Bulgaria 7,144 31 4338 

Serbia 7,144 26,910 3766 

Ungaria 9,875 21,550 2182 

Albania 3,038 7,793 2564 

Republica Moldova 3,510 4,305 1226 



Reƫele „inteligente” 

Rețelele „inteligente” au un rol esențial în atingerea obiectivelor 

politicilor privind energia și mediul: 

• serviciu orientat către utilizatori; 

• creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul de energie 

primară; 

•  maximizarea utilizării infrastructurii îmbătrânite; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• înaltă securitate a alimentǎrii cu energie electricǎ; 

•  calitate ridicatǎ a energiei furnizate; 

• eficiență economică a furnizǎrii, într-un mediu de piață tot mai 
complex. 



Reƫele „inteligente” 
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Caracteristica Reţeaua actuală Smart grid 

Participare activă la utilizator Utilizatorul nu este informat şi nu 

participă la activităţi din reţea 

Utilizator informat, implicat şi activ 

prin DR şi DER 

Corelare toate sursele şi 

sistemele de stocare 

Dominată de producerea centralizatǎ, cu 

dificultăţi pentru conectarea surselor 

distribuite 

Multe surse distribuite cu accent pe 

surse regenerabile cu posibilităţi de 

conectare la reţeaua publică 

Noi produse, servicii şi pieţe Piaţa en-gros incomplet integrată - 

oportunităţi limitate pentru utilizatori 

Pieţe en-gros  mature, complet 

integrate, cu dezvoltarea de noi pieţe 

de energie 

Calitatea energiei electrice 

pentru economia digitală 

Accentul pe limitarea defectelor, cu 

puţine preocupări privind calitatea 

energiei electrice 

Calitatea energiei electrice este 

prioritară cu diferite opţiuni de calitate 

preţ - rezolvarea rapidă a problemelor 

Utilizarea optimă a bunurilor şi 

eficienţa în funcţionare 

O redusă integrare a datelor de 

funcţionare cu managementul activelor 

Achiziţie importantă a datelor din 

reţea, cu accent pe prevenire şi impact 

minim asupra utilizatorilor 

Anticipare şi răspuns la 

perturbaţii în reţea 

(autoreparare)  

Focalizare pe protecţia contra urmărilor 

unui defect 

Detectare şi răspuns automat la 

probleme - focalizare pe prevenire şi 

minimizarea impactului asupra 

utilizatorilor 

Rezilienţă la atacuri şi la 

dezastre naturale 

Vulnerabilă la acte rău intenţionate şi la 

dezastre naturale 

Rezilientă la atacuri şi dezastre 

naturale, cu restaurare rapidă a 

capacităţii 



Reƫele „inteligente” 
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În trecut 

Dispecer 

Utilizator 
industrial 

Utilizator 
servicii 

Utilizator 
rezidenţial 

Staţie de 

transformare 

CET 

În prezent 

Dispecere 

de transport 

Dispecer 
de distri- 

buţie 

Staţie de 

transformare 

Utilizator 
industrial 

Utilizator 
servicii 

Utilizator 
rezidenţial 



Reƫele „inteligente” 
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În viitor 

Dispecere 

de transport 

Dispecere 
de distri-

buţie 

Stocare Staţie de 

transformare 

Utilizator 
industrial 

Utilizator 
rezidenţial 

Stocare 

Superconductor 

de înaltă 

temperatură 

VE 

Furnizor  



Structura  
Smart Grid 
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Întreprindere 

industrială 

PMU 

Monotorizarea 

stării rețelei în 

milisecunde 

Smart grid: rețea dinamică, în timp real, cu  control în timp real a cererii furnizării şi a stării rețelei. 

GPS  

Asigură  setarea 

de timp cu mare 

exactitate  

Centrale 

electrice 

clasice  
Clădire 

birouri 

Case 

inteligente 

Măsurare 

şi manage-

ment inte-

ligent  

Stocare 

Baterii pentru 

surse 

variabile  

Surse 

regenerabile 

Eoliene sau 

solare cu 

managementul 

adecvat 

Înregistrator 

digital de 

defecte 

Detectarea 

evenimentelor 
Insularizare 

În cazul unor 

perturbații  

Perturbații 

 EMC 

Vehicule electrice 

Mangementul 

încărcării impune 

noi proceduri 

  

Relee electronice 

cu răspuns de 

microsecunde  



Structura Smart Grid 

 
 

  

 

 
 

   

 

  

  

 
 

  

 

Celula IT Celula IT 

Celula MT/JT Celula MT/JT Celula JT 

Structura sub formă de celule a sistemului energetic, 

Web-of-Cell (EU Reference Scenario 2016). 



Structura Smart Grid 

• Tehnologia Smart Grid este supranumită „internetul energiei”,  

• Oferă utilizatorilor informaţii în timp real privind energia utilizată în 

fiecare moment, fiind posibilă o alegere inteligentă în programarea 

diferitelor aplicaţii electrice.  

• Include elemente de software şi hardware menite să îmbunătăţească 

semnificativ funcţionalitatea acesteia. 

• Nu impune înlocuirea reţelei electrice existente dar oferă condiţii 

privind modernizarea în viitor a acesteia.  

• Implicǎ un sistem de control ce analizează performanțele rețelei 

electrice utilizând controlere distribuite și inteligente. 

12 



Funcții Smart Grid 
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Utilizarea la nivel 

naţional a VE 

Integrarea surselor 

regenerabile de energie 

Stocarea de 

energie la 

scară mare 

Utilizarea 

raţională a 

energiei 

Utilizarea eficientă a 

energie solare 

Promovarea 

conceptului de 

economie „verde” 



Digitizarea 

Digitizarea ca o condiƫie pentru asigurarea: 

• Sistem eficient, flexibil şi stabil; 

• Trecerea de la conceptul „producƫia urmăreşte utilizarea” spre 
conceptul „utilizarea urmăreşte producƫia”; 

• Transferul unor funcƫii din sistem de la nivelul operatorului de 
distribuƫie la nivelul operatorului de microreƫea; 

• Trecerea de la un sistem centralizat la un sistem descentralizat 
(modelul de alimentare top down la modelul bottom up); 

• Posibilitatea transferului bidirecƫional ȋn  reƫelele electrice; 

• Automatizarea staƫiilor electrice de distribuƫie. 



Automatizarea staƫiilor de distribuƫie 

Proces 

Transfor-  TC  Între-   Sepa- Bare   ….    Feeder 

   mator            ruptor  rator 

IED IED IED IED 

Comutator ethernet 

CPC 

HMI SCADA 

IED IED 

Legături Ethernet 

Celule 

Staţie 

GPS 

Schema de principiu a automatizării unei staţii de 

distribuţie. 



Automatizarea staƫiilor de distribuƫie 

CILO  interblocarea la nivel de staţie; CSWI  control echipament comutaţie;     

XSWI  separator; TVTR  transformator de măsurare de tensiune; TCTR  trans-

formator de măsurare de curent electric; XCBR  întreruptor; YLTC  comutator de 

ploturi; MSQI  măsurare nesimetrie; ATCC  control automat comutator ploturi;  

MMXU  unitate de măsurare; MMTR  contorizare energie; MHAI  măsurare 

armonice şi intrarmonice;   MSQI  măsurare putere reactivă; PTOC  protecţie 

temporizată de curent electric; RSYN – control sincronizare; PDIS  protecţie de 

distanţă; RFLO  locator de defecte; PTRC  operare comună . 

B 

TVTR1 

XCBR 

TCTR1 

TVTR2 

YLTC 

TVTR3 

ATCC

1 

MMXU MSQI MHAI 

MMTR 

RSYN 

CILO 

CSWI 

PTRC 

RFLO 

PDIS 

PTOC 

XSWI1 CSWI1 CILO1 

XSWI2 CSWI2 CILO2 

S1 

SP1 

I1 

TT1 

TC1 

TT2 

TT3 

SP2 

I2 

SP3 

T 

XSWI3 CSWI3 CILO3 

XSWI4 CSWI4 CILO4 

XSWI5 CSWI5 CILO5 

 Alocarea nodurilor logice pentru un fider dintr-o staţie de 

distribuţie  



Beneficii Smart Grid 
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Crearea de locuri de muncă 

şi creşterea PIB 

Beneficii 

de mediu 

Reducerea 

costurilor 

congestiilor 

Integrarea  

generării 

distribuite 

Reducerea timpului de 

repunere în funcţiune 

Reducerea de impozite 

din creşterea amortizării 
Reducerea 

întreruperilor 

forțate 

Reducerea cererii 

 de vârf 



Microreƫele 

• Rețeaua inteligentă Smart Grid face posibilă integrarea unor rețele de 

mici dimensiuni (microrețele) care pot funcționa şi ca sisteme izolate. 

• Microreţelele permit o utilizare eficientă a surselor locale de energie 

(solar, eolian, biomasă etc.) 

• Microrețelele pot contribui la îmbunătăţirea caracteristicilor 

sistemului energetic prin contribuţia la acoperirea necesarului de 

energie în sistem atunci când apar vârfuri de necesar de energie. 

• Microrețelele pot asigura limitarea instalării unor linii electrice 
suplimentare. 

18 



Microrețele 
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S
a
rc

in
a

 

Sarcină 

standard 

(calitate 

standard) 

S
a
rc

in
a

 

Sarcină 

prioritară 

(calitate 

superioară) 

Invertor 

G 

Invertor 

Generare incontrolabilă 

G 

Motor 

Diesel 

Invertor 

Celule cu 

combustibil 

Generare controlabilă 

Reţea 

publică 

S
a
rc

in
a

 

IA 

IB 

DVR 

Redresor Invertor 

B 
Sarcină 

critică 

(calitate 

premium) 

UPQC 

(unified power quality 

controller)  

EMS 



Microrețele 

20 

20 kV 

0,4 kV 

20 kV 

0,4 kV 

Centrul de control  

al microreţelei 

G 

Invertor 

G 

Motor 

Diesel 

DLR 

Receptoare 

„inteligente” 

Invertor 

PV 

Invertor 

Stocare 

P, Q, V, € 
P, Q, V, € 

Transferul de energie şi informaţii într-o microreţea. 

 



Transformator electronic 



Tehnologii noi 

• Sisteme de stocare a energiei electrice; 

• Sisteme „inteligente” de mǎsurare a energiei, cu posibilitatea unui 
transfer bidirecțional de informații între utilizator şi furnizor; 

• Sisteme moderne de comunicație şi de stocare a datelor pe baza 
standardului IEC 61850; 

• Integrarea dispozitivelor inteligente la nivelul utilizatorilor cu 
posibilitatea controlului automat al echipamentelor electrice 

• Reconfigurarea automată a structurii reƫelei cu creşterea nivelului de 
calitate a serviciului de alimentare şi reducerea pierderilor de 
energie; 

• Dezvoltarea infrastructurii pentru ȋncărcarea automobilelor electrice. 

 

 



Tehnologii noi 



Smart Grid  
– principalele  
sisteme 
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Producere Managementul sistemelor de 

generare 

Managementul sistemelor de 

transport 

SAS - Substation automation 

system 

Blackout Prevention System - 

WAMPAC (Wide area 

measurement and control system) 

EMS SCADA system 

FACTS – flexible AC transmission 

systems 

Managementul sistemelor de 

distribuție 

SAS - Substation automation 

system 

Feeder automation system 

ADMS – advanced distribution 

management system 

AMI - Advanced Metering 

Infrastructure 

FACTS – flexible AC transmission 

systems 

Sistem de operare DER  DER operation system 

Sistem inteligent de măsurare 

AMI - Advanced Metering 

Infrastructure 

Metering-related back office 

system 



Smart Grid  
– principalele  
sisteme 
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Sistem flexibil de cerere şi 

producție  

Aggregated prosumers 

management system 

Microgrid Microgrid system 

Sistem piața de desfacere 
Marketplace system 

Trading system 

Conectarea VE E-mobility systems 

Sisteme de administrare 

Asset and Maintenance 

Management system 

Communication network 

management system 

Clock reference system 

Authentification, Authorization, 

Accounting system 

Devise remote management 

system 

Weather forecast and observation 

system 



Inerƫia sistemului 

Conectarea prin convertoare de frecvenţă: 

• Reducere inerţiei sistemului, variabilă pe timpul zilei; 

• Variaƫii mari ale ROCOF (rate of change of frecvency) în urma unor 
evenimente; 

• Organizarea sistemului sub forma WoC impune ca fiecare celulă să 
asigure controlul frecvenţei şi realizarea inerţiei artificiale;  

• Conectarea microreƫele prin transformatoare electronice. 

 



Securitatea cibernetică 
Măsurile pentru limitarea atacurilor cibernetice implică: 

•  Personalul de specialitate,  

• Procesele din instalaţie şi tehnologia folosită; 

• Programe proprii pentru a pune în valoare tehnologiile de protecţie 
cibernetică. 

• O arhitectură de securitate se bazează pe o structură în profunzine cu 
mai multe straturi de apărare 

• Cel puțin, părțile cele mai sensibile ale sistemului trebuie să fie 
protejate de mai multe inele de apărare.  

• Mijloace de detectare a atacurilor care includ atât măsuri tehnice, cât 
și măsuri procedural. 



Securitatea cibernetică 

Continuitatea afacerii 

Managementul activelor 

Arhitectura sistemului 

Securitatea host 

Securitatea sistemului 

Securitatea aplicaţiilor 
Managementul accesului 

Politici şi standarde 

Management vulnerabil 

Monitorizare 

Conştiinţă 

Management îmbunătăţiri 

Managementul  

de proces 

Securitatea de sistem 

Conştiinţa personalului 

Starea securităţii instalaţiei: 

starea actuală;      obiective. 



Management active 

Monitorizare releu Bucholtz 

Monitorizare nivel 

ulei în condensator 

Monitorizare 

treceri izolante 

Monitorizare ventilatoare, 

pompe de ulei şi eficienţa 

răcirii 

Monitorizare descărcări 

parţiale 

Monitorizare ulei în partea 

superioară a cuvei 

Monitorizare 

temperatura 

ulei de ieşire 

din baterie 

Monitorizare gaze 

dizolvate şi conţinutul 

de apă în ulei 

Monitorizare 

temperatura mediului 

ambiant 

Monitorizare temperatura 

înfăşurării în punctul cald 

Monitorizare 

temperatura 

ulei de intrare  

în baterie 

Concentrator 

 Fibră optică 

Terminal în 

camera de 

comandă 

Modem  
Terminal 

operator 

reţea 



Management active 

Monitorizare releu Bucholtz 

Monitorizare nivel 

ulei în condensator 

Monitorizare 

treceri izolante 

Monitorizare ventilatoare, 

pompe de ulei şi eficienţa 

răcirii 

Monitorizare descărcări 

parţiale 

Monitorizare ulei în partea 

superioară a cuvei 

Monitorizare 

temperatura 

ulei de ieşire 

din baterie 

Monitorizare gaze 

dizolvate şi conţinutul 

de apă în ulei 

Monitorizare 

temperatura mediului 

ambiant 

Monitorizare temperatura 

înfăşurării în punctul cald 

Monitorizare 

temperatura 

ulei de intrare  

în baterie 

Concentrator 

 Fibră optică 

Terminal în 

camera de 

comandă 

Modem  
Terminal 

operator 

reţea 

Linie 
electrică 

Senzori 
•corona acustic; 
•curent electric; 
• temperaturǎ; 
• sǎgeată; 
• locul; 
• tensiunea; 
• coroziune; 
• curent de scurgere 
• …… 

Izolatoare 
•corona 
•curent de scurgere 
  
Informații meteo 
•viteza şi direcție vânt 
•umiditate şi tempera-
tura ambientală 
• ploaie 
• zapada 
•radiație solară 
•salinitate 
  
  
  

Linie 

•valoare curent 

electric şi sens 

•Temperatura liniei 

•Înclinare linie 

Informații GPS 

  

  

Stalpi 

• Tensiune 

•Înclinare 

•Fundație 
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Vă mulƫumesc  
                  pentru atenƫie 


