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Conferinţa 

Reţele şi contorizări inteligente (smart grid&smart metering) 
Sinteza evenimentului 

 
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR-CME 

 
 Conferinţa Reţele şi Contorizări Inteligente (smart grid&smart metering), organizată de CNR-CME în 
colaborare cu Electrica SA şi ANRE a avut drept coorganizatori ANRE și Electrica, iar ca parteneri principali 
Schneider Electric şi SANXING (Ningbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd) şi s-a desfăşurat în data de 11 
aprilie 2019 în sala Radu Zane a Societăţii Energetice ELECTRICA SA. 
 Evenimentul a oferit unui mare număr de participanţi (peste 75), furnizori de energie electrică, 
producători de echipamente, distribuitori de energie electrică, membri ai mediului academic, experți din 
ANRE, precum şi altor specialişti, posibilitatea unei ample dezbateri privind problemele actuale ale 
sistemelor „inteligente” din reţelele electrice, cu accent pe sistemele actuale şi de viitor privind 
contorizarea energiei transferată în sistemul electroenergetic. 

  În deschiderea lucrărilor conferinţei, moderatorul acesteia, domnul director Alexandru Valeriu 
Binig, un cunoscut specialist în domeniul energetic, a apreciat tema supusă discuţiei şi interesul de care 
se bucură în rândul specialiştilor, manifestat şi prin prezenţa amplă la acest eveniment. Moderatorul 
propune ca discuţiile să se concentreze pe modul în care România se pregăteşte pentru actuala tranziţie 
energetică, având în vedere că un accent deosebit se va pune pe cei 3 D: decarbonare, digitizare, 
descentralizare. 
 În cadrul prezentării sale, domnul Iulian Iancu, preşedintele CNR-CME, a subliniat faptul că au 
trecut 10 ani de când UE a iniţiat programul Smart Metering, pe care şi l-au asumat multe ţări europene, 
dar l-au direcţionat spre marii utilizatori. Programul se va dezvolta pentru a cuprinde şi ceilalţi utilizatori, 
cu o atenţie deosebită acordată securităţii transferului de date. 
 Desigur că programele Smart Metering implică şi importante costuri care trebuie să fie recunoscute 
şi asumate, fără a fi afectaţi direct utilizatorii finali. Datele obţinute prin dezvoltarea programelor vor 
putea asigura premizele unor măsuri eficiente de reducere a pierderilor în sistem, dar şi creşterea calităţii 
serviciului de alimentare oferit utilizatorilor. 
 În etapa actuală de evoluție a sistemelor de energie, distribuţia are un rol important în 
implementarea sistemelor inteligente şi accelerarea investiţiilor în inovare si tehnologie prin: 
  investiţii în infrastructură pentru realizarea unei reţele electrice robuste, capabilă să se adapteze 
noilor cerinţe; 
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  creşterea gradului de automatizare a proceselor din reţeaua electrică pentru a asigura flexibilitarea, 
încadrarea optimă a surselor de energie, soluţii eficiente de funcţionare; 
  îmbunătăţirea sistemelor şi optimizarea reţelei pentru a asigura o tranziţie optimizată în domeniul 
energiei. 
 Tranziţia în sectorul energiei determinată de apariţia surselor descentralizate, a noilor surse de 
energie, a cerinţelor privind reducerea amprentei de carbon a producţiei de energie electrică determină 
modificarea modelului de piaţă, cu creştere în complexitate, luarea în considerare a fluxurilor 
bidirecţionale de energie, a prezenţei sistemelor de stocare a energiei electrice, cu creşterea indicatorilor 
de performanţă a serviciului de alimentare a utilizatorilor finali. 
 Necesitatea dezvoltării la scară largă a contorizării inteligente este motivată de contextul evoluției 
pieței europene a energiei, de necesitatea funcționării optime în condiţii de siguranţă a infrastructurii 
operatorilor de distribuție și de gestionare eficientă a energiei electrice distribuite utilizatorilor de rețea, 
inclusiv de asigurarea unui înalt standard de calitate a serviciului de distribuție, la nivelul indicatorilor de 
performanță reglementați. 
 Noile sisteme Smart Metering oferă posibilitatea automatizării întregului proces de la contor la 
facturare, cu includerea în soluţia de gestiune la nivel de operator. 
 Direcţiile strategice pe termen mediu şi obiectivele strategice asumate de operatorii de distribuţie 
până în anul 2028 vor pemite evoluţia către reţele inteligente (smart grid) bazate pe modernizare şi 
integrare SCADA, sisteme de automatizare a distribuţiei (SAD), implementarea sistemului inteligent de 
măsurare (SMI), dezvoltarea sistemului de comunicaţii, managementul inteligent al activelor şi 
mangementul adecvat al resursei umane. 
 Pentru a asigura realizarea cu succes a obiectivelor privind contorizarea inteligentă, operatorii de 
distribuţie trebuie să stabilească: 
  soluţia tehnică adecvată; 
  tehnologia de comunicaţii care să asigure condiţii de securitate a transferului de date; 
  arhitectura optimă a sistemului; 
 Un rol deosebit în succesul programelor de dezvoltare a sistemului de măsurare inteligentă (SMI) îl 
are ANRE, care prin ordinele 91/2013, 145/2014 şi 177/2018 a stabilit condiţiile cadru pentru 
implementarea sistemelor de măsurare inteligentă şi calendarul la nivel naţional privind realizarea 
acestora. De asemenea, legislaţia secundară elaborată de ANRE stabileşte, în mod concret, condiţiile 
minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească SMI (interoperabilitate, securitatea datelor, 
confidenţialitatea datelor cu caracter personal), indicatorii de performanţă pentru evaluarea sistemului, 
identificarea costurilor şi a beneficiilor, modul de prioritizare a zonelor de implementare a calendarului 
pentru perioada 2019-2028.  
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 Intensa activitate a ANRE în acest domeniu a permis ca România să răspundă integral cerinţelor UE 
şi să asigure cadrul necesar implementării SMI la operatorii de distribuţie. Sistemele de distribuţie vor 
trebui să devină mai inteligente şi mai robuste. Cadrul de reglementare trebuie să ofere stimulente 
pentru a investi în soluţii inteligente, tehnologii şi sisteme informatice inovatoare.  
 Procesele de achiziţie de date, stocare şi schimb de date între participanţi vor necesita importante 
eforturi de adaptare, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului UE 2017/2195 privind decontarea la 
15 minute. Aceasta va necesita modificări în arhitectura sistemului SMI prin parametrizarea contoarelor 
pentru profile de 15 minute, o durată de achiziţie de date crescută cu 300-400%, analiza posibilităților 
sistemelor actuale informatice de prelucrare a acestei cantităţi de date, creşterea duratei de calcul şi o 
putere crescută de procesare. 
 Implementarea cerinţelor acestui regulament până la sfârşitul anului 2020 necesită timp şi investiţii 
care trebuie să fie recunoscute în activităţile distribuitorilor. În această etapă trebuie luate în vedere şi 
viitoarele cerinţe ale pieţei de energie electrică de trecere de la o perioadă de integrare de 15 minute, la 
perioade de 5 minute şi chiar un minut printr-o scalabilitate adecvată a funcţiilor SMI. 
 Producătorii de echipamente pentru realizarea SMI se concentrează pe oferta unor soluţii adaptabile, 
fiabile, sigure, cu sisteme de comunicaţie securizate care asigură interconectivitatea cu sistemele 
informatice ale OD. Sistemele de măsurare trebuie să ofere informaţiile necesare gestionării reţelei de 
distribuţie, să ofere informaţii privind calitatea energiei electrice furnizate, iar utilizatorii să plătească 
doar ceea ce au folosit. 
 Producătorii oferă în prezent soluţii „la cheie” cuprinzând contoare inteligente, infrastructura 
necesară de comunicaţie cu sistemul central (“Meter Data Management System”), cu posibilitate de 
interconectare cu alte sisteme informatice ale distribuitorului şi cu largi posibilităţi de upgradare. 
Platformele informatice care însoţesc sistemul oferă funcţii de achiziţie de date, prelucrarea şi raportarea 
acestora (soluții tip “Data Analytics”, care transformă “Big Data” în “Smart Data”), astfel încât să fie 
incluse în programele de management atât ale utlizatorilor, cât şi ale furnizorilor de energie. 
 Sistemele integrate ADMS (advanced distribution management system) care asigură controlul 
inteligent al sistemelor separate (SCADA, DMS, OMS, EMS etc), ca iniţiativă strategică ce trebuie 
susţinută la cel mai înalt nivel, asigură un nou nivel de „inteligenţă” reţelelor de distribuţie, oferind o 
îmbunătățire a fiabilităţii şi siguranţei reţelei, creşterea calităţii serviciului de alimentare, informaţiile 
necesare reducerii pierderilor de energie, reducerea costurilor de operare. 
 Implementarea sistemului ADMS oferă o platformă integrată pentru determinarea fluxurilor de 
energie, determinarea estimatorilor de stare, analiza contingenţelor, stabilirea indicatorilor de 
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performanţă, calculul parametrilor mărimilor de defect, validarea manevrelor, optimizarea topologiei 
reţelei de distribuţie, managementul proceselor de muncă și multe alte funcțiuni specifice tranziției în 
sectorul energetic. 
 Posibilităţile oferite de tehnologia actuală printre care sistemul deschis IoT - (internet of things), 
platforma cloud, platformele specializate oferă noi oportunităţi producătorilor de echipamente de a 
dezvolta noi arhitecturi privind sistemele inteligente de măsurare. Senzoristica din reţeaua de distribuţie, 
contoarele, concentratoarele, sistemele de control pot comunica între ele pentru a asigura un nivel 
superior de inteligenţă şi aducând SMI la un rol major pentru transformarea sistemelor de energie în 
epoca digitizării. 
 Rezultatele obţinute până în prezent de către operatorii care au implementat elemente ale reţelelor 
inteligente au pus în evidenţă importante avantaje prin reducerea cheltuielilor de deplasare (cu circa 
50%), reducerea duratei medii de nealimentare (cu circa 40%), creşterea cantităţii de energie distribuită, 
posibilităţi ample de creştere a nivelului de inteligenţă a reţelei. 
 Posibilităţile de citire automată de la distanţă a datelor de facturare şi a altor informaţii importante 
(grafice de sarcină, evenimente, alarme etc.), conectarea şi deconectarea utilizatorilor de la distanţă, 
precum şi posibilitatea parametrizării de la distanţă le permite distribuitorilor să gestioneze eficient 
energia furnizată şi creşterea indicatorilor de performanţă. 
 Includerea micilor utilizatori conectaţi în reţeaua de joasă tensiune într-un sistem inteligent de 
contorizare prezintă un deosebit interes pentru furnizorii de energie electrică. În acest sens, au fost 
dezvoltate sisteme moderne de contorizare a acestor utilizatori, de realizare a unor platforme informatice 
specifice pentru achiziţia datelor, concentrarea şi transferul acestora către furnizorul de energie. Apariţia 
utilizatorilor activi (prosumatori) impune posibilitatea contorizării transferului bidirecţional al energiei, cu 
o marcă de timp și un tarif corespunzătoare. 
 Încărcarea automobilelor electrice la locul de domiciliu, prin staţii de încărcare specifice trebuie să fie 
luată în considerare atât la dimensionarea instalaţiei de alimentare, dar şi la evaluarea influenţei acestora 
asupra calităţii energiei electrice furnizată altor utilizatori din zonă. În acest sens, contoarele cu module 
de calitate a energiei pot oferi informaţii importante pentru adoptarea măsurilor necesare limitării 
perturbaţiilor.  
 Contorizarea inteligentă a micilor utilizatori trebuie să fie şi un puternic instrument pentru 
conştientizarea acestora privind eficienţa energetică şi gestionarea adecvată a energiei utilizate pentru a 
asigura atât reducerea facturii, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai distribuitorului de energie, 
dar şi creşterea calităţii serviciului de alimentare. 
 Primele rezultate ale implementării platformelor inteligente de măsurare la micii utilizatori au pus în 
evidenţă importante avantaje atât pentru utilizatori, cât şi pentru distribuitori. În acelaşi timp au pus în 
evidenţă unele dificultăţi de implementare şi au fost elaborate cele mai bune soluţii pentru depăşirea 
acestora. Au fost elaborate calendare raţionale de dezvoltare a sistemului, pe baza selectării zonelor cu 
prioritate, având în vedere criterii cost-beneficiu, pregătirea strategiei de implicare a utilizatorilor finali, 
alegerea platformei informatice adecvate. 
 Ca hub de comunicaţie în incinta utilizatorului, sistemele actuale de măsurare pot prelua date de la 
alte utilităţi (gaz, apă, energie termică) pentru a oferi utilizatorului (și companiei de utilități care oferă 
aceste servicii în mod integrat) o viziune completă asupra modului de utilizare a energiei şi premizele 
realizării unui smart home, integrat în smart grid. 
 Transferul de date şi prelucrarea acestora în sistemele informatice ale distribuitorilor pot fi 
„victimele” unor intervenţii răuvoitoare din exterior. Cunoaşterea acestor modalităţi de afectare a 
corectitudinii informaţiilor transmise, dar şi adoptarea unor măsuri eficiente pentru protecţia contra 
atacurilor cibernetice este unul dintre aspectele importante cu care se confruntă utilizatorii de sisteme 
informatice. Sistemele de protecţie, cu mai multe straturi, permit limitarea posibilităţilor de intruziune a 
mijloacelor de compromitere a informaţiei. Este însă necesar ca toate soluţiile de protecţie să fie urmate 
cu stricteţe, asigurarea upgradării continue a acestora, interzicerea accesului persoanelor neautorizate la 
echipamente, elaborarea unei proceduri stricte de accesare de către personalul operatorului sunt cruciale. 
 Deşi producătorii de echipamente oferă soluţii pentru asigurarea securităţii cibernetice, rolul 
operatorilor de distribuţie privind cunoaşterea în profunzime a sistemului informatic, depistarea la timp a 
zonelor slabe ale procedurilor de protecţie, găsirea soluţiilor pentru interzicerea infiltrării programelor de 
virusare şi a propagării acestora în sistem, precum şi în refacerea sistemului după eliminarea sursei de 
atac cibernetic, este deosebit de important. 
 Exemplele analizate au pus în evidenţă faptul că lipsa unor proceduri clare şi eficiente de protecţie 
împotriva atacurilor cibernetice poate conduce la compromiterea unor funcţiuni importante ale sistemelor 
de distribuţie.  
 Dezvoltarea sistemelor de distribuţie spre reţele inteligente şi sisteme inteligente de măsurare 
implică acceptarea unor provocări care trebuie să fie cunoscute şi găsirea mijloacelor celor mai eficiente 
pentru depăşirea acestora. Tehnologiile disruptive: internetul lucrurilor IoT, inteligenţa artificială şi 
platforme bazate pe Blockchain vor conduce la schimbări fundamentale care vor impune implicarea 
principalilor operatori din sistemele de energie: companiile de distribuţie şi de furnizare, producătorii de 
echipamente, reglementatorii şi nu în ultimul rând chiar utilizatorii finali.  
 Trecerea de la o structură de măsurare bazată pe elemente la o structură bazată pe funcţii, 
implicând elemente de inteligenţă artificială şi încadrarea acestora pe o platformă unică va impune noi 
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sisteme de pregătire a personalului de specialitate pentru exploatarea şi mentenanţa SMI şi mijloace de 
învătare automată ML (machine learning).  
 Obiectivul principal al eforturilor pentru implementarea sistemelor inteligente în cadrul operatorului 
de distribuţie constă în necesitatea limitării impactului asupra mediului ambiant şi asigurarea condiţiilor 
pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei. În acest sens, se poate considera că reţelele inteligente vor 
reprezenta coloana vertebrală a viitorului sistem energetic, iar rolul operatorilor de sisteme de distribuție 
va fi primordial – noțiunea de “DSO – Distribution System Operator” va căpăta valențe plenare. 
 Având în vedere diversitatea instalaţiilor energetice, dotările diferite cu echipamente ale operatorilor 
de distribuţie, specialiştii acestora au de rezolvat probleme complexe legate de dezvoltarea plecând de la 
un sistem existent, interoperabilitate şi eficienţa soluţiilor alese, posibilitatea de upgradare a soluţiilor şi 
un management adecvat al activelor. 
 Sistemul de măsurare „inteligent” devine inteligent numai în măsura în care va fi utilizat inteligent. 
În acest sens, operatorii de distribuţie au nevoie de specialişti cu noi abilităţi, cu pregătire multi- şi 
pluridisciplinară. 
 Sistemul nu va putea fi eficient dacă nu se investeşte şi în conştientizarea clienţilor pentru adoptarea 
unui nou tip de comportament, activ în raport cu piaţă de energie electrică. 
  

În cadrul sesiunilor de discuţii a fost subliniată necesitatea de integrare a soluţiilor tehnice bazate pe 
inteligenţa artificială, obligativitatea de a promova tehnologii dezvoltate în România (contorul performant 
realizat în cadrul unui proiect finanțat din Fonduri Europene), necesitatea ca reglementările să stimuleze 
soluţiile inovative.  

Trebuie găsite cele mai bune soluţii pentru pregătirea personalului de specialitate pentru a valorifica 
performanţele soluţiilor tehnice actuale. În acest sens, se impune o implicare mai mare a Ministerului 
Energiei, a Ministerului Comunicaţiilor şi a ANRE pentru a nu lăsa ca viaţa reală să ne depăşească, o mai 
mare implicare în utilizarea fondurilor europene pentru implementarea SMI, dar şi a altor tehnologii 
moderne. 

Deşi contorizarea modernă este scumpă, trebuie să fie găsite soluţii pentru absorbţia acesor costuri, 
fără a fi afectaţi în mod direct utilizatorii finali. 

Dintre concluziile lucrărilor prezentate și discuțiilor purtate au fost desprinse următoarele: 
1. A fost reiterat și acceptat principiul de bază că: în sistemele de energie, atăt energia, 

cât și informația circulă bidirecțional;  
2. Realizarea investițiilor în educarea/ conștientizarea clienților; 
3. Realizarea de programe de pregătire a personalului pentru noi abilități 

multidisciplinare, având în vedere dezvolatarea soluțiilor digitale în sectorul energie;  
4. Conceperea unui contor electronic – concepție românească, cu costuri rezonabile 

care realizează, pe lângă funcțiile specifice contorizării, și funcții de Securitate cibernetică a 
datelor înmagazinate. Conceptul trebuie dezvoltat; 

5. Comunicare mai eficientă cu operatorii de comunicații pentru găsirea unor soluții tehnice 
adecvate pentru realizarea infrastructurii de comunicație în contorizarea 
inteligentă (concentratoare, Securitate cibernetică, volume mari de date, etc); întrebarea 
nu este “dacă un atac cybernetic va avea loc?” ci “când va avea loc?”, iar noțiunea de 
reziliență (capacitatea de a rezista la un asemenea șoc) devine element de reglementare/ 
standardizare; 

6. Programele de contorizare inteligentă trebuie corelate cu programele de 
modernizare a rețelelor electrice; 

7. Este promovat tot mai mult conceptul de TOTEX, cu renunțarea la cele două concepte pe 
care le înglobează – CAPEX si OPEX; 

8. Trecerea de la conceptele de măsurare pe elemente la structurile de măsurare bazate pe 
funcții. 

 
În finalul manifestării, domnul Ştefan Gheorghe, director general executiv al CNR-CME, a mulţumit 

tuturor participanţilor, celor care au prezentat rapoarte, sponsorilor. Evenimentul s-a bucurat de un 
interes deosebit şi a fost foarte important faptul că cei mai mulţi dintre cei care au prezentat lucrări sunt 
tineri şi deosebit de interesaţi de viitorul sistemului energetic.  

În anul următor FOREN 2020 va fi un eveniment major în care vor fi dezbătute în profunzime 
problemele legate de implementarea tehnologiilor moderne în epoca de tranziţie a sistemelor de energie. 

 


