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CONFERINŢA 

 

Noi tehnologii în reţelele electrice ale viitorului  
în contextul tranziţiei in energie 

 

„New technologies in the electricity networks of the future in the context of energy transition” 
 

28 Februarie 2020 │ Sibiu, Hotel Ramada 

SCURTĂ DESCRIERE 

Tranziţia în domeniul energiei este însoţită şi de ample restructurări ale sistemelor de distribuţie de energie 
electrică în special care trebuie să pună accent pe soluţii eficiente de conectare a surselor de generare distribuită, a 
microreţelelor, a comunităţilor energetice. Condiţiile legate de creşterea eficienţei energetice în reţelele de distribuţie 
necesită implementarea largă a digitalizării, sistemelor de stocare a energiei, contorizarae inteligentă, promovarea 
utilizatorilor flexibili, adoptarea unor noi structuri de reţea pentru alimentarea utilizatorilor. 

OBIECTIVE  

• Punerea în evidenţă a stadiului actual de implementare a noilor tehnologii în instalaţiile operatorilor de 
distribuţie.  

• Promovarea noilor tehnologii în sistemele de distribuţie. 

SUBIECTE DE INTERES 

• Noi structuri de reţea în sistemele de distribuţie; 

• Digitalizarea sistemelor de distribuţie; 

• Stocarea energiei electrice ca mijloc de reducere a pierderilor de energie în reţea; 

• Managementul utilizatorilor flexibili; 

• Alimentarea punctelor de încărcare a vehiculor electrice 

REZULTATE PRECONIZATE 

• Soluţii pentru promovarea noilor tehnologii.  

• Prognoza necesarului de energie electrică în viitoarele sisteme de distribuţie.  

• Noi servicii ale operatorilor de distribuţie. 
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PROGRAM 
 

 

MODERATOR: Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME 
 

          DISCU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

830-900 Înregistrare participanți  

900-915 

 
SESIUNE DE DESCHIDERE 

• Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME 
 

   915-1100       SESIUNE DE PREZENTĂRI I 

915-945 
Prezentare Smart Infrastucture 

Cristea Vasile, Soluţii de stocare a energiei 

945-1015 
Prezentare Gas & Power 

Marco Carletti, Monitorizarea în timp real a liniilor electrice 

1015-1045 
Prezentare Gas & Power 

Ralf Koenig, Prezentare soluţii și produse din portofoliul Trench Austria 

1045-1100 

Concluzii 

Cristian Secoșan, CEO Siemens România, Petru Rușeţ, Head of Gas & Power, Siemens 

România 

  1100-1115        PAUZĂ DE CAFEA  

  1115-1235     SESIUNE II 

1115-1135 
Arhitecturi energetice ale viitorului pentru orașe inteligent reziliente 

Conf.dr.ing. Mihai Sănduleac, UPB 

1135-1155 
Blockchain 

Conf.dr.ing.Radu Porumb, UPB 

1155-1215 
Operatori de distribuție  
DG Brănescu 

1215-1235 Dorel STĂNESCU Distributie Transilvania Sud/Carmen STĂNESCU Transelectrica Sibiu 

1235-1315       DISCUȚII  

1315-1400       Prânz: Restaurant Atrium 


