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Abstract: The paper analyzes, based on concrete data, some directions of 

development of the distribution operators, how they act to digitize the processes of 

driving the electrical distribution networks, to reduce the maintenance costs, reduce the 

technical losses and improve the power supply service. of users, by tracking the 

performance indicators SAIFI and SAIDI. The actions for the implementation of the GIS, 

MWM and MDM systems within the Oltenia Energy Distribution (DEO) operator are 

presented. Aspects regarding the advanced system of electricity distribution 

management (ADMS) are analyzed, underlining the advantages of this system for 

increasing the DEO performance. 

As a case study, the paper analyzes the solution for the automatic control of 

the electricity distribution network, using a software platform, to ensure the increase 

of the network performance, by improving the power supply of the users and 

optimizing the use of the distribution network. The solution analyzed refers to the 

medium voltage network, is practically implemented and includes three overhead 

lines, provided with 5 reclosers mounted on each line. The systems implemented in 

DEO are also indicated, systems which play an important role in the digitization 

process of the distribution operator.  

The paper highlights the importance that must be given to the development of 

intelligent networks, real-time control, monitoring and modern network management. 

Keywords: advanced distribution management system (ADMS), power 

supply service to users, digitization of distribution processes 

 Rezumat: Lucrarea analizează, pe baza unor date concrete, câteva direcţii 

de dezvoltare a operatorilor de distribuţie, modul în care aceştia acţionează pentru 

digitalizarea proceselor de conducere a reţelelor electrice de distribuţie, pentru 

reducerea costurilor de mentenanţă, reducerea pierderilor tehnice şi îmbunătăţirea 

serviciului de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor, prin urmărirea 

indicatorilor de performanţă SAIFI şi SAIDI. Sunt prezentate acţiunile pentru 
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implementarea sistemelor GIS, MWM şi MDM în cadrul operatorului Distribuţie 

Oltenia. Sunt analizate aspecte privind sistemul avansat de management al distribuţiei 

de energie electrică (ADMS), subliniind avantajele acestui sistem pentru creşterea 

performanţelor DEO.  

Ca studiu de caz, în cadrul lucrării se analizează o soluţie pentru controlul 

automat al reţelei electrice de distribuţie, utilizând  o platforma software, pentru a 

asigura creşterea performanţei reţelei, prin îmbunătăţirea serviciului de alimentare a 

utilizatorilor şi optimizarea utilizării reţelei de distributie. Soluţia analizată se referă 

la reţeaua de medie tensiune, este implementată practic şi include trei linii aeriene, 

prevăzute cu 5 reclosere montate pe fiecare linie. Sunt indicate şi  sistemele 

implementate în DEO care au un rol important în procesul de digitalizare a 

operatorului de distribuţie.  

Lucrarea pune în evidenţă importanţa care trebuie acordată dezvoltării reţelelor 

înteligente, controlului în timp real, a monitorizării şi managementului modern al reţelei. 

Cuvinte cheie: sistem avansat de management al distributiei (ADMS), 

serviciu de alimentare a  utilizatorilor, digitalizarea proceselor din distributie. 

Notaţii utilizate în lucrare: 

JT             - nivel de joasă tensiune;

LEA   - linie electrica aeriana;

IT/MT      - nivel de înaltă/medie tensiune;

OD - Operator de Distributie;

SCADA   - Supervisory Control and Data Acquisition

ADMS      - Advanced Distribution Management System;

AM     - Asset Management

DEO         - Distribuţie Energie Oltenia;

GIS - Geographic Information System

MDM       - Metter Data Management

MWM     - Mobile Workforce Management

SAP         - Software baza de date

DMS - Data Management System

OMS - Outage Management System

RTU   - Remote Terminal Unit

1. Comanda şi controlul reţelei de distributie, importanţa

sistemului SCADA

Încă din anul 2008, în cadrul DEO a fost dezvoltat un sistem 

SCADA care a oferit datele necesare pentru dispecerat şi posibilitatea de 

centralizare a centrelor de dispecerat de 110kV, MT şi JT în Craiova şi 
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Piteşti, pentru 7 judeţe din sudul ţării (Arges, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, 

Teleorman şi Mehedinţi).  

Sistemul SCADA permite controlul şi monitorizarea următoarelor 

tipuri de instalaţii : 

- staţii electrice de transformare IT/MT;

- instalaţii şi echipamente din reţeaua de MT;

- instalaţii şi echipamente din reţeaua de JT  care vor fi incluse în

viitor, prin dezvoltarea sistemului ADMS.

Sistemul SCADA a fost dezvoltat etapizat şi a impus stabilirea unor 

criterii de prioritizare a instalaţiilor care urmau a fi incluse în sistem, având 

în vedere în principal următoarele aspecte: 

- nivelul statiei în cadrul sistemului electroenergetic;

- necesitatea modernizării având în vedere starea tehnică a echipa-

mentelor; 

- soluţiile de realizare a căilor de comunicaţie în concordaţă cu

condiţiile impuse de sistemul SCADA; 

- pozitia geografica, pentru asigurarea deservirii de către turele

operative. 

Etapele au fost stabilite în cadrul programelor anuale de investiţii, 

urmând ca în final toate cele 102 staţii electrice de transformare fie integrate 

în sistemul SCADA. Vor fi integrate toate echipamentele din staţie cu toate 

funcţiile acestora de protectie si automatizare şi va fi asigurat volumul de 

date necesar şi suficient pentru controlul instalaţiilor de la distanţă, 

asigurând siguranţa, fără personal operativ local. 

Sunt luate în consideraţie următoarele categorii de instalaţii şi 

echipamente: 

- puncte de alimentare;

- posturi de transformare;

- reclosere (reanclanşatoare automate);

- separatoare telecomandate.

Experienţa acumulată în urma integrării echipamentelor din reţeaua

de MT într-un sistem separat (SAD), dezvoltat la începutul anului 1998, într-

o configuraţie regională, bazată, în cea mai mare măsură, pe protocoale de 

comunicaţie private. Sistemul a fost înlocuit începând cu anul 2008 cu o 

soluţie de tip SCADA,  dezvoltată de DEO,  în care au fost incluse 

echipamentele din reţeaua de MT în sistemul SCADA dezvoltat în DEO, 

astfel că în prezent în sistemul SCADA al DEO sunt integrate circa 300 de 

PA şi PT precum şi 1100 de reclosere si separatoare telecomandate. 
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Arhitectura sistemului SCADA dezvoltată de DEO este are în vedere 

structura geografica a centrelor de dispecerat, astfel încât să răspundă 

eficient cerinţelor de exploatare. Arhitectura include interconectarea a două 

puncte centrale, care îşi pot prelua sarcini în situţii speciale. 

O atenţie specilă a fost acordată eficienţei activităţii de dispecerizare, 

stabilind necesarul optim de operatori în funcţie de structura controlată, de 

volumul de munca şi de importanţa zonei. S-a considerat necesară promovarea 

conceptului de flexibilizare a activităţii din cadrul dispeceratelor. 

Conform acestui concept, noţiunea de dispecer alocat unei zone de 

responsabilitate fixă a fost înlocuită cu „post de lucru” la care se poate aloca 

o zonă variabilă de responsabilitate. In acest sens, structura DEO a fost

împărţită în 24 de zone (în medie cate 3...4 zone pe judeţ), alocabile dinamic

„posturilor de lucru” în funcţie de criterii de încărcare stabilite pentru fiecare

schimb (figura 1).

Pe baza analizei rezultatelor implementării conceptului flexibilizare 

au fost puse în evidenţă următoarele avantaje importante: 

- A crescut numărul de staţii de lucru SCADA;

- Orice staţie de lucru MT poate prelua orice zonă MT alocată

centrului operaţional;

Figura 1. Zone de dispecerizare flexibilă a reţelei celor 7 judeţe din DEO. 
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- Cele două centre principale de dispecer (Craiova şi Piteşti) pot fi

accesibile şi se pot prelua din orice centru (110 kV şi MT);

- Se asigură o echilibrare a solicitării posturilor de lucru;

- Se poate obţine o alocare dinamică, fără afectarea sistemului SCADA;

- Se constată creşterea calităţii serviciului de dispecerizare în urma

implementării conceptului de flexibilizare;

- S-a asigurat o standardizare a modului de lucru.

Dacă iniţial sistemul SCADA a fost destinat pentru monitorizare şi

comanda-control de la distanţă, în prezent în cadrul DEO sunt în curs de punere 

în practică proiecte care urmăresc pregătirea pentru digitalizarea operării reţelei: 

 Proiectul SCADA & Reclosers are ca obiectiv principal

integrarea până în anul 2023 a tuturor staţiile de transformare în

sistemul SCADA. Este în curs de montare pe liniile de MV a 550

reclosere şi încă 200 reclosere telecomandate vor fi instalate până

în anul 2021. Se urmăreşte un răspuns rapid la apariţia unor

evenimente, reducerea întreruperilor în alimentarea cu energie

electrică, îmbunătăţirea indicatorilor SAIFI şi SAIDI, fără

creşterea costurilor operationale;

 Proiectul MDM & DMS  care va permite stocarea, prelucrarea şi

transferul blocurilro de date de la contoarele inteligente,

asigurând posibilitatea schimbului de date cu alte baze de date,

inclusiv cu date din GIS si SAP;

Aplicaţia MDM  îşi propune să asigure procesarea unitară şi 

omogenă a informaţiilor de la toate contoarele inteligente şi de la cele 

clasice, aflate în reţeaua de distribuţie a operatorului pentru a asigura 

coerenţa proceselor operaţionale. Această aplicaţie este dimensionată să 

conecteze un număr de circa 1,2 milioane contoare inteligente și un număr 

de 280.000 contoare clasice, care vor rămâne în funcţiune datorită 

posibilităţii consumatorilor de a refuza instalarea contoarelor inteligente. 

Datele de la contoarele clasice sunt integrate în Aplicaţia MDM, 

pentru a putea procesa uniform datele de facturare şi pentru aceste  

contoarelor, în scopul obţinerii unei balanţe pe baze unitare şi comparaţii 

între clienţii cu contoare inteligente şi cei cu contoare clasice în ceea ce 

priveşte pierderile tehnice şi eficienţa energetică. 

În figura 2 sunt indicate principalele fincţionaliţăţi şi obiectiv ale 

sistemului MDM. 
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Figura 2. Funcţionalităţi şi obiective ale sistemului MDM 

 Proiectul GIS  este destinat realizării unei platforme performante

pentru stocarea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor distribuite

spaţial privind cu reţelele electrice: amplasare, trasee, coexistenţa cu

clădirile şi proprietăţile învecinate, structura, volumul, caracteristicile

tehnice şi funcţionale, nivelul de încărcare.

Sistem GIS permite stocarea de planuri/hărţi, reprezentări grafice ale

unor entităţi repartizate spaţial, printr-o reprezentări vectoriale – puncte, 

linii, poligoane pe care le asociază la baze de date descriptive (fiecărei 

entităţi grafice corespunzându-i o serie de atribute), cât şi prin posibilităţi de 

analiză (interogare pe criterii spaţiale şi/sau alfa-numerice).  

Datele descriptive sau datele alfa-numerice sunt date de natura textuală 

(descriptiva) cât şi de formă numerică (valorică, dimensională, ordinală). 

Sistemul GIS-ul cuprinde astfel,  într-o abordare coerentă şi unitară două 

tipuri de date: date grafice şi date atribut, legate între ele prin identificatori 

unici. Ambele componente pot fi utilizate la exploatarea sistemului geografic 

prin acţiuni de tipul analiza, interogare, consultare sau raportare.  

Analizele pot fi: 

 pur spaţiale care se referă numai la componenta grafica; se asigură

o bună reprezentare pornind de la uzualele înregistrări directe de distanţe şi

perimetre, până la interacţiuni dintre categorii/straturi distincte;

 alfa-numerice care se referă la interogări ale bazelor de date;
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 mixte care utilizează ambele tipuri de date,  de la cele mai simple

precum aflarea informaţiilor asociate unei entităţi grafice selectate, pana la 

structuri complexe.  

În activitatea practică sistemele geoinformatice au un rol important 

şi la administrarea activelor din reţea, prin datele oferite privind aspecte 

tehnice, economice şi organizationale.  

În reţelele furnizorilor de energie electrică şi a celor care furnizează 

servicii de telecomunicaţie, sistemul GIS permite abordarea simultană a 

următoarelor aspecte tehnice: 

- fizice prin realizarea procesului de documentare a reţelei de la

nivelul porturilor din echipamentele furnizorului până la clienţi;

- logice prin atribuirea circuitelor, alocarea puterii furnizate sau

lăţimii de bandă, planificarea capacităţii şi monitorizarea/

stabilirea criteriilor de calitate.

Componenta geoinformatica a sistemului care asigură asistenţa 

pentru managementul electroenergetic la nivel de judeţ are la baza harta 

digitală a acestuia, structurată pe mai multe niveluri de interes: 

- limitele unităţilor teritorial – administrative, municipii, oraşe,

comune, sate;

- hidrografia – ape curgătoare, lacuri;

- reţele de transport stradal;

- reprezentare altimetrica a reliefului – opţional.

Datele privind limitele unităţilor teritorial – administrative se pot corecta

plecând de la imaginile satelitare recente având în vedere faptul că planurile 

topo neactualizate nu oferă informaţii necesare operatorilor de distribuţie.  

Prin implementarea proiectului GIS pot fi atinse următoarele obiective: 

 fluidizarea operaţiilor;

 creşterea productivităţii/eficienţei cu reducerea costurilor;

 optimizarea serviciilor oferite clienţilor şi o prezenţă mai activă pe

piaţa de energie electrică însoţită de creşterea veniturilor din vânzari; 

 lărgirea ofertei de servicii şi de produse;

 dezvoltarea strategii bazate pe informaţiile din proiectul GIS etc.

În figura 3 peste hărţile actuale au fost suprapuse hărţi în format

DWG, folosind un instrument simplu al programului ArcGIS. Platforma de 

lucru  GIS oferă un sistem de coordonate STEREO 70, ceea ce impune ca 

hartile suprapuse trebuie să aibă acelaşi sistem de coordonate. 
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  Proiectul MWM este parte componentă a proiectului strategic

adoptat şi finalizat prin forţe proprii în anul 2018, urmărind

creşterea gradului de automatizare a fluxurilor de lucru în zona

de exploatare reţea, o optimizare a forţei de muncă prin creşterea

responsabilităţii şi vizibilităţii acesteia, prin reducerea timpului

alocat unor sarcini neproductive şi disponibilizând timp pentru

alte activităţi.

Pe lângă trusele de investigare şi cele de lucru, personalul de lucru 

înscriu datele pe o tableta pentru a putea fi gestionate şi pentru a încadra in 

baza de date activităţile pe care le desfăşoara; se obţine astfel direct 

controlul direct al activităţilor desfăşurate, intervalele de timp în care aceste 

activităti se desfăsoară, materialele utilizate precum şi evidenţă 

documentelor emise, care se completează sau încarcă în sistem. 

Soluția MWM utilizată cuprinde două module: 

• WorkSpace – planificarea şi urmărirea stadiului comenzilor de

lucru;

• WorkBook – înregistrarea efectuării comenzilor de lucru.

Figura 3. Reprezentare geografica pentru reţelele electrice. 
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În momentul aparitiei unor deranjamente/incidente, dispecerul creează 

notificare şi comanda pentru remedierea acestora. Comanda este eliberată şi 

alocată în MWM turei operative. 

Tura operativă care a primit comanda confirmă primirea acesteia şi 

verifică stocul de materiale necesare efectuării lucrarii apoi transmite 

confirmarea începerii deplasării şi sosirii la locul incidentului/deranjamentului, 

precum şi începerea lucrării stabilite. După finalizarea lucrării se completează în 

MWM activităţiile desfăşurate/materialele utilizate şi, în final, se  închide 

comanda. 

Prin implementarea aplicaţiei MWM, s-au adus importante 

îmbunătăţiri în activitatea  de dispecerat. Astfel:   

 transmiterea telefonică a deranjamentelor către turele operative a fost

inlocuită cu alocarea comenzii în MWM; 

- completarea informaţiilor referitoare la elementul defect precum şi

data/ora remedierii este realizată de catre tura operativă, fara a mai fi 

necesară interventia dispecerului. 

Procesul de valorificare a funcţionalităţilor MWM este indicat în 

figura 4. 

Figura 4. Descrierea procesului MWM. 
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2. Preocupări pentru implementarea tehnologiilor SMART Grid

Actualele direcţii de dezvoltare a sistemului energetic impun 
existenţa unei  infrastructuri în continuă modernizare pentru a acoperi o 
creştere continuă a cererii de energie, integrarea unui număr tot mai mare de 
surse regenerabile de energie cu producţie variabilă, necesitatea acoperirii 
cererii de energie a numărului din ce în ce mai mare a vehiculelor electrice, 
creşterea exigenţelor utilizatorilor privind siguranţa în alimentarea cu 
energie electrica și calitatea acesteia.  

În acest fel, operarea reţelei electrice de distribuţie va trebui să fie 
definită de următoarele caracteristici principale specifice ale unei reţele 
inteligente: 

 fiabilitate pentru a asigura reducerea duratelor de nealimentare a
utilizatorilor; 

 eficienţa prin standardizarea și automatizarea procedurilor actuale
de lucru şi îmbunătăţirea performanţelor servicilor de dispecer și a echipelor 
din teren; 

 siguranţa printr-un management adecvat al activităţii echipelor din
teren; 

 interoperabilitate prin utilizarea unei arhitecturi deschise pentru
sistemele implementate, permiţând astfel dezvoltări ulterioare ale sistemului. 

Operarea inteligentă a reţelei, implementarea dezvoltărilor actuale şi 
includerea recomandărilor UE în domeniu impun adoptarea noilor 
tehnologii, sisteme şi senzori care să permită obţindrea datelor din proces, 
analiza acestora şi adoptarea măsurilro corespunzătoare pentru controlul 
eficient al proceselor din sistemul de distribuţie, implicând atât utilizatorii 
dar şi operatorii de distribuţie. 

Achiziţia în timp real, analiza acestora, sistemele moderne de 
automatizare permit operatorilor de distribuţie obţinerea unui răspuns rapid 
la diferite evenimente, cu realizarea de soluţii eficiente pentru izolarea 
defecteelor şi adoptarea de măsuri pentru limitarea timpului de întrerupere. 

Sistemul ADMS ca soluţia cea mai completă adoptată de operatorii 
de reţea asigură o gestionare eficientă a reţelei utilizând tehnologii moderne 
de monitorizare, analiză a datelor, optimizare a proceselor, planificare şi 
instruire, pentru toate compartimentele operatorului de distribuţie. Platforma 
ADMS cuprinde, într-o soluţie unitară, sistemul DMS, sistemul OMS şi 
SCADA utilizând peste 50 de funcţii avansate. De fapt ADMS este 
echivalent, în cea mai mare parte, cu sistemul EMS (energy management 
system) dezvoltat pentru sistemele de transport de energie.  
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ADMS asigură suportul decizional asigurând personalului de operare 
(dispeceri şi personal de teren) datele de monitorizare şi controlul eficient al 
sistemului de distribuție electrică realizând astfel îmbunătățirea siguranței, 
fiabilitatăţii, managementul activelor, calitatea serviciilor și performanță a 
răspunsului la evenimente din reţea. ADMS oferă datele necesare unei analize 
aprofundate a sistemului, precizia calculelor de regim şi o modelare exactă a 
reţelei. 

Sistemul ADMS oferă o soluție integrată de planificare și operare 

pentru managementul, controlul, vizualizarea și optimizarea rețelei de 

distribuție a energiei electrice. Sistemul poate integra şi următoarele sisteme 

dezvoltate pentru controlul reţelei: 

• GIS;

• SCADA;

• MDM;

• SAP;

• MWM;

• AM.

Principalele funcţii specifice sistemului ADMS sunt prezentate in

figura 5 [1], fiind indicate şi principalele funcţii care asigură managementul 

eficient al reţelei electrice de distribuţie. 

Figura 5. Funcţiile principale ale sistemului ADMS 
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3. Operarea inteligentă a reţelei de medie tensiune în DEO

Un prim pas în realizarea unei operări inteligente a reţelei în cadrul 
Distribuţiei Energie Oltenia a fost făcut în anul 2016 în reţeaua de medie 
tensiune prin implementarea unui sistem de automatizare pentru a asigura 
identificarea, izolarea şi restabilirea alimentării cu energie electrică a zonelor 
fără defect ale reţelei (sistem Self Healing), pe LEA 20 kV Breasta - Botoşeşti 
Paia (Dolj), utilizând un singur tip de reanclanşatoare (8 bucăţi inserate în ax şi 
pe derivaţii) [2]. Pentru a asigura creşterea nivelului de siguranţă a alimentării, 
proiectul a fost dezvoltat în anul următor prin integrarea în sistemul de 
automatizare şi a altor tipuri de reanclanşatoare existente pe LEA 20 kV, aflate 
pe LEA 20 Bârseşti 2 - Tismana şi Godineşti – Ciuperceni (Gorj). 

Soluţia adoptată a necesitat instalarea unui sistem inteligent bazat pe 
echipamente hardware şi o platformă software, pentru a realiza o logică de 

Figura 6. Zonele de control prin sistemul de automatizare. 
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automatizare pe linia de 20 kV ce a permis identificarea zonei cu defect, 
izolarea acesteia şi realimentarea din alte surse a zonelor fără defect.  

Prin montarea a 8 reanclanşatoare telecomandate pe linia MT Bârseşti 2 
- Tismana  şi Godineşti - Ciuperceni  (în punctele indicate în schema din
figura 6) s-au realizat 8 zone de LEA, fiecare zonă fiind încadrată, de câte un
reanclanşator automat (figura 6) [3].

Procesul de automatizare Self Healing (autovindecare) se desfăşoară 
în trei etape: 

• În prima etapă protecţia va sesiza defectul şi va iniţia deconectarea,
setul de reglarea a protecţiilor şi coordonarea acestora vor fi astfel realizate 
astfel încât reanclanşatorul de lânga zona cu defect să asigure primul 
deconectarea.  

• În a doua etapă se realizează izolarea zonei cu defect prin
deconectare din staţia de alimentare iar procesul este monitorizat de către 
controlerul Self Healing din centrul de dispecerat. 

• În a treia etapă se asigură realimentarea cu energie din staţia de
alimentare a zonelor fără defect, proces monitorizat şi controlat automat de 
către controlerul Self Healing al sistemului central. 

Realizarea schemei de automatizare, în prima etapă, a necesitate 
achiziţia următoarelor echipamente: 

- 1 sistem central (controler) Self Healing în centrul de dispecerat;
- 1 echipament RTU în staţia Breasta;
- 8 reanclanşatoare de acelasi tip, inclusiv controller-ul acestora de la

acelasi furnizor, montate pe LEA 20 kV Breasta Botoşesti Paia; 
Extinderea sistemului automat de tip self healing a necesitat achiziţia 

de noi echipamente: 

 pentru staţia Bârseşti:

 1 echipament Compact RTU;

 1 convertor DC/DC (220V DC=> 24 VDC)

 pentru statia Godinesti:

 1 echipament Compact RTU;

 1 convertor DC/DC (220V DC=> 24 VDC)
De asemenea  fost necesară extinderea servicii sistemului central Self 

Healing existent prin: 

 integrarea a 8 reclosere (existente) prin interfaţa existentă de tip
IEC 60870-5-104;

 integrarea a 2 RTU-uri CMic prin interfaţa existentă de tip IEC

60870-5-104;
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 extinderea functionalităţii sistemului de automatizare Self Healing
având în vedere integrarea noilor reclosere;

 îmbunătăţirea functionalităţii întregului sistem conform
specificaţiei tehnice a noii configuraţii;

 extinderea interfeţei de schimb de date cu sistemul SCADA
Distribuţie Energie Oltenia SA pentru încă 8 reclosere.

În figura 7 este prezentată structura generală a controlerul sistemului 
central din centrul de dispecerat, care asigură întreaga logică de configurare 
automată a reţelei şi care utilizează datele transmise prin următoarele 
sisteme de comunicaţie: 

- comunicaţie GPRS cu controlerele reanclanşatoarelor;
- comunicaţie IEC 60870-5-104 printr-o reţea existentă cu staţia

Breasta; 
- comunicaţie IEC 60870-5-104 printr-o reţea existentă cu staţia

Bârseşti 2; 
- comunicaţie IEC 60870-5-104 printr-o reţea existentă cu staţia

Godineşti; 
- comunicaţie IEC 60870-5-104 cu sistemul SCADA din centrul de

dispecerat. 

Figura 7.Schema de principiu a sistemului central Self Healing 
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Controlerul sistemului central monitorizează toate controlerele 

recloserelor şi echipamentele RTU din staţiile Breasta, Bârseşti 2, Godineşti 

şi iniţiază o secvenţă automată de reconfigurare a reţelei la o informaţie 

privind deconectarea unui recloser sau la informatii din staţiile Breasta, 

Bârseşti 2 sau Godineşti. 

O platformă informatică specifică automatizării reţelei permite 

stabilirea secvenţelor pentru izolarea, reconfigurarea reţelei în funcţie de 

tipul şi locul defectului şi setarea funcţilor de protecţie ale controlerului 

recloserului. 

Logica izolării zonei cu defect şi reconfigurarea reţelei în cazul 

apariţiei unui defect permanent (scurtcircuit sau punere la pământ) pe una 

dintre secţiunile reţelei constă fi detectarea şi eliminarea defectului de către 

protecţiile proprii ale reanclansatoarelor (dupa efectuarea ciclurilor de 

RAR), iar prin intermediul unui controler logic programabil ce comunica 

(prin GPRS) cu fiecare reanclansator se va da comanda de izolare a 

defectului si se va restabili alimentarea cu energie electrica, dinspre cele 

doua surse, a zonelor de reţea fără defect. 

Pentru toate evenimentele din reţeaua monitorizată, care conduc la 

deconectare, se iniţiază o reconfigurare automata a structurii retelei, dacă 

sistemul este setat pe regimul automat. Secvenţele se derula în mod 

automat, controlate şi urmărite de controlerul central Self Healing. 

Secvenţele de funcţionare ale sistemului pot fi modificare, în cazul 

lucrărilor de mentenanţă, printr-o comandă adecvată din sistemul 

SCADA. Este posibilă dezactivarea reconfigurării automate a retelei. 

Sistemul de automatizare este complet controlabil, din punct de vedere al 

secvenţelor de lucru, atat de către dispecer, cât şi de către administratorul 

de sistem. 

 O comandă manuală (locală sau de la distanţă) are prioritate şi va 

inhiba funcţionarea automată până cănd dispecerul va da comanda de 

reactivare. După terminarea operaţiilor de mentenanţă, revenirea la 

funcţionarea normală se va face manual prin dispecerat. 

 Punerea în funcţiune a sistemului de automatizare pe liniile descrise 

mai sus, a condus la reduceri importante ale indicatorilor serviciului de 

alimentare SAIFI şi SAIDI [4]. Pentru anii 2016/2018, respectiv 2017/2018, 

pot fi puse în evidenţă valorile indicate în tabelul 1, 



Operation of modern distribution electrical networks 85

Tabelul 1. Valori ale indicatorilor SAIDI şi SAIFI 

LEA 20 kV Breasta - Botoşeşti Paia SAIDI SAIFI 

2016 240,5 3,2 

2018 195,6 1,3 

LEA 20 kV Godineşti - Ciuperceni SAIDI SAIFI 

2017 332,9 2,3 

2018 306,9 2,3 

LEA 20 kV Bârseşti 2 - Tismana SAIDI SAIFI 

2017 53,4 1,1 

2018 48,1 1,0 

4. Concluzii

Tendinţele actuale privind funcţionarea sistemelor de distribuţie a 

impus necesitatea introducerii de funcţii pentru controlul proceselor şi 

automatizarea acestora. Distribuţia de energie fiind o activitate reglementată 

trebuie să îndeplinească şi cerinţe privind calitatea energiei electrice 

furnizate. Achiziţia de date, prelucarea şi urmărirea încadrării în prevederile 

reglementatorului, nu este posibilă fără existenţa unui sistem automat de 

achiziţie, realizarea unor baze de date, elaborarea de  analize şi rapoarte în 

timp util. 

Apare necesară existenţa unui amplu sistem de automatizare a 

proceselor din reţeaua electrică, un nou mod de operare a reţelei, astfel ca să 

poate fi adoptate măsuri în timp real pentru a asigura încadrarea in 

prevederile Standardului de performanţă pentru distribuţia energiei electrice. 

Măsurile adoptate şi analiza rezultatelor obţinute a pus în evidenţă 

îmbunătătirea indicatorilor de calitate ai serviciului de alimentare, precum şi 

a duratei de restabilire a alimentării pentru utilizatorii din zonele fără defect, 

aceştai înregistrând numai o întrerupere de scurtă durată. 

Companiile de distributie a energiei electrice vor trece din ce în ce 

mai amplu la operarea inteligentă a reţelei, prin utilizarea intensă a 

platformelor informatice pentru conducerea optimală a tuturor activitatilor, 

principalul beneficiar fiind utilizatorul căruia i se furniza energie electrică de 

calitate şi servicii energetice performante [5]. 
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