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1. INTRODUCERE 
 

Calitatea energiei electrice este unul dintre cele mai importante obiective ale Operatorilor 

de Rețea, care trebuie să asigure condiţiile necesare la interfaţa cu Consumatorul. Calitatea 

energiei electrice (CEE) influenţează condiţiile de funcţionare ale reţelelor, având implicaţii 

tehnice şi economice deosebite asupra consumului de energie electrică şi securităţii funcţionării 

sistemului electroenergetic.  

Tendinţele actuale de abordare a problemei calităţii energiei urmăresc, în principal, trei 

direcţii: 

1. analiza parametrilor actuali de CEE şi dezvoltarea unor programe eficiente de 

monitorizare, care să stea la baza unor relaţii corecte între participanţii implicaţi pe 

traseul producţie – consum; 

2. evaluarea efectelor abaterilor faţă de limitele recomandate de reglementările în domeniu; 

3. stabilirea unor măsuri eficiente tehnice, organizatorice, contractuale şi juridice, care să 

asigure încadrarea indicatorilor de calitate în limitele impuse de standarde. 

Asigurarea unui nivel standard de calitate în punctele de racord ale utilizatorilor la 

rețeaua electrică şi monitorizarea corectă a indicatorilor de calitate în aceste puncte sunt 

elemente determinante în asigurarea nivelului de calitate oferit de către furnizor. Astfel o 

cunoaştere cât mai exactă şi completă a indicatorilor de calitate în nodurile de interconexiune ale 

transportatorului cu distribuitorii poate avea un efect important asupra indicatorilor economici ai 

reţelei de transport şi devine un parametru definitoriu pentru evaluarea performanţelor acesteia.  

Cunoaşterea parametrilor de CEE, a modului practic de determinare a acestora, 

interpretarea rezultatelor monitorizării lor, cunoaşterea limitelor admise ale perturbaţiilor și nu în 

ultimul rând, instruirea și informarea personalului de exploatarea cu privire la semnificația, 

influența și necesitatea evaluării acestora  prezintă un deosebit interes pentru asigurarea unei 

energii de calitate standard şi pentru decizii privind măsurile care trebuie adoptate în scopul 

realizării nivelului de calitate impus, pentru oricare din operatorii de reţea. 

Lucrarea a avut ca scop dezvoltarea unui instrument software (MAPPQ) care să 

suplimenteze funcțiile și capabilitățile sistemului software centralizat de management și analiză a 

calității energiei electrice PQView care deservește deja activitatea operatorului de distribuție 

local. Modulul software creat realizează legătura între baza de date a parametrilor de calitate a 

energiei electrice gestionată de PQView și o interfață grafică tip Google Map de reprezentare 

geografică a etichetelor parametrilor CEE normați care definesc un ansamblu al nivelului de 

CEE în nodurile rețelei monitorizate.  

Lucrarea face parte din programul meu de pregătire în domeniul monitorizării calității 

energiei electrice, desfășurat în perioada 01.02.2017-31.05.2017 în cadrul Distribuție Oltenia 

SA, ca activitatea de tip Transfer de cunoaștere la Agentul economic prin stagii de parctică ale 

studenților la ciclul de master, înscrisă în Etapa II (2017) a  PROIECTULUI  PN-III-P2-2.1-

BG-2016-0269 Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei 

electrice la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei  - SYMMPQI 

(75BG/01.10.2016). 
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CONCLUZII 
 

 

Lucrarea abordează o topică legată de calitatea energiei electrice în rețelele electrice de 

distribuție.  

Într-un scenariu ideal, calitatea energiei electrice CEE ar trebui să fie un mediu în care 

producătorul de echipament indică clar cerințele de funcționare, operatorul precizează 

caracteristicile sistemului de alimentare și consumatorul înțelege și previzionează eventualele 

perturbații în funcționarea echipamentelor sale.   

În practică însă, conceptul se rezumă la o interacțiune reațea- utilizator de rețea, pentru 

care, condițiile actuale de pe piața concurențială impun dezvoltarea unor sisteme, proceduri și 

măsuri de creștere/menținere a gradului de satisfacție a utilizatorului/consumatorului produsului 

energie electrică prin intermediul calității acestuia, reglementată de standarde și  normative.  

Soluțiile privind calitatea energiei electrice trebuie să pornească de la:     

- Definirea problemei de calitate 

- Analiza organizațională 

- Aspectele legate de serviciile la consumator 

- Indicatorii de piață 

- Indicatorii tehnici 

- Aspectele de reglementare în domeniu 

- Actualitatea tehnologiilor/accesibilitatea 

O abordare integrată a problematicii legată de CEE ar trebui să aibă în vedere: 

-  Înțelegerea  problemei 

- Găsirea cauzelor reale înainte de găsirea celei mai bune soluții 

- Soluția trebuie să fie întotdeauna rentabilă 

- Deschidere și colaborare cu consumatorul 

- Educația operatorilor și a consumatorilor 

- Oferte pentru servicii alternative de calitatea energiei electrice 

- Cunoașterea considerentelor legislative 

În ceea ce privește CEE în contextul actual al rețelelor electrice dezvoltate în direcția 

integrării conceptului Smart Grid, toate sectoarele/departamentele/actorii implicați în procesul de 

producere, transport și furnizare și consum al energiei electrice trebuie să înțeleagă imaginea de 

ansamblu astfel încât să se adopte măsuri inteligente.  

Instrumentul software (MAPPQ) pe care l-am dezvoltat și prezentat în lucrare se înscrie 

în seria acestor măsuri. Este o aplicație destinată să suplimenteze funcțiile și capabilitățile 

sistemului software centralizat de management și analiză a calității energiei electrice PQView 

care deservește deja activitatea operatorului de distribuție local. Modulul software creat 

realizează legătura între baza de date a parametrilor de calitate a energiei electrice gestionată de 

PQView și o interfață grafică tip Google Map de reprezentare geografică a etichetelor 

parametrilor CEE normați care definesc un ansamblu al nivelului de CEE în nodurile rețelei 

monitorizate. Etichetele sugerează prin codul culorilor folosit (identic cu cel asociat etichetării 

energetice a echipamentelor electrice) gravitatea problemelor de CEE într-un nod al rețelei, 

această evaluarea neavând nevoie de cunoștințe anterioare de specialitate privind domeniul CEE.  

Se dorește dezvoltarea aplicației astfel încât informația să poată fi accesată de la orice PC 

legat la rețeaua Internet sau un dispozitiv cu sistem Android de întregul personal al operatorului. 
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