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1. Obiectivele generale ale proiectului  

Cele 5 obiective generale ale proiectului sunt prezentate mai jos: 

1. Sistem software open-source personalizat SYMMPQI (aplicație MATLAB) validat și integrat în aplicația de 

analiza și managementul calității energiei electrice (CEE) aflată în dotarea ambilor parteneri. 

2. Formularea unor sisteme-cadru pentru calibrarea și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare din dotarea 

Distribuție Oltenia DEO (fost CEZ D) cu scopul de a evalua perturbaţiile electromagnetice şi eticheta nivelul CEE. 

3. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra rețelelor electrice de distribuție (RED) și a 

competențelor personalului de exploatare privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor. 

Dezvoltarea unei strategii a operatorului de distribuție (OD) privind capacitatea de dezvoltare pe termen lung, 

incluzând adaptarea la reglementările viitoare, colaborări în activități de cercetare și sisteme de acreditare.  

5. Extinderea serviciului de informare a consumatorilor racordați la rețeaua de distribuție. 

 

2. Obiectivele fazei de execuție II 

Faza (Etapa) II a derulării proiectului se referă la lunile 4-16 din proiect. Pregătește finalizarea obiectivelor 

generale ale proiectului urmărind:  

1. Pregătirea sistemului software pentru conversia, managementul și analiza datelor CEE - SYMMPQI pentru 

integrare și validare în sistemul centralizat de CEE al OD (Agent economic – DEO). 

2. Elaborarea unei procedură de extindere a bazei de date la OD cu etichetarea CEE de aplicat la DEO. 

3. Dezvoltarea/activarea unei Biblioteci digitale CEE de evenimente și perturbații în rețeaua OD. 

4. Formularea de sisteme-cadru pentru calibrarea și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare din dotarea Distribuție 

Oltenia DEO (fost CEZ D) cu scopul de a localiza perturbaţiile electromagnetice şi eticheta nivelul CEE. 

5. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de 

exploatare privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor. 

6. Diseminarea rezultatelor parțiale ale proiect. 

 
3. Rezumatul fazei de execuție II 

În Faza (Etapa) II a proiectului s-a urmărit inițierea transferului efectiv al pachetului de cunoaștere în 

domeniul monitorizării și managementului, realizată prin mecanisme de interacțiune directă, la nivel de produs și 

procedură, dar și de informare prevăzute de activitățile: A.2.1. Integrare sistem SYMMPQI în sistemul de 

monitorizare a CEE al OD; A.2.2. Dezvoltare de proceduri interne de utilizare și aplicare a informațiilor generate de 

sistemul SYMMPQI; A.2.3. Workshop-uri; A.2.4. Întreținere pagină web a proiectului. A.2.5. Realizare și testare 

interfațare experimentală între aplicațiile SYMMPQI și PQViewPro Data Manager; A.2.6. Organizare și completare bază 

de date cu etichete CEE. A.2.7. Cursuri de formare a personalului DEO (CEZ D);  A.2.8. Dezvoltare  bibliotecă CEE 

pe platforma Intranet a OD. A.2.9. Organizare de proiecte demonstrative și acțiuni de informare; A.2.10. Activități 

de diseminare a rezultatelor; A.2.11 Organizare de evenimente tematice și întâlniri formale cu reprezentanți 

DEO (CEZ D); A.2.12. Analiza funcționării sistemelor de monitorizare și a bazei de date CEE la OD. A.2.13. 

Testare interfațare SYMMPQ- programe specializate și validare rezultate analiză CEE ; A.2.14. Organizarea și 

coordonarea stagiilor de practică; A.2.15. Instruire și formare profesională a studenților masteranzi. 

În această fază, toţi membrii echipei de cercetare şi-au adus contribuţii importante, care au permis abordarea 

tuturor obiectivelor proiectului, cu respectarea planului de realizare corelat cu programul de activități și 

disponibilitatea personalului DEO. Au fost de asemenea cooptați în echipă tineri viitori specialiști, studenți în an 

terminal la ciclul de master, dar și licență, care au contribuit prin participarea în colectivele de redactare a 

lucrărilor științifice, la prezentările din cadrul workshop-urilor și evenimentelor tematice, stagiile de practică sau 

implicarea în elaborarea componentelor SYYMPQI, la transferul de cunoaștere și diseminarea rezultatelor.   

Categoriile de rezultate estimate și obținute au fost: personalizarea unui produs software în vederea 

implementării și validării la beneficiar, propuneri de soluții de îmbunătățire a serviciilor asigurate de către OD 

utilizatorilor rețelei sale, creșterea nivelului de cunoaștere a personalului DEO în domeniul CEE, formarea 

următoarei generații de specialiști și consțientizarea pe scară largă în cadrul companiei Agentului economic 

asupra unui subiect specific de interes pentru politica sa (CEE). 

A fost dezvoltată o variantă personalizată a sistemului software pentru conversia, managementul și analiza 

datelor CEE – SYMMPQI (Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei electrice la 

interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei), care include o arhitectură adaptată cerințelor 

actuale ale OD, beneficiarul sistemului.  

Dezvoltarea actuală a aplicației SYMMPQI urmărește posibilitatea integrării ei ca instrument pentru 

realizarea programelor de evaluare a calității energiei electrice în zonele de licență ale Distribuție Oltenia SA.  

În versiunea actuală, SYMMPQI v.1.0 reunește două componente funcționale: 

(1) SYMPQD (System for Management of Power Quality Data), aplicația web pentru managementul datelor 

privind calitatea energiei care reprezintă core-ul (modulul de bază al sistemului); 
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(2) MAPPQ (Mapping Power Qulity), aplicația web de cartografiere a etichetelor de calitate a energiei electrice. 

SYMMPQI deservește de asemenea aplicația Biblioteca virtuală CEE (PQLib), pentru care asigură datele de intrare. 

Cele două module ale aplicației au fost dezvoltate inițial ca aplicații distincte. Din considerente de creștere a 

gradului lor de operabilitate, conform documentelor cu specificațiile de realizare convenite cu beneficiarul,  cele 

două module web sunt actualmente organizate într-un pachet. Acesta permite accesarea facilă a datelor din baza 

proprie, generate de aplicațiile asociate soft-uri proprietar ale echipamentelor sau găzduite de serverul PQView 

(sistemul de management al bazelor de date CEE la OD, cu copie 1:1 în laboratorul de Rețele electrice 

inteligente REI al INCESA). Au fost realizate teste de verificare care au validat compatibilitatea modulului web 

PQDM-WebApp al SYMPQD cu intrările Standard PQDIF ale PQView, prin rularea în diferite medii de testare. 

În timp ce aplicația SYMPQD completează și extinde capabilitățile sistemului PQView al OD, MAPPQ operează 

având la bază un concept familiar, dar neaplicat până acum în domeniul CEE în rețelele electrice naționale: 

ierarhizarea nivelului de CEE în zonele de interes ale RED, utilizând și completând baze de date cu etichete de CEE. 

Au fost elaborate documente de specificație, ghiduri de utilizare și de proceduri care să asiste personalul specializat 

DEO în procesul de pregătire, instalare, integrare, management și utilizare a pachetului de aplicații SYMMPQI. 

Accesând datele istorice, provenite din campanii de monitorizare anterioare, precum și pe cele generate în 

perioada de desfășurare a proiectului și utilizând rezultatele analizelor privind funcționărea sistemelor de 

monitorizare și a bazei de date la DEO realizate atât în Etapa I, cât și în acesată etapă, a fost structurată o bază de 

date  care include în momentul de față, peste 100 seturi de măsurări de CEE realizate cu analizoare portabile și 

accesibile din arhiva laboratorului REI-INCESA sau din baza de date PQView la OD. Organizarea datelor pe 

categorii de perturbații și aspecte ale analizei este realizată în cadrul ajutorul unei biblioteci virtuale de CEE. 

Pe parcursul etapei, au avut loc întâlniri periodice cu reprezentanții Agentului economic partener în proiect – 

DEO (întâlniri formale și evenimente tematice), dar și ocazionale, cu reprezentanți ai altor entități, de cercetare 

sau din mediul economic-industrial (cercetători, furnizori de produse/servicii/date, utilizatori) prilejuite de 

participările la conferințe, întâlniri, prezentări de proiect sau workshop-uri.  

Au fost elaborate și prezentate la conferințe naționale și internaționale 5 articole, 2 dintre ele la conferințe 

indexate BDI – IEEExplore și două publicate sau în curs de publicare în reviste. În cadrul acestor evenimente s-

au purtat discuții legate de dezvoltarea de colaborări cu entițăți de cercetare sau din mediul economic-industrial 

cu scopul de a asigura sustenabilitatea activităților/inițiativelor din proiect și după finalizarea acestuia.  

În scopul diseminării rezultatelor și transmiterii de informații legate de topica monitorizării CEE, dar și 

prezentării evoluției și exemplificării performanțelor graduale ale sistemului SYMMPQI, au fost organizare 2 

workshopuri, care au beneficiat de participarea unui număr de 56 de participanți, reprezentanți DEO și 

Universitatea din Craiova, dar și CN Transelectrica, ENGIE, Ford, ICMET ș.a. In seria activităților Transferul 

cunoașterii către mediul industrial cu scopul exploatării potențialului tehnologic și al inovării în mediul 

productiv, au fost organizate 3 cursuri de formare a personalului DEO provenind din cele 7 centre de exploatare 

și având ca scop crearea și dezvoltarea unor competențe în domeniul CEE în general și a exploatării 

echipamentelor de monitorizare a CEE, în particular. La cele 3 sesiuni de curs au participat minim 12 

participanți/serie, fiind desfășurate ca ateliere de lucru tematice în laboratoarele INCESA, cu tipuri de 

echipamente aflate în exploatarea DEO. Cursanții au fost evaluați, obținând certificate de competențe în 

domeniul specificat al proiectului. Pentru informarea personalului DEO de la departamentele de Strategie și 

Dezvoltare Active și Exploatare și Mentenanță, cu atribuții în domeniul exploatării rețelelor, măsurării energiei 

electrice sau/și monitorizării CEE cu privire la aspecte și modificări de reglementare în domeniul CEE, dar și a 

impactului așteptat al soluțiilor implementate prin transfer de cunoaștere și tehnologie au fost organizat în data 

evenimentul Acțiune  de informare - Creșterea eficienței și competitivității operaționale a operatorului rețelei de 

distribuție prin inițiative de tip transfer de cunoaștere în domeniul monitorizării calității energiei electrice – 

prezentare inițiativă BRIDGE 75BG.  

În seria de activități Proiecte demonstrative a fost organizat tot la INCESA evenimentul  Echipamente și 

soluții inteligente pentru monitorizarea calității energiei electrice, cu o sesiune demonstrativă a performanțelor 

familiei de echipamente de monitorizare a CEE Gossen Metrawatt (utilizate și în cadrul proiectului) de către 

reprezentanții companiilor producătoare Gossen Metrawattt Germania și Dranetz USA.  

Colaborarea cu partenerul DEO a implicat și o contribuție la strategia acestuia de pregătire a viitorilor 

specialiști pentru compatibilizarea cu cerințele sale. In acest sens, în cadrul proiectului au fost organizate și 

coordonate 2 stagii de practică pe o durată de 3 luni pentru studenții masteranzi anul II Specializarea Sisteme 

energetice informatizate, care au asigurat dobândirea de către practicanți de competenţe profesionale (certificate 

de competențe) în domeniul CEE și aplicate în vederea elaborării lucrării de disertație. Promovarea tinerilor 

viitori specialiști a fost de asemenea facilitată în cadrul acțiunii Eveniment tematic, organizat sub forma secțiunii 

Calitatea energiei în rețelele de distribuție viitoare – provocări pentru viitori specialiști găzduită de evenimentul 

Universității din Craiova - Burse INCESA, cu participarea atât a reprezentanților DEO, cât și a reprezentaților 

celor mai importanți agenți economici din zonă.  

Cele trei întâlniri formale cu reprezentanții DEO au avut ca scop stabilirea elementelor de interes pentru 

întocmirea specificațiilor de realizare și utilizare a componentelor SYMMPQI, formularea criteriilor de 

întocmire a documentelor ghiduri procedurale și motodologice, formularea temelor de colaborare pe bază de 
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contract viitoare, dar și evaluarea Fazei II a proiectului și programarea acțiunilor din prima jumătate a ultimei 

faze. 

Site-ul proiectului dispune actualmente de o interfață nouă în consens cu noul brand al partenerului 

(Distribuție Oltenia). Meniul a fost extins și informațiile actualizate, în conformitate cu evoluția activităților 

fazei de proiect.  

Obiectivele prevăzute pentru această etapă au fost atinse prin implicarea tuturor membrilor din echipa de 

cercetare a proiectului, rezultatele fiind certificate de livrabilele specifice. 

 

4. Descrierea ştiinţifică şi tehnică  

4.1. Cadrul general al desfăşurării activităţilor aferente etapei  

Faza (Etapa) II a proiectului a avut ca obiective specifice  continuarea implementării și testării rezultatelor 

transferului de cunoaștere în domeniul calității energiei electrice și monitorizării acesteia la agentul economic 

DEO prin (1) dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de 

exploatare DEO privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor - asociate bibliotecă electronică 

CEE, cursuri, workshop-uri, stagii de practică, activități de informare și proiecte demonstrative; (2) pregătirea 

pentru validarea și testarea în instalațiile OD a aplicației software SYMMPQI destinată extinderii capabilităților 

sistemului actual de management și analiză a CEE în RED; (3) diseminarea rezultatelor și creșterea vizibilității 

obiectivelor parteneriatului din proiect. 

În 2001, un raport EPRI 2001 estima la aproximativ 119…188 miliarde USD pierderi anuale pentru industria 

americană cauzate de goluri, întreruperi scurte și alte probleme CEE (13 %).  Amploarea problemei a fost 

reconfirmată în 2006 de raportul LPQI [1], care menționa o valoare a pierderilor anuale la nivelul economiei 

europene de 150 miliarde EUR cauzate de problemele CEE, adică aproximativ 4% din cifra de afaceri în mediul 

industrial și  0.15% în sectorul serviciilor. De accea, înțelegerea clară a problemelor legate de CEE, identificarea 

corectă a cauzelor și fenomenelor, precum și prezentarea unor soluții adecvate pentru îmbunătățírea nivelului CEE 

pot avea ca rezulta evitarea unor avarii și consecutiv daune, respectiv la creșterea productivității și a beneficiului.  

Urmărind acest obiectiv, monitorizarea calităţii energiei electrice (CEE) şi dialogul continuu cu 

consumatorii devin activităţi obligatorii ale operatorului rețelei de distribuție (OD). Sistemele de monitorizare a 

CEE actuale au în general, capabilități de achiziție a unui volum impresionant de date, astfel încât este necesară 

o selecţie a informaţiilor valide, relevante, precum și o unificare a formatului acestora, anterior prelucrării si 

analizei lor. Operatorul de rețea are la dispoziţie echipamente de monitorizare de generații și familii diferite, care 

îi permit identificarea problemelor de CEE pe secțiuni ale rețelelor monitorizate sau în ansamblul acestora. În 

acest context, principala provocare legată de sistemele actuale de monitorizare a CEE devine capacitatea acestor 

echipamente/sisteme de a procesa în mod unitar și global informația istorică sau prezentă. 

Sistemele DEO permit actualmente monitorizarea CEE pentru un număr de aproximativ 490 de locații (stații 

și puncte de alimentare din rețeaua sa), însemnând gestionarea unui volum de date  de ordinul GBytes, provenite 

de la instrumente de fabricație și tehnologii diverse. Managementul bazei de date CEE devine astfel critic. Multe 

din echipamente au propriile soft-uri care pot fi folosite ca platforme pentru managementul bazei de date, dar 

permit greu/deloc integrarea informației primare în algoritmii de analiză la nivelul întregii rețele.  

Baza de date existentă asigură o referință pentru nivelul actual al CEE în rețeaua OLD și perspectivele de 

evoluție. Cu toate acestea, menținerea unei infrastructuri de colectare a datelor CEE într-un număr foarte mare de 

locații pe o durată foarte mare este consumatoare de timp și prohibitivă (costurile de achiziție pentru un 

echipament cu performanțele necesare se ridică la aproximativ 10000 Euro) [10- 12].  

Această situație impune necesitatea utilizării unui sistem inteligent de management al calității energiei 

electrice, pentru care sunt definite criterii clare pentru achiziția de date, precum și metode de reconstituire și de 

management al acestora.  

Pachetul software SYMMPQI a fost dezvoltat ca un instrument care să ajute sistemul centralizat actual al DEO 

în rezolvarea problemelor legate de gestionarea tipului și volumului mare de date necesar managementului și analizei 

CEE și de unificare a acestora în formate compatibile, interschimbabile. SYMMPQI, dispune în varianta actuală de 

funcții de extragere și prelucrare a datelor din sistemul centralizat de măsurare adaptate analizei CEE și organizare a 

datelor în formate compatibile CEE, standard PQDif, agreat de aplicația PQView de management și analiză a datelor 

CEE în dotarea DEO (cu replică 1:1 în laboratorul REI-INCESA). 

Aplicația poate fi utilizată ca instrument de evaluare generală a calității energiei electrice în toate locațiile 

monitorizate din rețeaua de distribuție de către personalul autorizat. Utilizatori principali sunt identificați în 

cadrul deparatamentelor DEO: (1) Directia strategie și dezvoltare active – activitate planificare; (2). Direcția 

Exploatare și mentenanță – activitate mentenanță; (3) Operatori sistem PQView. 

4.2. Descrierea generală a sistemului SYMMPQI 

În conformitate cu specificațiile tehnice agreate și stabilite cu beneficiarul (Anexa 1 la RST_ Specificație 

tehnică SYMMPQI), pachetul software in-house SYMMPQI (Sistem de management, conversie și cartografiere a 

datelor CEE monitorizate) asigură o modalitate deterministă de preluare a măsurătorilor brute din punctele de 

interes, urmând a le procesa în vederea obținerii unui format unitar de reprezentare, independent de echipamentul 
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de măsură utilizat, PQDIF.  

PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) este un format de fișier binar definit și standardizat de 

către „IEEE 1159.3 PQDIF Task Force” și reprezintă cea mai potrivită metodă de a transfera date referitoare la 

calitatea energiei între diversele aplicații software de interes. De asemenea, PQDIF este adoptat de sistemul de 

analiză și management al calității energiei PQView, cu care s-a dorit interfațarea. 

De asemenea,  SYMMPQI oferă utilizatorilor o interfață simplă și ușor de folosit, precum și accesul facil la 

datele culese al aplicațiilor existente pentru analiza CEE (sistemul PQView la DEO) și conversia într-un format 

unitar a datelor de intrare pentru aceste aplicații.  

Fluxul de operații de transmitere a datelor între 

componentele sistemului de management, conversie și 

cartografiere a datelor CEE este prezentat în Figura 1.  

SYMMPQI v.1.0.reunește în versiunea actuală 

două componente (module): 

(1) SYMPQD (System for Management of Power 

Quality Data) -  sistemul pentru managementul datelor 

CEE care reprezintă core-ul (modulul de bază) al 

SYMMPQI; 

(2) MAPPQ (Mapping of Power Quality) - 

aplicația web de cartografiere a etichetelor de calitate a 

energiei electrice. 

SYMMPQI deservește de asemenea aplicația 

Biblioteca virtuală CEE (PQLib), pentru care asigură 

datele de intrare. 

Prin funcțiile asociate, modulele SYMMPQI pot fi 

utilizate ca instrumente eficiente pentru desfășurarea 

activităților de management al CEE, utilizarea fiind 

detaliată într-un document specific (Anexa 4_Ghid 

procedural operare SYMMPQI).   

 

 

 

 

Figura 1: Arhitectura aplicației SYMMPQI 

 

4.2.1. Aplicația SYMMPQI- SYMPQD 

4.2.1.1. Descriere SYMPQD 

SYMPQD (aplicația de bază a SYMMPQI), asigură o modalitate deterministă de preluare a măsurătorilor 

brute din punctele de interes (PoI), urmând a le procesa/converti în vederea obținerii unui format unitar de 

reprezentare, independent de echipamentul de măsură utilizat. De asemenea, sistemul oferă utilizatorilor o interfață 

simplă și ușor de folosit precum și accesul facil la datele culese al sistemului PQView de management și analiză a 

datelor CEE din dotarea DEO.  

Punctele de Interes (PoI – Point 

of Interest) sunt acele locații din 

cadrul rețelelor de distribuție electrică 

unde sunt instalate echipamente 

specifice pentru achiziția mărimilor 

electrice. În funcție de echipamentul 

de achiziție instalat (tip, familie, 

potabilitate, versiune) datele se pot 

culege de la acestea fie manual, fie 

automat urmând a fi pregătite pentru 

pasul următor: încărcarea în 

SYMPQD. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arhitectura SYMPQD 
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(1) PQDM WebApp  (Power Quality Data Management Web Application) – Modulul este conceput ca o 

aplicație web care pune la dispoziția utilizatorilor un mijloc extrem de convenabil pentru încărcarea datelor, cu risc 

minim de eroare. Aceasta rulează peste un server de aplicații și prin intermediul interfeței grafice furnizează metode 

simple pentru a caracteriza seturile de date înainte de încărcarea lor propriu-zisă în sistem. De asemenea tot „PQDM 

WebApp” este responsabilă pentru organizarea fișierelor rezultate conform nevoilor beneficiarilor acestora. Modul de 

instalare și utilizare al aplicație este descris în (Anexa 2 la RST_ Ghidul de utilizare PQDM-WebAPP).  

(2) PQDC (Power Quality Data Collection) – Reprezintă practic locația unde PQDM WebApp stochează 

fișierele rezultate. Aceasta poate fi aceeași cu a aplicației web, sau poate fi diferită obținând o soluție distribuită. 

De regulă, beneficiarii mai mici vor alege prima variantă în vreme ce beneficiarii mari care au resurse IT 

importante se vor orienta către varianta distribuită. Indiferent de varianta aleasă, PQDC oferă un loc unic de 

unde pot fi obținute toate informațiile referitoare la calitatea energiei electrice de către pachetele software 

specializate în analiză și raportare.  

4.2.1.2. Caracteristici, fluxuri de date, interfețe 

SYMPQD are următoarele caracteristici principale: procesare în timp real a fișierelor cu datele colectate; 

suport pentru utilizare concurentă; scalabil; ușor de întreținut; ușor de extins; toleranță la erori prin adoptarea 

unei arhitecturi distribuite; facilitează accesul la soluții standard de backup/restore pentru datele colectate prin 

intermediul componentei PQDC. Descrierea detaliată a componentelor principale ale SYMPQD este dată în 

Anexa 1 la RST_Specificatie tehnica SYMMPQI. 

Conform arhitecturii SYMPQD, se pot identifica fluxurile de date și interfețele a căror descriere este 

prezentată în formă sintetică în tabelele următoare: 

Tabel 1: Fluxuri de date SYMPQD 

# Sursa Destinația Descriere 

1 PoI 

(date 

achiziționate) 

Laptop 

utilizator 

(fișier în 

format 

proprietar) 

Flux de date prezent la colectarea manuală și pentru echipamente care 

utilizează formate proprietare pentru reprezentarea mărimilor măsurate. 

Datele stocate în memoria internă a echipamentului de achiziție sunt 

preluate folosindu-se aplicațiile oferite de producător și salvate pe 

calculatoare portabile 

2 Laptop (fișier în 

format 

proprietar) 

Laptop 

(fișier în 

format CSV) 

Flux de date prezent la colectarea manuală și pentru echipamente care 

utilizează formate proprietare pentru reprezentarea mărimilor măsurate. 

Fișierele vor fi convertite în format CSV folosind aplicațiile oferite de 

producătorul echipamentului 

3 Laptop (fișier în 

format CSV) 

PQDM 

WebApp 

Fișierele conținând informația în format CSV se vor încărca în aplicația 

PQDM WebApp, sub controlul acesteia, în vederea procesării ei 

4 PQDM 

WebApp 

PQDC Fișierele rezultate (în format PQDIF) sunt salvate în locația PQDC 

conform regulilor de organizare definite 

5 PQDC Software de 

analiză 

Fișierele PQDIF sunt accesibile și pot fi procesate de către pachetele 

software pentru analiza calității energiei 

Tabel 2: Interfețele sistemului SYMPQD 

# Descriere 

1 Interfața de colectare a datelor achiziționate 

2 Interfața aplicației de conversie în format CSV 

3 Interfața cu utilizatorul a aplicației PQDM WebApp(plus 

informațiile care caracterizează setul de date colectat și care vor fi 

introduse de utilizator) 

4 Interfața între PQDM WebApp și PQDC (protocoale pentru 

transferul de fișiere) 

5 Interfața cu utilizatorul a software-ului de analiză a calității energiei 

(utilizatorul va preciza locul de unde se vor prelua datele măsurate) 

Infrastructura agreată include:  (1) accesul la o rețea de date; (2) hardware 

INCESA pentru rularea serverului de aplicații necesar rulării aplicației PQDM 

WebApp; (3) hardware INCESA pentru rularea sistemului de gestiune a 

fișierelor necesar componentei PQDC, cu cerințele pentru o instalare care 

presupune utilizarea Apache Tomcat, J2EE și Linux: memorie internă: minim 

1GB / recomandat 2GB; spațiu pe disc: minim 250MB / recomandat 500MB; 

dimensiune stivă (pentru JVM): minim 128MB / recomandat 1GB; procesor: 

minim Pentium 1GHz / recomandat arhitectura multicore 2GHz. 

4.2.1.3. Puncte forte modul 

Interfața cu utilizatorul reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje ale 
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„PQDM WebApp” pentru că ea ascunde toate detaliile privind modul de procesare, reprezentare internă și 

organizare al datelor colectate. 

Aplicația este proiectată să poată fi extinsă cu ușurință atunci când un nou echipament de achiziție se dorește 

a fi suportat de SYMPQD. Astfel, orice astfel de echipament va fi analizat în vederea determinării 

particularităților sale și ulterior va fi integrat în SYMPQD prin implementarea unui plugin capabil să proceseze 

datele colectate de la acesta. În acest fel sistemul devine unul ușor de extins și ușor de întreținut. 

Un alt punct forte al SYMPQD este alegerea PQDIF ca format pentru reprezentarea datelor colectate, 

compatibil PQView. Prin alegerea PQDIF ca format pentru fișierele rezultat, beneficiarii au posibilitatea de a utiliza 

o gamă largă de soluții software pentru analiza CEE.  

Implementarea arhitecturii prezentate în Figura 1diminuează semnificativ riscul greșelilor umane în 

procesarea și organizarea datelor colectate, fiind asigurată o soluție modernă, flexibilă, scalabilă, portabilă și 

distribuită. 

Tehnologiile de implementare și uneltele de dezvoltare sunt open, costurile fiind minime. 

4.2.1.4. Evoluție- stadiu implementare  

Din punct de vedere al implementării, tehnologiile au urmat pașii firești oricărei dezvoltării software. Am 

început prin a efectua experimente, măsurători și a procesa datele colectate folosind suita software Matlab. Astfel 

am putut avea acces la instrumente simple și extrem de puternice pentru validarea structurilor de date specifice 

sistemelor energetice.  

Ulterior pentru ușurința în utilizare am optat pentru o soluție client-server unde am preferat tehnologii Java-

based. Instrumentele bazate pe Matlab au folosit în continuare ca mijloace de testare și validare al fișierelor 

rezultat. Aplicația PQDM-WebApp este dezvoltată utilizând tehnologii Java 

(https://www.oracle.com/java/index.html), folosind ca mediu de dezvoltare (IDE) NetBeans 

(https://netbeans.org), si este destinata rulării in mediul Web. Folosind Java am beneficiat de toate avantajele 

Oracle J2EE care oferă robustețe, independență de platformă, eficiență. Folosește serverul de aplicații Apache 

Tomcat (Versiunea 9.0.0.M26). 

Testarea modului a fost realizată pentru tip input-data.cvs generate de echipamentele MEG40 ale 

beneficiarului (caracteristici conform Anexa11 la RST_Fise echipamente). Rapoartele de experimentare (Anexa 3 

la RST_Raport experimentare PQDM_WebApp) pun în evidență și compatibilitatea fișierelor csv. convertite 

(generate cu viewer-ul PQDiffractor) cu fișiere format standard PQDIF, compatibile PQView. 

Versiunea actuală (v1.0) este funcțională, putând fi accesată actualmente pe serverul de aplicații localizat în 

INCESA. Pasul următor presupune agrearea nivelulului de securitate al aplicației și compatibilizarea cu cerințele 

operaționale și de securitate extrem de stricte la partenerul DEO. 

Etapele de dezvoltare planificate sunt: (a) testare funcționare PQDM-WebApp de către utilizatorii agentului 

economic Distribuție Oltenia în mod remote (aplicație instalată pe server Laborator REI INCESA); (b) 

implementare plugin adaptat unui alt model de echipament – ION, Chauvin Arnoux;  (c) evaluare condiții de 

securitate PQDM-WebApp în rețeaua internă DEO; (d) testare  PQDM-WebApp pe server dedicat la DEO; (e) 

Integrare componenta Biblioteca virtuală CEE PQLib. 

4.2.2. Aplicația SYMMPQI- MAPPQ  

MAPPQ a fost dezvoltată 

pentru creșterea gradului de 

accesibilitate a personalului OD 

la informațiile legate de CEE în 

rețeaua operată. Această 

aplicație face parte din sistemul 

de monitorizare și management 

al CEE la interfața RED-

utilizatori – SYMMPQI, fiind 

un modul care procesează datele 

referitoare la CEE provenite din 

diverse surse precum aplicația 

SYMMPQI utilizată prentru 

generarea fisierelor PQDIF, dar 

având și capabilitatea 

scalabilității către diferite baze 

de date existente (ex. PQView). 

 

 

 

 

Figura 3: Arhitectura MAPPQ 

 

User

Personal DEO autorizat

Grup

Cauta locatie

Selecteaza 
perioada

Genereaza 
date locatie 

monitorizata 

Harta nivel CEE (Google Maps)

Date monitor

PQView PQ Data Management

Memorie monitor portabil

Genereaza eticheta nivel CEE

Genereaza raport sumar parametri CEE unitati absolute

Genereaza alarma neconformitate cu limite standardizate

https://www.oracle.com/java/index.html)
https://netbeans.org/


                                  
   
    

Cod depunere proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269  
Contract nr. 75BG/01.10.2016 

Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei electrice 
la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei – SYMMPQI 

9 

  
Universitatea din Craiova 

Caracteristicile sunt conforme cu specificațiile convenite cu utilizatorul și prezentate în Anexa 8 la RST 

Document specificație realizare aplicație cartografiere CEE. 

Interfața sa grafică permite unui utilizator care dispune de un calculator conectat la Internet (și ulterior, 

dispozitiv cu aplicație Android) și care nu deține neapărat cunoștințe evoluate despre domeniul CEE, să 

identifice rapid locațiile considerate problematice din punct de vedere al CEE. 

Versiunea actuală a aplicației MAPPQ este dezvoltată utilizând tehnologia PHP, destinată rulării în cadrul 

pachetului de programe XAMPP (pachet de programe free software, open source și cross-platform web server, 

care constă în Apache HTTP Server, MySQL database și interpretoare pentru scripturile scrise în limbajele de 

programare PHP și Perl). 

În stadiul actual al dezvoltării, aplicaţia este capabilă, prin intermediul unui browser, să citească şi să scrie date din 

format  .csv într-o bază de date MySQL Community edition (fără limitare de stocare), repartizându-le pe site-uri. 

Ulterior, pentru evaluarea datelor, cu ajutorul unor secvenţe de interogare a bazei de date, sunt generate in mod 

dinamic etichete care sunt mapate pe o hartă furnizată de serviciul Google Maps.  

Informația referitoare la parametrii CEE este localizată geografic, utilizându-se pentru afișarea datelor pe 

hărți interactive etichete CEE, alocate nivelului de CEE într-o locație monitorizată și reprezentate de simboluri 

grafice specifice alocate fiecărui parametru CEE primar.  

 

Nivelul de CEE este indicat de 

valoarea parametrului CEE normalizat, 

căreia i se repartizează o culoare 

corespondentă în gama: [Albastru (Hex 

value #3371FF); Roșu (Hex value 

#FF4633)].  

Principiul, similar sistemului de 

etichetare energetică, este detaliat în Anexa 

2.2 la RST Ghid de utilizare SYMMPQI-

MAPPQ. 

Valorile de referință ale parametrilor 

CEE (față de care se face normarea) sunt 

cele indicate de SPSDEE.  

 

 

4.2.3. Biblioteca virtuală de calitatea energiei electrice PQLib 

Aplicația, organizată ca o anexă a SYMMPQI, permite accesarea unei 

colecții de informații (curbe, înregistrări, analize sumare) privind cazuri 

reprezentative/template-uri de probleme de CEE. 

În această versiune, Biblioteca virtuală de calitatea energiei electrice PQLib este 

o aplicație software construită în mediul Visual Basic 6.0, concepută cu capabilități de 

arhivare a cazurilor de interes, cu o interfață grafică prietenoasă. 

Aplicația și arhiva cazurilor poate fi accesată actualmente de către personalul 

DEO în mod remote desktop de pe calculatorul gazdă PQLib – INCESA sau 

cloud INCESA sau cu accesul autorizat (user și parolă) al locației dedicate pe 

site-ul web INCESA: www.bridge75.incesa.ro/Module_SYMMPQI/PQLib. 

Rezolvarea aspectelor legate de autorizarea personalului (securitatea datelor) vor 

permite accesul direct în rețeaua INTRANET a DEO.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Arhitectura de relaționare cu SYMMPQI a PQLib 
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Datele care stau la baza șabloanelor cu informații de tip caracterizare fenomene de CEE (16 șabloane, la ora 

actuală) sunt cele din baza de date a sistemului PQView la OD sau SYMMPQI – 111 seturi de date disponibile 

actualmente în arhiva INCESA, de prelucrat (93 seturi de măsurări de CEE realizate cu analizoare portabile și 

accesibile din arhiva laboratorului REI-INCESA și 12 accesate din baza de date PQView la OD). 

Caracteristicile aplicației și modul de utilizare sunt descrise în Anexa 12 la RST_Document specificatie 

utilizare biblioteca CEE. 

4.3. Interfațarea SYMMPQI – programe specializate 

SYMMPQI a fost dezvoltată pe pricipiul conform căruia toate datele disponibile de la  sistemul PoI trebuie 

convertite într-un format ușor de manipulat: ex. csv.  

Acest format permite: (1) conversia ulterioară în format standard (PQDIF), făcând astfel posibilă unificarea 

într-o bază de date unitară a măsurătorilor provenite de la echipamente de familii diferite din dotarea DEO: 

MAVOSYS / MAVOWATT, MEG în stadiul actual, ION, Chauvin Arnoux, Fluke în etapa următoare; (2) 

compatibilizarea cu formatul unor baze de date folosite de pachete de programe pentru stocarea datelor de proces 

ale unei rețele. În acest scop se fie se folosesc software-urile existente (proprietar) pentru extragerea datelor sub 

un format primar comun acceptat de tip “csv”, fie se convertesc fisierele de tip “csv” în fisiere de tip “pqdif” 

pentru reprezentarea măsurătorilor  sub un format unitar compatibil cu software-ul deja existent la beneficiar  

(cazul PQView). 

Datele extrase de la aparatele de măsură se stochează în format primar - “CSV”- prin intermediul software-

ului dedicat al producătorului aparatelor de măsură,  fie al unui modul software customizat, SYMMPQI-PD în 

curs de dezvoltare și testare utilizat pentru preluarea automată și prelucrarea datelor numai din aparatele MEG40. 

Funcțiile și rezultatele acestei aplicații de interfațare cu soft-ul proprietar MEG40 sunt prezentate în Anexa 5 la 

RST_ Interfatare SYMMPQI cu aplicatii specializate. 

Datele se convertesc in format “PQDif” pentru stocare și prelucrare avansată prin intermediul aplicatiei 

PQView. Datele se preiau in format “CSV” sau in format “PQdif” (din aplicatia PQView) și se convertesc pentru 

afișare în cadrul modulelor SYMMPQI. 

De aici, cu ajutorul unui modul Matlab  dedicat condiționării și formatării datelor, datele se transmit unui 

solver dedicat (în această fază PowerWorld și Paladin DesignBase), căruia îi comandă simularea înlănțuită a 

regimurilor permanente de funcționare ale rețelei, caracterizate de baza de date a PQDC cu fișisre .csv. 

Descrierea principiului și un sumar al aplicației au fost publicate în cadrul conferinței 4th International 

Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI 2017), Corfu Island, Greece, 

August 24-26, 2017 – Anexa 6 la RST_Sistem software complex management si analiza RED.  

4.4. Analiza funcționării RED în vederea completări bazei de date CEE 

În această etapă a fost planificată monitorizarea cu analizoare portabile ((Fluke 435, Chauvin Arnoux 8335, 

MAVOWATT 240/30), în vederea analizei CEE a unui număr de încă 6 puncte/noduri din rețeaua de JT,  în 

perioada ianuarie 2017 – septembrie 2017. Analiza detaliată a sesiunii de monitorizare este dată în Anexa 9 la 

RST_Raport analiza 1. 

Sesiunea a fost completată cu datele achiziționate de echipamentele fixe MAVOSYS 30 (montate cu 

precădere pe barele de 20 și 110 kV ale stațiilor de distribuție) și transmise spre prelucrare sistemului de 

management și analiză PQView (Anexa 10 la RST_ Raport analiză 2). 

Au fost de asemenea prelevate date în vederea conversiei cu modulele PQView și testării acestora de la 

echipamente de măsurare a energiei MEG40, montate în rețeaua de 0.4 kV. 

Aceste determinări au urmărit: (1) Studiul în teren al comportamentului tuturor tipurilor de echipamente de 

monitorizare fixe și portabile disponibile în campaniile de monitorizare în rețeaua Distribuție Oltenia (DEO); (2) 

Evaluarea capabilităților de transmitere și de integrare a acestora în sistemul extins de monitorizare PQView-

base; (3) Completarea bazei de date CEE; (4) Utilizarea acestor date în cadrul procedurilor de testare a 

capabilităților componentelor SYMMPQI; (5) Utilizarea acestor date în cadrul procedurilor de testare a 

capabilităților componentelor sistemului in-house SYMMPQI, care completează aplicația proprietar PQView; 

(6) Analiza statistică a perturbațiilor de lungă și scurtă durată și a perturbațiilor tranzitorii; (7) Studiul influenței 

utilizatorilor racordați în RED asupra parametrilor de CEE în nodul de racord, precum și de a pune în evidență 

performanțele instrumentului PQView privind modalitatea, volumul și calitatea datelor raportate.  

4.5. Certificarea încadrării parametrilor CEE la interfața RED-utilizator 

Pe parcursul etapei, au avut loc întâlniri periodice cu reprezentanții Agentului economic partener în proiect 

care au punctat pricipiile de elaborare și evoluția conținutului Ghidului  metodologic de evaluare a conformității 

parametrilor CEE cu prevederile SPSDEE. Această metodologie  poate fi aplicată ca rezultantă a Strategiei de 

CEE  și componentă a Politicii de monitorizare a CEE a Distribuție Oltenia, în conformitate cu Declaratia de 

politica privind Sistemul de management integrat - calitate - mediu - sanatate si securitate in munca din cadrul 

Distributie Oltenia SA, cu obiectivul general: îmbunătățirea permanentă a gradului de satisfacție a clienților.   

Acest ghid, aflat actualmente în dezbatere în cadrul comisiei desemnate DEO,  include elemente de 

ierarhizare a obiectivelor și de planificare și desfășurare a activităților de tip managementul CEE– Anexa 13 la 
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RST_Ghid metodologic incadrare parametri CEE, conform unei politici de evaluare a CEE la nivelul DEO, care 

ia în considerare etichetele de CEE ca alternativă de caracterizare a performanțelor rețelei și promovarea topicii 

în rândul personalului ca măsură de îmbunătățire a CEE . 

4.6. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de 

exploatare DEO 

In seria activităților Transferul cunoașterii către mediul industrial cu scopul exploatării potențialului 

tehnologic și al inovării în mediul productiv, au fost organizate 3 cursuri de formare a personalului DEO 

provenind din cele 7 centre de exploatare și având ca scop crearea și dezvoltarea unor competențe în domeniul 

CEE în general și a exploatării echipamentelor de monitorizare a CEE, în particular.  La cele 3 sesiuni de curs au 

participat minim 12 participanți/serie, fiind desfășurate ca ateliere de lucru tematice în laboratoarele INCESA, cu 

tipuri de echipamente aflate în exploatarea DEO. Cursanții au fost evaluați, obținând certificate de competențe în 

domeniul specificat al proiectului (Anexa 16 la RST_Evaluare curs fomare). Pentru informarea personalului 

DEO de la departamentele de Strategie și Dezvoltare Active și Exploatare și Mentenanță, cu atribuții în domeniul 

exploatării rețelelor, măsurării energiei electrice sau/și monitorizării calității energiei electrice cu privire la 

aspecte și modificări de reglementare în domeniul CEE, dar și a impactului așteptat al soluțiilor implementate 

prin transfer de cunoaștere și tehnologie au fost organizat în data de 18.09.2017 evenimentul Acțiune  de 

informare - Creșterea eficienței și competitivității operaționale a operatorului rețelei de distribuție prin 

inițiative de tip transfer de cunoaștere în domeniul monitorizării calității energiei electrice – prezentare 

inițiativă BRIDGE 75BG (Anexa 14_Raport acțiune informare).  

În seria de activități Proiecte demonstrative  pe 17.10.2017 a fost organizat tot la INCESA evenimentul  

Echipamente și soluții inteligente pentru monitorizarea calității energiei electrice, în cadrul căruia a fost 

susținută o sesiune demonstrativă a performanțelor familiei de echipamente de monitorizare a CEE Gossen 

Metrawatt (utilizate și în cadrul proiectului) de către reprezentanții companiei producătoare Dmitri Azacki – 

Area Sales Manager Gossen Metrawattt Germania și Ross Ignall – Director Product Management, Dranetz USA.  

Colaborarea cu partenerul DEO a implicat și o contribuție la strategia acestuia de pregătire a viitorilor 

specialiști pentru compatibilizarea cu cerințele sale. In acest sens, în cadrul proiectului au fost organizate și 

coordonate 2 stagii de practică pe o durată de 3 luni pentru studenții masteranzi anul II Facultatea de Inginerie 

Electrică, Specializarea Sisteme energetice informatizate. În cadrul Acordului de practică și conform 

convențiilor tripartite încheiate, stagiile au asigurat dobândirea de către practicanți de competenţe profesionale 

(certificate de competențe) în domeniul CEE și aplicate în vederea elaborării lucrării de disertație, care au 

abordat aspecte originale legate de analiza aspectelor de reglementare în domeniul CEE și conceptul 

cartografiere a etichetelor CEE.  Stagiile de practică și componentele aplicative ale lucrărilor de disertație au 

beneficiat de coordonarea responsabilului de practică desemnat de DEO și evaluată cu calificativ (Foarte bine) 

de către acesta, după finalizarea stagiului (Anexa 17 la RST_Documente practică, Anexa 18 la RST_Lucrari 

disertatie).  Ambii absolvenți lucrează actualmente în cadrul DEO.  

Promovarea tinerilor viitori specialiști a fost de asemenea facilitată în cadrul acțiunii Eveniment tematic, 

organizat pe data de 18.07.2017 sub forma secțiunii Calitatea energiei în rețelele de distribuție viitoare – provocări 

pentru viitori specialiști găzduită de evenimentul Universității din Craiova - Burse INCESA, cu participarea atât a 

reprezentanților DEO, cât și a reprezentaților celor mai importanți agenți economici din zonă. Toți cei patru 

studenți, în ani terminali la programele de licență și master, au obținut premii la secțiunea de postere.  

Formularea elementelor de interes pentru întocmirea specificațiilor de realizare și utilizare a componentelor 

SYMMPQI, stabilirea criteriilor de întocmire a documentelor ghiduri procedurale și motodologice, propunerea 

temelor de colaborare pe bază de contract viitoare, dar și evaluarea Fazei II a proiectului și programarea 

acțiunilor din prima jumătate a ultimei faze (Anexa 15 la RST_Rapoarte intalniri) sunt subiectele dezbătute în 

cadrul celor trei întâlniri formale cu reprezentanții DEO programate în această etapă (09.01.2017, 08.11.2017 
și preconizată 14.12.2017).  

4.7. Diseminare 

Pe parcursul etapei, au avut loc întâlniri periodice cu reprezentanții Agentului economic partener în proiect 

– DEO (întâlniri formale și evenimente tematice), dar și ocazionale, cu reprezentanți ai altor entități, de cercetare 

sau din mediul economic-industrial (cercetători, furnizori de produse/servicii/date, utilizatori) prilejuite de 

participările la conferințe, întâlniri, prezentări de proiect sau workshop-uri.  

Au fost elaborate și prezentate la conferințe naționale și internaționale 5 articole, 2 dintre ele la conferințe 

indexate BDI – IEEExplore și două publicate sau în curs de publicare în reviste (NAUN International Journal of 

Energy and Environment vol. 11, 2017 - Inspec IET și Journal of sustainable energy, University of Oradea vol. 

4, 2017 în curs de apariție). 

În cadrul acestor evenimente s-au purtat discuții legate de dezvoltarea de colaborări cu entițăți de cercetare 

sau din mediul economic-industrial, cu scopul de a asigura sustenabilitatea activităților/inițiativelor din proiect și 

după finalizarea acestuia (Conf. dr.ing. Constantin Bărbulescu – Universitatea Politehnica din Timișoara, Prof. 

Lambros Ekonomou, School of Pedagogical and Technological Education Athens, Grecia - propuneri colaborare 

aplicații programe naționale și europene,  Dmitri Azacki, Area Sales Manager CEE, Gossen Metrawatt 
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Germania, firma Gossen Metrawatt – reprezentant Dranetz Europa producător echipamente/tehnologii de 

măsurare/monitorizare).  

Urmare a acestor inițiative a fost inițiat un studiu de evaluare a impactului producțiilor din surse 

regenerabile asupra rețelelor electrice de joasă tensiune ale OD; a fost depusă, în colaborare cu UPT o propunere 

de proiect component în cadrul competiției  2017  Subprogramul 1.2. Performanță instituțională Proiecte de 

dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.  

În scopul diseminării rezultatelor și transmiterii de informații legate de topica monitorizării CEE, dar și 

prezentării evoluției și exemplificării performanțelor graduale ale sistemului SYMMPQI, au fost organizate 2 

workshopuri: (1) “Quality is the new smart” - Calitatea energiei electrice - probleme și soluții gestionate de 

operatorul de distribuție; (2) Probleme legate de monitorizarea calității energiei electrice în rețelele electrice de 

distribuție cu generare distribuită pe scară largă. Găzduite în sălile de conferințe ale INCESA, cele două 

evenimente din 09.06 și 14.11. 2017 au beneficiat de participarea unui număr de 56 de participanți, reprezentanți 

DEO și Universitatea din Craiova, dar și CN Transelectrica, ENGIE, Ford, Popeci, SN CFR, ICMET, IUT GEII 

Toulouse, IUT GEII Angouleme (Anexa 20 la RST_Raport activitate workshop).   

Cele trei întâlniri formale cu reprezentanții DEO au avut ca scop stabilirea elementelor de interes pentru 

întocmirea specificațiilor de realizare și utilizare a componentelor SYMMPQI, formularea criteriilor de 

întocmire a documentelor ghiduri procedurale și motodologice, formularea temelor de colaborare pe bază de 

contract viitoare, dar și evaluarea Fazei II a proiectului și programarea acțiunilor din prima jumătate a ultimei 

faze (Anexa 15 la RST_Rapoarte intalniri). 

Site-ul proiectului dispune actualmente de o interfață nouă în consens cu noul brand al partenerului 

(Distributție Oltenia). Meniul a fost extins și informațiile actualizate, în conformitate cu evoluția activităților 

fazei de proiect, constituind  

5. Concluzii 

Faza (Etapa II) a prevăzut și a realizat obținerea următoarelor rezultate:   

Rezultat obținut Livrabil Documente 

Sistem software SYMMPQI validat pregătit 

pentru integrare completă și testare la OD 

(server INCESA_UCv). 

Specificatie tehnica. Ghid 

utilizare. Raport 

experimentare. Rapoarte 

tehnice de aplicatie. 

Anexa 1_Specificatie tehnica 

SYMMPQI. Anexa 2_Ghid 

utilizare_PQDM-WebApp. Anexa 3-

_Raport experimentare PQDM-

WebApp. Anexa 4_Ghid procedural 

operare SYMMPQI. Anexa  5_ 

Interfatare SYMMPQI cu aplicatii 

specializate. Anexa 6_Sistem software 

complex managementul si analiza RED. 

Procedură de extindere a bazei de date la 

OD cu etichetarea CEE aplicabilă la DEO 

Modul SYMMPQI-MAPPQ (server 

INCESA_UCv). 

Document de specificație 

de realizare. Rapoarte de 

analiza.  

Anexa 7_Document specificatie 

realizare  aplicatie cartografiere 

CEE. Anexa 8 _Ghid de utilizare 

MAPPQ. Anexa 9_Raport analiza1. 

Anexa  10_Raport analiza 2. Anexa 

11_Fise echipament. 

Dezvoltarea/activarea unei Biblioteci 

digitale CEE de evenimente și perturbații în 

rețeaua OD 

Document de specificatie 

de utilizare. 

Anexa 12_Document specificatie 

utilizare biblioteca CEE. 

Formularea de sisteme-cadru pentru calibrarea 

și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare 

din dotarea Distribuție Oltenia DEO cu scopul 

de a localiza perturbaţiile electromagnetice şi 

eticheta nivelul CEE. 

Ghiduri metodologice 

privind certificarea 

încadrării parametrilor CEE 

la interfața RED-utilizator. 

Rapoarte de întâlnire. 

Anexa 13_Ghid metodologic 

incadrare parametri CEE. 

Anexa 14_Program Actiune 

informare. Anexa 15_Rapoarte 

intalniri. 

Dezvoltarea cunoașterii referitoare la 

impactul CEE asupra RED și a 

competențelor personalului de exploatare 

privind gestionarea bazei de date și a 

aplicării informațiilor. 

Atestate de competente. 

Raport de evaluare curs. 

Documente de atestare a 

competentelor studenti. 

 

Anexa  16_Evaluare curs formare. 

Anexa 17_ Documente practica.  

Anexa 18_ Lucrari disertatie. 

Diseminarea rezultatelor parțiale ale proiect. Rapoarte de întâlnire. 

 

Anexa 19_Raport activitate 

workshop. 

  

Bibliografie (indicată în Anexa _Bibliografie). 
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