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PROIECT 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) 

Activitate	A.3.4.		 Organizare	de	proiecte	demonstrative	și	acțiuni	de	informare	
privind	monitorizarea	și	managementul	CEE	la	interfața	RED‐utilizatori	

 

Activitate de informare FOREN 2018 

Loc  de  desfășurare:  Hotel  Vox  Maris  Grand  Resort, 
Costinesti, Romania. 

Data: 11.06.2018, 16:00‐17:00  

Titlu eveniment:  
Acțiune  de  informare  ‐  Transfer  de  cunoastere  si  schimb de 
cunostinte  cu  partenerul  industrial  prin  proiecte  BRIDGE  la 
INCESA  –  Universitatea  din  Craiova  „Sistem  inteligent  de 
monitorizare  si management  al  calitatii  energiei  electrice  la 
interfata dintre reteaua electrica de distributie si utilizatorii ei” 

Scop:  
Informarea  reprezentanților  din  industria  de  profil  energetic  și 
mediului  academic  cu  privire  la  obiectivele  și  rezultatele 
proiectului, la impactului așteptat al soluțiilor implementate prin 
transfer  de  cunoaștere  și  tehnologie,  precum  și  inițierea  unor 
discuții  referitoare  la  potențiale  colaborări/parteneriate 
(reprezentanți  ARC  Brașov  –  furnizor  soluții  și  echipamente, 
reprezentanți  TRANSELECTRICA).  Discuțiile,  susținute  de 
materiale  tip  roll‐up  și  poster,  s‐au  desfășurat  la  standul  de 
postere dedicat proiectelor BRIDGE – Universitatea din Craiova. 
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PROIECT 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) 

Seminar de informare INCESA 2018 

Loc de desfășurare: INCESA, sala 214, B‐dul Decebal 107, Craiova 

Data: 21.08.2018, 09:00‐16:00  

Titlu eveniment:  
SOLUȚII TEHNICE NOI ȘI PRACTICI ABORDATE ÎN DOMENIUL MONITORIZĂRII CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE 
PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII OPERATORULUI REȚELEI DE DISTRIBUȚIE 
 
Scop:  
Informarea reprezentanților partenerului DEO cu privire la rezultatele proiectului, analiza rezultatelor activităților de 
de transfer de cunoaștere între partenerii în proiect, testarea interactive a aplicațiilor software dezvoltate în cadrul 
proiectului, stabilirea etapelor următoare de colaborare. 

 

Partcicipanți: 

Reprezentanți Universitatea din Craiova,  INCESA,  echipa de proiect 75BG,  reprezentanți departamente DEO 
(management și executiv).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locație: INCESA, sala 214
B‐dul Decebal 107, 
Craiova 200440, Dolj, România
0040251414548, www.incesa.ro

Universitatea 
din Craiova

Seminar de informare

21 august 2018, 9:00-16:00

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269 
Sistem inteligent de monitorizare și management al 
calitatii energiei electrice la interfața dintre reteaua 

electrică de distribuție și utilizatorii ei
75BG/01.10.2016

organizat în cadrul proiectului

SOLUȚII TEHNICE NOI ȘI PRACTICI 
ABORDATE ÎN DOMENIUL MONITORIZĂRII 

CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE
PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII 

OPERATORULUI REȚELEI DE DISTRIBUȚIE



Locație: INCESA, sala 214
B‐dul Decebal 107, 
Craiova 200440, Dolj, România
0040251414548, www.incesa.ro

Universitatea din Craiova

INVITAȚIE

75BG/2016

SOLUȚII TEHNICE NOI ȘI PRACTICI ABORDATE ÎN DOMENIUL 
MONITORIZĂRII CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE
PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII OPERATORULUI 
REȚELEI DE DISTRIBUȚIE

Evenimentul se înscrie pe lista activităților desfășurate în cadrul
proiectului PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269 Sistem inteligent de
monitorizare și management al CEE la interfața dintre RED și
utilizatorii ei - SYMMPQI (75BG/01.10.2016)
finanțat de Programul național PNCDI III - Programul 2
Subprogramul 2.1 – Transfer de cunoaștere la agentul economic
„Bridge Grant”
în perioada 01.10.2016-30.09.2018

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la seminarul de 
informare privind activitățile de transfer de cunoaștere

care va avea loc pe data de 21.08.2018, începând cu ora 9:00, la 
INCESA, sala 214, B-dul Decebal 107, Craiova 200440, Dolj, România.

Conf.dr.ing. Denisa RUȘINARU – Director de proiect

Tel.: 0040754077373
Email:denisa.rusinaru@incesa.ro



Universitatea din Craiova

PROGRAM

21.08.2018

09:00 -
09:30

Prezentare obiective și activități
proiect 75BG

Echipa proiect 75BG

09:30 –
10:00

Procesul de transfer de cunoaștere 
din perspectiva partenerului 
industrial

Ing. Miron Albă – Director 
Direcția Strategie Dezvoltare
Active (DEO)

10:00-
10:30

Contribuții ale proiectului transfer 
de cunoaștere la pregătirea
viitorilor și tinerilor specialiști 
pentru asimilarea în cadrul 
companiei DEO

Ing. Silviu Zamfirache –
Manager Departamentul 
Dezvoltare Active (DEO)

10:30-
11:00

Prezentare versiune aplicație web 
personalizată SYMMPQI-PQDM

Ș.l.dr.ing. Gabriel Stoian 
(UCv)

11:00-
11:30

Coffee-break

11:30 -
12:30

Prezentare demonstrativă aplicație 
SYMMPQI-PQDM - interfațarea cu 
sistemul PQView

Lect.dr. Claudiu Popîrlan
(UCv)

12:30-
13:30

Prezentare demonstrativă aplicație 
MAPPQ (cartografiere etichete de 
calitatea energiei electrice)

Ing. Adrian Cojoacă (DEO)

13:30-
14:30

Prânz

14:30-
15:00

Prezentare rezultate activități de 
transfer de cunoaștere și informare 
în proiect

Conf.dr.ing. Denisa Rusinaru
(UCv)

15:00-
16.00

Testare interactivă aplicații, discuții,
concluzii eveniment

Participanți

75BG/2016
70BG/2016
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