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Cuvinte cheie:  

Soluţii informatice, optimizare consum energie electrică, profiluri şi prognoză de consum, 

prosumer, prototip informatic pentru asistarea deciziilor, programare liniară mixtă în numere 

întregi, decizia de optimizare 

 

Sinteză 

În contextul actual al evoluţiei tehnologiei şi al dezvoltării sustenabile, asistarea deciziilor 

în managementul consumului de energie electrică prin intermediul unor soluţii informatice a 

devenit din ce în ce mai necesară.  

Pe de-o parte, ca urmare a implementării conceptului de reţele electrice de tip smart grid, 

respectiv a sistemelor de măsurare inteligentă şi a dezvoltării recente a senzorilor şi a 

comunicaţiilor, consumatorii de energie electrică sunt implicaţi în optimizarea consumului şi devin 

din ce în ce mai activi.  

Pe de altă parte, operatorii de reţea sunt interesaţi să reducă pierderile şi să minimizeze 

vârful de consum pentru a evita sau cel puţin a amâna investiţii oneroase în dezvoltarea reţelor 

electrice, iar furnizorii sunt interesaţi să realizeze oferte competitive pe piaţa de energie electrică 

bazate pe o prognoză de consum cu o acurateţe ridicată, precum şi de stabilire a unor tarife adecvate 

pe baza determinării profilurilor de consum. 

În acest sens, motivaţia cercetării şi necesitatea realizării unor soluţii informatice pentru 

optimizarea consumului de energie electrică sunt evidente.  

Obiectivul principal al acestei teze constă în proiectarea şi implementarea unor soluţii 

informatice care să asiste furnizorii şi consumatorii în luarea deciziilor cu privire la managementul 

consumului de energie electrică, modelând dispozitivele de consum în vederea optimizării, 

prognozării şi realizării profilurilor de consum. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit prin parcurgerea următoarelor etape: analiza procesului 

decizional şi sistemelor de asistare a deciziilor, studiul reţelelor inteligente de tip smart grid, 

identificarea metodelor aplicate în managementul consumului de energie electrică, propunerea 

arhitecturii prototipului informatic, organizarea şi prelucrarea datelor, realizarea unor modele de 

optimizare a consumului de energie electrică, determinarea profilurilor consumatorilor şi a 

prognozelor de consum, implementarea nivelului de prezentare al prototipului. 

În esenţă, teza de doctorat abordează sistemele de asistare a deciziilor pentru optimizarea 

consumului de energie electrică pentru consumatorii alimentaţi din reţelele de tip smart grid care 

includ sisteme de măsurare inteligentă, astfel încât să asigure următoarele obiective: reducerea 

pierderilor, minimizarea vârfului de consum, reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie 

electrică.  

Soluţiile informatice propuse în această teză sunt încorporate într-un prototip informatic 

care oferă suport decizional la nivelul consumatorilor, furnizorilor şi operatorilor de reţea. Acesta 

are ca obiective principale integrarea datelor provenite de la consumatori şi analiza acestora în 

vederea planificării eficiente a resurselor.  
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Teza este structurată în nouă capitole. Pornind de la scopul acestei lucrări, acela de a 

propune soluţii informatice de asistare a deciziilor privind optimizarea consumului de energie 

electrică în reţele inteligente de tip smart grid, în capitolul 1 am prezentat câteva aspecte privind 

procesul decizional, sistemele de asistare a deciziilor, tipologia şi arhitectura acestora. De 

asemenea, am descris câteva sisteme de asistare a deciziilor cu domeniu larg de aplicabilitate, 

precum şi câteva sisteme de asistare a deciziilor utilizate în domeniul energetic. 

Totodată în capitolul 1, pornind de la conceptele privind procesul decizional şi sistemele 

de asistare a deciziilor (SAD), aşa cum au fost definite de cei mai de seamă cercetători cu 

preocupări în acest domeniu, am definit sistemul de asistare a deciziilor ca fiind un ansamblu de 

elemente interconectate (baze de date, modele, cunoştinţe şi reguli) care automatizează procesul 

decizional, oferind un set de alternative de decizie, cu ajutorul căruia decidenţii pot lua decizii 

fundamentate într-un timp cât mai scurt. 

În ceea ce priveşte tipologia sistemelor, plecând de la clasificările realizate anterior,  

consider că, din punct de vedere al domeniilor de utilizare, SAD pot fi împărţite în două categorii: 

SAD universale, aplicabile în mai multe domenii şi SAD dedicate unor domenii de activitate 

diverse, cum ar fi: medicină, agricultură, aeronautică, energetică, construcţii, finanţe, asigurări, 

telecomunicaţii, transporturi etc. 

În contextul socio-economic actual, consider că arhitectura sistemelor de asistare a 

deciziilor trebuie adaptată în permanenţă noilor cerinţe ale mediului şi factorilor de decizie. Astfel, 

procesul decizional se confruntă cu o serie de provocări, cum ar fi: eterogenitatea surselor de date; 

dinamica bazei de modele şi cunoştinţe a SAD; posibilitatea de a implementa deciziile utilizând 

telefoane mobile şi tablete. 

Totodată, din platformele disponibile în prezent, am descris pe scurt câteva platforme 

pentru realizarea SAD de tip add-in sau plug-in,  SAD de tip desktop, SAD bazate pe interfețe web 

și cloud. 

În finalul capitolului 1, am studiat şi prezentat câteva sisteme de asistare a deciziilor 

utilizate în domeniul energetic. Dintre acestea SAD Optimus este un sistem pilot pentru 

optimizarea utilizării energiei în trei oraşe europene (Savona - Italia, San Cugat - Spania şi 

Zaanstac - Olanda), fiind prevăzută extinderea implementării acestuia, astfel încât să includă 

regiuni cât mai extinse. 

În capitolul 2, am analizat reţelele inteligente de tip smart grid, prin intermediul cărora 

este posibilă optimizarea consumului de energie electrică, ca urmare a introducerii sistemelor de 

măsurare în principal sub forma contoarelor electronice capabile să citească, să stocheze şi să 

transmită consumul la intervale orare de timp. Indirect, sistemele de măsurare inteligentă au 

revoluţionat conceptul de optimizare prin nenumăratele beneficii, cum ar fi: reducerea pierderilor 

în reţele, a cheltuielilor consumatorilor legate de consumul de energie electrică, a vârfului de 

consum, a investiţiilor oneroase în capacităţi de reţea, integrarea resurselor regenerabile şi 

intensificarea măsurilor de eficienţa energetică. 

Pornind de la definiţiile unor entităţi cum ar fi IEC, NIST, IEEE etc.,  consider că reţelele 

inteligente de tip smart grid reprezintă acele reţele capabile să gestioneze producţia, distribuţia, 
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transportul, inclusiv interconexiunile cu alte sisteme, furnizarea şi consumul de energie electrică, 

să stocheze energia electrică şi să acţioneze automat în vederea funcţionării eficiente şi sigure a 

sistemului energetic, utilizând tehnologia informaţiei şi a telecomunicaţiilor. 

În opinia mea, sistemele de măsurare inteligentă reprezintă o componentă esenţială a 

reţelelor inteligente de tip smart grid ce includ contoarele inteligente, acestea fiind dispozitive 

electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională 

securizată a informaţiilor de la/la clientul final şi furnizează mai multe informaţii decât un contor 

convenţional, folosind forme de comunicare electronică.  

Pornind de la caracteristicile comune ale arhitecturilor studiate, am propus o arhitectură 

simplificată a sistemelor de măsurare inteligentă. În această arhitectură, datele de consum sunt 

înregistrate la intervale orare sau chiar la intervale mai mici de timp de către contoarele inteligente, 

acestea sunt transmise în concentratoare, apoi ajung să fie gestionate centralizat într-o bază de date 

relaţională şi integrate cu celelalte sisteme informatice ale furnizorilor/operatorilor de reţea pentru 

a permite: realizarea de prognoze şi profiluri de consum, optimizarea consumului, planificarea 

resurselor, facturarea energiei electrice, monitorizarea calităţii acesteia, identificarea defectelor 

etc. 

În finalul capitolului 2, am realizat o analiză comparativă din punct de vedere al 

caracteristicilor, avantajelor şi dezavantajelor a celor trei sisteme de tarifare studiate: tarifare 

bazată pe momentul de consum, tarifare bazată pe vârful critic al sarcinii şi tarifare în timp real. 

În capitolul 3, am studiat metodele utilizate pentru optimizarea consumului de energie 

electrică, determinarea profilurilor de consum şi realizarea prognozei consumului de energie 

electrică. Metodele analizate pentru optimizarea consumului de energie electrică sunt metoda de 

programare liniară, metoda de programare liniară în numere întregi, metoda de optimizare cu mai 

multe funcţii obiectiv.  

Totodată, în vederea înţelegerii cercetărilor anterioare în domeniul optimizării consumului 

de energie electrică, am studiat şi analizat diverse abordări atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

internaţional în vederea optimizării consumului de energie electrică, acestea fiind intensificate în 

ultimii ani ca urmare a măsurilor de legate de eficienţa energetică şi integrarea resurselor 

regenerabile de energie. 

De asemenea, în acest capitol am studiat metode pentru determinarea profilurilor de 

consum: metoda regresiei multiple, metoda autoregresiei şi metoda de clusterizare fuzzy C-Means. 

În acest sens, am realizat o analiză comparativă a metodelor studiate pentru determinarea 

profilurilor de consum. Tot în acest capitol, am studiat câteva metode pentru realizarea prognozei 

de consum, cum ar fi metodele autoregresive şi metodele bazate reţele neuronale. 

Plecând de la necesitatea optimizării consumului de energie electrică la nivelul 

consumatorilor casnici, în capitolul 4, am formulat cerinţele prototipului informatic, am identificat 

funcţionalităţile prototipului, utilizatorii şi activităţile acestora, am realizat diagramele cazurilor 

de utilizare, diagrama claselor şi diagrama de activitate. În final, am propus arhitectura prototipului 

informatic structurată pe următoarele trei niveluri: nivelul datelor, nivelul modelelor și nivelul 

interfeţelor. 



7 
 

Pornind de la managementul consumului de energie electrică, am identificat o serie de 

componente implicate în optimizarea consumului, precum: sistemul de măsurare inteligentă, 

dispozitive electrice programabile sau neprogramabile, senzori, instanţe de management a 

consumului de energie electrică (IMCEE), centrul de control gestionat de furnizorul de energie 

electrică, putând fi accesat de operatorul de reţea şi autoritatea naţională de reglementare în 

domeniul energiei. 

Datele introduse de consumator prin intermediul fiecărei instanţe referitoare la 

dispozitivele din locuinţă şi preferinţele de consum sunt optimizate la nivelul centrului de control, 

obţinându-se astfel programul de funcţionare a dispozitivelor electrice din locuinţă, fiind stocat în 

baza de date şi ulterior în depozitul de date. 

În capitolul 5, am identificat şi analizat sursele de date de consum provenite de la 

contoarele electronice. Apoi, am prezentat fluxul datelor, în care fişirele de date provenite din 

contoarele inteligente sunt importate în baza de date locală la nivelul concentratoarelor amplasate 

local la nivelul staţiilor electrice de distribuţie. Din motive de securitate a datelor, din bazele de 

date locale acestea se transmit apoi la nivel central într-o bază de date centralizată gestionată de 

furnizorul de energie electrică. Din aceasta, datele sunt extrase, transformate şi încărcate într-un 

depozit de date în vederea realizării unor analize avansate şi a reprezentării indicatorilor legaţi de 

consumul de energie electrică. 

Pornind de la analiza de sistem, reprezentată prin diagrama de clase detaliată, am realizat 

şi descris schema bazei de date. În cazul în care linia de comunicaţie dintre consumator şi serverul 

bazei de date centrale este întreruptă, datele se transmit în baza de date locală. Aceasta se 

sincronizează la anumite intervale de timp cu baza de date centrală, evitând-se în acest fel pierderea 

înregistrărilor vitale referitoare la citirile de consum, oferind un nivel de securitate sporit. 

Pentru analiza multidimensională a datelor, necesară la nivelul furnizorului/operatorului 

de rețea și a consumatorilor, am proiectat și implementat un depozit de date în Oracle Business 

Intelligence Administrator, pe trei niveluri: fizic (de mapare a depozitului cu  sursele de date – 

tabelele virtuale materializate din baza de date relaţională), logic sau de afaceri (de definire a 

dimensiunilor, faptelor şi ierarhiilor pe baza tabelelor virtuale) şi de prezentare a datelor din 

depozit (de definire a modului în care sunt vizualizate datele). Depozitul de date construit este 

utilizat pentru realizarea unor rapoarte analitice avansate şi a tabloului de bord destinat 

furnizorului. 

Principalul obiectiv al acestui capitol este de a propune modelul datelor ca parte integrantă 

a sistemului de asistare a deciziilor pentru optimizarea consumului de energie electrică.  

În capitolul 6, am dezvoltat şi aplicat modelul matematic pentru optimizarea consumului 

de energie electrică modelând dispozitivele unui anumit consumator definit printr-un 

comportament de consum. Pentru a modela dipozitivele electrice, am specificat: consumul orar, 

consumul zilnic, precum şi restricţiile de funcţionare. Având în vedere cele două obiective 

propuse: minimizarea vârfului orar de consum şi minimizarea cheltuielilor legate de consumul de 

energie electrică, am utilizat funcţia de programare mixtă în numere întregi şi funcţia 

multiobiectiv, realizând o analiză comparativă a rezultatelor. 
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În plus, faţă de dispozitivele clasice de consum, am adăugat câteva dispozitive moderne, 

cum ar fi echipamente de stocare şi producere a energiei electrice. În final, am comparat rezultatele 

obţinute, propunând cele mai bune soluţii pentru optimizarea consumului de energie electrică. 

De asemenea, am propus adaptarea jocului de semnalizare din teoria jocurilor pentru a 

exprima relaţia dintre operatorul de reţea sau furnizorul cu rol de emiţător şi consumatorii de 

energie electrică având rol de receptori. Aceştia vor reacţiona la mesajul sub forma schemei de 

tarifare a furnizorului, anticipând recompensele. În final, am simulat un joc în care sunt implicaţi 

mai mulţi consumatori. 

În capitolul 7, am propus soluţii informatice pentru analiza şi extragerea cunoştinţelor din 

date, construind algoritmi bazați pe tehnici de clasificare și clusterizare, precum şi de inteligenţă 

artificială (rețelele neuronale auto-organizabile sau Self-Organizing Maps) pentru determinarea 

profilurilor de consum. Din analiza realizată se poate desprinde concluzia că pentru determinarea 

unor profiluri de consum dinamice, care să surprindă și o serie de tipare de consum, varianta optimă 

este metoda de clusterizare, iar pentru determinarea unor profiluri clar delimitate, metoda cea mai 

portivită este utilizarea rețelelor neuronale auto-organizabile. 

De asemenea, am realizat prognozele de consum pe baza metodelor statistice autoregresive 

şi a reţelelor neuronale (algoritmii: Levenberg-Marquardt, Regularizare Bayesiană și Gradientul 

Conjugat Scalat). Acurateţea algoritmilor prezentaţi este mai bună (cca. 95%) faţă de cea a 

modelelor autoregresive integrate medie mobilă. De asemenea, algoritmii Levenberg-Marquardt 

şi de regularizare Bayesiană sunt superiori şi la nivelul erorii medie pătratice - MSE. Coeficientul 

R şi distribuţia erorilor pentru algoritmii reţelelor neuronale sunt mai buni decât cei obţinuţi când 

am utilizat modelele AR, MA, ARMA şi ARIMA. Dintre algoritmii reţelelor neuronale se remarcă 

algoritmul de regularizare Bayesiană, iar dintre metodele stohastice se remarcă metoda 

autoregresivă - AR. 

Totodată, am realizat şi prognozele de generare a unei turbine eoliene şi a panourilor 

fotovoltaice ce pot asigura parţial consumul rezidenţial. Comparativ cu rezultatele obţinute prin 

analize similare pentru prognoza puterii produse de turbinele eoliene, natura sursei primare a 

panourilor fotovoltaice este adecvată pentru modelele autoregresive (eroarea medie absolută în 

procente sub 3,64%). Pe baza erorilor obţinute, rezultă că media mobilă nu este recomandată 

pentru estimarea puterii produse de panourile fotovoltaice. 

În capitolul 8, am descris modalitatea de integrarea a componentelor prototipului 

informatic şi implementarea interfeţelor acestuia.  

Prototipul prezintă un grad de originalitate ridicat ca urmare modelelor complementare 

integrate, care oferă funcţionalităţi avansate şi suport decizional atât consumatorilor, cât şi 

furnizorilor de energie electrică. În final, am evaluat prototipul informatic considerând o serie de 

criterii de performanţă (cum ar fi:  asistarea deciziilor, interfaţă interactivă, scalabilitate, integrare 

date, accesibilitate şi modele implementate) şi gradul de îndeplinire a acestora. 

În capitolul 9, concluziile prezintă principalele contribuții personale, analize și 

recomandări în ceea ce privește soluțiile informatice propuse.  
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Pentru cercetările ulterioare, îmi propun să extind funcţionalităţile prototipului pentru alte 

categorii de utilizatori (consumatori de tip retailer, centre comerciale, consumatori industriali etc.). 

În acest caz provocările sunt legate în special de determinarea profilurilor de consum specifice 

fiecărei categorii de utilizatori şi de modelarea dispozitevelor acestora. 

Rezultatele cercetării au fost diseminate în peste 20 articole, din care 3 publicate în reviste 

indexate ISI, iar restul în reviste indexate în BDI şi conferinţe naţionale şi internaţionale. De 

asemenea, în perioada de pregătire doctorală, am colaborat la scrierea a cinci cărţi.  

Totodată, din anul 2016 coordonez proiectul „Soluții informatice pentru analiza și 

optimizarea consumului de energie electrică în rețele inteligente” (SMART-OPTIM), competiţia 

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286, Programul Creşterea competitivității economiei romanești prin 

cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și 

inovare Competiția Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul economic), Domeniul 3 - 

Energie, mediu și schimbari climatice, Valoare totală buget 450.000 RON, nr. Contract 77BG/ 

2016, durată proiect 24 luni. Totodată, în perioada cercetării doctorale, am colaborat în echipa unor 

proiecte de cercetare câştigate de Academia de Studii Economice în competiţii.  

Pentru realizarea acestei teze am consultat peste 125 de referinţe bibliografice. 


