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Filialele de distribuţie a energiei electrice sunt entităţi 
ce au în administrare reţelele electrice de distribuţie şi care 
desfăşoară activităţi de planificare-dezvoltare şi conducere 
operativă.  

Reţelele electrice de distribuţie constituite din staţii 
electrice, fideri de distribuţie, posturi de transformare, 
puncte de alimentare, etc. necesită, astăzi, utilizarea unor 
sisteme informatice complexe, constituite din reţele de 
calculatoare de proces, interconectate prin sisteme de 
telecomunicaţii moderne. 

Sistemul informatic destinat conducerii operative şi 
manageriale a unei reţele electrice este un sistem integrat 
ce conţine: 

– Sistemul informatic de management (MIS – Mana-
gement Informatic System), destinat activităţilor tehnico-
economico-administrative din cadrul filialelor de 
distribuţie a energiei electrice; 

– Sistemul DMS/ SCADA (Distribution Management 
System/ Supervisory Control and Data Aquisition) destinat 
conducerii operative a reţelelor electrice de distribuţie. Baza 
de date privind regimul curent al componentelor (instalaţiilor) 
de reţea, supravegherea şi comanda proceselor distribuite 
geografic se realizează cu funcţii de tip SCADA, iar asistarea 
dispecerilor în luarea celor mai bune decizii privind 
manevrele operative, se realizează cu funcţii de tip DMS; 

– Sistemul informatic geografic (GIS – Geografic 
Informatic System), reprezentat de setul de programe şi 
echipamente destinat culegerii, stocării şi prelucrării 
datelor spaţiale stabilite geografic, astfel încat să permită 
identificarea şi vizualizarea în spaţiu a obiectivelor de 

interes. 
În corelaţie cu GIS se află şi Sistemul Global de 

Poziţionare (GPS – Global Pozitioning System), inclus 
astăzi în tot mai multe aplicaţii civile, inclusiv în 
identificarea poziţiilor echipelor la lucru la un moment dat 
sau a unor evenimente din reţelele electrice. 

Sistemele informatice actuale de tip DMS/ SCADA 
destinate reţelelor electrice de distribuţie tind să înglobeze şi 
funcţii de automatizare aferente staţiei şi fiderilor, funcţii de 
protecţie, de monitorizare a consumatorilor etc., realizându-se, 
astfel, sisteme complexe, cunoscute în literatura de 
specialitate sub denumirea de sisteme de automatizare a 

distribuţiei (DAS – Distribution Automation System). 

Conducerea operativă a reţelelor electrice de 
distribuţie, componentă esenţială a oricărui sistem sau 
subsistem electroenergetic, se realizează prin dispeceri 

energetici (Dispatcher), organizaţi într-o structură unitară, 
dar distribuiţi ierarhic (funcţional) şi geografic, conform 
organizării de principiu a sistemului. Această activitate 
necesită cu cea mai mare stringenţă utilizarea sistemelor 
informatice moderne, pentru a realiza în timp real 
urmatoarele două categorii de sarcini de bază: informarea 

dispecerilor privind starea sistemului (ciclic, la cerere, 
imediat) şi asistarea dispecerilor în luarea deciziilor 

privind conducerea operativă (manevre operative, 
stabilirea reglajelor echipamentelor de automatizare şi 
protecţii). Importanţa sistemelor informatice de 
supraveghere, conducere şi teletransmisie a datelor în 
cadrul sistemelor de dispeceri din Sistemul Energetic 
Naţional (SEN) este ilustrată de deciziile (calitatea 
deciziilor) care se iau în cadrul acestei structuri de 
conducere operativă, având la baza informaţii curente 
preluate fie direct, din instalaţiile primare, prin sisteme 


