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  Introducere 

 De la plată conform normelor la plată conform contorului. Această normă socială și este 

pasul spre o economie de piață ce aduce beneficii tuturor celor implicați în sistemul evidenței 

resurselor energetice. Din punct de vedere social problema poate fi expusă ca ”Nu poate fi 

economisit ceea ce nu este măsurat”, dacă spre exemplu, banal, persistă scurgere la robinetul din 

baie, unul poate cu lunile să amâne chemarea unui instalator, înlocuirea unei garnituri sau 

schimbarea robinetului, pe lângă aceasta și lucrul costă bani. O situație diametral opusă se observă 

când este instalat un contor de apă care peste noapte va măsura câțiva metri cubi de apă scurși în 

zadar, pentru care însă trebuie de plătit, atunci problema se rezolvă în aceeași zi. Pentru ce oare să 

procuri lămpi econome, să stingi lumina când nu te folosești, să cheltui bani pe echipament scump 
cu un grad de economie mai mare când oricum achiți conform normelor de consum?   

 Simplu, conform normativelor sunt distribuiți spre exemplu șase metri cubi de apă lunar, dar 

de fapt se consumă doar doi, de ce să achiți mai mult dacă consumi mai puțin. Concluzie – 

instalarea contoarelor este un lucru necesar și indiscutabil. Același lucru poate fi exprimat și față de 

restul resurselor energetice, unde, în cazul lipsei contorizării, norma stabilită per capita include 

pierderile din rețea și alte cheltuieli de logistică suportate de producător, transportator și furnizor 
care nu reflectă realitatea practicii de consum. 

 Echipamentul de contorizare este și el o verigă foarte importantă a lanțului. Utilizarea 

mijloacelor de evidență trebuie să corespundă anumitor norme și standarde naționale, elaborate, sau 

amorsate de către instituții competente a statului, în care sunt exprimate cerințele față de 

caracteristicile metrologice, erorile admise, termenii de implementare pe piața mijloacelor de 

măsurare, cerințe față de producători, utilizatori și personalul ce se va ocupa de deservirea, 
instalarea și operarea lor. 

 Republica Moldova, fiind un stat democrat, admite prezența pe piață a concurenței, 

respectiv agenții economici de pe piața sistemelor de evidență a resurselor energetice tind să 

diversifice spectrul de mijloace de evidență, care nu tot timpul este un lucru bun. Fiecare 

producător, chiar dacă se conduce după anumite standarde, ce țin de, protocoale de schimb de date, 

frecvențe de transmitere, limbaje de programare ș.a. concepute pentru unificare, își dorește să 

obțină o prezență cât mai mare pe piață, și respectiv, introduce anumite deviații, aparent 

nesemnificative, dar care duc la dispariția posibilității combinării utilajului de la diferiți producători 

pentru obținerea raportului calitate/preț optim. Pentru a minimiza riscurile apariției astfel de 

probleme, o soluție ar fi,  ca prestatorul de serviciu să instaleze de sinestătător utilajul necesar 
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pentru contorizarea resursului comercializat. Astfel consumatorul este lipsit de problema 

achiziționării utilajului, precum și de cheltuielile aferente care parvin pe parcursul exploatării 

acestuia. La rândul său, prestatorul/furnizorul, în cadrul comisiilor speciale, va alege echipamentul 

cu cel mai bun raport calitate/preț, deoarece cheltuielile de, achiziționare, întreținere și reparare vor 

fi suportate de ei. 

 Din păcate soluționarea problemei pierderilor și a prețurilor permanent crescătoare a 

resurselor energetice nu se efectuează doar prin instalarea mijloacelor de evidență. Este absolut 

necesară o analiză calitativă a indicilor de pe contoarele instalate și a diagramelor de consum. 

Respectiv apare necesitatea de creare a unui sistem unic de achiziționare și prelucrare a datelor.  

 Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA, inițial conceput pentru implementarea 

locală, în cadrul întreprinderilor de producție, ca o modalitate de supraveghere a proceselor 

tehnologice, și ajustarea sau reglarea după caz a ansamblelor angajate în proces. Această arhitectură 

de sistem se regăsește tot mai des utilizată de către prestatorii de resurse energetice. Tendința se 

datorează apariției necesității de studiu analitic a consumului contorizat de resurs, crearea 

prognosticurilor, dar și formarea metodicilor și practicilor de depistare a scurgerilor, micșorarea 
pierderilor tehnice și de rețea și combaterea utilizării ilicite a resurselor de către consumator.  

    Transmiterea datelor, arhivelor și informației aleatoare de la locul nemijlocit unde se 

efectuează măsurările se poate efectua prin diverse modalități, unde radio (suprafață de acoperire 

minimă), introducerea anumitor frecvențe în liniile electrice existente (necesitate de modulatoare și 

demodulatoare, restricționată în cadrul unui punct de transformare), transmiterea prin sistemul de 

mesaje scurte SMS (costisitor), conectarea la telefonia analogică (prezența parțială, rețele vechi 

adesea afectate de condițiile meteo), utilizarea modemelor GSM (necesitatea instalării cartelei SIM 

în fiecare dispozitiv, costisitor), utilizarea rețelelor locale LAN cu eventuală conectare la internet 

(necesitatea personalului calificat în administrarea rețelelor) și altele. Revenind la diversificarea 

utilajului, producătorilor, prestatorilor de servicii de telefonie, fixă sau mobilă, inevitabil apare 

problema unificării și simplificării procesului achiziționării datelor de la mijloacele de măsurare. 

Este necesar de asigurat cu dispozitive ce vor efectua nemijlocita conexiune între mijlocul de 

măsurare și server, acestea se diversifică exponențial, loggere, transmițătoare, concentratoare, 

modulatoare de semnal, demodulatoare, controllere programabile și multe altele, astfel înglobarea 

tuturor procedeelor de colectare a datelor într-un loc unic, dispecerat devine foarte complicată, atât 

din punct de vedere tehnic, cât și logistic. Automatizarea procesului de colectare a datelor, lucru 

firesc în sistemele SCADA, uneori devine imposibil, acesta limitat de rețeaua prin care se face 



 

69 

 

schimbul de date, de echipament, iar în alte cazuri de suprapunerea pachetelor de date, prin urmare 

– distorsionarea datelor, și ca rezultat un sistem care nu funcționează. 

 Descrierea succintă a mijloacelor de măsurare și transmitere a datelor existente pe piața 

Republicii Moldova, sistemele și procedeele utilizate la moment de către prestatorii de energie 

electrică, termică, gaz și apă, aspecte legislative cu trimiteri la hotărâri de guvern, modalități de 

facturare, dar și problematicile elaborării unui sistem SCADA unificat pentru colectarea datelor de 

consum pentru toate resursele energetice în Republica Moldova vor fi prezentate în capitolele 

următoare.   

 

Scopul proiectului  

Elaborarea sistemului SCADA pentru evidența resurselor energetice în Republica Moldova. 

Analiza sarcinilor și obiectivelor necesare de îndeplinit pentru administrarea calitativă a sistemului 

de evidență, analiză și control a resurselor energetice în scopul asigurării calității prestării 

serviciilor în sectorul energetic. 

 

Sarcina pentru proiectarea sistemului SCADA 

1. Analiza situației actuale pe piața resurselor energetice din Republica Moldova. Studierea 

legislației în vigoare pentru formearea unei perceperi corecte despre modalitățile și 

procedeele actuale în domeniul asigurării cu resurse energetice.  

2. Analiza și selectarea mijloacelor de evidență, control și informare pentru implementarea în 

sistemul SCADA. Totalitatea sistemelor și utilajului utilizat pentru măsurarea și 

transmiterea datelor despre consumul de resurse energetice.  

3. Elaborarea arhitecturii sistemului unic de colectare a datelor despre consumul de resurse 

energetice pentru Republica Moldova.  

4. Implementarea Sistemului de Management al Calității în cadrul sistemului SCADA cu 
scopul acordării serviciilor calitative în sectorul energetic.  
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