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1 Scurta descriere a proiectului 

 

Existând o necesitate de a valorifica tehnologiile și serviciile Smart Grid, se dorește crearea 

unei platforme software standardizate, având ca principala caracteristica, interoperabilitatea. 

Proiectul FISMEP răspunde următoarelor provocări: 

• creșterea flexibilității sistemului energetic astfel încât acesta sa poată pe scara din ce in 

ce mai larga electricitatea produsa din resursele regenerabile de energie, acestea având 

caracter intermitent si nepredictibil, cat si gestionarea interacțiunii cu acestea. FISMEP 

va deveni o extensie a platformei software deja creata, prin introducerea unor noi servicii 

in domeniul gestionarii rețelelor de distribuție. Testele ce vor fi făcute in Romania vor 

oferi soluții in aceasta direcție. Scenariile caracteristice viitorului sistem energetic care 

va include, de exemplu, rețele in tensiune continua (DC) medie, vor fi testate in Aachen, 

Germania. 

• creșterea capacitații rețelelor electrice astfel încât sa poată susține un grad de penetrare 

mare al energiei din resurse regenerabile in retelele de distributie, in conditii de 

incertitudine asociate atât disponibilității resurselor cit si de utilizare optima a 

infrastructurii, cu soluții pentru piața de energie electrica. O piață de energie electrica ce 

poate funcționa la diferite niveluri de tensiune (transport versus distribuție) poate 

promova soluții ce duc la o dinamizare a producție de energie electrica dar si a 

infrastructurii de  transport. Monitorizarea avansata a rețelei, in cadrul testării din 

Romania, se va face cu soluții inovative bazate pe sisteme de măsurare sincronizate, de 

exemplu, echipamente de masurare a fazorilor (PMU). 

• corelarea informațiilor, a serviciilor si a arhitecturilor de piața astfel încât sa se poată 

extinde liberalizarea piețelor de servicii si produse energetice in același timp cu 

participarea activa a consumatorilor. FISMEP înseamnă implementarea serviciilor. Este 

important pentru sectorului energetic ca dezvoltarea acestor servicii sa nu fie îngrădita de 

domeniul si aplicatiile ICT, obieciv ce va fi implementat in  FISMEP. Testările din 

Suedia se vor axa pe rezolvarea acestei provocări, in special in implicarea consumatorilor 

prin interacțiune directa si adaptare centralizata a acestora. 

Obiectivele principale ale proiectului FISMEP, așa cum se prezinta in Fig. 1. sunt: 

• Implementarea unei arhitecturi software de tip open source pentru Sisteme Energetice 

Inteligente. 

• Demonstrarea ca platforma propusa are un impact real asupra sistemului energetic prin 

testarea in diferite noduri ale sistemului European . 

• Crearea unei baze de utilizatori ai platformei printr-o activitate de diseminare in acord cu 

procesul de dezvoltare. 

• Menținerea si dezvoltarea platformei si după terminarea proiectului in direcția de 

standardizare europeana.  
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Toate provocările si obiectivele proiectului se vor face prin colaborarea activa a următorilor 

participanți: 

• RWTH Aachen University, Germania, coordonator al proiectului; 

• FEN GmbH, Germania; 

• Universitatea „POLITEHNICA” din București, Romania; 

• Energo Bit, Romania; 

• Universitatea Tehnica Chalmers, Suedia; 

• E.ON Sverige AB, Suedia; 

• Municipalitatea din Malmo, Suedia. 

 

2 Proiectul FISMEP in contextul Smart Grid Era Net Plus 

 

Pentru a se atinge obiectivul creării unei platforme software standardizate, proiectului 

FISMEP se bazează pe activitățile de cercetare desfășurate la nivel european și local în ultimii 

ani, iar proiectul FINESCE finanțat în faza II a FI-PPP va reprezenta punctul de referință in 

dezvoltarea proiectului FISMEP. Ca obiectiv final al proiectului FINESCE, au fost atinși primii 

pași de dezvoltare a unei platforme de servicii de tip open-source middleware integrata in cloud, 

denumita Smart Energy Platform, care are ca scop sprijinirea si integrarea modelelor de afaceri 

ale diferiților actori din domeniul sistemelor inteligente de energie. Deși această platformă a fost 

testata în 7 locații, în cadrul FINESCE, obiectivul principal al proiectului FISMEP este de a 

extinde performantele platformei, prin integrarea măsurătorilor primite din rețelele electrice din 

Romania, Germania si Suedia, în condiții noi de operare. Două aspecte principale vor fi abordate 

în aceste noi cazuri: implicarea clienților și manevre asupra rețelei de distribuție. Noile 

caracteristici vor fi testate în tarile partenere in trei locații de testare reale. FISMEP urmărește sa 

devina platforma de referință pentru servicii de tip Smart Energy, oferind companiilor europene 

Fig.1. Prezentarea conceptului FISMEP 
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un avantaj competitiv în ceea ce privește implementarea rapidă a soluțiilor inovatoare de tip 

Smart Grid. Plecând de la această viziune, platforma FISMEP bazata pe o arhitectură orientata 

către servicii își propune sa transforme sectorul energetic, oferind o noua abordare asupra 

companiilor și firmelor de utilități europene. Platforma software va fi un sistem care va cuprinde 

mai multe sisteme si funcții, capabil să integreze și să unească in mod compatibil diferitele 

soluții disponibile pe piață. Scopul este de a extinde setul de „use case-uri” din cadrul platformei 

și de a exploata diversele surse de informație, pentru a atinge o experiență răspândita la nivel 

european care să poate fi utilizată și în cadrul Comunității de Cunoaștere din cadrul ERA-Net, 

pentru a crește gradul de conștientizare, adoptare și sprijinire in Europa. Pentru România, acest 

proiect va avea o importanta relevanta și un impact ridicat, demonstrând pentru prima dată 

fezabilitatea monitorizării rețelei utilizând o platformă open source, unde datele de măsurare 

provenite de la diferite surse pot fi agregate inteligent, in scopul creării viitoarelor servicii de 

energie. 

 

3 Tehnologia FIWARE 

 

Platforma FIWARE oferă un set simplu dar puternic de IPA (Interfate de Programare a 

Aplicatiei – API – Application Programming Interfaces) care sa usureze dezvoltarea Aplicatiilor 

Inteligente in mai multe sectoare. Specificatiile si descrirea acestor APIs sunt publice si gratuite. 

Pe langa aceasta, sunt disponibile in mod open-source, referinte si modele de implementare ale 

fiecarei componente FIWARE, astfel ca multi utilizatori FIWARE pot intra pe piata cu costuri 

minime. FIWARE Lab este un mediu de tip „sandbox” unde au loc experimente si inovari bazate 

pe tehnologiile FIWARE. Astfel, antreprenori si dezvoltatori isi pot testa aplicatiile bazate pe 

tehnologie FIWARE, utilizând date publicate de către orașe si alte organizații. FIWARE Lab este 

dezvoltat geografic pe o rețea distribuita compusa din noduri, dând posibilitatea unei game largi 

de experimente. 

Structura si esența platformei FIWARE sunt date de așa numitele „Generic Enablers”(GE), 

care oferă un număr de funcții cu caracter general printr-o interfața API bine definita, facilitând 

dezvoltarea aplicațiilor inteligente in mai multe sectoare. Ele vor fi baza arhitecturii asociate 

aplicației. Specificațiile acestor GEs cu interfețe API oferite de FIWARE sunt publice si gratuite. 

Se pot implementa folosind referinte de tip open-source, sau folosind o implementare alternativa 

ale fiecarui GE in Arhitectura FIWARE. Exemple de astfel de GE sunt 

• Managementul Datelor, care permite un acces usor, colectare, precesarea publicare si 

analiza informațiilor de date la scara larga; 

• Serviciul de tip Internet of Things (IoT). Permite căutarea, disponibilitatea, accesibilitate 

si utilizarea lucrurilor conectate; 

• Interfața web avansata pentru utilizator; 

• Securitate. Livrarea si utilizarea serviciilor sa fie de încredere prin îndeplinirea cerințelor 

de securitate si intimitate; 

• Interfața intre rețea si echipamente.  

• Arhitectura pentru aplicații/Servicii; 

• Stocare in Cloud. 

Pe lângă aceste GEs, catalogul FIWARE include si legaturi catre alte cataloage de produse care 

prezinte informații despre GEs specifice anumitor domenii, care se pot combina cu acestea 
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ducand la realizarea scopului general final. Pentru domeniul energetic, catalogul de referinta este 

dat de GEs dezvoltate in cadrul proiectului FINESCE. 

 

4 Obiective etapa 1 ( 1 oct. 2017-15 dec. 2017) 

 

Echipa proiectului, formată din: prof. dr. ing. Mihaela Albu, prof. dr. ing. Răzvan 

Măgureanu, conf. dr. ing. Mihai Sanduleac, conf. dr. ing. Viorel Petre, as. cerc. ing. Radu 

Plămănescu, as. cerc. ing. Răzvan Roman, as. cerc. Ana Micu, cerc. ing. Adriana Dumitrescu, a 

efectuat în perioada de desfasurare a proiectului pentru anul 2017 (1 octombrie 2017-15 

decembrie 2017) activități de cercetare-dezvoltare si participare la semănării științifice, având 

următoarele obiective: 

 

• Instalarea echipamentelor de măsurare sincronizata in rețeaua MicroDERLab: 

microPMU; analizorului ELSPEC si PQube-PM1 si software de integrare a 

informațiilor de măsurare; 

• Achiziționarea, vizualizarea, parametrizarea si instalarea echipamentelor de măsurare 

sincronizata (PMU, microPMU), a analizoarelor (Elspec G4430 si PQube-PM1), a 

modulelor de curent conectare directa si a senzorilor de curent de tip cleste de curent; 

• Extinderea funcțională a serverelor de date ce vor fi utilizate pentru derularea 

proiectului (rack cu climatizare); 

• Îmbunătățirea funcționarii serverelor dar si creșterea performantelor acestor printr-un 

număr sporit de “hard-diskuri de memorie”; 

• Activități suport, participarea la cursuri, vizite de lucru, seminarii stiintifice, training 

specific platforma Fiware; 

 

Având in vedere demararea cu întârziere a proiectului (1 octombrie 2017), întâlnirea 

kick-off cu partenerii internaționali a fost programata in perioada 13 - 14 decembrie 2017, la 

Aachen, Germania. La aceasta întinare au participat directorul de proiect, Prof. Mihaela Albu si 

studenta Ana Micu, membra in echipa. S-a decis modul de coordonare si corelare a activităților 

derulate de cele 7 echipe partenere in proiect. 

 

5 Rezumatul etapei 

 

Campania de măsurări si achiziție de date, care vor fi integrate in platforma Fiware, se va 

desfășura utilizând rețeaua de măsurare sincronizată creată în perioada de raportare. Acestă reţea 

are ca element central cele patru unităţi de măsurare sincronizată marca Arbiter, o unitate de 

masurare sincronizata MicroPMU, si o instalaţie mobilă de măsurare sincronizată ce are la bază 

o unitate de măsurări sincronizate marca SEL. 
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Această instalație a fost proiectată și creată special pentru proiectul FISMEP. Campania de 

măsurări se va desfăşura atât în cadrul laboratoarelor Universității POLITEHNICA din București 

(Facultatea de Inginerie Electrică şi Facultatea de Energetică) cât şi în condiții de exploatare în 

cadrul stațiilor de transformare Electrica de la Galați (20/0.4 kV), Sibiu (400/220/110/20 kV), 

Galați (20kV) și Brașov (400/110/6 kV). În prezent, laboratorul MicroDERlab se numără printre 

cele mai dotate laboratoare de cercetare pe plan european în ceea ce privește numărul de PMU-

uri (4 echipamente tip Arbiter 1133A Power Sentinel, doua echipament MicroPMU de tip PSL și 

un echipament tip SEL -487E) capabile să fie incluse în aplicații mobile, permițând grupului să 

ofere servicii de măsurare sincronizată pentru toți operatorii de distribuție și transport din 

sistemul național energetic folosind platforma Fiware.  

 

Fig.2. Prezentare echipamente, MicroPMU si PMU 

Fig.3. Instalarea echipamentelor de tip MicroPMU si PMU 
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În plus, membrii echipei proiectului au participat în cadrul mai multor conferințe ce au avut la 

baza familiarizarea cu platforme de integrare pentru IoT, training specific platforma Fiware dar 

si alte aplicații pentru viitoarele platforme ale orașelor inteligente. Aceste conferințe sunt: 

Simpozionul International “Contorizare Inteligenta” – Smart Metering 2017 organizat la Sibiu, 

Romania (au participat din echipa proiectului Mihaela Albu și Radu Plamanescu), „IEEE ISEEE 

2017 – The 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS 

ENGINEERING” organizat la Galati, Romania (a participat din echipa proiectului Mihaela 

Albu), „5G and Energy expert meeting” organizat la Bruxelles, Belgia (a participat din echipa 

proiectului Mihaela Albu), „Fiware Tech Summit” organizat la Malaga, Spania (au participat din 

echipa proiectului Radu Plămănescu si Răzvan Roman). De remarcat faptul ca simpozionul de la 

Sibiu a fost organizat sub egida CIRED, ceea ce a asigurat o platforma excelenta de anunțare in 

viitor si diseminare a proiectului FISMEP in comunitatea de utilizatori potențiali.  

In aceeași perspectiva, obiectivele proiectului au fost prezentate/discutate si la alte întâlniri 

relevante pe plan național, organizarea acestora in București permițând evitarea utilizării 

resurselor financiare ale proiectului: 
1. IRE – Perspectivele cercetarii romanesti in energie (1 noiembrie 2017, Bucuresti) 

2. IRE – Contorizare inteligentă - experienţa din proiectele derulate şi noi tendinţe pe plan european 

Smart Metering - Project Experience and European Trends (16 iunie 2017, Bucuresti) 

 

 

6 Fiware Tech Summit Malaga 

 

Summitul internațional Fiware desfășurat la Malaga, organizat cu sprijinul consiliului local, 

al consiliului regional dar si cu inițiative pe diferite niveluri regionale, a revenit la locația primei 

desfășurări a unui astfel de summit. 

Acesta conferință a fost o oportunitate de a întâlni oameni pregătiți si pasionați, din toate 

colturile lumii, care lucrează si dezvolta aplicații pe baza tehnologiei FIWARE. Totodată, 

aceasta conferință a arătat cum componentele de tip open-source oferite de FIWARE au devenit 

din ce in ce mai cunoscute si mai utilizate, iar acumularea cunoștințelor si întrebărilor au devenit 

din ce in ce mai vizibile. 

Fig.4. Participare Fiware Tech Summit – Malaga 2017 
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Având în vedere că aceasta tehnologie este relativ noua, iar mulți dintre participanți au 

intrat in contact cu Fiware in urma cu aproximativ un an in urma, recenta reuniune din Malaga a 

dovedit că FIWARE a parcurs un drum lung iar progresele sunt vizibile. Astăzi, platforma 

tehnologica Fiware este folosita pentru a crea aplicații inteligente, pentru a gestiona si agrega 

date provenite de la diverse echipamente de măsurare dar și de a oferi si gestiona servicii ale 

orașelor. In al doilea rând, aceste date pot duce la îmbunătățirea proceselor industriale și de 

producția alimentara, dar si de a avea acces la Internetul Lucrurilor (IoT) in mod uzual. Prin 

acumularea de experiență, noii dezvoltatori devin noii maeștri, experții în tehnologie care vor 

continua să împărtășească mesajul și să îmbunătățească platforma, să implementeze noi 

funcționalități, poziționând FIWARE ca viitoare tehnologie de interconectare intre proces si 

aplicații.  

 

Evenimentul la care am participat poate fi considerat un succes: 2 zile, 95 de vorbitori și 

21 de expozanți. Pe parcursul evenimentului, cei 150 de participanți au avut ocazia să ia parte la 

10 worksopuri și sesiuni tehnice, precum și 5 sesiuni de oportunități de afaceri. Fata de Summitul 

trecut, numărul participanților a crescut cu 30%, iar așteptările pentru noi colaborări, activități 

variate, si noi aplicații coroborate cu educație si formare continua.  

De asemenea summitul a inclus si o conferință de presa susținută de primarul orașului, D. 

Francisco de la Torre, care a anunțat angajamentul între Fundația FIWARE și orașul Málaga, 

pentru a deveni sediul oficial al summit-ului FIWARE pentru următorii 5 ani. El a subliniat cum 

acest eveniment este dovada unui interes reciproc și a sprijinului dintre cele două părți. El a mai 

arătat, de asemenea, importanța tehnologiei și a potențialului său inovator pentru dezvoltarea 

urbană și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, pentru a depăși provocările sociale și 

economice actuale și viitoare. După aceasta, primarul și ceilalți reprezentanți ai publicului de la 

conferința de presă s-au alăturat organizatorilor și participanților și au vizitat evenimentul, 

manifestându-și interesul pentru soluțiile inteligente furnizate de FIWARE prezente în zona de 

expoziție. 

 

Fig.5. Fiware Summit Malaga 2017 


