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CERINTE NOI IN FATA PROIECTARII DE INSTALATII 
ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARI 

  
Ing. Cornel Chioreanu - C&I-ELCA IMPEX SRL 

 
 

Cu convingerea ca mai sunt doar doua luni pana cand Romania va deveni membru cu 
drepturi depline al Uniunii Europene, consideram ca este util sa privim cu ochiul critic 
drumul pe care l-am parcurs in ultimii 16 ani in sfera noastra de activitate si mai ales sa 
constientizam intreaga masa a celor care ne-am dedicat muncii de proiectare in acest 
domeniu, asupra saltului calitativ pe care trebuie sa-l facem in viitorul foarte apropiat, pentru 
a face fata concurentei la care vom fi supusi de catre colegii de bransa din Uniunea 
Europeana.  

In drumul sinuos spre economia de piata munca de proiectare in general, iar munca de 
proiectare in domeniul instalatiilor electrice si de automatizari in special, a cunoscut mutatii 
semnificative, atat din punct de vedere al structurii organizatorice cat mai ales al nivelului 
calitativ. 

1 - Daca ne referim la mutatiile de ordin organizatoric trebuie amintit faptul ca incepand 
cu anii”90 pepinierele de cadre de proiectare –Institutele de proiectare – ale ministerelor 
economice treptatsi-au redus activitatea pana la desfiintare, initial prin divizare, pentru ca 
apoi efectiv sa-si inceteze activitatea, iar cadrele cu inalta calificare au migrat spre alte 
domenii de activitate, care le ofereau venituri mai mari. In acelasi timp au inceput sa apara 
firme mici de proiectare, care grupeaza un numar mic de specialisti cu o arie de cuprindere 
mai mica si implicit cu o putere financiara mai mica. 

2 - Absolventii institutelor superioare de invatamant care prin profilul lor pregatesc 
specialisti de instalatii electrice si automatizari au fost tot mai putin atrasi spre proiectare din 
cauza veniturilor din ce in ce mai scazute in raport cu alte domenii si in mod special in 
domeniul comertului. 

3 - Migrarea proiectantilor din institutele de proiectare cu profil industrial, ca urmare a 
diminuarii drastice a activitatii in aceste domenii, spre unitatile de proiectare din constructiile 
civile ar fi trebuit in mod normal, sa duca la o crestere calitativaa muncii in acest domeniu, 
presupunandu-se ca migrarea se face cu cei mai buni specialisti. Din nefericire lucrurile nu au 
stat asa. Motivul este ca specialistii din sectoarele industriale nu au cunostintele necesare 
specifice sectorului constructiilor civile. 

4 - Probabil ca reducerea numarului de personal al inspectoratelorjudetene de 
constructii face ca aceste unitati sa nu mai poata cuprinde totalitatea santierelor din sfera lor 
de activitate, mai ales ca in unele judete si in ansamblu la nivelul intregii tari, sectorul 
constructiilor cunoaste o crestere vizibila a activitatii, aducandu-si o contributie importanta 
produsului intern brut. 

Toti acesti factori si poate nu numai acestia, au facut ca in prezent sa se simta o anumita 
lipsa de proiectanti atat in sectorul constructiilor civile cat si in cel al constructiilor 
industriale. De unde Romania era un exportator de specialisti in domeniul proiectarii, s-a 
ajuns in situatia ca unitati de proiectare prestigioase sa recurga la a aduce proiectanti din 
provincie, cu cheltuieli substantiale de transport, cazare etc., in domenii in care cu ani in urma 
proiectarea romaneasca era deosebit de apreciata.  

Tinand seama de cele de mai sus consideram ca SIEAR ca si alte organizatii 
saustructuri similare trebuie sa gaseasca impreuna cu organele de stat competente o solutie de 
revigorare a activitatii de proiectare, mai ales in prezent cand in fata specialistilor din acest 
domeniu pot sa apara oportunitati tentante de lucru chiar si pe piata europeana. 
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Exista pentru unii din colegii de breasla, o anumita teama de momentul intrarii in 
Uniunea Europeana, o teama de concurenta cu specialistii din tarile vest-europene, care cel 
putin din punctual meu de vedere este total nejustificata, din urmatoarele morive: 

a.- Legislatia noastra este in mare masura adaptata la legislatia europeana (legi, 
standarde, normative,etc.); 

b.-echipamentele cu care lucram de multi ani, sunt echipamentele cu care se va lucra si 
dupa momentul aderarii; 

c.- In Romania sunt prezente unele din cele mai prestigioase firme de constructii din 
tarile europene si firme de top in domeniul productiei de materiale si aparataje utilizate in 
proiectele de constructii; cu aceste firme un mare numar de specialisti romani sau chiar unitati 
de proiectare, se afla intr-un contact permanent, spre cinstea lor si se numara printre 
colaboratorii de baza ai firmelor straine care realizeaza obiective de referinta in Romania; 
deci nu intram intr-un necunoscut, pentru ca practic suntem ancorati in activitatea unor firme 
europene; 

d.- Vorbind strict despre sectorul proiectarii de instalatii electrice si automatizare pentru 
constructii, toate standardele principale in baza carora ne desfasuram activitatea sunt corelate 
cu standardele europene; Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu toate modificarile 
ulterioare, este corelata cu legislatia europeana; legislatia in domeniul protectiei omului si a 
bunurilor, aferente domeniului nostru de activitate este de asemenea aliniata la legislatia 
europeana si lucram efectiv in baza acestei legislatii; iata de ce consider nejustificata teama 
unora dintre colegii nostrii de breasla de momentul aderarii, pe care unii il vad ca un moment 
generator de grave disfunctii in activitatea noastra. 

Problemele care deranjeaza si asupra carora trebuie sa atragem atentia MTCT, sunt 
legate de nevoia urgenta de revizuire a Normativului I7-02 “Normativ pentru proiectarea si 
executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.”, precum si a 
Normativului I-20 privind protectia impotriva trasnetului. Intradevar unele din prevederile 
acestor acte normative, normative de baza in munca noastra, trebuiesc revizuite si inlaturate 
unele prevederi contradictorii sau ambigue.  

Nu vom face o analiza a prevederilor din actele normative mentionate, care impun in 
mod categoric revizuirea lor, ne vom rezumadoar la a da doua exemple dintre cele mai putin 
semnificative: 

a.- La art.3.4.9 - din normativul I7-02 se prevede: “La consumatorii alimentati direct 
din reteaua furnizorului de energie electrica, instalatiile electrice se executa cudistributie 
monofazata , pentru valori ale curentilor pana la 30 A si cu distributie trifazata,pentru 
situatiile in care curentul in regim monofazat este peste 30 A”; dar in acelasi timp este bine 
stiut faptul ca Unitatile de Masura si Protectie –UMP- sunt astfel echipate incat permit 
distributii monofazate 10-40A si trifazate intre 40-100 A. 

 b. - contoarele monofazate se fabrica pentru curenti de pana la 40A atat cele fabricate 
in Romania cat si cele straine; 

Admiterea distributiei monofazate de 40 A., face posibila racordarea unor consumatori, 
in special la locuinte, a caror putere instalata sa se incadreze intre 10-12 kW.p.i. si 9 kW. p.u., 
iar coloana intre UMP si Tabloul de distributie sa fie: 3FY6,0-IPY20; iar pentru puteri 
instalate mai mari de 12,00 kW., sa se lase proiectantului raspunderea de a admite un 
coeficient de simulataneitate mai mic de 0,8, astfel incat pentru locuinte cu spatii mai 
generoase, la care puterea instalata poate sa ajunga la 15,00 kW., sa se admita un coeficient 
de simultaneitate de pana la 0,6, ajungandu-se in final la aceeasi coloana de 3FY6,0-IPY20. 

Pentru distributiile trifazate practic nu sunt probleme. 
c. - Art.5.2.9 - din Normativul I7-02, precizeaza ca :”Prizele trebuie montate pe pereti la 

urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite: - peste 
2,0 m. la scoli, in clase…”, prevedere pe care o consider total lipsita de sens, atata timp cat 
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elevii vin de acasa unde au prizele montate de regula la h=0,3m. de la nivelul pardoselii 
finite; daca se doreste evitarea unor accidente exista solutii tehnice corespunzatoare de 
protectie si nu montarea la inaltimi inaccesibile elevilor; salile de clasa pot sa fie Sali de 
muzica, Sali de informatica, sau Sali de laboratoare de fizica, chimie, etc., la care sunt 
necesare echipamente specifice de laborator si unde contrar prevederilor din normative se 
monteaza prize la tensiune normala 220V, pe mesele de laborator. La inaltimea de 2m. de la 
nivelul pardoselii finite este suficient sa ramana 2 locuri de prize, in dreapta si stanga tablei 
pemtru bransarea unor echipamente necesare procesului de invatamant (monitor, 
retroproiector, multimedia etc.). 

d.- In prezent ELECTRICA in dorinta de a mari gradul de siguranta in exploatare a 
instalatiilor electrice din cladirile de locuit solicita caFDCP (firidele de distributie cu contori 
pe palier), sa fie dotate cu echipamente mai performante. In acelasi timp vechile firide se 
gasesc in cataloagele de detalii tip, iar noile solutii promovate de care ELECTRICA nu sunt 
cunoscute nici de proiectanti si nici de catre firmele de executie, care de regula utilizeaza 
Catalogul de Detalii Tip. 

Pentru a veni sprijinul promovarii noilor solutii este absolut necesara o colaborare intre 
specialistii de la SC ELECTRICA si cei din subordinea M.T.C.T. pentru a stabili echiparea si 
implicit dimensiunile noilor firide, eventual reconsiderarea schemelor de distributie din 
cladirile de locuinte, avand in vedere ca de la ultima revizuire a acestora au trecut aproape 15 
ani. 

Consider ca aceste exemplesunt suficiente si convingatoare pentru a cere urgenta 
revizuire a acestui normativ, care desi are multe elemente corelate cu legislatia europeana, 
iata ca sunt si prevederi care vin in contradictie cu normele europene si cu alte prescriptii 
tehnice romanesti. 

Consider ca la elaborarea noii editii a normativului I7, la revizuirea FDCP si a 
schemelor de distributie din cladirile de locuinte, trebuie sa participe si specialisti din 
proiectare. 

Luand in considerare numarul mare de accidente: incendii sau pierderea de vieti 
omenesti cauzate de proasta functionare a instalatiilor electrice, nici un efort financiar nu este 
prea mare si nu poate fi invocat drept obstacol in calea introducerii noilor tehnologii, in 
scopul imbunatatirii parametrilor de functionare a instalatiilor electrice, a protejarii bunurilor 
materiale si vietii oamenilor.  

Apropiata aderare a Romaniei la Uniunea Europeana trebuie sa constituie pentru noi 
proiectantii de instalatii electrice si automatizari un prilej de a ne apropia mai mult de 
firmeleproducatoare si/sau distribuitoare de materiale, aparate si echipamente de instalatii 
electrice si de automatizare, de a le studia cataloagele, solutiile tehnice pe care le ofera, 
deoarece in mod sigur vom fi bine primiti si vom primi toate lamuririle necesare pentru ca in 
proiectele pe care le elaboram, folosind tehnologiile avansate, sa satisfacem pretentiile 
investitorilor care ne vor solicita serviciile noastre. 

Revistele romanesti de specialitate “Electricianul”, “Masurari si Automatizari”, 
“Instalatorul”, ne pun la dispozitie in fiecare nou numar al lor informatii despre cele mai noi 
descoperiri, cele mai noi solutii in tehnologiile si practica instalatiilor, scutindu-ne si de 
efortul de a le traduce din revistele straine de specialitate. 

Efortul care ni se cere este de a dori sa fim la curent cu noutatile, sa citim, sa ne 
documentam, sa participam la targuri interne si internationale, la conferinte si simpozioane, 
cele mai la indemana mijloace de a ne pune in contact cu noul. 
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SITUAŢIA ACTIVITĂŢII VERIFICATORILOR DE PROIECTE 
ŞI EXPERŢILOR TEHNICI ÎN INSTALAŢII ELECTRICE “Ie” 

ÎN ANUL 2006 
 
 
Ing. Marius ŞMILOVICI – ISPE Bucureşti 

     e-mail: smarius@ispe.ro
 
 
1. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE SPECIALIŞTILOR VERIFICATORI DE 

PROIECTE ŞI   EXPERŢI TEHNICI 
 
Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor,efectuată de către specialişti 

atestaţi, atât la lucrările noi, cât şi la lucrările de modernizare, modificare sau transformare a 
instalaţiilor electrice pentru construcţii, are ca scop realizarea unor construcţii care să 
corespundă calitativ cel puţin unor nivele minime de performanţă referitoare la cerinţele 
(exigenţele) de calitate definite de “Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii”: 

A – rezistenţă şi stabilitate; 
B – siguranţă în exploatare; 
C – siguranţă la foc; 
D – igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 
E – izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie; 
F – protecţia împotriva zgomotului. 
Specialiştii verificatori de proiect şi experţi tehnici pentru instalaţii electrice şi 

automatizări sunt atestaţi pentru: 
- toate cerinţele A, B, C, D, E, F; 
- toate domeniile de construcţii care cuprind următoarele instalaţii electrice: 
 - instalaţii electrice aferente construcţiilor, inclusiv pentru curenţi slabi şi de protecţie 

la descărcări atmosferice; 
- instalaţii de automatizare şi interblocare pentru instalaţii tehnologice aferente 

clădirilor (instalaţii termice, sanitare, de ventilaţie-climatizare, frig etc.); 
- instalaţii de avertizare şi prevenire a incendiilor. 
Instalaţiile electrice aferente construcţiilor se supun verificării şi expertizării tehnice de 

calitate după cum urmează: 
a. Proiectele instalaţiilor electrice care se găsesc: 
- pe construcţii sau în interiorul lor; 
- în staţiile de conexiuni şi transformare din clădiri, din incinta sau din ansamblurile de 

clădiri; 
- în staţiile de pompare din incinta sau din ansamblurile de clădiri; 
- în staţiile locale de captare a apei; 
- staţiile locale de epurare a apei; 
- în centrale termice sau punctele termice din incinte sau din ansambluri de clădiri; 
- în centralele de ventilare sau climatizare; 
- în centralele sau instalaţiile de frig. 
b. Proiectele reţelelor electrice de alimentare cu energie electrică şi de distribuţie din 

posturile/staţiile de transformare din construcţii, incinte sau ansambluri de clădiri. 
Criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform “Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii” pentru instalaţiile electrice sunt prezentate în “Ghidul criteriilor de 
performanţă pentru instalaţii electrice” GT 059-03 editat în colecţia ARTECNO. Aşa cum 
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rezultă din acest ghid, în afara celor 6 exigenţe (A÷F), există exigenţe recomandate (R1÷R6) 
la care se pot verifica proiectele. 

 
2. LISTA VERIFICATORILOR DE PROIECTE ŞI A EXPERŢILOR TEHNICI 
 
Până în prezent au fost atestaţi tehnico-profesional pentru specialitatea INSTALAŢII 

ELECTRICE –“Ie” 75 Verificatori de Proiecte şi 17 Experţi Tehnici. Lista acestora este 
disponibilă pe site-ul SIEAR: www.siear.ro

Această listă va fi actualizată cu ajutorul responsabililor din MTCT, (d-na ing. Aurelia 
Simion), având în vedere importanta îndatorire a specialiştilor cu activitate de verificare şi 
expertizare de a anunţa modificările datelor de domiciliu şi telefon survenite ulterior atestării. 

Întrucât Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăriile solicită tot mai insistent 
prezentarea unor documentaţii verificate de VP, este în interesul specialiştilor atestaţi, a 
firmelor de proiectare şi a forurilor cu competenţe de avizare să cunoască această listă 
întocmită corect, pentru a da acces egal verificatorilor şi experţilor în activitatea de verificare 
tehnică de calitate a proiectelor. 

O bună parte din aceşti verificatori de proiecte şi experţi tehnici fac parte din Filiala 
SIEAR VP&ET înfiinţată în anul 2003, în scopul implicării mai intense a VP şi ET în 
activităţile SIEAR (schimburi de experienţă, cunoaşterea preocupărilor altor VP şi ET, 
elaborarea  / revizuirea de normative de proiectare, participare la conferinţe, mese rotunde, 
certificarea calificării profesionale etc.). 

Avem convingerea că specialiştii care fac parte din această filială, cadre cu experienţă 
deosebită în activitatea de proiectare în construcţii, vor aduce contribuţii importante la 
îmbunătăţirea situaţiei reglementărilor tehnice în acest domeniu. Solicităm acestor specialişti 
să facă observaţii şi propuneri la revizuirea unor reglementări tehnice, să facă propuneri 
pentru ANRE şi MTCT în legătură cu revizuirea unor normative şi alinierea acestora  la 
normele europene. 

 
3. CURSURI PENTRU PREGĂTIREA ATESTĂRII UNOR NOI 

VERIFICATORI DE PROIECTE ŞI EXPERŢI TEHNICI. 
 
SIEAR organizează cursuri intensive pentru pregătirea atestării VP şi ET. 
Anul acesta a fost organizat un astfel de curs în perioada 20-24.02.2006  
Cursurile  s-au desfăşurat pe parcursul a 5 zile, câte 6 ore/zi. 
Planul cursului cuprinde în principal: 
- prezentarea Legii 10/1995; agremente tehnice; 
- criterii de performanţă pentru fiecare categorie de instalaţii (Ie, Is, It, Ig); 
- aspecte organizatorice şi prezentarea regulamentului de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat cu HG 
925/1995. 

Fiecare participant la curs primeşte “Ghidul criteriilor de performanţă” pentru domeniul 
interesat şi “Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în 
construcţii”. 

O diplomă de absolvire certifică participarea la curs. 
Membrii SIEAR absolvenţi ai acestui curs primesc o recomandare din partea conducerii 

SIEAR pentru înscrierea la examen. 
Anul acesta nu au avut loc întâlniri ale Comisiei Tehnice de Atestare a MTCT pentru  

examinarea candidaţilor pentru atestarea unor noi VP şi ET. 
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4. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ORGANIZATE DE PRODUCĂTORI DE  
ECHIPAMENTE DE JOASĂ TENSIUNE 
 
Mulţi VP şi ET din Bucureşti, alături de proiectanţi de prestigiu, au participat la 

interesante manifestări organizate de producători (sau reprezentanţi ai acestora) de 
echipamente de joasă tensiune: 

Firma Moeller a organizat în zilele de 05.05–7.05.06 la hotel Rozmarin din Predeal un 
workshop în care s-au prezentat produsele noi Moeller, soluţii privind confortul în locuinţe, 
aplicaţii de automatizare.  

Firma Schneider a organizat “Clubul Proiectanţilor” la Moeciu în zilele de 22-
23.06.2006, unde a prezentat tehnologii noi de proiectare, aspecte privind calitatea energiei şi 
problematica BMS.  

Firma Legrand România a prezentat la sediul său din Bucureşti (str. Aromei) tablouri 
concepute şi executate de către aceasta.  

Firma Proenerg din Oradea a prezentat la Institutul de Arhitectură din Bucureşti 
corpurile de iluminat ERCO, care reprezintă o gamă largă de produse mai ales pentru 
iluminatul ornamental. 

Firma Schrack a prezentat în cadrul unui simpozion organizat la Hotel Marriot 
instalaţiile AAR, distribuţiile în bare şi alte noutăţi privind aparatajul de joasă tensiune.  

 
5. ALTE ASPECTE DE INTERES 

 
5.1.  Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente şi instalaţii tehnologice industriale instituit prin OG nr. 95/30.08.1999, aprobată 
şi modificată prin Legea 440/2002, a început să funcţioneze, fiind deja atestaţi verificatori de 
proiecte conform “Regulamentului “ aprobat prin ordinul MIR nr. 88/14.02.2003. 

În conformitate cu prevederile art. 6, aliniat (2) din Regulament, autorizarea tehnico- 
profesională a specialiştilor verificatori de proiecte pentru dotări tehnologice industriale 
nu acoperă şi autorizările necesare legiferate pentru activităţile specifice în domeniile 
acoperite de MTCT. 

Având în vedere asemănarea cerinţelor de calitate, s-a constatat în unele situaţii o 
interferenţă a diferitelor categorii de construcţii şi instalaţii ale celor două domenii de 
verificat. De aceea este necesar ca Direcţiile de Specialitate din cele două ministere 
responsabile cu atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici să facă departajarea 
clară a atribuţiilor acestora şi să stabilească domeniile concrete, instalaţiile şi utilajele 
tehnologice la care conform legii trebuie întocmite verificări, expertize ale proiectelor în 
condiţiile Legii nr. 10/1995, respectiv OG nr. 95/1999. 

Avem sesizări că Verificatorii de proiecte atestaţi pentru instalaţiile tehnologice de 
către MEC intervin la primării pentru verificarea de proiecte de instalaţii electrice în 
construcţii. 

5.2.  Verificatorii de proiecte (VP) şi/sau Experţii tehnici (ET) cărora le va expira viza 
pe legitimaţii trebuie să se prezinte la ISC teritorial cu următoarele documente: 

- cerere către ISC prin care se solicită prelungirea vizei (în cerere se vor preciza 
numele, prenumele, adresa, numărul legitimaţiei, data valabilităţii); 

- registrul de evidenţă a proiectelor verificate, în original; 
- 2-3 referate reprezentative privind verificarea de calitate la cerinţa “Ie”; 
- Legitimaţia/legitimaţiile şi certificatul/certificatele de atestare, în copie. 
După obţinerea avizului ISC, concretizat printr-o adresă către Direcţia Tehnică a 

MTCT, solicitantul predă această adresă la MTCT, care acordă viza de prelungire a 
legitimaţiei. 
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5.3.  Urmare a discuţiilor cu inspectorul Mircea Pace de la ISCMB a rezultat că 
verificatorii de proiecte trebuie să urmărească, că toate proiectele trebuie să conţină referiri 
privind obligativitatea respectării prevederilor legii nr. 10/1995 – calitatea în construcţii, legii 
nr. 50/1991, cu completările ulterioare privind autorizarea executării construcţiilor şi legii nr. 
608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor. 

Această din urmă lege, alături de H.G. 622/2004 şi alte prevederi aprobate şi publicate 
în Monitorul Oficial privind condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, 
reprezintă preluarea în legislaţia românească a Directivei cadru 89/106/CEE - produse pentru 
construcţii. Prevederile acestei legi constituie baza pregătirilor specifice ce trebuie realizate în 
vederea utilizării pe plan intern a produselor pentru construcţii în condiţiile cerute de UE. 

5.4.  În ultima perioadă tot mai multe proiecte respectă legislaţia în vigoare privind 
înscrierea în cartuşul desenelor a “parametrilor” verificării: numele şi semnătura 
verificatorului sau expertului, cerinţele la care se verifică proiectul şi numărul referatului 
întocmit de verificator. 
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COMPENSAREA PUTERII REACTIVE ÎN CONDIŢIILE 
EXISTENŢEI CONSUMATORILOR DEFORMANŢI 

 
Prof. dr. ing. Ion Iordănescu – UPB 

 
REZUMAT: Problema puterii reactive a apărut odată cu sistemele electroenergetice de 

curent alternativ şi continuă să existe datorită menţinerii specificului acestei puteri, sub 
aspectul consumului şi al producerii. Reducerea încărcării cu putere reactivă a tuturor 
instalaţiilor între consumatorii larg răspândiţi şi sursele concentrate ale sistemelor energetice 
în avantajul puteri active, a pus problema compensării pe scară largă a puterii reactive cât mai 
aproape de receptori. Soluţia general folosită constând din baterii cu condensatoare, (încă 
corespunde), necesită însă o reexaminare de principiu, în etapa actuală de apariţie şi 
intensificare a noilor receptori care, din cauza caracteristicilor electrice neliniare, produc 
fenomenul de deformare a curbelor de curenţi şi de tensiune. Una din consecinţele existenţei 
şi intensificării fenomenului deformant, o constituie vulnerabilitatea, până la deteriorare, a 
bateriilor cu condensatoare în funcţiune. În prezentul material se examinează sub aspect 
teoretic şi tehnic, problema compensării puterii reactive care este încă necesară, ţinând seama 
pe de o parte de existenţa şi comportarea bateriilor cu condensatoare, dar corelând-o şi cu 
măsura atenuării regimului deformant, care devine şi ea necesară şi pentru care se poate 
aplica o măsură unică de compensare şi atenuare, prin folosirea filtrelor.  

 
Cuvinte cheie: calitatea energiei, regimul deformant, gradul de deformare al curbelor de 

curent 
 
I. ASPECTE GENERALE 
 
Etapa actuală de desfăşurare şi dezvoltare a tuturor activităţilor economice şi sociale, 

atât în ţara noastră cât şi pe plan internaţional, precum şi largul orizont al perspectivei 
apropiate, se caracterizează printr-o modernizare intensă. Factorul specific îl constituie 
schimbarea practic totală, în toate domeniile de activitate, fără excepţie, inclusiv în 
gospodăriile casnice a structurii receptorilor de energie electrică. Marea majoritate a acestor 
receptori, deja în funcţiune, dar mai ales şi în perspectivă, formată din aparate, circuite şi 
instalaţii electrocasnice, respectiv, tot ce produce electronica sub forme din ce în ce mai 
performante şi mai sofisticate, se poate afirma că, au invadat sistemul electroenergetic şi în 
ţara noastră. 

Datorită faptului că aceşti receptori au caracteristici electrice neliniare, prezenţa lor în 
instalaţiile sistemului energetic, în care generatoarele electrice din centrale produc tensiuni 
electrice alternative, care au forma curbei practic sinusoidală, la aplicarea acesteia la bornele 
fiecărui receptor sau grupe de receptori neliniari, aceştia deformează curbele de curent. 
Gradul de deformare al curbelor de curent şi respectiv de abatere de la forma ideală 
sinusoidală, depinde numai de caracteristicile fiecărui receptor, nu şi de alte mărimi 
electroenergetice, cum ar fi, de exemplu, puterea de scurtcircuit din nodul în care sunt 
racordaţi. Curbele de curent deformate conţin pe lângă curbele fundamentale sinusoidale cu 
frecvenţa de 50 Hz şi curbe de curent cu frecvenţe reprezentând multipli ai frecvenţei curbei 
fundamentale, denumite armonici şi valori între multiplii frecvenţei fundamentale, denumite 
interarmonici. Mai pot apare şi subarmonici, respectiv, cu frecvenţe mai mici decât cea a 
curbei fundamentale. Deci curbele reale ale curenţilor deformaţi, conţin, aşa cum rezultă şi 
din analizele armonice, care se efectuează folosind o gamă largă de aparate de măsurare 
realizate în acest scop, un spectru foarte larg şi complex de curbe sinusoidale reprezentând 

 13



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

armonicele, interarmonicele şi subarmonicele, având frecvenţe până la rangul (ordinul) 50, 
respectiv 2500 Hz. Toţi aceşti curenţi sunt injectaţi în nodurile reţelei electroenergetice de 
către receptorii respectivi şi circulă prin instalaţiile (linii, transformatoare etc.) producând 
multe fenomene cu consecinţe defavorabile. Una din consecinţele directe care apare, este 
constituită de căderile de tensiune, datorate curenţilor menţionaţi şi impedanţelor cu frecvenţe 
corespunzătoare fiecărui curent armonică, interarmonică sau subarmonică. Se menţionează că 
deoarece ponderea cea mai mare o au armonicele de curent, care au frecvenţe, multipli ai 
frecvenţei fundamentale, pentru examinarea generală a fenomenului deformant se reţin numai 
curenţii respectivi. Aceşti curenţi reprezentând armonicele: 2,3,4,5 etc. sunt şi cei afişaţi de 
aparatele de măsurare şi care circulă prin instalaţii, produc căderi de tensiune care au aceleaşi 
frecvenţe cu ale curenţilor şi impedanţelor reţelelor care le generează şi reprezintă armonicele 
de tensiune care contribuie la deformarea curbelor de tensiune din noduri. Aceste căderi de 
tensiune se aplică în nodurile reţelelor electrice simultan cu tensiunea fundamentală tuturor 
receptorilor conectaţi la barele respective. O comportare deosebită la aplicarea acestor 
tensiuni armonice o au bateriile cu condensatoare, montate pentru compensarea puterii 
reactive. În această situaţie, care a apărut şi la noi se va intensifica foarte mult, utilizarea 
bateriilor cu condensatoare în soluţia de montare actuală, devin vulnerabile şi este necesar să 
se reexamineze problema pentru a rezolva, atât compensarea puterii reactive, precum şi 
atenuarea regimului deformant, în scopul limitării la minimum, dacă nu chiar la eliminarea 
multiplelor consecinţe negative, care afectează o mare parte din instalaţiile electroenergetice. 

 
II. ASPECTE TEORETICE ŞI TEHNICE PRIVIND FUNCŢIONAREA 

BATERIILOR CU CONDENSATOARE 
 

II.1. REGIMUL SINUSOIDAL 
 
Folosirea bateriilor cu condensatoare constituie de mai multe decenii, soluţia optimă din 

punct de vedere tehnico economic, pentru compensarea puterii reactive, respectiv a 
îmbunătăţirii factorului de putere, în reţelele electrice şi în general în instalaţiile electrice din 
întreprinderile industriale. Prin utilizarea automatizărilor, în ultimii ani se realizează cu 
ajutorul treptelor finale de reglaj ale bateriei, monitorizarea factorului de putere foarte 
aproape de valoarea neutrală, prin afişarea valorilor realizate. În regim sinusoidal, adică prin 
aplicarea la bornele bateriei a unor curbe de tensiune foarte apropiate de sinusoidă cu 
frecvenţa de 50 Hz, bateriile cu condensatoare, reprezentând receptori capacitivi, produc, în 
urma calculelor de dimensionare, puteri reactive pentru compensare, pe care le injectează la 
barele la care sunt conectate. Prin aportul lor reduc în mod corespunzător aportul din sistemul 
energetic a puterii reactive, micşorând componenta reactivă a curentului preluat din sistem de 
la valoarea corespunzătoare factorului de putere natural până la cel neutral, de obicei (0,95 – 
0,96). Ilustrarea celor prezentate se face în figurile 1 şi 2 şi prin expresiile pentru calculul 
valorilor factorului de putere, în regim sinusoidal: 

− fără compensare (fig. 1 şi fig. 3) 

 neccnecs

ss

s
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c
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P
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P
,,2222

coscos ϕ=ϕ=
+
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Deci valoarea factorului de putere fără compensare, cea naturală, este aceeaşi şi pe 
plecarea spre consumatori şi pe linia de alimentare din reţeaua de distribuţie ( ) sc λ=λ

− cu compensare (fig. 2 şi fig. 4) 
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şi 

 necccompc
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c
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,,22, coscos ϕ=ϕ=

+
=λ  (3) 

    
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

Deci cu compensarea după schema din fig. 2 (centralizată), valoarea factorului de 
putere pentru linia de alimentare din reţeaua de distribuţie este mai mare, deoarece apare 
influenţa aportului bateriei QB. Acest aport reduce puterea reactivă pe care o furnizează 
sistemul  în situaţia fără compensare (fig. 1) la valoarea  (fig. 2), cu 
compensare, corespunzător cu puterea Q

B

sc QQ = 22
, Bccomps QQQ −=

BB produsă de bateria cu condensatoare B. Diagramele 
fazoriale din figurile 3 şi 4 ilustrează, cu ajutorul fazorilor componentelor reactive ale 
curenţilor, cele două situaţii, fără / cu compensare. Din această prezentare rezultă că în regim 
sinusoidal, când la barele de alimentare se aplică numai curba de tensiune fundamentală cu 
frecvenţa de 50 Hz, implicit şi bateriei cu condensatoare care ne interesează, aceasta produce 
puterea reactivă QB numai pentru frecvenţa fundamentală. B

 
II.2. REGIMUL NESINUSOIDAL - DEFORMANT 
 
Situaţia respectivă implică deci apariţia în toate instalaţiile electrice, pe lângă 

componenta fundamentală reactivă  (50 Hz) şi un spectru de curenţi armonici cu frecvenţe 
diferite (ν ), multiplu de 50 Hz produşi de consumatorii deformanţi, se examinează separat 
cele două cazuri, respectiv, fără baterie cu condensatoare şi cu baterie cu condensatoare. 

 
II.2.1. SITUAŢIA FĂRĂ BATERIE CU CONDENSATORE 
 
Pentru examinarea primului caz, se consideră schema electrică de principiu a unui nod 

A (fig. 5) la care sunt racordate 3 linii electrice, respectiv: (a) de alimentare a nodului A din 
sistem; (b) de racordare şi alimentare a consumatorilor deformanţi şi (c) de racordare şi 
alimentare a consumatorilor nedeformanţi din aceeaşi zonă de consum. Se au în vedere, în 
primul rând curenţii fundamentali 1I , cu frecvenţa de 50 Hz, din cele 3 linii şi anume: aI 1  
care vine din sistem pentru alimentarea tuturor consumatorilor din nodul A, deformanţi şi 
nedeformanţi; bI 1  care circulă prin linia (b), pentru alimentarea consumatorilor nedeformanţi; 

cI 1  care circulă prin linia (c) spre consumatorii nedeformanţi, alimentaţi de la aceleaşi bare A. 
În acelaşi timp consumatorii deformanţi produc şi injectează prin linia (b) în nodul A un 
spectru de curenţi armonici ∑ νI  format din curenţi armonici, după expresia: 

 n

n

IIII +++=∑
=ν

ν ...32
2

 (4) 

Un prim indicator al regimului deformant îl constituie reziduul deformant, având 
expresiile: 

 ∑
=ν

νν =+++=
n

2
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n

2
3

2
2rez, II...III  (5) 
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O altă mărime importantă o reprezintă valoarea efectivă a curentului deformat 
rezultant, care se determină cu relaţia: 

 22
2

2
1 ... ndef IIII +++=  (6) 

Un indicator important, afişat de aparatele de măsură este factorul de distorsiune, care, 
în cazul curentului se determină cu expresia: 

 [ ] 100
I

I
100

I
I...II

%
1

rez,

1

2
n

2
3

2
2

I ⋅=⋅
+++

=δ ν  (7) 

Pentru a clarifica situaţia de la nodul A (fig. 5), se observă întâi circulaţia componentei 
fundamentale 1I  ce vine din sistem  şi intrând în nodul A se repartizează spre cele două 
categorii de consumatori, 

aI1

bI 1  , spre consumatorii deformanţi prin linia (b) şi cI 1  spre 
consumatorii nedeformanţi, prin linia (c), corespunzător puterilor active (Pa şi Pc) şi celor 
reactive (Qa şi Qc) necompensate, necesare ambelor categorii de consumatori. 

Simultan cu aceşti curenţi fundamentali având (frecvenţa de 50 Hz), circulă prin 
aceleaşi linii şi curenţii armonici, produşi de consumatorii deformanţi ∑ νI  şi injectaţi în 
nodul A prin linia (a). 

În nodul A aceştia se ramifică, o parte spre consumatorii locali nedeformanţi (∑ ν cI , ) şi 
cealaltă parte circulă spre sistemul energetic prin linia (a) având sensul invers faţă de 
componenta fundamentală, sI 1 . Repartizarea pe fiecare din cele 2 linii se face corespunzător 
impedanţelor armonice pentru fiecare frecvenţă, atât pentru consumatorii nedeformanţi locali 

cz ,ν , cât şi pentru sistemul energetic bz ,ν  din figura 6, în care se reprezintă schema 
echivalentă pentru nodul A. Se poate stabili, pentru fiecare armonică componenta care circulă 
spre sistem, folosind relaţia: 

. 
ca

c
a zz

z
II

,,

,
,

νν

ν
νν +

=  (8) 

Deoarece: 
. ca zz ,, νν <<  (9) 

componentele curenţilor armonici care circulă spre sistem reprezintă peste 90 % din valorile 
produse de consumatorii deformanţi. 

 
II.2.2. SITUAŢIA CU BATERIE CU CONDENSATOARE 
 
Schema electrică de principiu cu baterii cu condensatoare, folosită pentru compensarea 

puterii reactive, frecvent întâlnită în întreprinderi este reprezentată în figura 7. Pentru 
uşurarea înţelegerii fenomenului, nu se mai consideră consumatorii nedeformanţi care, dacă 
există, preiau o cotă foarte redusă, numai 2 % - 4 % din curenţii armonici produşi şi injectaţi 
de consumatorii deformanţi, iar influenţa neglijării care este uşor defavorabilă, este 
admisibilă. 

 Apariţia bateriei cu condensatoare în schemă (fig. 7) complică în mare măsură 
fenomenul, devenind ea însăşi vulnerabilă. În primul rând, analizând situaţia numai pentru 
componenta reactivă a curentului care intră în nodul A din sistem prin linia (a), ( ), aceasta, 
însumată cu componenta reactivă ( ) debitată de bateria cu condensatoare pentru 
compensarea puterii reactive solicitată de consumatorii deformanţi, circulă prin linia (b) spre 
aceşti consumatori, respectiv: 

raI1

rBI1

 rarBra III 111 =+  (10) 
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Peste această situaţie simplă, corespunzătoare curenţilor având f = 50 Hz, se suprapun 
armonicele de curent ∑ νI  produşi şi injectaţi în nodul A prin linia (b). Aceştia se ramifică 
astfel: o componentă spre sistem prin linia (a) şi alta spre bateria cu condesatoare. 

Pentru a examina această distribuţie şi îndeosebi comportarea bateriei, s-s realizat în 
figura 8 schema echivalentă corespunzătoare schemei electrice de principiu din fig. 7. În 
figura 8 sunt prezentate reactanţele echivalente pentru sistemul energetic, corespunzătoare 
diferitelor ranguri de armonici, respectiv: ca zz ,, νν <<  şi pentru baterii cu condensatoare: 

 
ν

−=
ν⋅ω⋅

=ν
B

B
B

x
j

jC
jx ,1

,
1  (11) 

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 
 
Expresia de calcul a armonicelor de curent prin bateria cu condensatoare este; pentru o 

armonică oarecare de rang ν , următoarea: 

 

ν
−ν⋅

ν⋅
⋅= νν

B
s

s
B x

x

x
Ix

,1
,1

,1
,  (12) 

Din expresia 12 se constată că numitorul fracţiei este cel care determină comportarea 
bateriei pentru diferite armonici de curent. Astfel, se constată că numitorul se anulează pentru 
un rang, , de rezonanţă, numitorul expresiei 12 devenind: rezν

 0,1
,1 =

ν
−ν⋅

rez

B
rezs

x
x  (13) 

de unde: 

. 
s

B
rez x

x

,1

,1=ν  

sau dacă se ţine seama că: 

 ;     scs xx ,1,1 =
1

,1
1
ω⋅

=
B

B C
x ;     5021 ⋅π=ω  (14) 

 
sc

sc S
Ux

,1

2
1

,1 = ;       1
2

1,1 ω⋅⋅= BB CUQ

expresia (13) devine: 

 
B

sc
rez Q

S

,1

,1=ν  (15) 

Armonica de curent corespunzătoare situaţiei de rezonanţă ( ) teoretic este infinit, 
aceasta conducând la deteriorarea, uneori chiar prin explozie a bateriei. În realitate valoarea 
nu este infinită dar rămâne periculos de mare, datorită pe de o parte rezistenţei electrice a 

rezn
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instalaţiei pentru frecvenţa de rezonanţă care nu este considerată în expresia (13) şi pe de altă 
parte, rangul armonicei de rezonanţă este de cele mai multe ori între două ranguri (de 
exemplu: 6,4 între 5 şi 7). De asemenea curenţii armonici din rangurile apropiate mai 
mari sau mai mici decât  pot fi suficient de mari pentru a periclita bateria. Pentru a 
determina valorile şi sensurile de circulaţie prin baterie a armonicelor de curent care 
corespund unor ranguri diferite de 

rezν

rezν

rezν  respectiv 21 ν<ν<ν rez  se înlesneşte în expresia (13) 
mărimea , cu rezν rezν<ν1  şi . rezν>ν2

Din examinarea corespunzătoare rezultă că în cazul când rezν<ν1  sensul valorii 
expresiei (13) este negativ, iar în cazul rezν>ν2  semnul este pozitiv. Adică armonicele de 
curent având rangurile  circula prin baterie spre bare, bateria generând astfel de 
armonici şi prin armonicele de curent având rangurile 

rezν<ν1

rezν>ν2  au semnul “+” adică sunt 
absorbite de baterie, prin aceasta bateria contribuind la reducerea fenomenului deformant din 
nodul A. Pentru a ilustra aceste două posibilităţi, în figura 7, săgeata reprezentând armonicele 
de curent care circulă prin baterie, are prevăzute două sensuri. Se menţionează însă faptul că, 
independent de valorile şi sensurile lor prin baterie, toate armonicele de curent contribuie la 
creşterea valorii efective a curentului deformant rezultant (total) care parcurge bateria cu 
condensatoare şi care se determină cu expresia: 

 ∑
=ν

ν
+ +=

max

2

2
,

2
1,

n

BBBdef III  (16) 

O altă mărime caracteristică şi pentru curentul deformat prin baterie este reziduul 
deformant care se determină cu expresia: 

 ∑
=ν

ν=
max

2

2
,,

n

BBrez II  (17) 

În indicatorul principal care defineşte intensitatea regimului deformant în circuitul 
baterie este factorul de distorsiune al curentului: 

 [ ] 100%
,1

,
,

⋅=δ
B

Brez
I I

I
Bdef

 (18) 

Din analiza făcută pentru stabilirea comportării bateriilor cu condensatoare instalate 
pentru compensarea puterii reactive la consumatori, rezultă că acestea, în noile condiţii 
apărute în reţelele electrice, datorită fenomenului deformant, care se va intensifica şi în 
sistemul nostru electroenergetic, nu mai prezintă siguranţă în funcţionare, datorită 
vulnerabilităţii lor şi care în plus, datorită specificului lor capacitiv, contribuie la amplificarea 
regimului deformant. Situaţia complexă care a apărut în instalaţiile consumatorilor industriali 
şi se va intensifica, necesită noi măsuri corelate, atât pentru compensarea puterii reactive, cât 
şi pentru atenuarea regimului deformant. 

 
III. POSIBILITĂŢI DE REALIZARE A COMPENSĂRII PUTERII REACTIVE 

CORELAT CU ATENUAREA REGIMULUI DEFORMANT 
 
Deoarece cele două probleme menţionate, care coexistă atât în etapa actuală cât şi în 

perspectivă, influenţează şi sunt influenţate negativ de bateriile cu condensatoare, folosite 
până în prezent şi în instalaţiile noastre electrice de consum, exclusiv pentru compensare, sunt 
nerezolvate fiind surse de deranjamente importante, este necesar ca într-un timp cât mai scurt 
să se treacă la rezolvarea lor. Pentru aceasta va trebui ca şi în instalaţiile noastre 
electroenergetice să se aplice măsura de folosire a filtrelor care, aşa cum se va demonstra în 
continuare, pot rezolva simultan atât problema compensării puterii reactive cât şi anularea sau 
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reducerea la valori admisibile a fenomenului deformant. Dintre cele două tipuri de filtre 
respectiv, active şi pasive, acestea din urmă pot corespunde, fiind şi sub aspect economic, 
mult mai avantajos. Important este faptul că filtrele pasive în schema lor cea mai simplă, sunt 
realizate în principiu dintr-o bobină în serie cu o baterie cu condensatoare (fig. 9) şi că în 
acest scop pot fi adaptate şi bateriile cu condensatoare existente, care au fost montate anterior 
pentru compensarea puterii reactive, în nodurile respective. 

 
III.1. STABILIREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ALE FILTRULUI 

PASIV ŞI FUNCŢIONAREA ACESTUIA 
 
Dintre cele două elemente componente se poate începe cu bateria cu condesatoare, care 

se dimensionează pentru compensarea puterii reactive pentru frecvenţa fundamentală, de 50 
Hz, cu expresia: 

 ( )compnecmedB tgtgPQ ϕ−ϕ=  (19) 
unde:   este puterea activă medie anuală a consumatorului; medP

nectgϕ  - tangenta unghiului dintre fazorii tensiune şi curent, corespunzător factorului de 
putere natural, necompensat; 

comptgϕ  - tangenta unghiului dintre fazorii tensiune şi curent, corespunzător factorului 
de putere neutral, impus de furnizorul de energie electrică. 

 
Deoarece bateria în schema filtrului este în serie cu bobina, la această valoare  se 

adaugă pierderile de putere reactivă datorită bobinei, pentru a nu reduce gradul de 
compensare şi care este în general, de 4 % - 5 %. Aceasta se verifică însă şi se corectează, 
după stabilirea parametrilor bobinei. De asemenea tensiunea nominală a bateriei va trebui să 
fie mai mare cu circa 10 % decât cea a barelor din nodul A (fig. 9) deoarece între baterie şi 
bare există bobina, datorită căreia apare o cădere suplimentară de tensiune. 

BQ

După stabilirea puterii bateriei, , se poate calcula capacitatea  a acesteia folosind 
relaţia: 

BQ BC

 ω= BnomB CUQ 3  (20) 
în continuare se poate trece la determinarea reactanţei bobinei filtrului, pentru care este 
necesar să se aleagă o armonică de rezonanţă  şi apoi se utilizează relaţia: rezn

 01
=

⋅ω⋅
−⋅

rezB
rezb nC

nx  (21) 

în care: 
 502 ⋅π⋅⋅= bb Lx     [Ω ] (22) 

este reactanţa bobinei, care reprezintă necunoscuta în relaţia (21), cu care se poate calcula 
inductanţa  a bobinei. Pentru alegerea rangului armonicei de rezonanţă este necesar să se 
examineze câteva elemente teoretice şi tehnice, privind comportarea filtrului, în ansamblu, în 
vederea atenuării şi a regimului deformant, după ce prin calcularea puterii bateriei, s-a 
asigurat compensarea puterii reactive. Astfel, se menţionează că aşa cum rezultă din relaţia 
(21), reactanţa rezultantă a circuitului filtrului corespunzătoare frecvenţei rangului ( ), de 
rezonanţă este zero. Deci, acesta realizează la barele nodului A condiţiile unui scurt circuit 
trifazat pentru frecvenţa respectivă şi astfel, prin filtru va circula spre pământ în întregime 
armonica de curent cu frecvenţa corespunzătoare, atât cea produsă de consumatorii 
deformanţi din nodul A, precum şi din alte noduri exterioare, dacă nu sunt reţinute de filtre 
pentru aceeaşi frecvenţă. Deci poate apare şi un aport din exterior, care va trebui considerat. 

bL

rezν
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Problema următoare constă în determinarea comportării filtrului pentru armonicile de 
curent, care sunt în spectrul total de armonici şi au frecvenţe mai mari sau mai mici decât rezν  
adică pentru:  

 21 ν<ν<ν rez  (23) 
Făcând această analiză pentru relaţia (21) se constată că în cazul armonicilor cu rang 

 termenul capacitiv din expresie este preponderent şi deci filtrul produce armonici de 
curent cu frecvenţele respective, contribuind la amplificarea regimului deformant. În această 
categorie ( ) intră pentru orice filtru şi fundamentala (50 Hz) şi deci orice filtru asigură 
compensarea puteri reactive aşa cum s-a menţionat anterior. 

rezν<ν1

rezν<ν1

În cazul armonicelor de curent care au frecvenţe mai mari decât cea de rezonanţă adică 
, termenul inductiv din relaţia (21) este preponderent şi deci filtrul se comportă ca o 

bobină, absorbind parţial aceste armonici, contribuind astfel la atenuarea suplimentară a 
regimului deformant.  Principala concluzie şi de importanţă deosebită, care rezultă din 
această succintă analiză pentru stabilirea corectă a parametrilor electrici ai oricărui filtru 
pasiv, constă în alegerea rangului de rezonanţă ( ) al acestuia. Acesta trebuie să fie cel 
care corespunde rangului imediat următor după fundamentală, existent în spectrul real al 
armonicelor de curent produse de receptorii deformanţi. Din măsurătorile făcute deja la unii 
consumatori s-a constatat că acestea sunt armonicele 3 şi 5 şi deci se poate stabili armonica 
de rezonanţă 3. În acest caz filtrul rezonant pe armonica 3 care deci absoarbe în întregime 
armonica 3, absoarbe parţial toate armonicele cu rangurile 5 şi mai mari, atenuând regimul 
deformant. Acest filtru va produce energie reactivă numai pe fundamentală (50 Hz), pentru 
compensare. Dacă s-ar alege rangul de rezonanţă 5 filtrul, în afară de fundamentală ar 
produce şi armonica de rangul 3, amplificând regimul deformant, ceea ce este periculos. În 
continuare trebuie să se examineze problema atenuării de către filtrul considerat, a regimului 
deformant până la nivelul admis de reglementări, respectiv de realizare a factorului de 
distorsiune de curent în nodul de alimentare din sistemul electroenergetic de maximum 12 % 
şi a celui de tensiune, la 0,4 kV de maximum 5 %. Această situaţie se poate examina pentru 
întreprinderile care încă nu sunt realizate, prin calculul estimativ, în etapa de proiectare a 
factorului de distorsiune, folosind date informative din măsurători făcute la alţi consumatori 
existenţi. Este mai indicat însă, ca pentru stabilirea corectă şi definitivă  a parametrilor 
filtrelor pentru noile întreprinderi, să se aştepte intrarea în funcţiune a consumatorilor şi 
ulterior să se facă măsurători, atât pentru factorul de putere cât şi pentru regimul deformant. 
În astfel de măsurări, mai poate apare o situaţie deosebită care trebuie rezolvată, şi care 
justifică, în plus, o amânare minimă a realizării filtrului. 

reznn >2

rezn

Această situaţie poate pune în evidenţă faptul că în spectrul de armonici, pe lângă 
armonica 3, este mare şi armonica 5 şi în consecinţă un singur filtru rezonant numai pe 
armonica 3, s-ar putea să nu fie suficient şi să nu reducă factorul de distorsiune de curent sub 
12 %. În acest caz pentru a elimina din spectrul de armonici nu numai armonica 3 ci şi 5, este 
oportun să se realizeze aşa cum se indică în fig.10, două filtre, unul rezonant pe armonica 3 şi 
unul pe armonica 5 care împreună pot rezolva problema. Pentru a evita complicaţiile de 
conectare şi de deconectare în perioada de funcţionare şi de a nu afecta nici compensarea 
puterii reactive, pentru realizarea celor două filtre bateria cu condensatoare, iniţial unică, se 
împarte în două jumătăţi, una pentru filtrul (f3) şi alta pentru filtrul (f5), (fig.10), şi racordarea 
la bare să se facă printr-un singur aparat de comutaţie. 

Folosind această metodologie susţinută de argumentele teoretice şi tehnice prezentate, 
se pot stabili principalii parametri electrici ai unui filtru pasiv de tip serie, care poate asigura 
rezolvarea simultană şi pentru o perioadă lungă a celor două probleme, respectiv, a 
compensării puterii reactive şi a atenuării regimului deformant, la consumatorii industriali. 
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Fig. 9 Fig. 10 
 
IV. CONCLUZII 
 
Din analiza concentrată făcută în acest material, rezultă că şi pentru sistemul nostru 

electroenergetic etapa care se parcurge, caracterizată de pătrunderea în măsură din ce în ce 
mai mare a electronicii sub toate formele ei sofisticate, în instalaţiile de transport, distribuţie 
şi mai ales în masa mare a consumatorilor de energie electrică, se încheie perioada de 
utilizare exclusiva şi respectiv de funcţionare numai a bateriilor cu condensatoare. 

Apariţia şi intensificarea foarte rapidă a fenomenului deformant al curbelor de curent şi 
de tensiune, au condus şi conduc la afectarea siguranţei în funcţionare a bateriilor cu 
condensatoare, care în plus contribuie şi la amplificarea regimului deformant. 

Această situaţie este argumentată teoretic şi tehnic în acest material în care se prezintă 
şi se justifică soluţia de rezolvare prin folosirea filtrelor pasive, care rezolvă simultan, cu 
costuri accesibile, atât problema compensării puterii reactive la consumatori industriali cât şi 
atenuarea, în limite admisibile, a regimului deformant, şi cu posibilitatea utilizării bateriilor 
existente, pentru realizarea noii soluţii. 
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1. INTRODUCERE 
 
În dezvoltarea sistemelor automate moderne sunt evidente tendinţele de reducere a 

dimensiunilor şi consumurilor energetice, concomitent cu multiplicarea funcţionalităţii. 
Aceste deziderate, oarecum antagonice, presupun proiectarea şi fabricaţia modulelor sau 
sistemelor în condiţiile creşterii densităţii de echipare cu componente electronice, „board 
density”. Astfel, în automatizările electronice apar modulele PCB cu componente pe ambele 
feţe şi cu o plasare a acestora la distanţe foarte mici – „high board density”. O consecinţă 
nedorită a acestui mod de implementare a sistemelor de automatizări electronice moderne este 
aceea că se observă o creştere a defectelor datorită aspectelor termice. De altfel, tehnologiile 
electronice dezvoltate în ultimul deceniu au generat o accentuare a problemelor de natură 
termică din echipamentele de automatizări, iar statistici recente [1], [8], au arătat că mai mult 
de 50 % din defectele produselor electronice sunt datorate unui management termic defectuos 
al componentelor şi modulelor.  

Dintre modalităţile de remediere a fenomenelor termice distructive asupra 
componentelor şi modulelor electronice menţionăm proiectarea şi fabricarea unor sisteme 
neenergofage, alimentate la tensiuni şi curenţi mici. Lucrarea de faţă îşi focalizează atenţia 
asupra sistemelor de alimentare de tip LDO (Low Drop Output) şi a configuraţiilor de sisteme 
de automatizări electronice cu un consum redus de putere electrică. 

 
2. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CONTINUĂ LDO 
 
Stabilizatoarele de tensiune continuă LDO sunt stabilizatoarele care prezintă o cădere 

de tensiune redusă intrare-ieşire. Stabilizatoarele LDO utilizează un element regulator serie, 
de obicei un tranzistor (notat TR în fig.1 şi fig.2), fie în conexiune colector comun, fie în 
conexiune emitor comun. Conexiunea de tip colector comun este caracterizată de o 
amplificare subunitară în tensiune şi de o amplificare mare în curent, iar conexiunea de tip 
emitor comun se caracterizează prin o amplificare mare în tensiune. Principial, cele două 
tipuri de stabilizatoare sunt date în figura 1, respectiv în figura 2, unde AE semnifică 

amplificatorul de eroare, iar DZ dioda Zener ce livrează tensiunea de referinţă pentru AE. 

 VIN 

R1 

DZ

TR

VREF 

AE

R2

R3
+

- RL VL

Fig.1. Stabilizator LDO cu tranzistor regulator în conexiune colector comun 
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Fig.2. Stabilizator LDO cu tranzistor regulator în conexiune emitor comun 

 
Pentru stabilizatoarele LDO realizate conform schemei din figura 1, tranzistoarele npn 

în configuraţie de repetor pe emitor necesită o tensiune de intrare destul de mare, faţă de  
tensiunea de intrare stabilizată, pentru a acoperi tensiunea de saturaţie colector-emitor a 
tranzistorului regulator.  

Pentru un amplificator în conexiune emitor comun (figura 2) diferenţa de tensiune 
intrare-ieşire este mai mică, păstrându-se un factor bun de stabilizare a tensiunii de ieşire. 
Acest lucru se datorează modului de conectare a tranzistorului regulator pnp. Stabilizatoarele 
de tensiune care au o cădere redusă de tensiune intrare-ieşire sunt cunoscute drept 
stabilizatoare LDO (Low Drop-Out). Schema bloc a unui circuit integral stabilizator LDO 
este reprezentată în figura 3 [9].  

Se observă în figura 3 componentele clasice ale unui circuit integrat stabilizator de 
tensiune continuă din generaţia a doua, concomitent cu asigurarea unui mecanism intern de 
protecţie la supracurent ce acţionează în colectorul tranzistorului regulator Trşi nu în emitorul 
său, aşa cum este cazul variantelor comune, ceea ce face ca să nu existe în nici un regim de 
funcţionare disipare de nergie. 

Fig.3. Schema bloc a unui circuit integrat stabilizator LDO 

 

 

Referinţă 
de tensiune 

Protecţii 
interne 

Polarizare 

R1 

R2 

Amplificator 
de eroare TR 

GND 

+UOUT

+UIN 

Un stabilizator LDO are o cădere mică de tensiune pe elementul regulator serie. 
Căderea de tensiune pe regulator reprezintă diferenţă dintre tensiunea de intrare nestabilizată  
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şi cea de intrare stabilizată [3], [4], pentru care circuitul nu mai stabilizează tensiunea de 
ieşire. Pentru un stabilizator de tensiune continuă fixă valoarea minimă a tensiunii de intrare 
pentru care se obţine o scădere cu 100 mV a tensiunii de ieşire, faţă de valoarea nominală a 
acesteia, reprezintă pragul de la care stabilizatorul nu mai funcţionează corespunzător. 
Deoarece elementul regulator serie (TR) este un amplificator de tensiune, stabilizatoarele 
LDO sunt adeseori confruntate cu probleme de stabilitate. O măsură uzuală pentru 
îmbunătăţirea stabilităţii o constituie montarea, între ieşirea circuitului şi masa electrică, a 
unui condensator de valoare mare, cu un curent de fugă mic şi cu o variaţie redusă a 
capacităţii cu temperatura. 

 Pentru a exemplifica aspectele teoretice menţionate mai sus, în figura 4 este 
reprezentată o schemă de stabilizator de 3,3 V realizat cu circuitul integrat LDO de putere 
redusă LM 2937, care poate debita la ieşire un curent de maxim 0,1 A şi utilizează o capsulă 
TO92 [9]. 

 
Fig.4. Stabilizator 3,3 V / 0,1 A cu CI LDO 2937 
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3. CONTROLERE NEENERGOFAGE 
 
Un  consum redus de putere reprezintă una din cerinţele obligatorii ale sistemelor 

automate de măsură şi control moderne, în special ale celor pentru aplicaţiile embedded. 
Multe dintre aceste sisteme sunt alimentate din surse LDO sau de la baterii, ceea ce impune 
un consum redus de putere. Estimările recente arată că până în anul 2007, peste o treime 
dintre noile microcontrolere vor lucra la 2V şi vor consuma, semnificativ, mai puţină putere 
decât componentele actuale. Un exemplu de astfel de microcontrolere îl reprezintă seria 
HCS08 care lucrează la tensiuni de 1,8V la 8 MHz, respectiv  2,1V la 20 MHz şi care are un 
număr de moduri de operare neenergofage („low power”) [6]: 

- Modul Stop1, utilizat în stand-by, sau pentru aplicaţii în care consumul este situat în 
jurul a 2V/20 nA. În acest mod, este utilizată o întrerupere externă de activare a 
microcontrolerului, de la un pin IRQ sau pinul Reset. Când întreruperea externă este primită, 
microcontrolerul comută la o frecvenţă internă de bus de 4 MHz. Activarea 
microcontrolerului are loc în 50µs la 3V sau 80µs la 2V. Pentru aplicaţii, acest mod de 
operare poate reprezenta etapa de verificare, de către microcontroler, a sistemului pentru a 
„citi” starea senzorilor, a elementelor de execuţie etc. 

- Modul Stop2, în care este menţinut conţinutul memoriei RAM, iar un timer  „wake-
up” se poate activa automat. Rezultă că în modul Stop2, microcontrolerul se poate activa fără 
o întrerupere externă. Un oscilator de 2 kHz livrează baza de timp pentru această funcţie, iar 
frecvenţa mică necesită un consum redus de putere, de aproximativ 2V / 700nA. Atunci când 
microcontrolerul detectează o condiţie care necesită o viteză mare de calcul, viteza 
magistralei poate fi incrementată până la 20 MHz. Aceste funcţii ce pot fi executate rapid, la 
20 MHz, îi permit microcontrolerului să părăsească la fel de repede modul Run şi să revină în 
altul de consum mic. 
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- Modul Stop3 permite generatorului de ceas periferic să fie în stand-by. Acest mod este 
folosit atunci când sunt utilizate referinţele de ceas extern. Familia de microcontrolere HCS08 
utilizează atât surse de ceas interne cât şi externe. Există un mod de lucru derivat din modul 
Stop3, în care ceasul unităţii centrale este inhibat şi este activat ceasul extern. În acest mod de 
lucru (în aşteptare) interfaţa serială periferică SPI (Serial Peripheral Interface) este activă, 
ceea ce face ca o întrerupere externă să treacă microprocesorul din stand-by în modul de 
tratare a întreruperii respective asociată cu întreruperea SPI. 

Astfel, familia de microprocesoare HCS08 execută ciclul de instrucţiune în 50ns la 
2,1V sau în 125ns la 1,8V. Memoria flash on-chip poate fi citită la 2,1V, la aceeaşi tensiune 
făcându-se şi programarea in-circuit. Aceste performanţe fac ca microcontrolerele HCS08 să 
fie pretabile aplicaţiilor neenergofage portabile. În general, în cazul microcontrolerelor, un 
mijloc simplu de a reduce consumul de curent este de a verifica starea pinilor I/O. Dacă 
intrările de tensiune se apropie de mijlocul valorii dintre tensiunile VDD şi VSS pentru intrările 
digitale, tranzistoarele din interiorul microcontrolerului sunt polarizate în regim liniar şi vor 
consuma majoritatea curentului livrat de sursa de alimentare. Analog, o intrare mobilă (de 
exemplu, în cazul fuzionării în modul „stand-by”, menţionat anterior) poate oscila şi 
determină creşterea curentului de drenă. Pentru a evita aceste fenomene nedorite, pinii I/O 
trebuie să se termine cu rezistori „pull-up” sau „pull-down”, sau să fie în configuraţie de 
ieşire. 

 
4. CONSIDERAŢII ASUPRA ELEMENTELOR DE EXECUŢIE 
 
Problematica consumului energetic al unui sistem automat trebuie gândită la întreg 

sistemul în loc să ajustăm unitatea centrală sau microcontrolerul. Atunci când un periferic 
consumă mai multă putere, nu se poate micşora consumul prin simpla încercare de a micşora 
consumul microcontrolerului. Mult mai util în acest caz este de a activa, la un moment dat, 
numai perifericul care trebuie să fie utilizat. Cea mai simplă soluţie este de a alimenta 
elementele de execuţie (perifericele) utilizând pinii I/O ai microcontrolerului, care permit un 
control uşor de gestiune a puterii. Singura problemă este de a asigura compatibilitatea dintre 
consumul elementului periferic cu capacitatea sursei de curent a microcontrolerului. Astfel, se 
justifică şi din acest punct de vedere, larga gamă existentă de circuite de comandă şi control 
pentru acţionări electrice cu motoare de mici dimensiuni, neenergofage. Astfel, din clasa 
driverelor pentru motoarele de curent continuu, circuitul monolitic LSI L292 asigură 
compatibilitatea cu clasicele amplificatoare L290 şi L292 şi formează împreună cu acestea un 
sistem complet bazat pe trei circuite integrate pentru aplicaţii de poziţionare cu motor de 
curent continuu. Acest sistem permite comanda de la un microprocesor şi admite tensiunea 
maximă de lucru de 36 Vcc, curentul maxim de 2A şi o frecvenţă de 30kHz. Dintre 
controlerele pentru motoarele pas cu pas menţionăm circuitul L297/L297D dedicat comenzii 
motoarelor pas cu pas bipolare şi unipolare. Circuitul generează cele patru semnale necesare 
pentru comanda fazelor, în mod de pas normal, jumătate de pas şi undă. L297 trebuie utilizat 
împreună cu un amplificator de curent discret, de exemplu un grup Darlington. El primeşte de 
la microprocesor un semnal de frecvenţă de pas, un semnal de direcţie şi unul de tip comandă 
şi  generează semnale de control către etajul amplificator de curent. 

Amplificatorul de curent poate fi utilizat şi în variantă integrată şi se recomandă pentru 
a fi utilizat împreună cu L297, circuitul L298, care dispune de patru canale de alimentare 
către motor comandate de cele patru semnale de comandă livrate de L297. 

Servomotoarele de curent continuu pentru acţionări de precizie de tip motoare de curent 
continuu cu perii sau fără, pot fi asamblate cu reductoare ovoidale, cilindrice sau planetare. 
Pentru a asigura un consum energetic redus, caracteristicile principale ale acestor motoare 
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sunt: inerţie mecanică foarte mică, pierderi electrice mici, contacte electrice realizate din 
metale preţioase, lagăre din bronz sinterizat cu autolubrifiere. 

 
5. CONCLUZII 
 
Sistemele moderne de automatizări electronice şi în special cele bazate pe 

microcontrolere oferă caracteristici speciale de administrare a puterii. Fiecare sistem are 
probleme specifice şi soluţii specifice. Acest articol nu şi-a propus epuizarea acestor soluţii 
(nici nu credem că ar fi posibil aşa ceva), ci de a readuce în atenţia cititorului importanţa 
problematicii proiectării şi execuţiei unor sisteme de automatizări electronice neenergofage. 
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DETERMINAREA COEFICIENŢILOR FOURIER PENTRU O SERIE 
DE SEMNALE NESINUSOIDALE PARTICULARE 
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 Generalităţi 
 Diversitatea perturbaţiilor care apar în reţeaua de alimentare face necesară gruparea lor 
după diverse criterii, cum ar fi cel al cauzelor şi fenomenelor care le-au generat. Aceste 
fenomene se pot împărţi în două mari categorii: fenomene aleatoare şi fenomene cu caracter 
permanent sau cvasipermanent. 
 Fenomenele aleatoare sunt acele evenimente cu caracter accidental; cum ar fi pot 
trăsnetul şi defectele care iau naştere fie în elementele reţelei (linii, cabluri, transformatoare, 
etc.), fie în instalaţiile de la consumator. 
 Fenomene permanente sau cvasipermanente apar pe perioade bine determinate şi sunt 
generate de diferite echipamente instalate la utilizatorii de energie electrică. Aceste aparate 
preiau curenţii nesimetrici pe cele trei faze, absorb curenţi a căror amplitudine variază de o 
manieră importantă sau a căror forma este mult diferita de cea sinusoidală. 
 Perturbaţiile continue (altele decât supratensiunile sau subtensiunile de lungă durată) se 
manifestă ca distorsiuni armonice. Sursele unor astfel de distorsiuni includ aparatura de 
comandă în frecvenţă variabilă a turaţiei motoarelor asincrone, redresoarele în punte, 
cuptoarele cu arc electric, aparatele de sudare, sursele neîntreruptibile de alimentare cu 
energie electrică (UPS), sursele de alimentare în comutaţie ale echipamentelor de calcul, 
balasturile electronice ale lămpilor fluorescente, etc. Consumatorii care deţin un număr mare 
de echipamente de tipul celor menţionate mai înainte sunt cei mai predispuşi la apariţia 
problemelor cauzate de distorsiuni armonice. Sursa acestui tip de probleme poate fi, deci, atât 
în interiorul unităţii consumatoare, cât şi în exteriorul ei. 
 În zilele noastre, toate receptoarele electrice, cu excepţia, poate, doar a lămpilor cu 
incandescenţă şi a aparatelor de încălzit echipate cu rezistenţe, produc armonici. Armonicile 
sunt definite ca fiind tensiuni sau curenţi ale căror frecvenţe sunt un multiplu întreg al 
frecvenţei fundamentale. Pentru sistemele de alimentare a căror frecvenţă de lucru este de 50 
Hz, frecvenţele armonicilor sunt 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, etc. 
 Uzual, armonicile sunt definite prin ordinul lor, care reprezintă multiplul fundamentalei 
la care aceasta se raportează. De exemplu, armonica a cărei frecvenţă este de 150 Hz este 
cunoscută ca fiind armonica a 3-a. În acest caz, unei perioade a fundamentalei, îi corespund 
trei perioade ale armonicii. Dacă multiplul întreg al frecvenţei fundamentale este impar, 
armonicile se numesc de ordin impar, în timp ce dacă multiplul întreg al frecvenţei 
fundamentale este par, armonicile se numesc de ordin par. 
 Marea majoritate a echipamentelor moderne produce armonici. Practic, orice aparat 
care conţine un modul ce converteşte energia electrică alternativă în energie electrică continuă 
şi invers, este considerat ca fiind un aparat care produce armonici. Cele mai răspândite 
echipamente de acest fel sunt calculatoarele electronice, sursele de alimentare 
neîntreruptibile, receptoarele de televiziune, etc. 
 Cea mai importantă consecinţă a apariţiei armonicilor o constituie distorsionarea formei 
de undă sinusoidale a tensiunii de alimentare. 
 În general, problemele cauzate de apariţia armonicilor pot fi grupate în două mari 
categorii: 
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• Efecte ale armonicilor asupra instalaţiilor electrice şi consumatorilor alimentaţi din 
acestea 

• Efecte ale armonicilor asupra sursei de alimentare cu energie electrică 
 
 Probleme armonice în cadrul instalaţiei de alimentare cu energie electrică 
 Există câteva arii de probleme comune, provocate de armonici. Printre cele mai des 
întâlnite efecte ale armonicilor asupra instalaţiilor electrice şi consumatorilor alimentaţi din 
acestea se numără: 

• Distorsionarea formei de undă sinusoidale a tensiunii de alimentare; 
• Zgomot la trecerea prin zero; 
• Supraîncărcarea căilor de curent, în special a conductoarelor de nul (datorită creşterii 

valorii efective a curentului, ca urmare a contribuţiei armonicilor de curent); 
• Supraîncălzirea transformatoarelor şi a motoarelor cu inducţie; 
• Pierderi suplimentare prin efect pelicular; 
• Solicitări suplimentare ale izolaţiei electrice, ca urmare a supratensiunilor (dato-rate, în 

special rezonanţei); 
• Creşterea pierderilor de putere în elementele de reţea (în conductoare, în materialele 

magnetice şi în dielectric); 
• Funcţionarea eronată a aparatelor de măsură şi protecţie; 
• Suprasolicitarea condensatoarelor de compensare a factorului de putere; 
• Deranjamente în funcţionarea întreruptoarelor electromagnetice (declanşarea 

accidentală a acestora); 
 În ceea ce priveşte impactul armonicilor asupra sursei de alimentare, reglementările 
internaţionale în domeniu limitează sever aspectele de interferenţă dintre consumatori şi 
reţeaua publică de alimentare cu energie electrică. Datorită impedanţei proprii a sistemului de 
alimentare, curenţii armonici absorbiţi din aceasta de către un consumator oarecare vor 
produce distorsionarea formei de undă sinusoidale a tensiunii de alimentare, cu consecinţe 
directe asupra tuturor celorlalţi consumatori alimentaţi din sistem de distribuţie. Mai dăunător 
este, însă, faptul că distorsiunile armonice pot fi injectate în reţelele de înaltă tensiune, prin 
intermediul transformatoarelor de distribuţie. În acest mod, poluarea armonică poate fi 
răspândită pe o arie foarte mare. 
 
 Probleme armonice ce afectează sursa de alimentare cu energie electrică 
 Regulamentele în vigoare impun ca nici un consumator să nu polueze armonic, peste o 
anumită limită, reţeaua din care se alimentează. Deoarece sistemul de alimentare are 
impedanţă proprie, curenţii armonici de generaţi de către receptoarele neliniare ale unui 
consumator oarecare vor provoca distorsionarea formei de undă a tensiunii de alimentare şi, 
implicit, apariţia armonicilor de tensiune, care vor afecta pe toţi consumatorii racordaţi în acel 
moment în aceeaşi reţea de distribuie. Mai grav este faptul ca unele dintre distorsiunile 
armonice vor fi transferate prin intermediul transformatorului de distribuţie în reţele de medie 
sau chiar de înaltă tensiune, propagându-se, astfel, pe  o scară foarte largă. 
 
 Rezultă, astfel, necesitatea studiului teoretic al acestor tipuri de semnale, un loc 
important ocupându-l analiza Fourier a acestora 
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1. Descompunerea în serie Fourier a semnalelor nesinusoidale 
( )ty Teoretic, oricărui semnal periodic  i se poate asocia seria Fourier , adică orice 

funcţie periodică poate fi exprimată ca suma dintre o componentă continuă şi o infinitate de 
funcţii armonice: 

( )tfn

                    (4-1) ( ) [ ] NktksinBcosACtf
1k

kk0n ∈++= ∑
∞

=

ω

unde A0 este componenta continuă (constantă) a semnalului, iar Ak şi BBk sunt coeficienţii 
termenilor de ordinul k ai dezvoltării în serie Fourier. 

( )ty Expresia seriei aproximează semnalul  cu atât mai precis cu cât n este mai mare, 
iar intervalul de timp pe care este valabilă aceasta estimare depinde de tipul semnalului. 

ω
π2T =( ) ( )nTtyty += Daca semnalul este periodic , de perioada , şi îndeplineşte 

anumite condiţii, cum sunt, de exemplu, condiţiile Dirichlet, şi anume funcţia (semnalul) să 
fie mărginită, netedă (monotonă) pe porţiuni şi cu un număr finit de discontinuităţi de prima 
speţă), atunci seria Fourier  este convergentă, iar suma ei coincide cu semnalul ( )ty( )tfn  
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în care Ck şi φk sunt amplitudinea şi, respectiv, faza iniţială a armonicii de ordinul k, atunci se 
deduce că semnalul periodic  poate fi echivalat prin relaţia: ( )ty
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care reprezintă forma canonică (compactă) a seriei Fourier. 
 Forma în complex a seriei Fourier se obţine din forma complexă a funcţiilor 
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 Dacă însumarea se face după , rezultă forma în complex a seriei Fourier: k−
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7) 
kC Funcţia  este o funcţie de variabilă complexă, care are modulul dependent de 

frecvenţă (denumit şi amplitudine spectrală) şi argumentul dependent, de asemenea, de 
frecvenţă. 

( )ωkCC kk = Reprezentarea în funcţie de frecvenţă a modulului  conduce la definirea 
spectrului de frecvenţă al amplitudinilor (spectrul discret) iar reprezentarea argumentului 

( )ωφφ kkk = , conduce la spectrul de frecvenţă al fazelor iniţiale. 
 Expresiile (4-1) şi (4-5) arată faptul că spectrul unui semnal periodic are un caracter 
discret, deoarece este constituit dintr-o sumă de componente de frecvenţe distincte (0, ω, 2ω, 
3ω,…etc.). 
 Componenta armonică corespunzătoare lui 1n =  se numeşte fundamentală (armonică 

de bază), având frecventa 
π
ω
2

f = , iar componentele corespunzătoare lui  se 

numesc armonici superioare. 

…,3,2n =

 Mărimile componente ale descompunerii evidenţiate prin relaţia (4-2) au următoarele 
proprietăţi importante: 

• C  este denumită componentă continuă şi se calculează ca valoare medie a funcţiei 
; 

0

( )ty
• armonica de ordinul 1 (k=1), numită şi "armonica fundamentală", are perioada egală cu 

perioada funcţiei ; ( )ty
• armonicile superioare au frecvenţe multipli întregi ai frecvenţei de bază a funcţiei 

periodice; 
• amplitudinile armonicilor (C , A0 k şi BBk) descresc spre zero atunci când frecvenţa tinde la 

infinit. 
 Ca o concluzie a posibilităţii de exprimare a oricărei funcţii periodice nesinusoidale ca 
sumă dintre o componentă continuă şi o infinitate de funcţii armonice, în exemplul în figura 
1.1 este prezentată echivalenţa, bazată pe teorema superpoziţiei, a două situaţii, aparent 
distincte. Astfel, având o sursă de tensiune periodică nesinusoidală ( )ty , care alimentează un 
receptor de impedanţă Z (figura 1.1.a), situaţia este echivalentă cu aceea în care receptorul ar 
fi alimentat cu mai multe surse de tensiune sinusoidală, conectate în serie (figura 1.1.b), 
dintre care: 

• sursă de tensiune continuă având valoarea egală cu componenta continuă; 
• o infinitate de surse de tensiune electromotoare armonică (de frecvenţe ω, 2ω, 3ω,…. 

etc.) având amplitudinile egale cu valorile coeficienţilor Ck şi defazajele 
corespunzătoare. 

 Pot fi determinate, astfel valorile componente ale curentului din circuit: o componentă 
de curent continuu plus curenţi armonici datoraţi tuturor surselor armonice. Conform 
reciprocei teoremei Fourier, prin însumarea tuturor acestor componente determinate, va 
rezulta tot o formă de variaţie în timp cu perioada de bază egală cu perioada de bază T0 a 
tensiunii . ( )ty
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 În aplicaţiile practice, numărul armonicilor superioare semnificative este limitat, astfel 
ca dezvoltarea în serie Fourier a mărimilor periodice nesinusoidale conţine un număr finit de 

termeni. De cele mai 
multe ori, se 
consideră suficientă 
analiza armonicilor 
de ordin până la 51 
iar, cel mai adeseori, 
numărul acestora 
scade chiar până la 
ordinul 21. 
 Problema care 
se pune este 

determinarea 
coeficienţilor C0, Ak 
şi BBk, respectiv a 
amplitudinii Ck şi a 
fazei iniţiale φ

~

~
~

~

0C

( )nn tnsinC ϕω +

( )33 t3sinC ϕω +

( )22 t2sinC ϕω +

( )11 tsinC ϕω +

Z~( )ty  Z  

( )ti  
( )ti

Fig. 1.1 

a) b) 

k.
 Rezolvarea ţine seama de următoarele relaţii cunoscute: 

                          (4-

8) 

0dttksin
T

0

=∫ ω 0dttkcos
T

0

=∫ ω

( ) ( )[ ]
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⎪
⎨
⎧

=
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=+−−= ∫∫ λ
λ

ωλωλλωω npentru2
T

npentru0
dttkcostkcos

2
1dttsintksin

T

0

T

0

       (4-

9) 

( ) ( )[ ]
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
≠

=++−= ∫∫ λ
λ

ωλωλλωω npentru2
T

npentru0
dttkcostkcos

2
1dttcostkcos

T

0

T

0

  (4-10) 

( ) ( )[ ] 0dttksintksin
2
1dttcostksin

T

0

T

0

=++−= ∫∫ ωλωλλωω                     (4-

11) 
cu care, din relaţia (4-1), se obţine: 

     ( ) ( ) TB
2
1dttkcostyTA

2
1dttksinty n

T

0
n

T

0

== ∫∫ ωω            (4-

12) 
din care rezultă valorile coeficienţilor C , A0 k şi BBk,: 

  ( )∫=
T

0
0 dtty

T
1C ( )∫=

T

0
k dttkcosty

T
2A ω        ( )∫=

T

0
k dttksinty

T
2B ω     (4-13) 

Coeficienţii din relaţiile (4-13) pot fi exprimaţi şi sub formă polară (figura 1.2), rezultând: 
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k
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Fig. 1.2  
  [ ]tksincostkcossinBAtksinBtkcosA kk

2
k

2
kkk ωθωθωω ++=+           (4-

14) 

2
k

2
k

k
k2

k
2
k

k
k

BA
Bcos

BA
Asin

+
=

+
= θθîn care  

 Aplicând relaţiei (4-8) identitatea trigonometrică cunoscută 
( ) βαβαβα sincoscossinsin +=+ , rezultă: 

( )k
2
k

2
kkk tksinBAtksinBtkcosA θωωω ++=+                   (4-

15) 

k

k

k

k
k B

A
cos
sintg ==

θ
θθîn care  

 
 
 2. Calculul coeficienţilor Fourier pentru cazuri particulare ale formelor de semnal 
 Dacă semnalul este simetric, aceasta uşurează considerabil calculul coeficienţilor 
Fourier, mai ales dacă acesta se face pentru o semiperioadă. Cele mai des întâlnite tipuri de 
simetrie sunt prezentate sintetic în tabelul 1.1. 
 
  Tabelul 1.1

Dezvoltare în serie Fourier 
(trigonometrică) Tipul de simetrie Definiţie 

Funcţie  pară, care satisface 
condiţia 

( )tfSimetrie pară 
(sinusoidală) 

Serie trigonometrică ce conţine 
numai termeni în cosinus ( ) ( )tftf −=  

Funcţie  impară, care satisface 
condiţia 

( )tf Serie trigonometrică ce conţine 
numai termeni în sinus 

Simetrie impară 
(cosinusoidală) ( ) ( )tftf −=−  

Funcţie  care satisface condiţia ( )tf
Simetrie de 
semiundă  ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±=

2
tyty π  

Funcţie  impară, cu simetrie de 
semiundă, care satisface condiţia 

( )tf
Simetrie pară 

(sinusoidală) de sfert 
de undă 

Serie trigonometrică ce conţine 
numai termeni impari în sinus ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

2
Ttftf  

Funcţie  pară, cu simetrie de 
semiundă, care satisface condiţia 

( )tf
Simetrie impară 

(cosinusoidală) de 
sfert de undă 

Serie trigonometrică ce conţine 
numai termeni impari în 

cosinus ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

2
Ttftf  

 Aceste tipuri de semnale vor fi analizate în detaliu în cele ce urmează 
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2.1 Simetrie impară 
 Dacă funcţia este impară, aceasta satisface relaţiile ( )ty ( ) ( ) (tytTyty −=− )=− . 
În aceste condiţii, pornind de la relaţia (4-2), se obţine: 
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şi, prin impunerea condiţiei de imparitate, rezultă: 
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ω
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ωωωω

 Acelaşi rezultat se obţine şi prin impunerea condiţiei de imparitate în relaţiile (4-4), (4-
5) şi (4-7): 

       ( ) 0dtty
T
1C  şi 

T

0
0 == ∫ ( ) 0dttkcosty

T
2A

T

0
k == ∫ ω , 

iar forma canonică (4-5) a dezvoltării în serie Fourier devine: 

( ) ( )∫∫ ==
2

T

0

T

0
k dttksinty

T
4dttksinty

T
2B ωω         cu    ( ) ∑

∞

=

=
1k

k tksinBty ω      (4-16) 

deoarece k
2
k

2
k

2
kk BBBAC , 00arctg

B
0arctg

B
Aarctg

kk

k
k ====ϕ  ==+=

 În figura 1.3 sunt prezentate câteva forme de undă care prezintă proprietatea de 
imparitate. 
 

Fig. 1.3. Exemple de forme de undă care prezintă simetrie impară 
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2.2 Simetrie pară 
 Dacă funcţia este pară, ea are graficul simetric faţă de axa ordonatelor, satisfăcând 
condiţia 

( )ty
( ) ( ) (tytTyty = )−=− . În aceste condiţii, pornind de la relaţia (4-2), se obţine: 
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şi, prin impunerea condiţiei de paritate, rezultă: 
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 Acelaşi rezultat se obţine şi prin impunerea condiţiei de paritate în relaţiile (4-4), (4-5) 
şi (4-7): 

( ) 0dttksinty
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iar forma compactă (4-5) a seriei Fourier devine: 
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 În figura 1.4 sunt prezentate câteva forme de undă care prezintă simetrie impară. 

Fig. 1.4. Exemple de forme de undă care prezintă simetrie pară 
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2.3 Simetrie de semiundă 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±=

2
tyty π( )ty Dacă funcţia  îndeplineşte condiţia , atunci ea este alternativ 

simetrică sau se mai spune că prezintă simetrie de semiundă. În aceste condiţii, pornind de la 
relaţia (4-2), se obţine: 
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şi, prin impunerea condiţiei de simetrie de semiundă, rezultă: 
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0 == ∫de unde rezultă că , iar amplitudinile de ordin par A2k (A2, A , A4 6, ...) şi 

B ( )tyB2k (B2, B , B6, …) sunt nule. În aceasta situaţie, funcţia  conţine numai armonici impare. B4B B

 Prin descompunerea ei în armonici, rezultă numai armonicile de ordin impar în sinus: 

     y , (k = 1, 3, 5, ….)           (4-
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de semiundă. 
 În figura 1.5 sunt prezentate câteva forme de undă care prezintă proprietatea de simetrie 

Fig. 1.5. Exemple de forme de undă care prezintă simetrie de semiundă 

 35



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

 În figura 1.6 sunt prezentate câteva dintre cele mai des întâlnite semnale electrice 
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Fig. 1.6. Valorile coeficienţilor Fourier pentru câteva tipuri particulare de semnale periodice
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IMM SI CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA IN PERSPECTIVA 
INTRARII IN UNIUNEA EUROPEANA 

 
Prof. dr. ing. Ion Iordănescu – UPB 

 
1. Afacerile IMM si cerintele economiei de piata 
 
Orice activitate umana necesita intr-o prima etapa, de pregatire, o preocupare de 

organizare corespunzatoare, in functie de specificul unitatii respective. In aceasta etapa 
viitorul patron sau manager, prin masurile pe care le ia urmareste realizarea scopului de a 
asigura intr-un timp cat mai scurt, dupa intrarea in functiune a unitatii productive, un profit 
cat mai bun, utilizand procese tehnologice performante si competitive, precum si forta de 
munca bine pregatita profesional. Asigurarea unei afaceri printr-o eficienta ridicata a intregii 
activitati, consta in realizarea, in diferite etape de functionare a scopului urmarit, prin 
indeplinirea cerintelor obiective si generale ale economiei de piata. Aceasta depinde intr-o 
masura foarte mare de competenta profesionala si manageriala, precum si de experienta 
fiecarui patron in urmarirea propriului interes. Semnalul asupra reusitei realizate este dat de 
pozitia intreprinderii respective fata de celelalte cu profil similar in competitia de pe piata. 
Pozitia relativa din topul respectiv se poate schimba insa permanent, fie in sens pozitiv, 
asigurand o stabilitate mai mare pe piata, fie in sens negativ si in acest caz, putandu-se 
ajunge, mai devreme sau mai tarziu, chiar la faliment, situatie extrema, pe care fiecare patron 
se lupta sa o evite. 

Evolutia pe piata a fiecarei unitati economice depinde de complexul de masuri pe care 
managerul, respectiv patronul, le aplica permanent, prin monitorizarea si reglarea ponderii 
fiecareia in procesul de productie, in functie de evolutia rezultatelor obtinute. Sub acest aspect 
orice intreprinzator constient, care acorda atentia corespunzatoare fiecarei masuri privind 
cheltuelile de productie si urmaririi permanente a acestora pentru asigurarea bunului mers al 
afacerilor, practic nu are liniste. 

In tara noastra toate aceste aspecte cu caracter general dar si strict individual, privind 
existenta si mentinerea pe piata a fiecarei intreprinderi, se poate afirma, ca au caracter de 
relativa noutate si experimentare. Aceasta deoarece numai de la inceputul deceniului trecut, 
respectiv ultimul al secolului 20, au aparut si la noi, cu multe ezitari dar si curaj, primele 
unitati economice specifice economiei de piata si anume intreprinderile mici si mijlocii 
(IMM) si deci se poate afirma ca nu au inca maturitatea si stabilitatea caracteristice unei 
economii de piata pe deplin functionala. Cele peste 400.000 de IMM-uri in functiune in 
prezent in tara noastra, care contribuie deja, dupa afirmatii oficiale, la realizarea a circa 70% 
din PIB, reprezinta un progres important in patrunderea tarii noastre in economia de piata. 
Exista insa foarte mult loc de crestere numerica si de consolidare in continuare a acestora, 
mai ales daca se tine seama de faptul ca acest tip de intreprinderi, care iau locul marei 
industrii de stat, in continua si rapida descrestere, reprezinta coloana vertebrala si deci esenta 
si viitorul economiei de piata si in tara noastra. O confirmare in acest sens o constituie, 
situatia existenta in toate tarile capitaliste, in diferite stadii de dezvoltare si ca exemplu, se 
mentioneaza cazul Angliei, in care IMM-urile depasisera inca inainte de anul 2000, numarul 
de 4 milioane. 

 
2. Cheltuielile de productie, factor important in afacerile IMM  
 
Scopul principal catre care tinde fiecare patron sau manager de intreprindere, respectiv 

cel al unei eficiente cat mai ridicate a activitatii si deci afaceri cat mai profitabile, se 
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realizeaza prin reducerea in masura cat mai mare si permanenta a tuturor cheltuelilor de 
productie. Aceasta actiune este dificila, intrucat natura cheltuielilor este in multe cazuri 
complexa, ca si ponderea lor in costul unitatii de produs realizat, care constituie factorul 
decisiv in competitia pe piata a fiecarui intreprinzator si a carei reducere trebuie urmarita 
permanent, de fiecare patron constient si realist, in scopul cresterii competitivitatii. 
Rezolvarea optimala a acestei cerinte prioritare pentru mentinerea pe piata, depinde de 
calitatile manageriale si de experienta fiecarui patron in gestionarea corecta a tuturor tipurilor 
de cheltueli de productie. Orice neglijare sub acest aspect, constienta sau nu, mai devreme sau 
mai tarziu, isi spune cuvantul prin cresterea costului specific al unitatii de produs si prin 
scaderea competitivitatii. Acest indicator  constituie de fapt o marime strict confidentiala in 
economia de piata, dar este pentru multi patroni, in special autohtoni asa de secret, incat nu-l 
cunosc nici dansii, pentru ca nu l-au determinat niciodata, constituind o omisiune foarte mare, 
pe care regulile economiei de piata, respectiv concurenta o sanctioneaza prompt, cu 
obiectivitate si severitate. Acestui indicator esential i se asociaza si cel privind calitatea 
produselor si impreuna asigura ascensiunea sau regresul intreprinderii, pana la eliminarea de 
pe piata. In aceasta atmosfera reala de tensiune si suspans permanente, caracteristice 
economiei de piata functionala, liberalizata, a aparut deja la o parte dintre intreprinzatorii 
nostrii temerea justificata, privind sansele pe care le vor avea la intrarea in economia de piata 
deja in functiune in UE si la consecintele pe care le vor avea de suportat. Trebuie remarcat 
faptul ca temerile sunt pe deplin justificate, deoarece milioanele de intreprinderi in functiune 
in UE in aceasta etapa, au aparut datorita dezvoltarii economice si a evolutiei tarilor din 
Europa de Vest incepand cu circa cinci decenii in urma, in conditiile economiei de piata inca 
de pe atunci, respectiv de competitie si concurenta. Existenta si functionarea lor in etapa 
actuala pe piata UE la un nivel de eficienta si performanta foarte ridicate se datoresc 
satisfacerii fara exceptie de catre fiecare patron si manager in masura cat mai mare a tuturor 
constrangerilor pietei. In plus aceasta satisfacere, care nu s-a intrerupt practic nici-o zi pana in 
prezent din momentul intrarii in functiune, in perioada celor cinci decenii trecute, a urmarit si 
urmareste folosirea celor mai noi progrese tehnice si tehnologice in domeniul de interes al 
fiecarui patron. In acest sens se monitorizeaza permanent realizarea indicatorului principal, 
respectiv pretul de cost specific (pentru produsul unitar realizat) la valori cat mai reduse, 
precum si calitatea cat mai ridicata a produselor pentru asigurarea competitivitatii la nivelul 
concurentei dure a pietei. 

 
3. IMM romanesti in perspectiva intrarii in UE 
 
Referindu-ne la tara noastra, in aceeasi perioada, a ultimelor cinci decenii, conditiile au 

fost, asa cum se cunoaste, de la inceput si s-au adancit rapid in sensul deteriorarii economice 
si sociale. Realizarea de mari intreprinderi si mamuti industriali, care la finele anilor ‘980 
produceau peste 80% din PIB fiind permanent sprijinite de stat, au sufocat orice alte activitati, 
initiativa particulara fiind inexistenta. Deci se poate constata, ca in aceeasi perioada istorica 
de circa 50 de ani, adica aproximativ doua generatii umane (si aceasta precizare este 
importanta) pe de o parte, tarile din vestul Europei, plecand deja de la un nivel economic 
initial ridicat, au mers permanent in ritm sustinut, in conditiile economiei de piata, prin 
cresterea eficientei, ajungand la performantele cunoscute in prezent. Pe de alta parte, 
economia tarii noastre, plecand in acelasi moment de la un nivel deja mai redus, trecand apoi 
prin cincinalele economiei socialiste peste patru decenii de regres permanent, a ajuns in anul 
1990 in pragul colapsului. 

In etapa actuala cele doua economii, una foarte puternica, moderna si eficienta din UE 
si cea a tarii noastre mult slabita, cu oarecare revenire dupa 15 ani de tranzitie, prin relizarea 
unei prime etape de economie de piata, reprezentata in deosebi de cele peste 400.000 de 
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IMM-uri mentionate, intre care exista deci foarte mari diferente, vor trebui sa coexiste pe 
aceeasi piata, a UE, intr-un timp foarte scurt, in anul 2007. Situatia care va apare in primul 
moment, tinand seama de decalajul foarte mare la intrarea noastra in UE, va fi, fara exagerare 
spus, una de soc. Socul respectiv va fi resimtit de catre fiecare patron in mod diferit, 
proportional cu decalajul care il va separa individual, in noua situatie de competitie si 
concurenta pe piata largita a UE, de toate celelalte partenere cu acelasi specific. Factorul 
principal care este si primul element de comparatie si de diferentiere in situatia noua, care 
actioneaza in mod obiectiv si direct asupra preturilor de vanzare pe piata largita este tocmai 
pretul de cost specific. Astfel piata este locul unde participantii necompetitivi sunt inlaturati 
de concurenta. Pretul de cost specific este de fapt un indicator care sintetizeaza si reflecta 
modul in care fiecare patron de intreprindere participant, indiferent de zona din piata largita in 
care este amplasata, in conditiile globalizarii, a gestionat si monitorizat pana in momentul 
respectiv, toate cheltuielile de productie, evidentiind in final eficienta intregii activitati. Aici 
trebuie remarcat faptul ca tocmai actiunea de gestionare si monitorizare necorespunzatoare a 
tuturor cheltuielilor de productie si in neconcordanta cu cerintele de eficienta ale economiei 
de piata capitalista, constituie punctul slab esential al unitatilor noastre economice in 
confruntarea cu partenerii din UE. 

Originea acestei situatii grele din tara noastra se afla tot cu circa cinci decenii in urma, 
cand sub sloganul de crestere cu orice pret a productiei, a aparut si s-a intensificat permanent 
fenomenul de risipa care, prin masurile politice luate era necontrolata, ba chiar incurajata. 
Astfel in anii ‘970 se recunostea, chiar la cel mai inalt nivel, ca noi cheltuiam de patru ori mai 
mult decat in vestul Europei pentru realizarea unei unitati PIB. Deci risipa se instalase pe 
scara foarte larga si la un nivel ingrijorator. Toata aceasta situatie periculoasa, existenta pe 
perioada a doua generatii, cele cinci decenii, a contribuit si a condus, fara sa fie perceputa ca 
un pericol national, la formarea si inradacinarea adanca a unor mentalitati daunatoare, care 
persista inca in multe domenii de activitate. Aceste mentalitati au avut deci tot timpul sa se 
manifeste si din pacate sa creieze intelegeri false si obisnuinte periculoase pentru generatia 
activa actuala, care conduc la franarea eforturilor de reducere a decalajelor si deci a socurilor, 
la intrarea in UE. Consecinta directa consta in complicarea si agravarea multor probleme si 
dupa integrare, putand apare multe situatii imprevizibile atat la nivel national, dar sigur la 
nivel individual, de firma. 

 
4. Rolul energiei electrice in afacerile IMM 
 
O situatie foarte dificila exista in mod deosebit in tara noastra intr-un domeniu de varf, 

care constituie un factor vital in viata noastra zilnica, de acasa sau in orice activitate social-
economica, domeniu de mare preocupare si deosebita prioritate sub aspect oficial si anume 
cel al energiei electrice. Acesta a fost in perioada anterioara, a celor cinci decenii, se poate 
afirma fara gresala, de departe cel mai afectat de risipa mentionata, avand consecinte foarte 
grele materiale si sociale, confirmate de puternica mentalitate care dainuie inca si datorita 
careia, desi in prezent se discuta sub diverse forme politice si tehnice, inca nu apar rezultate. 
Trebuie precizat totusi, ca situatia mentionata s-a manifestat si continua sa existe in sectorul 
final al consumului de energie electrica, in care se includ in primul rand toate IMM-urile. In 
acest sector, in care de cinci decenii, in toate tarile vest-europene, actualmente in UE, a 
actionat, sub presiunea permanenta a legilor dure ale economiei de piata, cresterea continua a 
eficientei si a economisirii energiei electrice de catre fiecare consumator casnic sau unitate 
industriala, la noi marea risipa incurajata a actionat nestingherita In aceste conditii, de 
reducere permanenta prin economisire a consumului de energie electrica si asa redus, din 
tarile UE si cele ale unei risipe de amploare si aceasta in crestere, in aceiasi perioada, din tara 
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noastra, se poate remarca decalajul foarte mare, ca sa nu-l numim enorm, care exista in 
realitate la finele anului 1989 intre consumatorii din UE si cei din tara noastra. 

Este necesar sa se insiste inca asupra consumului de energie electrica in unitatile 
industriale si in primul rand in IMM-uri, deoarece energia electrica, prin pozitia sa reala de 
factor cu pondere importanta in complexul cheltuelilor de productie, poate reprezenta pana la 
70%-80% din acestea, in intreprinderile energofage. Prin aportul sau deosebit in functionarea 
permanenta a fiecarui element component al oricarei intreprinderi, importanta energiei 
electrice se situeaza mult inaintea tuturor celorlalte cheltuieli de productie, prin influenta 
hotaratoare asupra nivelului tehnic, al performantelor tuturor echipamentelor din intreprindere 
si in deosebi a celor tehnologice. Astfel, principalii indicatori care caracterizeaza modul de 
gospodarire a consumului de energie electrica intr-o intreprindere, cum sunt: consumul 
specific de energie electrica, gradul de automatizare s.a., constituie informatiile de baza 
asupra modului de functionare a unei intreprinderi in toate compartimentele si in toate 
punctele de activitate de productie sau administrative si reflecta eficienta managementului si 
sansele de competitivitate in domeniul specific de activitate. 

Cunoasterea in detaliu si in mod deosebit monitorizarea permanenta pana la ultimul 
motor, lampa sau oricare alt receptor din fiecare dintre cele peste 400.000 de IMM-uri din 
tara noastra, in vederea introducerii in practica zilnica a conceptului, pana in prezent neglijat, 
de eficientizare si economisire a consumului de energie electrica, reprezinta garantia sigura a 
mentinerii pe piata si a progresului fiecarei intreprinderi si implicit a afacerilor. Pentru 
aceasta este foarte necesara schimbarea totala a mentalitatii actuale a patronilor nostrii, pentru 
care in prezent consumul de energie electrica nu constituie nici-o preocupare, atata vreme cat 
totul functioneaza. O astfel de mentalitate formata din deceniile trecute si care actioneaza din 
pacate asupra generatiei actuale de patroni si manageri, daca nu va fi fara intarziere depasita, 
va constitui cu siguranta una dintre cauzele principale ale disparitiei multor intreprinderi, 
indiferent de marime si specific de pe piata UE in care vom intra. Aceasta deoarece partenerii 
actuali din UE, inca inainte de intrarea in functiune si dupa aceia, in mod periodic pe toata 
durata de functionare, monitorizeaza cu deosebita atentie eficienta, atat prin pretul de cost 
specific al produselor cat si prin consumul specific de energie electrica. Se poate afirma ca 
gradul de eficientizare a consumului de energie electrica intr-o intreprindere reprezinta circa 
70% din nivelul de eficienta realizat intr-o anumita etapa a activitatii intreprinderii in 
ansamblu.  

Atitudinea actuala practic generala a patronilor autohtoni de a se preocupa de energia 
electrica numai prin plata energiei consumata indicata de contoare, reprezinta o eroare grava 
cu consecinte imprevizibile, mai ales dupa intrarea in UE. In plus, chiar ponderea actuala a 
costurilor pentru energia electrica consumata in cheltuielile totale de productie ale fiecarei 
intreprinderi va mai creste inca, chiar pana la intrarea in UE, deoarece in prezent pretul 
energiei electrice la noi, raportat la cel din UE, la care va trebui aliniat, este de circa 50%. 

 
5. Economisirea energiei electrice, factor hotarator pentru competitia 

IMM pe piata UE 
 
Toate argumentele mentionate mai sus si inca altele de asemenea importante, care ar 

mai putea fi adaogate, arata ca in modul de a aprecia mecanismul relizarii afacerilor in 
conditiile actuale din tara noastra, de catre oamenii de afaceri, intre care pot fi cuprinsi in 
primul rand patronii sutelor de mii de IMM-uri, este omis un factor esential si anume cel al 
eliminarii risipei si a trecerii intr-un timp foarte scurt la economisirea energiei electrice. 
Mentinerea cu perseverenta a atitudinii actuale datorita mentalitatii mostenite de la cele doua 
generatii anterioare, fara sa se constientizeze si sa se prezinte cu toata insistenta pericolele 
care exista, reduce in foarte mare masura sansele competitivitatii, iar aceasta isi va arata 
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consecintele in mod inevitabil in momentul foarte apropiat al intrarii in UE. Numai atunci se 
va putea constata cat de mare este acest handicap si ce consecinte economice si sociale va 
aduce in primul rand pentru relativ tinerele noastre IMM-uri. Masurile necesare pentru 
reducerea si trecerea neintarziata la economisirea energiei electrice se pot stabili numai prin 
elaborarea de lucrari de audit electroenergetic realizate pentru fiecare intreprindere si in 
primul pentru IMM-uri, de catre personal autorizat. Astfel se impune ca intr-un timp cat mai 
scurt fiecare patron sa procedeze, in concordanta cu interesul sau, la elaborarea de lucrari de 
audit, care vor constitui documente tehnico-economice de baza, in care se va examina starea 
de functionare a fiecarui compartiment si a intreprinderii in ansamblu, propunandu-se 
masurile necesare pentru permanenta perfectionare si modernizare a tuturor activitatilor 
specifice fiecarei intreprinderi. De altfel, trebuie remarcat faptul deosebit de relevant pentru 
toti intreprinzatorii nostrii, ca astfel de actiuni cu semnificatie unica pentru monitorizarea si 
asigurarea cresterii succesului in afaceri, au fost si sunt intreprinse si in prezent cu o 
periodicitate de 2-3 ani cu rezultate foarte bune, confirmate de mentinerea lor pe piata, de 
catre toate milioanele de IMM-uri si nu numai, din UE. Cu aceste intreprinderi cu 
performanta ridicata vor actiona impreuna pe piata europeana largita si patronii autohtoni, 
care vor depasi socul initial si vor continua sa se pregateasca sa faca fata concurentei. 

Lucrarile de audit electroenergetic, data fiind importanta deosebita pe care o au in 
intreaga activitate dintr-o intreprindere, trebuie elaborate de catre ingineri de specialitate 
electroenergetica sau electrotehnica. Acestia, datorita faptului ca IMM-urile prin marimea si 
structura lor nu pot si nici nu trebuie sa aiba si astfel de specialisti, pot fi organizati in unitati 
de consultanta de specialitate publice sau private. Pregatirea speciala a auditorilor in acest 
scop se va face tinand seama de progresele importante tehnice, economice si sociale, care au 
avut loc in fiecare intreprindere, datorita noilor structuri si caracteristici ale echipamentelor si 
proceselor tehnologice total diferite fata de situatia din tara noastra anterioara anului 1990. 

 
6. Concluzii: Lucrari de audit si masuri urgente 
 
In incheiere, se considera ca, fata de ramanerea in urma alarmanta in privinta 

monitorizarii si eficientizarii consumului de energie electrica, prin economisirea maxima a 
acesteia in fiecare IMM, precum si de interesul pe care, se spera, ca in sfarsit si-l vor 
descoperi acum in ajunul intrarii in UE, patronii acestora vor apela in cel mai scurt timp la 
auditorii existenti. Acestia vor trebui sa-i ajute prin masurile pe care le vor propune sa 
depaseasca, atat socul initial la intrarea in piata largita din Uniunea Europeana, precum si 
pentru desfasurarea in continuare a unei activitati competitive cat mai indelungate, de dorit, 
pentru toate IMM-urile din tara noastra, in conditiile concurentei dure din aceasta piata.  
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INTEGRAREA SISTEMELOR DE DETECTARE ŞI ALARMARE A 
INCENDIILOR ÎNTR-UN SISTEM DE GESTIUNE TEHNICĂ 

    
As. drd. ing. Ionuţ HOMEAG – IGSU 

e-mail: ionuthomeag@hotmail.com
 

 
Asigurarea protecţiei la incendiu a construcţiilor şi utilizatorilor reprezintă un obiectiv 

fundamental în contextul cerinţelor şi exigenţelor secolului XXI.  
Având în vedere condiţiile specifice existente într-un obiectiv, prin introducerea unui 

sistem de detectare şi alarmare la incendiu, se urmăreşte creşterea gradului de siguranţă în 
exploatarea acestuia, reducându-se incendiul la dimensiunile unui incident tehnic, cu o 
evoluţie controlată. 

Aplicabilitatea sistemelor de supraveghere şi alarmare la incendiu este foarte largă, cu 
accent deosebit pentru obiectivele de mari dimensiuni unde, în cele mai multe cazuri, sunt 
utilizate ca parte integrantă a unui sistem de conducere inteligentă BMS (Building 
Management System). 

Conducerea inteligentă reprezintă un ansamblu de mijloace, proceduri şi decizii care 
permit realizarea tuturor funcţiunilor cerute de utilizatorii unui obiectiv, în condiţii date de 
eficienţă economică, care pe lângă supravegherea la incendiu se ocupă şi de gestionarea mai 
multor funcţiuni ale obiectivului (clădirii). Pentru a satisface cât mai bine aceste cerinţe, în 
contextul evoluţiei transmisiei numerice a informaţiei, s-au dezvoltat tehnologii avansate de 
integrare a controlului single-mod (pe fiecare element în parte) într-un control general care să 
cuprindă toate sistemele clădirii, obţinându-se în acest fel un management şi o gestiune 
completă a tuturor funcţiunilor acesteia.  

 Sistemele integrate (Integrated Systems) reprezintă un ansamblu de sisteme care 
monitorizează şi controlează o varietate de echipamente operante şi funcţionalităţi ale clădirii, 
cu un anumit nivel de eficienţă. 

 
Fig. 1. Modelul piramidal al integrării sistemelor în clădire 
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Integrarea sistemelor se poate efectua pe niveluri de integrare, începând de la funcţiile 
de bază ale fiecărui sistem sau echipament (antiincendiu, antiefracţie, iluminat, încălzire, 
ventilare, etc), mergând în continuare la interconectarea (integrarea superioară) a sistemelor 
între ele, pe grupe de funcţiuni şi particularităţi, pentru a ajunge în final al integrarea totală 
sau globală a tuturor sistemelor şi funcţiunilor clădirii (fig.1.). 

Avantajele utilizării sistemelor integrate sunt multiple, printre cele mai importante 
numărându-se: 

- reducerea substanţială a costurilor de reparaţii şi a mentenanţei; 
- posibilităţi de comandă şi control evoluate incluzând un management probabilistic 

al situaţiilor; 
- sporirea confortului utilizatorilor; 
- capacitate sporită de evitare a disfuncţionalităţilor diferitelor sisteme componente; 
- control centralizat al sistemelor operaţionale. 
Sistemele integrate prezintă şi unele inconveniente, printre care: 
- cost de investiţie mai ridicat; 
- cerinţe de fiabilitate mai mari, ceea ce implică echipamente de calitate mai bună 

deci cu costuri mai ridicat; 
- cerinţe de calificare mai bună a constructorilor şi instalatorilor, precum şi a 

personalului care asigură exploatarea clădirilor; 
- necesitatea unor redundanţe pentru a putea garanta siguranţa utilizatorilor. 
Opţiunile pentru un anumit nivel de integrare se fac în urma unor analize detaliate cost 

– calitate având ca element central siguranţa utilizatorilor. 
Mijloacele materiale implicate în gestiunea tehnică sunt: sisteme automate de conducere 

şi supraveghere cu funcţiuni specifice (sisteme dedicate), reţele de comunicaţie şi un post 
central de conducere. Dintre funcţiunile realizate în cadrul gestiunii tehnice a unui obiectiv, 
cele mai importante sunt : 

● Securitate – se referă la protecţia împotriva incendiilor, a efracţiei şi controlul 
accesului. Protecţia integrităţii corporale şi morale, protecţia bunurilor impune: 

-  alarmă la detectarea intruşilor; 
-  alarmă la forţare (efracţie); 
-  alarmă de incendiu; 
- alarmă tehnică (la defectare sau la abateri de la funcţionarea la parametrii prescrişi). 
● Siguranţă în exploatare – vizând faptul că pe o durată de timp dată clădirea trebuie 

să îndeplinească funcţiunile sale fără a pune în vreun fel în pericol utilizatorul şi fără a 
compromite calitatea serviciilor asigurate, aceasta implică un nivel ridicat al fiabilităţii 
instalaţiilor precum şi servicii de reparaţii şi mentenanţă corespunzătoare. Acest din urmă 
aspect necesită ca fiecare instalaţie să fie capabilă să transmită starea în care se află şi, 
suplimentar, în cazul apariţiei unui defect să se ia decizii care să menţină utilizatorul în afara 
oricărui pericol, afectându-i cât mai puţin confortul. 

● Gestiune – se referă în principal la supravegherea, conducerea şi controlul gestiunea 
echipamentelor esenţiale pentru asigurarea confortului şi funcţionalităţii clădirii,  printre care: 

-  diminuarea consumurilor energetice prin exploatarea eficientă a instalaţiilor; 
-  optimizarea funcţionării încălzirii, condiţionării aerului, iluminatului şi ventilării; 
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de întreţinere şi reparaţii printr-o mai bună 

supraveghere a instalaţiilor şi planificare şi executare a mentenanţei preventive; 
- diminuarea costurilor necesare funcţionării instalaţiilor, prin programare orară, 

deconectare a unor instalaţii în anumite situaţii şi utilizare eficientă  a sistemelor de tarifare pe 
servicii (gaz, apă, electricitate, etc). 

● Confort – se referă asigurarea parametrilor ambientului dorit. Asigurarea confortului 
presupune: 
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- puncte multiple de reglare, eventual cu valori predefinite ale parametrilor; 
 
- reglarea automată a unor parametrii ca temperatura, umiditatea, puritatea aerului, 

iluminarea şi altele; 
 
- strategii de comandă şi control flexibile, etc. 
 
● Comunicare – se referă la posibilitatea schimbului de informaţii între părţile 

componente ale diferitelor sisteme sau între sisteme considerate ca entităţi. Comunicarea 
implică interconectarea sistemelor printr-un mediu de comunicaţie adecvat, asigurând debite 
mari de date şi cu cât mai puţine interferenţe şi perturbaţii. Sistemul de comunicaţie face 
posibilă integrarea sistemelor componente ale clădirii. Protocoalele de comunicaţie alese 
pentru interconectare, asigură ierarhizarea acestora într-o structură dorită. 

 Aceste cerinţe sunt impuse de creşterea gradului de complexitate a proceselor 
tehnologice, corelată cu necesitatea optimizării regimurilor de funcţionare, fapt ce derivă în 
căutarea unor soluţii moderne de supraveghere/gestiune, atât din punctul de vedere 
conceptual, cât şi din punctul de vedere aplicativ. Modalitatea ideală pentru îndeplinirea 
obiectivelor care revin sistemelor de gestiune tehnică este organizarea acestor „subsisteme“ în 
structuri distribuite şi ierarhizate. 

Structura generală a unui asemenea sistem este prezentată în figura 2 şi este realizată pe 
trei niveluri:  

 
- nivel aparatura de câmp; 
- nivel aparatura de automatizare; 
- nivel supraveghere/gestiune. 
 
Toată informaţia este recepţionată şi prelucrată de postul central de comandă care este 

un calculator PC şi reprezintă nivelul ierarhic superior în această configuraţie. Semnalele 
provenite de pe magistrala de comunicaţie cu sistemele vitale au prioritate faţă de celelalte. 
La apariţia unui eveniment (incendiu), informaţia despre natura şi locul apariţiei acestuia se 
afişează automat pe ecranul calculatorului. Concomitent cu aceasta se afişează indicaţii 
despre modul în care trebuie să acţioneze operatorul – conform procedurilor de intervenţie 
stabilite şi implementate într-un program software adecvat.  

La apariţia unui semnal de incendiu, automat se transmite alarma locală de incendiu 
prin activarea sistemelor de căutare a personalului de intervenţie şi a dispoziţiilor de alarmă 
internă. În cazul în care nu are loc o intervenţie umană, după expirarea unei anumite 
temporizări, se declanşează alarma generală. Aceasta include alarma externă (acustică şi 
optică) pentru avertizarea şi mobilizarea personalului din obiectiv şi totodată anunţarea 
serviciilor de pompieri. 

Concomitent cu alarma externă, sistemul activează comenzile specifice în caz de 
incendiu (închiderea uşilor rezistente foc, deschiderea gurilor de evacuare a fumului, 
întreruperea alimentării cu energie electrică) şi declanşarea instalaţiilor de stingere a 
incendiului. 
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Fig. 2. Integrarea sistemelor de detectare şi alarmare a incendiilor  
într-un sistem de gestiune tehnică - BMS 

 MCAI – magistrala de comunicaţie automatizare instalaţii 
 MCASV– magistrala de comunicaţie sisteme vitale 
 CSSI – centrala de semnalizare şi stingere incendii 
 AP – automat programabil 
 Partea de gestiune a evenimentelor constă într-o bază de date care conţine informaţii 

despre tipul, locul şi cauzele ce au provocat evenimentul. Asupra bazei de date se pot efectua 
operaţii de sortare după tipul evenimentelor, sau după ordinea cronologică în care s-au produs 
pentru o eventuală reevaluare şi îmbunătăţire a acţiunilor de intervenţie. Operarea este 
permisă pe baza unui sistem de parole cu niveluri multiple de acces la facilităţile programului 
de gestiune implementat. 
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Abstract 
 
Energy saving in buildings might be performed by providing a dedicated Building 

Management Systems (BMS). The paper presents calculation methods for buildings efficiency 
improvement by  means of integrated automation systems. These methods are provided by 
prEn W122 “Calculation methods for energy efficiency improvements by the application 
systems”, standard prepared by CEN/TC 247 

 
Rezumat 
 
Economisirea energiei in cladiri poate fi realizata si prin dotarea cladirilor cu un 

sistem propriu de management-Building Management Systems (BMS). In articol sunt aratate 
metode de calcul pentru imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor prin utilizarea 
sistemelor de automatizare integrate. Aceste metode sunt prevazute in standardul prEn W122 
“Calculation methods for energy efficiency improvements by the application systems” 
elaborat de CEN/TC 247 
 

In prezent la nivel global se pune tot mai mult problema economisirii  de energie. Un 
raport al Agenţiei Internaţionale de Energie (IEA) arată că potenţialul de economisire a 
energiei electrice în Europa de Est este de 40% din totalul consumului. 

Se apreciează că în aproximativ 90% din societăţile româneşti nu există o persoană 
responsabilă cu eficienţa energetică.  

Pe linia economisirii de energie, la noi în ţară a fost promulgată în anul 2000 Legea 
nr.199 privind utilizarea eficientă a energiei electrice şi ca urmare a Directivei 2002/91/CE a 
Parlamentului European din 16.12.2002 a fost promulgată la 13.12.2005 Legea nr.372 privind 
Performanţa energetică a clădirilor. 

Asupra performanţei energetice a clădirilor unele detalii în /1/. 
Performanţa energetică a clădirilor este legată  şi de dotarea clădirii cu un sistem 

propriu al fluxurilor energetice şi informaţionale care să-şi adapteze comportamentul în 
sensul utilizării eficiente a energiei în condiţii de securitate şi mediu confortabil printr-un 
sistem tehnologic adecvat. Dotarea clădirilor cu un sistem propriu de management este 
cunoscută sub denumirea de Building Management Systems (BMS) sau de clădire inteligentă. 
/2/  …/4/. 

Ca urmare a apariţiei în decembrie 2004 a standardului  prEn W122 “Calculation 
methods for energy efficiency improvements by the application systems”, (“Metode de calcul 
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor  prin utilizarea sistemelor de 
automatizare integrate”) elaborate de Comitetul Tehnic CEN/TC 247 din cadrul Comisiei 
Europene pentru Standardizare “Automatizarea, Conducerea şi Managementul Clădirilor” 
propus în prezent spre adoptare, rezultă necesitatea introducerii sistemelor de automatizare 
integrate în clădiri respectiv a BMS – clădiri inteligente prin care se poate obtine o utilizare 
eficienta a energiei. 
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Evident că gradul de inteligenţă proiectat al BMS pentru o clădire respectiv sistemele 
de automatizare integrate aferente vor rezulta dintr-un calcul tehnico-economic. 

Elaborarea standardului a fost realizată pe baza mandatului M 343 al Comisiei 
Europene şi al Asociaţiei Europene de Liber-Schimb Comercial şi urmează Directiva UE 
2002/91/CE cu privire la performanţele energetice ale clădirilor /5/. 

In afară de  prefaţă şi  introducere, standardul are şase capitole: 
1. Scop 
2. Normative utilizate 
3. Termeni şi definiţii 
4. Impactul Sistemelor de Automatizare şi Control a Clădirii (SACC) şi a 

Managementului Tehnic al Clădirii (MTC) asupra performanţelor energetice a clădirilor. 
5. Contribuţia SACC şi MTC asupra performanţelor energetice a clădirilor 
6. Calculul impactului SACC şi MTC asupra clădirii. 
In cele ce urmează va fi prezentat pe scurt conţinutul fiecărui capitol. 
In capitolul 1, “Scop” se arată că standardul defineşte şi specifică performanţele 

obţinute în cazul aplicării funcţiilor de reducere a consumurilor energetice şi optimizare în 
funcţionare prin utilizarea SACC şi MTC. 

Standardul cuprinde metodologiile de calcul pentru estimarea necesarului energetic 
pentru încălzire, ventilare, răcire, apă caldă, iluminat şi modul de interpretare a rezultatelor 
obţinute prin aplicarea diferitelor funcţii ale SACC. 

Standardul oferă o metodologie de calcul a energiei economisite şi a eficienţei 
sistemelor din clădiri prin implementarea SACC şi MTC cu funcţiile de optimizare energetică 
specifice, incluzând utilizarea reţelelor deschise de comunicaţii în clădiri. 

In capitolul 2, sunt date normativele utilizate în cadrul standardului. Acestea se referă la 
calculul energiei folosite pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor, ventilarea clădirilor, estimarea 
consumului energetic pentru iluminat, sisteme de automatizare şi control a clădirilor, 
echipamente electronice de control zonal. 

In capitolul 3 sunt daţi termeni şi definiţii utilizate în standard. 
De exemplu: Sistem de Automatizare şi Control al Clădirii (SACC); funcţia SACC- 

efect al programelor şi parametrilor; sisteme automate integrate ale clădirii; funcţii integrate; 
managementul tehnic integrat al clădirii; Managementul Tehnic al Clădirii – MTC etc. 

Capitolul 4 este destinat, impactului SACC şi MTC asupra performanţelor energetice a 
clădirilor. 

SACC preia automatizarea şi controlul instalaţiilor de încălzire, ventilare-climatizare, 
iluminat etc. conduce la creşterea eficienţei utilizării energiei. Pentru a evita consumul inutil 
de energie şi emisiunile de dioxid de carbon pot fi configurate funcţii complexe de 
economisire a energiei, concomitant cu creşterea confortului. 

Managementul Tehnic al Clădirii MTC, oferă informaţii despre funcţionarea, 
mentenanţa şi managementul clădirii, în special pentru managementul energetic – capabilităţii 
de autoadaptare şi alarmă, diagnoza surplusului de energie. Managementul energetic  asigură 
controlul, monitorizarea, optimizarea şi determinarea performanţelor energetice  ale clădirii. 

Funcţiunile îndeplinite  se referă la automatizarea sistemelor de  ventilare-climatizare, 
automatizarea sistemelor de iluminat,  automatizarea  funcţionării storurilor, Managementul 
Tehnic al Clădirii – MTC. 

Capitolul 5 este cel mai dezvoltat şi se referă la contribuţia SACC şi MTC la 
performanţa energetică a clădirilor. 

Se arată cum pot fi implementate funcţiile SACC şi MTC. 
Sunt date metode de calcul pentru impactul funcţiunilor SACC asupra clădirii (metode 

de calcul în funcţie de: modul de operare; de timp; de temperatură şi în funcţie de coeficienti 
de corecţie; echivalenţa metodelor de calcul enumerate). 
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Este arătată reglarea sistemelor de încălzire şi răcire (reglarea sarcinii termice necesare, 
reglarea distribuţiei de agenţi termici, reglarea intermitentă a sarcinii termice şi/ sau 
distribuţiei agenţilor termici, interblocarea sistemelor de reglare a încălzirii şi răcirii, reglarea 
sistemelor de producere a agenţilor termici primari), reglarea sistemelor de ventilare (reglarea 
debitelor de aer pe încăpere/zonă, reglarea temperaturii de alimentare), reglarea sistemelor de 
iluminat, reglarea funcţionării storurilor. 

Impactul (efectul) reglării, asupra diferitelor tipuri de instalaţii se calculează  cu metode 
precizate de standard. 

In capitolul 6. “Calculul impactului sistemelor integrate SACC şi MTC asupra 
performanţelor energetice  ale clădirilor”, sunt indicate două metode pentru a calcula efectul 
funcţiunilor SACC asupra performanţelor energetice  ale clădirii: privind funcţiunile de 
control automat a anumitor procese pe baza unor standarde specifice şi pentru diferite sisteme 
energetice şi privind automatizarea integrată pe baza unor standarde sub mandate, cu 
proceduri speciale. 

In calcul este luat în considerare şi consumul energetic pentru funcţionarea sistemelor 
de automatizare a clădirii. 

Funcţiunile de automatizare şi control ale clădirii, respectiv efectul lor asupra 
performanţelor energetice a clădirii  are la bază ,metode de calcul caracterizate la diferite 
niveluri de acurateţe, corespunzător cerinţelor utilizatorilor. Astfel există o metodă detaliată, 
o metodă simplificată şi o metodă tabelară. 

Sunt date proceduri de calcul pentru: utilizarea contactelor electrice la ferestre pentru 
controlul temperaturii în cameră pentru zonele încălzite, controlul storurilor şi a iluminatului. 

In concluzie standardul se referă la metode de calcul pentru determinarea creşterii 
eficienţei energetice a clădirilor prin utilizarea sistemelor de automatizare integrate. 

Practic metodele de calcul sunt destinate pentru trei niveluri. Nivelul 1 care se referă la 
economisirea de energie realizată datorită automatizării diferitelor tipuri de instalaţii. Nivelul 
2 al utilizării Sistemului de Automatizare şi Control a Clădirii (SACC) cu funcţiunile 
complexe de control integrat pe care le include şi care contribuie la creşterea economisirii de 
energie şi Nivelul 3 al implementării Managementului Tehnic al Clădirii – MTC, care are 
rolul de a optimiza funcţionarea sistemelor energetice ale clădirii, astfel obţinându-se un plus 
de economisire a energiei. 

Prin cele trei niveluri se obţine o creştere a performanţelor energetice a clădirii. 
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PROIECTAREA SISTEMELOR DE CONDUCERE CU AUTOMATE 
PROGRAMABILE 

 
Prof. dr. ing. Sorin LARIONESCU – UTCB 

e-mail: larsor@instal.utcb.ro
 

Pentru a prezenta câteva caracteristici a unei metode de proiectare pe care o folosesc  în 
cazul sistemelor de conducere cu automate programabile trebuie, la început, să fac o 
delimitare a automatelor programabile de celelalte calculatoare care sunt folosite în cazul 
unui sistem de domotică. Aceasta este cu atât mai necesar cu cât exista automate 
programabile implementate pe PC, aşa numitele Soft-PLC. 

Automatele programabile (AP) pot fi considerate microcalculatoare specializate care 
funcţionează în timp real, adică asigură o limită maximă pentru durata procesului de achiziţie, 
prelucrare şi redare a informaţiilor. Arhitectura tipică a unui AP este prezentată în Fig. 1. Se 
observă rolul important al intrărilor/ieşirilor logice şi analogice si al posibilităţilor de 

extensie. 

Fig. 1 

Intr-un sistem de domotică, Fig. 2, pot exista la nivelul de management şi nivelul de 
automatizare calculatoare care nu îndeplinesc condiţia de funcţionare în timp real, de exemplu 
diversele servere (web, baze de date, ftp, etc), gateway sau staţii clienţi. Sistemul lor de 
programare este diferit de cel pentru AP. 

Deşi în Fig. 2 nu apar, aproximativ 20% dintre calculatoarele folosite în conducerea 
automată în timp real nu sunt de tip AP, principala deosebire constând în caracteristicile 
software care permit o programare mai elastică. Într-adevăr, schema de funcţionare pentru AP 
constă în scanarea intrărilor, executarea algoritmului de conducere, actualizarea ieşirilor şi 
realizarea operaţiilor de întreţinere. Proiectarea în această situaţie este concentrată asupra 
algoritmului de conducere deoarece ciclurile de intrare, ieşire şi întreţinere sunt ascunse. 
Celelalte tipuri de calculatoare folosite în conducerea automată, numite PAC (Programmable 
Automation Controller) oferă un acces mai profund la resursele hardware ale sistemului.  

Şi din Fig. 2 se observă rolul important al intrărilor/ieşirilor şi comunicării prin 
magistrala (bus) de automatizare şi magistralele de câmp. Automatele programabile pot juca 
diferite roluri într-un sistem de domotică: interconectare directă I/E, Interconectare I/E prin 
intermediul magistralei de câmp sau gateway între magistrale. 
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Semnalele I/E logice şi analogice sunt prelucrate în mod diferit, Fig. 3 şi din această 
cauză şi metodele de proiectare sunt diferite. Eşantionarea cu o perioadă constantă este 
esenţială atât pentru semnalele analogice cât şi pentru semnalele logice. In continuare mă voi 
referii numai la proiectarea sistemelor cu evenimente discrete care folosesc AP. 

Fig. 2 

Proiectarea unui sistem de conducere cu AP are cel puţin următoarele etape: 
1. Identificarea procesului. 
2. Stabilirea algoritmului de conducere şi a performanţelor necesare.  
3. Programarea AP 
4. Configurarea AP 
Orice discuţie privind proiectarea sistemelor de conducere cu automate programabile nu 

poate fi făcută în afara standardelor IEC 61131 şi IEC 61499. Standardul IEC 61131 are 
următoarele secţiuni: 

• IEC 61131-1 Generalităţi 
• IEC 61131-2 Testare 
• IEC 61131-3 Programare şi tipuri de date 
• IEC 61131-4 Ghidul utilizatorului 
• IEC 61131-5 Comunicaţii 
• IEC 61131-7 Conducerea Fuzyy 

Evoluţia standardelor referitoare la AP este prezentată în tabelul următor: 
Anul Standarde nationale Standardul international  

DIN 40 719-6 (scheme bloc) 1977  IEC 848  GRAFCET (Franţa)  
DIN 19239 PLC programming  

1983   Allen Bradley: limbaje de programare 
pentru AP 

1993  DIN EN 661131 Part 3  IEC 61131-3  
1994  DIN EN 661131 Parts 1 and 2   
1995   IEC 61131-4  

 IEC 61499 Conducere 
distribuita 2005 

O importanţă deosebită are standardul IEC 61131-3 care prevede următoarele modele 
pentru programarea AP:  

1.  LD (Ladder Diagram) – schemă desfăşurată cu contacte şi relee 
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2. FBD (Function Block Diagram) – schema bloc 
3. IL (Instruction List) – program tip assembler 
4. ST (Structured Text) – program tip Pascal 
5. SFC (Sequential Function Charts) –grafcet 

Fig. 3 
 

Pentru programarea sistemelor de conducere distribuite cu AP s-a elaborat standardul 
IEC 61499. În Fig. 4 se prezintă o schemă tehnologică simplă pentru un sistem de conducere 
distribuit format dintr-un PC, un AP, un regulator PID şi un robinet de reglare, toate 
interacţionând prin intermediul unei magistrale (bus). Un program sub formă de FBD 
conform IEC 61499 pentru acest sistem de conducere distribuit apare în Fig. 5. Între blocurile 
funcţionale există o legătură la nivelul fluxului de evenimente şi la nivelul fluxului de date. 
Fiecare bloc poate să aibă diferite intrări şi ieşiri cum ar fi referinţa SP şi ieşirea AUT pentru 
regulatorul PID. Blocul RESTART furnizează eveniment pentru execuţia periodică a 
celorlalte blocuri funcţionale. 

În cadrul foarte general furnizat de aceste standarde vreau să prezint o modalitate de 
proiectare a sistemelor cu AP pe care am elaborat-o. Bineînţeles că metoda are multe limitări 
dar este mai simplă şi, lucru important, destul de algoritmizată, permiţând şi inginerilor mai 
puţin experimentaţi proiectarea unor sisteme de conducere cu performanţe bune. 
În primul rând, modelul pentru sistemul de conducere este o reţea Petri conformă şi nu un 
grafcet cum prevede IEC 61131-3. Grafcetul este mai general şi mai elastic pentru construcţia 
de modele decât reţeaua Petri /11/. În schimb modelul Petri este mai uşor de analizat şi tradus 
sub forma unui model matematic care să stea la baza elaborării programului pentru AP. 
Stabilirea relaţiilor logice o fac cu ajutorul unor automate elementare cu prioritate la pornire, 
spre deosebire de soluţia recomandată în /8/ care foloseşte automate elementare cu prioritate 
la oprire. Soluţia mea este mai aproape de spiritul grafcetului şi evită erori care pot apare la 
elaborarea unor modele care conţin paralelisme de tip conveyor. Metoda de proiectare va fi 
prezentată în continuare pe baza exemplului automatului care porneşte un motor electric şi 
după o rotaţie îl opreşte în poziţia iniţială, Fig. 6.  

Primul pas în proiectarea unui sistem automat constă în alegerea soluţiei de conducere 
automată. În cazul de faţă se doreşte o soluţie simplă, care să nu controleze continuu poziţia 
axului motorului. Motorul trebuie să pornească la acţionarea butonului de pornire p şi să se 
oprească la acţionarea contactului a care indică  terminarea unei rotaţii. Algoritmul de 
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conducere prezentat ia în considerare numai evenimente discrete logice şi prin urmare 
sistemul automat va fi de tip cu evenimente discrete. 

Automatistul împreună cu tehnologul elaborează schema tehnologică cu aparatura de 
automatizare din Fig. 4. Modul în care se realizează aceasta nu poate fi algoritmizat. Soluţia 
aleasă depinde de foarte mulţi factori: banii disponibili pentru instalaţia de automatizare, 
aparatele de automatizare care pot fi procurate, mediul de lucru al sistemului, fiabilitatea 
impusă sistemului, calificarea necesară personalului de întreţinere, costul şi timpul acordat 
proiectului de automatizare, etc. In cazuri simple, ca acesta, se folosesc exemple 
asemănătoare. Schema tehnologică cu aparatura de automatizare prezintă instalaţia care 
urmează să fie condusă automat, motorul electric împreună cu traductorul de poziţie şi staţia 
de comandă cu numărul 1. Traductorul de poziţie este format din reductorul de turaţie, cama, 
palpatorul şi contactul a. La terminarea unei rotaţii palpatorul acţionează contactul a care se 
închide. Motorul se mai roteşte puţin şi datorită formei camei palpatorul deschide contactul a. 
În această poziţie motorul trebuie să se oprească. Traductorul trebuie ales după caracteristicile 
tehnice necesare din cataloagele de specialitate sau trebuie proiectat şi construit. Staţia de 
comandă a poziţiei motorului are la intrare contactele a şi p, şi la ieşire contactul k2. Simbolul 
care o reprezintă indică faptul că staţia de comandă se găseşte în alt loc decât motorul electric. 
Distanţa dintre staţie şi motor poate ajunge la câteva sute de metri. Din punct de vedere fizic 
staţia de comandă este un dulap, cutie sau tablou care conţine diferite componente şi aparate 
de automatizare. In mod curent staţia de comandă poate conţine: 

• Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei tehnologice. 
• Alimentarea instalaţiei de automatizare. 
• Automatul, automatul programabil, regulatoarele sau microcalculatorul de proces. 
• Sistemul de semnalizare. 
• Sistemul de protecţie. 
• Sistemul de comutare în diferite regimuri de funcţionare. 
• Sistemul de comunicare la distanţă. 

 

Fig. 4 

 
Staţiile de comandă trebuiesc proiectate şi construite din punct de vedere hardware 

(mecanic, electric şi electronic) şi software. În această lucrare se va pune accentul, în special, 
pe proiectarea sistemului de conducere. 

În continuare se va prezenta în special proiectarea automatului, elementului de execuţie, 
a sistemului de semnalizare şi comutare în diferite regimuri de lucru. 
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Caietul de sarcini. Algoritmul simplu de conducere al motorului este prezentat sub 
formă de grafcet în Fig. 7 a). Există trei etape şi trei tranziţii. Etapa A este activă iniţial şi prin 
convenţie, dacă nu este specificat altfel, se consideră că toate acţiunile, exprimate prin 
expresii logice, iau în această etapă valoarea 0, adică valoarea logică fals. Deci şi motorul 
electric este oprit în această etapă.  

 

Fig. 5 

Analiza structurală. Să considerăm că există o reţea Petri echivalentă grafcetului. 
Structura sa este identică, iar din punct de vedere grafic pătratele (etapele) se înlocuiesc cu 
cercuri (poziţii). În etapa iniţială A se pun o singură marcă. Deoarece fiecare din cele trei 
tranziţii are un singur arc de intrare şi un singur arc de ieşire Reţeaua Petri este de tip maşină 
de stare. Graful asociat reţelei Petri este conex deoarece din orice nod1 se poate ajunge în 
oricare alt nod, mai mult este tare conex deoarece această performanţă se realizează prin 
intermediul unor arce orientate.  

ZK
1

M

Cama

Palpator

Resort

Reductor

24V

p

a

24V

k2

Fig. 6 

Teorema lui Commoner /15/ spune că dacă graful este tare conex atunci reţeaua este 
viabilă. Dacă marcajul iniţial are o singură marcă, cum este cazul aici, atunci reţeaua este 
viabilă şi sigură. Analizând structura reţelei se observă imediat că nu există conflicte 
structurale, deci reţeaua Petri este conformă şi echivalentă cu grafcetul. Toate concluziile pe 
care te obţinem lucrând cu reţeaua Petri sunt valabile şi pentru grafcet. 

Analiza comportamentală. Tranziţia (1), validată iniţial, se declanşează când se apasă 
butonul de pornire şi p=1. Devine activă etapa B şi motorul porneşte. La terminarea unei 
rotaţii contactul traductorului este acţionat de palpator şi a=1. Tranziţia (2) se declanşează şi 

                                                 
1 Nodurile grafului sunt poziţiile. Laturile grafului sunt arcele orientate care leagă nodurile 
atunci când se ignoră tranziţiile. 
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devine activă etapa C. Această etapă nu este interpretată de nici o acţiune nouă. Motorul se 
roteşte în continuare. Rostul acestei etape este să memoreze că a apărut evenimentul specific 
terminării unei rotaţii. Cama rotindu-se încet, la un moment dat palpatorul nu mai este împins 
şi contactul a nu mai este acţionat. Expresia logică simplă care determină valoarea variabilei 
b va fi atunci egală cu unu (adevărat) şi tranziţia (3) se declanşează. Etapa A redevine activă. 
Există deci un ciclu repetitiv care coincide cu algoritmul dorit pentru automatul sistemului. 

Analiza comportamentală trebuie să ia în considerare şi alte situaţii de funcţionare în 
afară de cea de bază. Ce se întâmplă dacă motorul se roteşte încet şi dorim să se oprească. 
Vedem că acest lucru nu este posibil. Conform caietului de sarcini motorul se roteşte 
întotdeauna până când se termină o rotaţie. Eventualele modificări ale caietului de sarcini se 
vor discuta o primă varianta a proiectului. 

0 1 0

0 0 1

1 0 0

p(1)

a(2)

(3)

H=0, M=1

H=1, M=0

b)a)

A

     

p(1)

B H=0, M=1

a(2)

C

ab =(3)

Memorare a Memorare a

txtxtx 210

ab =

H=1, M=0

B

C

A

Fig. 7 

Metoda de programare Grafcet. Caietul de sarcini Grafcet din Fig. 7a) poate fi 
implementat direct la unele automate programabile folosind o interfaţă grafică. Metoda este 
foarte utilă în cazul automatelor complexe. 

Metoda listei de instrucţiuni. Se foloseşte reţeaua Petri conformă care descrie 
funcţionarea automatului. Pentru exemplul considerat aceasta este prezentată în Fig. 7 b). 
Metoda de proiectare are următoarele etape: 

Etapa 1. Codificarea locaţiilor cu ajutorul codului distribuit (1 din n). Rezultatul apare 
în Fig. 7b). Se observă că fiecărei locaţii îi corespunde un singur bit egal cu unu. Metoda de 
proiectare se bazează pe observaţia că acest bit poate fi implementat cu ajutorul unui automat 
elementar cu prioritate la pornire. Condiţia de setare coincide cu condiţia de activare a locaţiei 
iar condiţia de resetare coincide cu condiţia de dezactivare a locaţiei. 

Etapa 2. Calculul condiţiilor de setare şi resetare a biţilor corespunzători fiecărei etape. 
Setarea coincide cu activarea locaţiei care are loc dacă toate locaţiile precedente sunt active şi 
evenimentele care interpretează tranziţiile de la aceste locaţii au apărut, adică au valoarea 
logică unu. Resetarea are loc dacă locaţia respectivă este activă şi evenimentele care 
declanşează tranziţiile posterioare tranziţiei au apărut. Exemplul studiat este mai simplu 
pentru că fiecare locaţie are câte o singură tranziţie precedentă şi o singură tranziţie 
posterioară 
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pxraxsn 00

_

200 === (1) 
 

(2) axrpxsn 11011 ===

 _

22122 axraxsn === (3) 
Etapa 3. Determinarea relaţiilor logice pentru locaţiile active iniţial cu ajutorul 

următoarei formule care provine din expresia automatului elementar cu prioritate la pornire: 
 

(4) ixrsx t
n

t
n

t
n

t
n ++=Δ+

Se calculează simplificările posibile.  
În exemplul nostru este activă iniţial locaţia A caracterizată de bitul cu n=0. Înlocuind 

condiţiile (1) în (4) se obţine: 

(5) ixpaxixpxaxixpxaxx ttttttttttt ++=+++=++=Δ+
020020020 )()(

Etapa 4. Determinarea relaţiilor logice pentru locaţiile inactive la momentul de timp 
iniţial. Se foloseşte tot o formulă derivată din relaţia logică a automatului elementar cu 
prioritate la pornire: 

(6) ixrsx t
n

t
n

t
n

t
n )( +=Δ+

 
Pentru automatul din Fig. 7 b) locaţiile B şi C nu sunt active iniţial şi aplicând formula 
precedentă pentru condiţiile (3) şi (3) se obţine: 

(7) ixapxx tttt )( 101 +=Δ+

 

(8) iaxxx tttt )( 212 +=Δ+

Etapa 5. Determinarea relaţiilor logice dintre stările x şi ieşirile y ale automatului la 
momentul de timp t. Aceste relaţii rezultă din reţeaua Petri care specifică pentru fiecare 
locaţie, caracterizată prin anumite valori ale variabilelor de stare x, care valorile variabilelor 
de ieşire y. De exemplu, pentru reţeaua Petri din  b) variabila de ieşire ym care comandă 
motorul M are valoarea 1 numai pentru locaţiile B şi C. Diagrama Karnaugh corespunzătoare

Fig. 7
 

şi relaţia logică stabilită2 sunt prezentate în Fig. 8

                                                 
2 Există tentaţia ca în cazul unor relaţii logice simple, cum este cazul exemplului prezentat, să 
se deducă direct relaţia logică fără ajutorul diagramei Karnaugh. Este o metodă greşită pentru 
că permite ignorarea anumitor situaţii care sunt puse însă în evidenţă de către diagrama 
Karnaugh. În exemplul prezentat acesta este cazul cu situaţia în care toate variabilele de stare 
sunt egale cu zero, situaţie care nu apare în reţeaua Petri. Diagrama Karnaugh ne-a silit să 
precizăm valorile de ieşire în acest caz. Am hotărât, de exemplu, că în acest caz lampa de 
semnalizare H nu este aprinsă. 
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Din aceiaşi reţea Petri rezultă că lampa H semnalizează numai în locaţia A şi deci numai 
atunci variabila de ieşire corespunzătoare yh are valoarea 1. Relaţia logică corespunzătoare 
determinată cu ajutorul diagramei Karnaugh este prezentată în Fig. 9. 

Etapa 6. Elaborarea tabelului de configurare. Se stabileşte o corespondenţă între 
variabilele relaţiilor logice şi denumirile elementelor componente ale automatului 
programabil: intrări, ieşiri, memorii (relee), timere (relee de timp), etc. Pentru exemplul 
considerat acestea apar în Tab 1 şi Tab 2. 
 
 
 
 

Tab 1 Configurare APL pentru intrări şi ieşiri 

i p a yy hm
I0.0 I0.1 I0.2 Q0.1 Q0.0 

M0.0 M0.1 M0.2 M0.14 M0.15 
 

Tab 2 Configurare APL pentru stări şi memorii de lucru 
t t t t+Δ t+Δ t+Δx x x x x x tampon1 tampon2 0 1 2 0 1 2

M0.3 M0.4 M0.5 M0.6 M0.7 M0.8 M0.9 M0.10 
Q0.3 Q0.4 Q0.5      
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Etapa 7. Elaborarea programului de funcţionare a automatului programabil logic sub 
forma unei liste de instrucţiuni. 

Pentru exemplul studiat lista de instrucţiuni corespunzătoare automatului programabil 
logic Klockner Moeller PS3 este prezentată în Tab 3. Se observă că programul are 
următoarele secţiuni: 

 Achiziţia intrărilor (Input scan) 
 Calculul relaţiilor logice (Logic scan) 
 Actualizarea variabilelor de stare 
 Calculul variabilelor de ieşire 
 Furnizarea ieşirilor (Output scan) 
 Operaţiuni de semnalizare sau testare 

Tab 3 Programul sub formă de listă de instrucţiuni 

Adresa Instrucţiunea Comentariu Adresa Instrucţiunea Comentariu 
000 LI0.0 Achiziţia 

intrărilor 
029 LM0.2  

001 =M0.0  030 AM0.5  
002 LI0.1  031 =M0.10  
003 =M0.1  032 LM0.9  
004 LI0.2  033 OM0.10  
005 M0.2  034 ANM0.0  
006 LM0.5 Calcul x t+Δ 035 =M0.8  0
007 ANM0.2  036 LM0.6 Actualizare 

stări 
008 =M0.9  037 =M0.3 t+Δ  tx  -->  xn n
009 LNM0.1  038 LM0.7  
010 AM0.3  039 =M0.4  
011 =M0.10  040 LM0.8  
012 LM0.9  041 =M0.5  
013 OM0.10  042 LM0.4 Calcul ieşiri 

y t
n

014 OM0.0  043 OM0.5  
015 =M0.6  044 =M0.14  
016 LM0.3 Calcul x t+Δ 045 LM0.3  1
017 AM0.11  046 =M0.15  
018 =M0.9  047 LM0.14 Furnizare 

ieşiri y t
n

019 LNM0.2  048 =Q0.1  
020 AM0.4  049 LM0.15  
021 =M0.10  050 =Q0.0  
022 LM0.9  051 LM0.3 Semnalizare 

stări 
023 OM0.10  052 =Q0.3  
024 ANM0.0  053 LM0.4  
025 =M0.7  054 =Q0.4  
026 LM0.4 Calcul x t+Δ 055 LM0.5  2
027 AM0.2  056 =Q0.5  
028 =M0.9     
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Rezumat 
 
În lucrare se prezintă un model matematic inedit de calcul a pierderilor de energie 

electrică pentru transformatoarele cu două înfăşurări din cadrul staţiilor (ST) sau posturilor de 
transformare (PT). Modelul matematic este valabil în ipoeza încărcări dezechilibrate şi 
nesimetrice în regim sinusoidal solicitate de consumatori de energie electrică. 

Se evidenţiază pierderile de energie electrică optime, aferente încărcării echilibrate şi 
simetrice, precum şi factorii de care depind (de exemplu: coeficientul de umplere, 
coeficientul de formă al curbelor de sarcină), dată fiind varietatea şi eterogenitatea 
consumatorilor de energie electrică deserviţi de PT. 

 
 

1. Introducere 
 
În actualele condiţii economico-sociale, având în vedere ca pierderile de energie 

electrică datorate încărcării dezechilibrate sunt estimate a fi în domeniul 8-15% din energia 
electrică consumată, este motivată preocuparea pentru a furniza un mecanism de evaluare 
obiectivă a acestora.  

Pierderile de energie în reţelele de distribuţie se pot despărţi în două componente: 
tehnică şi comercială. Componenta tehnică are la rândul său două subclase (reală şi teoretică). 
Componenta tehnică teoretică a pierderilor de energie se poate optimiza, în sensul minimului. 
Rezulta deci că pierderile de energie electrică se  constituie ca un indicator ce caracterizează 
funcţionarea reţelei electrice respective. 

În continuare vom pune accent deosebit pe primele două subclase ale pierderilor tehnice 
de energie electrică reală şi teoretică aferent transformatoarelor cu două înfăşurări din cadrul 
unui PT care sunt majoritare în orice sistem electroenergetic de distribuţie. 

 
2. Informaţii necesare pentru procesarea PT 
 
Pentru calculul pierderilor de energie dintr-un PT este necesar să se cunoască: 
- topologia sau schema electrică monofilară a PT; 
- caracteristicile nominale (considerate reale) ale transformatoarelor din componenţa 

acestuia. 
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Fig. 1. Schema monofilară a unui PT 

 
Schema monofilară de principiu a unui PT, considerat a fi echipat cu mai multe unităţi 

de transformare, este dată în fig.1 în care: Tk este transformatorul k, k∈N, k’ (k) este punctul 
de măsură, k∈N (k’∈N), C consumatorul deservit, S este sistemul electroenergetic, iar m.t. şi 
j.t. desemnează medie tensiune (tensiune de distribuţie), respectiv joasă tensiune (tensiune de 
utilizare). 

De obicei se prefera punctul de măsură k (k∈N) şi nu k’ (k’∈N) din motivul amplasării 
cu erori minime a sistemului de monitorizare. 

Parametrii nominali ai transformatoarelor din PT sunt: Snk - puterea nominală aparentă a 
transformatorului Tk; Pok - pierderile la funcţionarea în gol (în fier) a transformatoarelor Tk; 
Psck - pierderile în scurtcircuit (în înfăşurări) ale transformatorului Tk; iok este curentul 
procentual în gol a transformatorului Tk; usck - tensiunea procentuală în scurtcircuit a 
transformatorului Tk; 

- grupa de conexiuni  Δ/yo – 11 (sau 5) sau Δ/zo – 11 (sau 5) 
 

- raportul de transformare: ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
±

100

u
p1

U
U pk'

k
nk

nk'  (1) 

în care: Unk’ este tensiunea nominală de linie la m.t  pe transformatorul Tk; Unk - tensiunea 
nominală de linie la j.t pe transformatorul Tk; pk - priza pe care funcţionează transformatorul 
Tk; upk - variaţia de tensiune pe o priza la transformatorul Tk. 

 
 

3. Curba de sarcină a consumatorului 
 
În ipoteza că sistemul de achiziţie a datelor este compus dintr-o interfaţă ce poate 

prelucra de la j.t: tensiunea U, curentul I, puterea activă P sau energia activă Wa la intervale 
de timp Δt, puterea reactivă Q sau energia activă Wr la aceleaşi intervale de timp Δt, atunci cu 
acestea se pot compune curbe de sarcină, atât pentru fiecare fază cât şi pe ansamblul 
sistemului trifazat. 

Indicatorii curbelor de sarcina cei mai utilizaţi sunt: 
- puterea aparentă medie Smed: 
 

                       
f

2
r

2
a

med t
WW

S
+

=  (2) 

- coeficientul de umplere ku :  
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M

med
u S

Sk =   (3) 

- coeficientul de formă al curbei de sarcină kf:  
 

u
f k

a1ak −
+=   (4) 

unde: SM este puterea aparentă maximă, a coeficientul de regresie cuprins în domeniul [0,15 
÷ 0,30], iar tf - timpul de funcţionare al consumatorului C. 
 

4. Pierderi de putere şi energie electrică în transformatorul Tk 
 
Pornind de la relaţiile de definiţie ale acestor mărimi asociate transformatoarelor 

monofazate, pentru un transformator trifazat în construcţie simetrică, acestea devin: 
Pierderile de putere activă ∆Pk  • 

 

               )II(I
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VVV
PΔP 2
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2
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0kk ++⋅⋅+
++

⋅=  (5) 

Pierderile de energie electrică activă ∆Wak • 
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În care: VA, VB, VC sunt tensiunile medii de funcţionare pe faze ale transformatorului Tk; IA, 
IB, IC -  curenţii medii de funcţionare ai transformatorului Tk; kA , kB , kC  - coeficienţii de 
formă ai curbelor de sarcină. 

Considerând tensiunile şi curenţii fără componentă homopolară, ipoteza valabilă în 
sistemele de distribuţie fără conductor de nul, se pot defini coeficienţii de nesimetrie inversă 
aferenţi tensiunii şi curentului ( ) cu relaţia: −−

IU kk ,
 

I

I

U

U

β631
β6312

I,
β631
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U
-k-k
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⎝
⎛   (7) 

iar βU, βI  sunt date mai jos 
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 (8) 

Cu notaţiile precedente relaţia (5) devine : 
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unde coeficienţii  si sunt definiţi cu relaţia (7) ţinând seama de relaţia (8). −
Uk −

Ik
Marimile Vd si Id sunt componentele normate de succesiune pozitivă (directă) ale 

tensiunii şi curentului, fiind definite cu relaţiile: 
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Dacă vom defini coeficientul de forma  cu relaţia : 2
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atunci relaţia (6) devine : 
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care, ţinând cont de coeficienţii de nesimetrie  ,  şi de expresiile componentelor de 
succesiune pozitivă din (10) conduce la forma : 
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Dacă notăm cu Sd mărimea 
+++ ⋅⋅= IUS 3  (14) 

pe care putem să o definim putere aparentă de succesiune pozitivă şi dacă introducem 
noţiunile de coeficient de tensiune αU si de încărcare în putere aparentă αsk definite prin: 
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atunci relaţiile (9) şi (13) devin: 
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Alegând ca variabilă mărimea αsk , derivatele funcţiilor din (16) se anulează astfel: 
pentru Pk, ; iar pentru ΔW0

1
=α sk ak, 0

2
=α sk . Variaţiile expresiilor din (16) funcţie de 

coeficientul de încărcare în putere aparentă, αsk, sunt prezentate în fig.2:  
a) pentru Pk ; 
b) pentru ΔWak. 

 

 
a b 

 
Fig.2. Graficul pierderilor de putere ΔPk (a) şi a pierderilor de energie activă ΔWak (b) în 

regim simetric (⎯⎯) şi în regim nesimetric (------) 
 

5. Concluzii 
 
Din analiza graficelor din fig.2 rezultă câteva observaţii care permit evidenţierea unor 

măsuri pentru ridicarea eficienţei exploatării posturilor de transformare. Dintre aceste măsuri 
sunt relevante urmatoarele: 

- alegerea parametrilor transformatoarelor (Pok si Psck) astfel încât să fie satisfacută 
asigurarea „nevoilor” consumatorilor cu minim de pierderi (putere si energie) ; 

- asigurarea regimului de încărcare simetric ( ) şi echilibrat ( ) care permit, 
la acelaşi tranzit de energie electrică, pierderi de putere şi energie minime; 

0kU =− 0kI =−

- măsuri tarifare tentante pentru o mai bună aplatisare a curbelor de sarcină care, în 
regim simetric (şi nesimetric), conduce la pierderi de putere şi energie mai mici. 

Toate aceste elemente sunt cunoscute şi concretizate în toate normativele în vigoare 
care trebuie completate cu studii pentru curbe de tip sarcină ce vor putea permite elaborarea 
unor noi reglementări în domeniul tarifelor de energie electrică care să convingă 
consumatorul de necesitatea ridicării eficienţei distribuţiei şi utilizării energiei electrice. 

 
 

6. Studiu de caz 
 
Folosind modelul prezentat mai sus, s-a realizat o aplicaţie numerică pentru 

determinarea pierderilor de putere respectiv de energie pentru 2 posturi de transformare ale 
caror caracteristici sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabelul 1. Caracteristici de echipament şi încărcare pentru transformatoarele 
 

 PT 160 
kVA 

PT 250 
kVA 

 PT 160 
kVA 

PT 250 
kVA 

Unp [kV] 20 20 UA [V] 240,99 236,74 
Uns [kV] 0,4 0,4 UB [V] 242,63 234,9 
usc [%] 6 6 UC [V] 240,87 231,2 
i0 [%] 1,9 1,8 IA [A] 142,37 111,93 
Psc [kW] 4,6 6,5 IB [A] 173,35 118,39 
P0 [kW] 1,7 1,35 IC [A] 80,32 124,71 

 
Folosind relaţiile prezentate în secţiunea anterioară au rezultat valorile numerice din 

tabelul 2, care evidenţiază volumul pierderilor suplimentare datorate încărcării dezechilibrate 
 transformatoarelor pentru care s-au efectuat aceste analize.  a

 
Tabelul 2. Pierderi suplimentare datorate nesimetriei încărcării (la o durata Tf = 8760ore) 

Pierderi de putere şi energie u.m. PT 160 kVA PT 250 kVA 
ΔPnesimetric [kW] 2,1446 1,5395 
ΔWnesimetric [MWh] 19,312 13,7 

ΔPsimetric [kW] 2,1003 1,539 
ΔWsimetric [MWh] 18,843 13,695 

100
P

PP

simetric

simetricnesimetric
P ×

Δ
Δ−Δ

=εΔ  % 2,11 0,03 

 
Variaţia puterilor aparente optime şi a randamentului optim, funcţie de coeficientul de 

încărcare în putere aparentă, pentru diferite puteri nominale ale transformatoarelor din PT-uri, 
fig. 3.  
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Fig. 3. Variatia puterilor şi randamentului optimi funcţie de coeficientul de încărcare pentru 
regim simetric şi regim nesimetric de tensiune 
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Variaţia pierderilor de putere şi energie, funcţie de coeficientul de încărcare în putere 
aparentă nu se mai reprezintă grafic, motivul fiind acela că, fiind un regim nesimetric foarte 
redus, caracteristicile pierderilor din regimul simetric se va „suprapune” peste cea a regimului 
nesimetric. 

La aceste analize de caz s-au realizat dependenţele pierderilor de energie electrica 
pentru diferiţi factori de forma kf

2 ai curbelor de sarcină şi pentru factori de putere egali cu 1. 
În cazul marilor consumatori, la diverse configuraţii de posturi de transformare (vezi 

fig.4), s-au trasat caracteristicile pierderilor de putere activă ΔPT totale, funcţie de puterea 
activă maximă cerută  pentru diverse valori ale factorului de putere.  maxCP
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Fig 4. Variaţia puterilor şi randamentului optimi funcţie de coeficientul de încărcare pentru regim 
nesimetric de curenţi 

 
7. Interpretarea rezultatelor 
  
Rezultatele din paragraful precedent au fost obtinuţe printr-un program de calcul 

dedicat, elaborat de colectivul de autori. Din comentarea rezultatelor paragrafului anterior, 
remarcabile sunt observaţiile: 

- consumul de energie reactivă în regim sinusoidal, pentru consumatorii casnici, 
conduce la mărirea de cca. 2 ori a pierderilor de energie electrică activă; aceeaşi menţiune 
este valabilă şi pentru micii consumatori; 

- cererea de energie reactivă din sistem condiţionează soluţia tehnico-economică a 
racordului, situaţie evidentă la micii consumatori de energie electrică (dupa valoarea puterii 
nominale a postului de transformare la care sunt racordaţi aceştia); 

- existenta regimului nesinusoidal, implica scaderea randamentului distributiei energiei 
electrice, acest fapt fiind relevat de graficele din fig. 4; 

Comparând rezultatele obţinute în cazurile prezentate anterior, pe lângă concluziile 
menţionate anterior, evidenţiază necesitatea completării modelului anterior, al pierderilor de 
putere/energie electrică activă, cu un model tehnico-economic în scopul optimizării 
funcţionării componentelor reţelei de distribuţie a energiei electrice (de exemplu a fiecărui 
transformator de putere din PT, în parte). Acest model tehnico-economic trebuie să ţină cont 
de dinamica actuală a tuturor preţurilor. Acest aspect nu poate fi evaluat, exact în momentul 
de faţă. 

Un astfel de model tehnico-economic este util prin elaborarea detaliată a unor masuri 
tehnico-organizatorice, puncte de vedere financiare care sa valideze si sa justifice strategia 
rentabilizarii distributiei energiei electrice.  

Astfel, pentru creşterea eficienţei economice a distribuţiei energiei electrice câteva 
măsuri tehnice sunt recomandate în literatura de specialitate dintre care se pot enunţa:  

- amplasarea eficienţa a filtrelor de armonici - mijloace tehnice de atenuare a regimului 
deformant;  
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- dimensionarea tehnico-economica a filtrelor de armonici; 
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1. Introducere 

 
Lucrarea de faţă prezintă un proiect realizat în cadrul laboratorului de Sisteme 

Automate Discrete din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava, respectiv  o versiune nouă a standurilor, „meselor”, de verificat relee folosite 
în instalaţiile de centralizare electrodinamică feroviară. Sistemul automat realizat în jurul 
microcontroler-ului PIC 16F876 foloseşte o metodă originală de interpretare a calităţii 
contactelor unui releu şi presupune măsurarea rezistenţei de contact prin efectuarea unei 
conversii frecvenţă / rezistivitate, unde frecvenţa, este frecvenţa de oscilaţie a unui circuit 
oscilator în trei puncte, cu un condensator dat de însuşi capacitatea contactului măsurat, deci 
implicit de rezistenţa ohmică a acestuia. Sistemul automat pentru verificarea releelor din 
instalaţiile de centralizare electrodinamică feroviară vizează totodată şi măsurarea 
inductivităţii bobinei, timpii de zbor ai contactelor la anlanşarea/declanşarea releului şi 
afişarea acestora pe un afişor de tip LCD, precum şi asigurarea comunicaţiei cu un sistem de 
calcul tip PC în vederea stocării datelor prelevate din sistem şi crearea unui istoric al 
instalaţiei. Proiectul prezintă o parte hardware analogică dată de existenţa oscilatorului 
armonic în trei puncte a cărui frecvenţă de oscilaţie este modificată prin introducerea în 
circuitului de reacţie a unei inductivităţi (în cazul nostru inductivitatea bobinei) sau a unei 
capacităţi (capacitatea de contact).  

 
2. Generalităţi privind verificarea caracteristicilor electrice şi mecanice ale 

releelor de automatizări feroviare 
 
Pentru asigurarea funcţionării permanente a instalaţiilor de telecomandă feroviară, 

periodic se efectuează operaţii de întreţinere şi verificare tehnică, denumite pe scurt operaţii 
de revizie. 

Revizia releelor trebuie efectuată numai de perasonalul laboratorului specializat din 
cadrul sectiei feroviare, urmărindu-se următoarele deficienţe: 

- deformări şi înţepeniri mecanice, care să împiedice deplasarea normală a armăturii; 
- arderea pronunţată a contactelor; 
- slăbirea vizibilă a fixării şuruburilor, piuliţelor sau a altor piese din interiorul releelor;  
- contacte ruginite sau corodate; 
- dereglarea intervalului stabilit între contacte. 
Nu este permisă punerea în funcţie a unei instalaţii înainte de verificarea aparatajului şi 

de confirmarea de către personalul specializat din laboratorul de centralizare-telecomandă 
(CT) că acest aparataj se încadrează în norme. 

În cadrul acestor verificări iniţiale se execută: 
- verificarea vizuală a integrităţii carcasei releului ; 
- verificarea vizuală a bunei stări a elementelor componente şi a montajului; 
- verificarea existenţei sigiliilor; 
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- verificarea tuturor parametrilor funcţionali, care se poate face fără ruperea sigiliilor 
firmei furnizoare. 

Tot în laboratoare se face şi verificarea periodică a aparatajului pe toată durata 
exploatării instalaţiei. Verificările din laboratoare ale releelor se fac, de regulă, cu ajutorul 
unor mese specializate, care permit măsurarea caracteristicilor electrice de funcţionare, ca: 
rezistenţa activă a bobinelor, curentul şi tensiunea de atragere şi cădere, întârzierea la atragere 
sau cădere, rezistenţa de trecere prezentată de contacte, comutarea simultană a contactelor. 

Cu această ocazie se va verifica şi presiunea pe contacte. Releele ale căror caracteristici 
nu corespund cu normele stabilite se înlocuiesc. Ordinea de verificare periodică a unui releu 
este, de regulă, următoarea : 

 
- se verifică vizual, în ansamblu, releul şi se determină eventualele defecţiuni vizibile cu 

ochiul liber; 
 
- se verifică caracteristicile electrice şi caracteristicile de timp ale releului şi se compară 

cu normele existente; 
 
- se deschide releul şi se remediază eventualele defecţiuni; 
 
- se efectuează reglajul mecanic al releului; 
 
- se efectuează reglajul electric al releului; 
 
2.1 Măsurarea caracteristicilor electrice ale releelor  
 
Prin bobinele releului, cu ajutorul unei rezistenţe reglabile, se stabileşte un curent de 

suprasarcină egal cu de patru ori curentul nominal. După aceea, tensiunea se scade treptat, 
până în momentul întreruperii contactelor de lucru. Valorile curentului şi tensiunii măsurate 
în acest caz se consideră curent şi tensiune de cădere a armăturii. În continuare, intensitatea 
curentului se scade până la zero, se întrerupe circuitul pe un timp foarte scurt, după care se 
stabileşte din nou un curent prin bobine în acelaşi sens. Tensiunea se măreşte treptat cu aju-
torul rezistenţei reglabile, până când releul se va atrage şi va stabili contactele de lucru. 
Valorile curentului şi tensiunii măsurate în acest caz se consideră curent şi tensiune de 
atragere. Măsurările se repetă apoi cu polarităţile schimbate. Măsurarea rezistenţei bobinelor 
se efectuează cu ajutorul unei punţi, după care rezistenţa se raportează la temperatura de 
20°C. Rezistenţa se măsoară pentru fiecare bobină a releului separat. Rezistenţa bobinelor 
releului, calculată la temperatura de 20°C, nu trebuie să se deosebească de cea nominală cu 
mai mult de 5% pentru bobinele de rezistenţă până la 5 Ω şi cu 10% pentru bobinele cu 
rezistenţă mai mare. 

Măsurarea caracteristicilor de timp ale releelor se efectuează cu ajutorul electro-
secundometrului. 

În dotarea laboratoarelor se află electrosecundometrul tip AEW (figura 1). Acesta este 
un cronometru electric, la care acul este pus în mişcare de un motor electric, printr-un sistem 
demultiplicator de roţi dinţate, astfel încât să facă o rotaţie completă în timp de o secundă. 
Motorul electric, alimentat de la reţeaua de 220 V, curent alternativ 50 Hz, prin intermediul 
bornelor 1 şi 2, antrenează rotorul în permanenţă. Cuplarea acului este realizată de un 
ambreiaj comandat electric, cu ajutorul unui electromagnet E1 comandat la bornele 3 şi 5, prin 
intermediul unei rezistenţe de limitare a curentului, tot de tensiunea reţelei. Acţionându-se 
releul E1 acul începe cursa de măsurare a timpului. 
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Figura 1 Electrosecundometrul AEW: 
a – vedere frontală; b – schema electrică 

 
Acul se opreşte la întreruperea alimentării lui E1 care decuplează ambreiajul. Comanda 

releului E1 se face prin întreruperea alimentării la bornele 3 sau 5, sau alimentarea la bornele 
4 — 5 a unui releu auxiliar E2 ce are un contact de repaus în circuitul lui E1. După efectuarea 
unei măsurări, acul se aduce la zero prin apăsarea unui buton exterior din partea superioară a 
aparatului. Măsurarea timpilor de acţionare se efectuează realizându-se circuitul electric din 
figura 2 în care se utilizează şi două contacte de lucru ale unui buton cu două poziţii fără 
fixare, bine reglat, astfel încât contactele să se închidă simultan. La acţionarea butonului, se 
închid simultan circuitul releului, la o anumită tensiune continuă, şi circuitul 
electromagnetului E1 acul indicator punându-se în mişcare, în momentul stabilirii contactului 
de lucru al releului, se stabileşte circuitul releului E2, care comandă oprirea acului, deci după 
trecerea timpului de acţionare.  

Măsurarea timpilor de revenire ai releelor se realizează cu ajutorul circuitului din figura 
3 în care, în circuitul releului, s-a introdus un contact de repaus al cheii, iar în circuitul 
electromagnetului E2 un contact de repaus al releului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Circuitul electric de măsurare a timpilor de 
acţionare a releelor. 

Figura 3 Circuitul electric de măsurare a timpilor 

de revenire a releelor.
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La acţionarea rapidă a cheii (pentru a nu se introduce erori datorită timpului de  
comutare a acesteia), releul R rămâne fără alimentare în înfăşurare, iar electromagnetul E1 
comandă pornirea acului indicator. După trecerea timpului corespunzător dezexcitării 
releului, se stabileşte contactul de repaus şi se închide circuitul electromagnetului E2  care 
opreşte acul.  

Măsurarea timpilor de zbor ai contactelor releelor se efectuează cu aceleaşi două 
scheme de mai sus, în care se conectează împreună contactele de repaus cu cele de lucru, 
astfel că releul E2 nu este alimentat în timpul comutării releului. 

 
2.2 Reglajul mecanic al releelor 
 
În cadrul reglajului mecanic ce se efectuează la relee, se verifică: existenţa jocurilor şi 

distanţelor prevăzute în norme, presiunea pe contacte, distanţele existente între contactele 
întrerupte, precum şi cursa comună de alunecare a contactelor. 

Presiunea pe contacte se reglează prin îndoirea lamelelor de contact la baza acestora şi 
se verifică cu dinamometrul. Presiunea pe contactul de lucru se măsoară cu armătura releului 
atrasă, în această situaţie, se verifică şi distanţa dintre armătură şi piesele polare. Cu ocazia 
măsurării acestor distanţe, este necesar să se verifice existenţa unui spaţiu liber între lamelele 
de sprijin şi lamelele contactului de lucru sau de repaus. În cazul când presiunea pe contacte 
diferă de presiunea stabilită prin norme, se îndoaie lamelele contactului de lucru sau de 
repaus, cu ajutorul unei scule speciale. Reglajul corect al contactelor trebuie să asigure, în 
afara presiunii necesare, simultaneitatea comutării tuturor contactelor, precum şi cursa 
comună de alunecare prevăzută. Pentru reglarea şi verificarea închiderii şi deschiderii 
simultane a contactelor, este recomandabil să se utilizeze lămpi electrice indicatoare. Aceleaşi 
lămpi indicatoare pot fi utilizate şi pentru determinarea mai exactă a presiunii pe contacte, în 
care caz în serie cu contactul ce se măsoară se conectează o lampă şi se urmăreşte presiunea 
obţinută în momentul stingerii becului. 

În cadrul reglajului mecanic ce se efectuează, este necesar, de asemenea, să se verifice 
jocurile longitudinale şi transversale ale armăturii, precum şi deplasarea liberă a armăturii fără 
înţepeniri sau devieri. Jocurile existente între armătură şi piesele polare, ca şi distanţele între 
contacte, se măsoară cu calibre. 
 

3. Sistemul automat pentru verificarea releelor din instalaţiile de centralizare 
electrodinamică feroviară SAR-CED 

 
Montajul se alimentează de la tensiunea de 5 V iar consumul acestuia este de 

aproximativ 50mA. Pentru semnalarea alimentării este folosit LED-ul D1 (figura 5) conectat 
printr-un rezistor (R2) între plusul şi masa montajului. În schemă pe partea de alimentare sunt 
montaţi şi cei doi condensatori de filtraj C4 (pentru filtrarea impulsurilor de joasă frecvenţă) 
respectiv C3 (pentru eliminarea impulsurilor de înaltă frecvenţă), necesari pentru asigurarea 
unei alimentări corespunzătoare microcontrolerului. Al doilea LED existent pe placă este 
folosit tot pentru semnalizare, în acest caz indicându-se dacă comunicaţia cu circuitul oscilant 
este bună sau dacă acesta funcţionează. În cazul unei bune funcţionări LED-ul este aprins 
indicând faptul că microcontrolerul primeşte semnal de la oscilator şi că acesta funcţionează 
în parametrii normali. În acest caz prin program se monitorizează permanent semnalul 
furnizat de oscilator. În cazul în care frecvenţa oscilatorului scade sub o anumită valoare (în 
program 1000Hz) se consideră funcţionare de avarie a oscilatorului sau linie întreruptă între 
montajul principal şi circuitul oscilant. Microcontrolerul PIC16F876 s-a ales în urma 
proprietăţilor sale şi anume: preţ de cost redus, memorie internă suficientă pentru aplicaţia în 
cauză (chiar şi după dezvoltarea aplicaţiei), disponibilitate a trei porturi ceea ce asigură un 
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număr suficient de pini de comunicaţia a acestuia cu exteriorul. Frecvenţa de oscilaţie este 
dată de circuitul exterior, conectat la pinii OSC1 şi OSC2, realizat din cristalul de cuarţ X1 şi 
cei doi condensatori legaţi GND – C1, C2. Cuarţul e de 4 MHz şi acesta va dicta frecvenţa 
internă PIC-ului. Conform documentaţiei PIC-ului cei doi condensatori s-au ales de 27pF, 
valorare ce este cuprinsă între 15pF şi 68pF. Pentru interfaţa cu utilizatorul s-a folosit un 
LCD pe două rânduri a câte 20 de caractere şi trei butoane cu revenire pentru alegerea 
opţiunilor dorite. Butoanele sunt legate la portul PORTB, pinii RB1, RB2, RB3, selectate ca 
intrări, şi permit prin acţionarea lor navigarea în sus sau jos prin meniu sau alegerea unei 
opţiuni. Prin acţionarea unui buton, după cum se observă şi în schemă, intrarea respectivă va 
fi pusă la potenţial 0V, în stare normală acesta fiind menţinut la nivel înalt prin rezistorul 
legat la VDD. În funcţionare, microcontrolerul va verifica permanent dacă potenţialul pe aceste 
intrări devine nivel jos, în cazul apariţiei evenimentului, considerând buton apăsat. Pentru 
eliminarea unor semnale parazite prin program se consideră buton acţionat dacă acesta este 
menţinut în această poziţie un timp mai mare de 250ms. Acest timp l-am considerat suficient 
pentru inerţia şi rapiditatea de manevrare a utilizatorului. În cazul în care se depăşeşte 
următoarele 250ms (în total 500ms), se interpretează că butonul a fost acţionat de 2 ori, 
ş.a.m.d. Interfaţarea cu LCD-ul este realizată prin intermediul porturilor PORTA, PORTC. 
Sunt folosiţi în total 6 pini, 4 pentru scrierea cuvântului de comandă (RA0, RA1, RA2, RA3) şi 
2 pini (RC2, RC3) pentru selectarea validarea LCD-ului (LCD_EN) sau validarea scrierii 
cuvântului de comandă (LCD_RS). Se observă că pentru economisirea a patru pini ai 
microcontrolerului în cazul scrierii cuvântului de comandă (cuvânt ce este pe 8 biţi) s-a optat 
pentru modul de lucru pe patru biţi cu LCD-ul. LCD-ul folosit necesită pentru realizarea 
contrastului o tensiune negativă de -3,5V. Această tensiune a fost preluată de pe un pin al 
MAX-ului 232 şi anume de pe pinul C1- . Acest lucru a permis evitarea folosirii unei 
modificări a sursei de alimentare (folosirea unei surse duble) sau folosirea unor circuite 
suplimentare ceea ce ar fi ridicat preţul de cost.  Calitatea stabilirii contactelor în cazul nostru 
este dată de capacitatea de contact realizată, capacitate care este de valoare mică. Din această 
cauză s-a optat pentru un circuit oscilant de frecvenţă mare pentru a fi sensibil la variaţia 
acestei capacităţi. Deoarece frecvenţa semnalului generat este în domeniul radiofrecvenţă am 
luat o serie de măsuri pentru stabilitatea frecvenţei cum ar fi: ecranarea montajului, folosirea 
de cabluri ecranate, utilizarea unei surse de tensiune stabilizate. Factori ca variaţia 
temperaturii, umiditatea, câmpurile electromagnetice, capacităţile parazite reprezintă de 
asemenea factori perturbatori a căror acţiune este atenuată semnificativ de condiţiile specifice 
în care se face verificarea releului. Circuitul oscilant este cuplat la circuitul principal printr-un 
cablu cu 4 fire: 2 fire pentru alimentare (se alimentează de la aceeaşi sursă de tensiune ca şi 
circuitul principal) şi un fir pentru transmisia semnalului oscilator (semnal ce reprezintă 
informaţia). Al patrulea fir este folosit pentru măsurarea timpilor de zbor la anclanşare 
respectiv la declanşarea releului. Toate semnalele folosite în măsurători sunt raportate la 
semnalul de masă comun. Deoarece frecvenţa de oscilaţie este cuprinsă între 4MHz şi 8MHz 
am folosit un circuit divizor de frecvenţă 74HC4040. În montajul prezentat se face o divizare 
a frecvenţei cu 1024. Acest lucru implică ca neajuns insensibilitatea ieşirii la variaţii relativ 
mici ale frecvenţei proprii a oscilatorului. Se observă ca la variaţia ieşirii cu o unitate avem 
nevoie de o variaţie a frecvenţei de oscilaţie cu 1kHz. Valoarea timpului de zbor la anclanşare 
sau la declanşare este dată prin durata evenimentului de pe pinul RB4. Apariţia evenimentului 
este dată de agăţarea pinului la potenţial ridicat. Practic, contactele fixe cu care se închide 
contactul mobil sunt legate la masă, iar contactul mobil este legat printr-un rezistor la polul 
pozitiv al sursei de alimentare. Totodată, pinul este legat direct la contactul mobil iar acest 
lucrul permite scanarea tranziţiei contactului mobil între cele două contacte fixe. Cât timp 
contactul mobil se află în starea de tranzit la anclanşarea/declanşarea releului pinul RB4 este 
menţinut la un potenţial superior şi se porneşte măsurarea duratei de timp până la coborârea 
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potenţialului. Precizia măsurării timpului de zbor este de ordinul ms, precizie îmbunătăţită de 
10 ori faţă de varianta clasică. +5V

Intrare 
microcontroler 

Figura 4 Schema electrică pentru măsurarea timpilor de zbor a contactelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În tabelul următor sunt date rezultatele experimentale exprimate prin valoarea 
rezistenţei de contact şi valoarea de oscilaţie citită de microcontroler. 

 
Tabelul 1. Rezultate experimentale  

Rezistenţa de contact 

(Ω) 

Frecvenţa de oscilaţie 

(Hz) 

Rezistenţa de contact 

(Ω) 

Frecvenţa de oscilaţie 

(Hz) 

0,01 2281 0,91 2311 

0,02 2281 0,94 2324 

0,03 2281 1,03 2330 

0,04 2281 1,22 2332 

0,11 2281 1,24 2332 

0,12 2281 1,27 2333 

0,13 2281 1,24 2333 

0,20 2297 1,30 2333 

0,21 2297 1,32 2333 

0,23 2297 1,37 2333 

0,26 2298 1,98 2394 

0,27 2298 2,31 2434 

0,35 2299 2,34 2441 

0,55 2304 2,45 2458 

0,51 2301 2,81 2493 

0,68 2306 2,97 2501 

0,71 2311 5,32 2987 

0,72 2311 21,56 4201 

0,82 2311 98 5200 

 
Schema electrică a sistemului automat pentru verificarea releelor din instalaţiile de 

centralizare electrodinamică feroviară SAR-CED este dată în figura 5. 
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Figura 5 Schema electrică a SAR-CED 
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4. Concluzii 
 

Sistemul automat pentru verificarea releelor din instalaţiile de centralizare 
electrodinamică feroviară SAR-CED aduce o serie de îmbunătăţiri procesului tehnologic de 
verificare a parametrilor unui releu. Astfel, am introdus o metodă originală de interpretare a 
calităţii contactelor unui releu ce presupune măsurarea rezistenţei de contact prin efectuarea 
unei conversii frecvenţă/rezistivitate, unde frecvenţa este frecvenţa de oscilaţie a unui 
oscilator în trei puncte, cu un condensator dat de însuşi capacitatea contactului măsurat, deci 
implicit de rezistenţa ohmică a acestuia. 

Dacă o masă de verificat relee prezintă dezavantajul unui aparat de laborator datorită 
gabaridului, SAR-CED are o greutate de câteva sute de grame se prestează atât pentru 
verificări de laborator cât si pentru verificarea releelor pe teren. 

Folosind tehnologia şi logica digitală a unui microcontroler de tip 16F876 se realizează 
un hardware economic dar şi o interfaţare „prietenoasă” cu utilizatorul printr-o afişare de tip 
LCD, utilizând doar trei butoane. 

Dacă în versiunea clasică (de exemplu masa de verificat tip CT Arad, sau SPIACT 
Braşov) se folosesc multe comutatoare ce intervin în modificările de circuit ce sunt necesare a 
fi executate, în lucrarea prezentată se folosesc doar butoane tip „push-button” pentru 
validarea unor comenzi date spre microcontroler şi nu spre a executa modificări fizice ale 
circuitului electric. Aceste comutatoare mecanice în versiunea clasică prezintă dezavantajul 
uzurii şi defectării, iar introducerea acestora în circuitul de măsurare în caz de defect implică 
a verificare eronată a releelor, ceea ce poate la un moment dat prejudicia siguranţa 
transportului feroviar. Acest neajuns în lucrarea de faţă este eliminat. Totodată, datorită 
multitudinii de comutatoare, o masă de verificat relee clasică prezintă o interfaţă cu 
operatorul greoaie şi deci necesitatea unui personal bine pregătit, care să lucreze în ture. În 
cazul nostru, datorită faptului că prin program se dau verdicte privind parametrii măsuraţi, 
munca operatorului este uşurată. Implementarea hardware şi software a comunicaţiei seriale 
cu PC pentru transferul de date face din acest aparat o placă de achiziţie de date. 

Nu în ultimul rând trebuie menţionat preţul de cost scăzut al SAR-CED comparativ cu 
cel al sistemelor clasice. 
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CERCETAREA POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI  ÎN 

DOMENIUL  LOCUINŢELOR  
ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU  CONSTRUCŢII  

 
 Cerc. şt. III  ing. Alina COBZARU – INCERC Filiala Iaşi 

 e-mail: alinacobzaru@yahoo.com  
 

THE RESEARCH OF THE ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF THE 
ENVIRONMENT IN THE DOMAIN OF INSTALLATIONS FOR BUILDINGS  

 
Part I – Exposure Risk Evaluation To Electromagnetic Field Of The General 
Public.  
About The Involvement Attitudes And Scientific Research Of The Possible 
Negative Effects Of EM Fields, in the period 2000-2005 comparing with 1995-
2000 in homes, offices and installations for buildings. 
 

Abstract 
 
Based on the conclusions of the results of a theoretical study made at INCERC Iasi, 

between 1996-1998 and on the Council Recommendation 99/519/EC/ which according to EC 
Report is currently being implemented in Romania, and other actual issues, with the purpose 
to design the interest and responsibilities zones for the specialists in electro technical 
applications for living and social spaces, the part I of the paper suggests an analysis about 
the progresses made in the period 2000-2005 comparing with 1995-2000, starting of world 
wide examples and in our country, concerning the public protection against the exposure to 
electromagnetic field and world management risk evaluation principles at work in some 
economically advanced states as USA, Canada, Sweden, Norway, etc;  

 
Partea I  
 
Evaluarea riscului expunerii populaţiei la câmpuri EMG.  
Atitudini privind gradul de implicare şi cunoaştere ştiinţifică 
a efectelor nocive posibile ale câmpurilor electromagnetice  
în etapa 2000-2006 faţă de 1990-2000  în domeniul  locuinţelor  
şi instalaţiilor pentru  construcţii. 

 
I. 1  Poluarea electromagnetică – criteriu de analiză  

a gradului de expunere a populaţiei în spaţiul locuit.  
 

În sprijinul clarificării zonei de interes pentru specialiştii din aplicaţiile electrotehnice pentru 
construcţii de locuinţe şi social-culturale privind evaluarea gradului de poluare electromagnetică a 
mediului construit, am pornit analiza din lucrarea de faţă de la: 

 
1. ce se considera semnificativ în plan internaţional în perioada 1990 până în 2000 în abordarea 

problemelor de poluare electromagnetică a mediului; 
2. ce a adus nou perioada din 2000 până în 2006, faţă de etapa de mai sus; 
3. ce se consideră în plan naţional ca prioritar şi atitudinea României în acest domeniu.  
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Mediul electromagnetic este definit (conform [4] - SR CEI 61000-2-5:1998) prin totalitatea 
fenomenelor electromagnetice existente într-un loc dat. In general acestea sunt variabile în timp şi 
descrierea ar necesita o abordare statistică; iar perturbaţia electromagnetică ca fiind orice fenomen 
electromagnetic care poate degrada performanţa unui dispozitiv, echipament sau sistem, sau poate 
afecta defavorabil materia vie. În caracterizarea mediului electromagnetic din perspectiva acestei 
reglementări, se consideră trei mari clase de fenomene: 

 
o fenomene de joasa frecvenţă (de conducţie si de radiaţie); 
o fenomene de înaltă frecvenţă (de conducţie şi de radiaţie); 
o fenomene de descărcări electrostatice (de conducţie şi de radiaţie); 

 
Convenţional, joasa frecvenţă se consideră atunci când spectrul de frecvenţă al perturbaţiei este, 

în cea mai mare parte, sub 9KHz. Gradul de perturbare este un indicator al clasei corespunzătoare unui 
nivel de severitate al perturbaţiei. Gradele de perturbare sunt clasificate de la A (controlat), 1, 2,…,6 şi 
X (sever). 

Din perspectiva domeniului instalaţiilor  pentru  construcţii şi a consumatorului de energie 
electrică, ne interesează o analiză privind progresele în evaluarea riscului expunerii populaţiei la 
câmpuri EMG, obţinute în plan naţional şi internaţional, în perioada 2000-2005, în raport cu 1995-
2000 cu introducerea noţiunii de poluare electromagnetică ca şi criteriu de analiză a gradului de 
expunere a materiei vii, respectiv a publicului în spaţiul locuit.  

În cadrul programului naţional Orizont 2000, INCERC Filiala Iaşi a avut în derulare o temă de 
cercetare [11] intitulată „Studiul influenţei câmpurilor electromagnetice ce apar în clădirile civile, 
asupra condiţiilor de exploatare”, care pe parcursul 1996-1998, a adus aportul: 

 
- unui prim studiu documentar în domeniul construcţiilor de locuinţe (la nivelul anilor 1995-

1998), privind stadiul cercetărilor impactului confortului electromagnetic asupra oamenilor şi 
habitaţiei cu enunţarea principalilor parametri care ar influenţa acest tip de confort în locuire. 
Semnalarea faptului că nu exista practic la acea data noţiunea de  un criteriu de  

 
- o analiză succintă a posibilităţilor tehnice la acea dată pentru cercetarea lor experimentală în 

situ şi în laborator şi câteva exemple prin studii de caz din alte ţări, a unor situaţii critice de amplasare 
a clădirii din perspectiva influentelor EMG.  

 
– o sinteză privind abordarea conceptului de confort electromagnetic în state ale lumii (SUA, UK, 

Suedia, Canada) şi a unor strategii de cercetare experimentală, cu problemele specifice pe care le 
ridică supravegherea câmpurilor electromagnetice în interiorul şi în apropierea locuinţelor. Aparatura 
de control şi date experientale. 

Parcurgerea acestei teme de cercetare a relevat atunci, următoarea situaţie de fapt, încă valabilă şi 
astăzi:  

 
 într-un domeniu de graniţă, în care interferenţa câmpului magnetic şi electric natural cu cel 

artificial este aproape permanentă, în condiţiile unei cereri intensive de electricitate pe zone foarte 
întinse şi unele foarte aglomerate, statele mai sus menţionate au semnalat apariţia de probleme majore 
de politică a producerii, transportului, distribuţiei şi receptării la consumatorul de energie electrică, 
conjugate cu norme de igienă electromagnetică în spaţiul de lucru şi de locuit.  

 
În consecinţă au apărut din perioada 1990-1999 recomandări şi abordări privind evaluarea şi 

managementul factorilor de risc în prevenirea efectelor expunerii la câpuri EMG asupra sănătăţii 
populaţiei. Colaborarea cu cetăţenii, a devenit un scop utilitar, în semnalarea şi stabilirea punctelor 
de încărcare ce depăşesc limite admisibile, mai ales pentru zonele în care proiectarea nu s-a făcut 
considerând şi acest criteriu de câmp. În august 1993 apărea primul caz în Europa prin care o familie 
din Bolton dădea în judecată compania locală de electricitate NORWEB, pentru moartea tragică a 
fiului lor de leucemie [1]. 
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Notă: Ce este nou astăzi: în anii ‘90 semnalările de cazuri tragice de boli terminale presupuse din 
cauze de expunere de lungă durată la câmpuri EMG, erau dinspre staţiile de transformare amplasate 
aproape de locuinţe şi mult mai puţin dinspre staţii radio sau Tv. Astăzi sunt incriminate şi 
echipamentele de comunicaţii mobile (telefoane celulare şi staţii de bază) şi comunicare wireless, 
atunci puţin răspândite. 

 
 în SUA, National Regulatory Research Institute afirma „Interesul social privind riscurile 

asupra sănătăţii datorate câmpurilor EMG, este pe cale să devină cea mai importantă problemă de 
sănătate publică a anilor 90” [2].  

 
Notă: Ea continuă să fie şi astăzi, cu deosebirea că astăzi este deja acceptată ca fenomen posibil 

periculos iar domeniul de interacţiune cu populaţia a început să fie reglementat prin: 
  
Recomandările adoptate de unele state privind managementul factorilor de risc în acest domeniu. 

Astfel, privind de acum „istoric”, apare din 1990 şi se recomandă practicarea conceptului „Evitare 
prudentă” (Prudent avoidance principle), care este un concept american în managementul riscului, şi 
care susţine că trebuie făcute eforturi raţionale pentru minimizarea potenţialului de risc când 
magnitudinea actuală a riscului este necunoscută. Principiul a fost propus de Prof. Granger Morgan de 
la Carnegie Mellon University în 1989, în contextul siguranţei privind radiaţia electromagnetică (în 
particular, câmpurile produse liniile electrice de forţă). 

 
Un raport redactat către Biroul pentru Evaluarea Tehnologiei a Congresului US descrie evitarea 

prudentă în cazul câmpurilor linilor electrice de tensiune ca fiind: 
"căutarea sistematică de strategii care pot ţine departe oamenii de câmpurile de 60 Hz (50 Hz în 
România) provenind de la toate sursele, dar adoptarea numai a acelora care par a fi investiţii 
"prudente" în raport cu costul lor şi cu nivelul curent al cunoaşterii ştiinţifice privind riscul posibil. 
[4]"  

 
Principiul a fost adoptat din 1990 până astăzi, într-un număr de ţări, de exemplu Suedia, 

Danemarca, Norvegia, Australia (din 1991 de catre Energy Supply Association of Australia- ESAA 
care este autoritatea naţională pentru companiile de electricitate din Australia) şi Noua Zeelandă. Deşi 
încă neadoptat de orice organism care reglementează la nivel naţional în USA, principiul a fost utilizat 
într-o anumită formă de un număr de organisme locale, de exemplu Comisiile Publice pentru utilităţi 
din California, Colorado, Connecticut şi Hawaii. Comisia Publică  a statului Colorado afirmă [5]: 
"Utilitatea (obiectivul, echipamentul) va include conceptul de evitare prudentă privind planificarea, 
amplasarea, construirea şi operarea facilităţilor de transmisiuni. Evitarea prudentă va însemna 
efortul de a obţine un echilibru raţional între efectele potenţiale ale expunerii la câmpuri magnetice 
asupra sănătăţii şi costul impactului scăderii unei asemenea expuneri, prin a face paşi în a reduce 
expunerea la costuri acceptabile sau mici. Astfel de paşi vor include, dar nu sunt limitaţi, următoarele: 
 

1) alternative de proiectare considerând aranjamentul spaţial al fazelor (fazării)  conductorilor;  
2) traseul reţelelor pentru a limita expunerile  în zonele cu populaţie concentrată şi facilităţi de 
grup cum sunt şcolile şi spitalele;  
3) instalarea de structuri mai înalte;  
4) lărgirea geometriei ciruitelor de transport şi a coridoarelor de siguranţă, (fig 1, 2);  
5) îngroparea liniilor de tensiune. [4] " 

 
Principiul de Evitare Prudentă este privit ca o alternativă mai bună decât alte abordări propuse în 

managementul riscului cum ar fi ALARA,  pentru că face eforturi raţionale să reducă riscurile fără a 
crea un  număr specific de norme care nu sunt susţinute de dovezi ştiinţifice evidente. 

 
Notă: Numele ALARA este un acronim pentru un important principiu în protecţia contra radiaţiilor 

care propune în engleză, expunerea în cadrul unei aplicaţii "As Low As Reasonably Achievable", care 
tradus înseamnă “cât mai puţin cu putinţă”. „Scopul este să se minimizeze riscul expunerii radioactive, 
compromis bine ilustrat în radiologie. Aplicaţiile medicale ale radiaţilor pot ajuta pacientul în  
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obţinerea unui diagnostic medical, dar expunerea ar trebui să fie suficient de scurtă pentru a 
menţine scăzută probabilitatea statistică a cancerelor şi sarcoamelor (efecte stochastice), sau a induce 
efecte deterministe (ex. înroşirea pielii sau cataracte) [4]. ” 
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      Fig. 2 - Câmpul electric produs de o linie  
     electrică aeriană de 420 kV cu simplu    
    circuit (idem la 0,5 m de la sol) în care: 
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 Fig. 1 – Câmpul electric produs de o linie  - CE variaţia câmpului electric, NA –  
electrică aeriană de 380 kV cu dublu circuit nivelul admisibil pentru perturbaţii radio  
(valori măsurate în SUA, la 0,5 m de la sol).  PR şi zgomote audibile ZA.   

 
Această tactică se bazează pe principiul potrivit căruia expunerea la orice cantitate de radiaţie, nu 

contează cât este de mică, poate creşte şansa manifestării efectelor biologice negative, cum sunt 
cancerul. Se bazează de asemenea pe principiul potrivit căruia probabilitatea manifestării efectelor 
negative ale expunerii la radiaţie creşte cumulativ cu durata de viaţă a dozei. Poate mai puţin 
aplicabile radiaţiilor neionizante din electromagnetism, menţionăm că sunt patru criterii majore care 
ar trebui monitorizate când se exercită principiul de management al riscului ALARA: 

• ecranarea – utilizarea barierei potrivite pentru a bloca radiaţia ionizantă/ neionizantă.  
• timpul – petrecerea a cât mai puţin timp posibil în câmpul de radiaţie.  
• distanţa – poziţionarea cât mai departe cu putinţă de sursele şi câmpurile radioactive / 

electromagnetice.  
• cantitatea – folosirea cât mai puţin posibil material radioactiv.  
 
Notă: În general, locuinţele nu sunt amplasate în imediata vecinătate a marilor reţele de tensiune, 

din afara localităţilor. Problema reală o constituie aglomerarea reţelelor din oraşe, apropierea şi 
amplasarea improprie a locuinţelor, în raport cu unele reţele urbane.  
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I.2 Atitudini privind gradul de implicare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenului 
 

b. Din 12 iulie 1999, apare operativă în Europa Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 
1999/519/CE privind reducerea expunerii publicului la câmpuri EMG (0-300GHz), ca un instrument 
pseudo legislativ (nu este obligatorie aplicarea acestor măsuri propuse dar este recomandabil să se 
aibă în vedere propunerile consiliului). Considerăm acest document [13] pentru specialiştii (instalaţii 
electrice, automatizări, electrotehnică şi electronică aplicată în domotică) care îşi aduc aportul în 
domeniul asigurării utilităţilor şi condiţiilor de confort în spaţiul construcţiilor de locuinţe, social 
culturale şi industriale, un cadru suport extrem de favorabil (recomandări, anexe cu Definiţii I, 
Restricţii de bază II, Nivele de referinţă III, etc.) cercetării fenomenului expunerii publicului la 
câmpuri EMG în domeniul de frecvenţe 0-300GHz, cu deciderea adoptării unor măsuri specifice de 
prevenire, evitare, remediere în condiţiile specifice de funcţionare ale SEN din România şi a altor 
categorii de echipamente de deservire implicate. 

Notă: „Până astăzi, la nivel naţional au apărut prevederi ale legislaţiei naţionale care transpun 
Directiva 89/391/CEE şi Recomandarea Consiliului UE 1999/519/CE, dintre ultimele fiind Hotărârea 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de câmpuri electromagnetice, care transpune Directiva 2004/40/CE [16] şi intră în vigoare de 
la 1 septembrie 2006. Totuşi ele sunt norme cu aspect general şi valori foarte largi în raport cu cele de 
risc întâlnite în practică. 

În absenţa unor servicii către populaţie şi norme specifice privind expunerea publicului la câmpul 
electromagnetic generat de diferite surse [14], prin intermediul lucrării de faţă invităm colegii din 
domeniul instalaţiilor pentru construcţii la lansarea şi continuarea unei campanii de informare printre 
specialişti privind gradul de implicare şi cunoaştere ştiinţifică a efectelor nocive posibile ale 
câmpurilor electromagnetice, soluţii posibile, sugestii normative şi legislative. Ne referim la 
dezvoltarea de servicii şi atitudini în sensul de mai sus, relevate ca necesare, atât prin studiul [11], cât 
şi prin alte studii de dată mai recentă..  

 tot dinspre SUA şi Canada apare şi se dezvoltă conceptul de Bază a igienei electromagnetice 
(Basis of Electromagnetic Hygiene), specific dezvoltate de cercetători canadieni [2] arhitecţi şi 
ingineri implicaţi în exploatarea reţelelor exterioare de distribuţie şi a instalaţiilor electrice 
interioare. Se practică normarea intensităţii admisibile a câmpurilor electromagnetice, pentru activităţi 
industriale şi pentru locuinţe, în centre urbane sau rurale. Această diferenţiere este necesară deoarece 
timpul de expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială şi în spaţiul de locuit. În multe 
ţări sunt elaborate tabele, prin care se determină valorile admisibile în funcţie de timpul de expunere 
[6].  

 apar în poziţia oficială a OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii [7], (WHO – World 
Health Organization), relativ contradictoriu, dar constant până astăzi, (extras din Electromagnetic 
fields publicat de WHO Regional Office for Europe în 1999, Local authorities, health and 
environment briefing pamphlet series; 32, prezent şi în 2006 pe site-ul oficial al OMS), 
următoarele atitudini, exprimate într-un limbaj simplu, şi pentru public. OMS recunoaşte oficial că 
[7]: 
 a. privind originea câmpurilor electrice – "conectarea unui cablu într-o bornă exterioară 
(ex. priză, branşament, etc.) creează câmpuri electrice în aer care înconjoară aparatul conectat. Cu 
cât este mai înaltă tensiunea cu atât este mai intens câmpul produs. Atât timp cât tensiunea electrică 
poate exista chiar şi atunci când nu circulă nici un curent, aparatul nu trebuie să fie deschis (on) ca să 
existe un câmp electric în încăpere care să-l înconjoare." 
 b - privind câmpurile magnetice produse de curentul alternativ – "câmpurile magnetice 
sunt create numai când curentul electric circulă..  
Deci câmpurile magnetice şi electrice există împreună în mediul încăperii. Cu cât este curentul mai 
mare, cu atât mai puternic este câmpul magnetic. Tensiunile înalte sunt folosite pentru transportul şi 
distribuirea electricităţii, pe când în locuinţe sunt utilizate tensiuni relativ joase. Tensiunile utilizate de 
echipamentul din staţiile de distribuţie variază puţin de la o zi la alta, curenţii printr-o linie de 
transmisie variază cu consumul de putere electrică." 
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 c – "Câmpurile electrice din jurul unui conductor către un aparat încetează să existe când 
aparatul este scos din priză sau deconectat din tabloul electric închis (switched off at the wall). Ele 
încă mai există în jurul cablului în spatele peretelui." 

 OMS admite constructiv, privind interacţiunea dintre potenţialul electric al corpului uman 
şi câmpurile electrice şi magnetice exterioare, următoarele: 
 a. "Expunerea la câmpuri electromagnetice nu este un fenomen nou. Totuşi în cursul sec. XX, 
expunerea din mediu la câmpurile electromagnetice artificiale a crescut în mod constant o dată cu 
creşterea cererii de electricitate, continuul progres tehnologic şi  schimbări în comportamentul social, 
care au creat din ce în ce mai multe surse artificiale. Oricine este expus la un amestec complex de 
câmpuri electrice şi magnetice joase, atât acasă cât şi la locul de muncă, provenind de la generarea şi 
transmiterea electricităţii, aparate de uz casnic şi echipament industrial, la telecomunicaţii şi radio. 
Curenţi electrici foarte mici există în corpul uman datorită reacţiilor chimice care se petrec ca parte a 
funcţionării normale a organismului, chiar în absenţa câmpurilor electrice exterioare. Spre exemplu 
nervii transmit semnale prin intermediul semnalelor electrice. Cele mai multe reacţii biochimice, de la 
digestie la activităţile creierului, se desfăşoară de-a lungul rearanjării particulelor încărcate. Chiar 
inima este activă electric, activitate pusă în evidenţă prin trasarea electrocardiogramei."   
 b. "Câmpurile electrice de joasă frecvenţă, influenţează corpul uman, la fel cât influenţează 
orice material făcut din particule încărcate. Când câmpurile electrice acţionează asupra materialelor 
conductive, ele influenţează distribuţia sarcinilor electrice la suprafaţa lor. Ele produc un curent care 
se scurge prin corp în pământ." 
   c. "Câmpurile magnetice de joasă frecvenţă, induc curenţi care circulă prin corpul uman. 
Intensitatea acestor curenţi depinde de intensitatea câmpului magnetic exterior. dacă este suficient de 
extins, aceşti curenţi pot cauza stimularea nervilor şi muşchilor sau afectează alte procese biologice." 
 d. "Atât câmpurile electrice cât şi cele magnetice induc tensiune şi curent în corp, dar chiar 
direct sub o linie de transmisie de înaltă tensiune, curenţii induşi sunt foarte mici în comparaţie cu 
pragurile pentru producerea şocurilor sau a altor efecte electrice." 

Notă: Nici o locuinţă nu este construită direct sub o linie de transmisie de înaltă tensiune şi de 
asemenea nici o activitate umană nu se desfăşoară direct sub ea.  

 OMS menţionează motive larg răspândite de îngrijorare pentru sănătate, [7]: 
"O privire asupra marilor titluri a ştirilor din ultimii ani, permit să aruncăm o privire în diverse zone 
de îngrijorare publică. În cursul ultimilor 10 ani, numeroase surse de câmp electromagnetic au devenit 
sursă de îngrijorare pentru sănătate, care includ liniile de forţă, cuptoarele cu microunde, computere şi 
ecrane TV, aparatura de siguranţă, radare şi cel mai recent telefoanele mobile şi staţiile lor de bază." 

 OMS analizează efectele celor de mai sus, asupra stării generale de sănătate, asupra sarcinii, 
cataracte, cancer. Priveşte sceptic asupra legăturilor dintre EHS şi depresii (EHS - Electromagnetic 
hypersensitivity, este un termen în engleză desemnat pentru sensibilitate electromagnetică).  

Notă: Spaţiul lucrării nu ne permite să analizăm un material mai vast dar, contrar evidenţelor 
specificate mai sus, ex. cele la pct. d, OMS priveşte sceptic asupra faptului că "unii individuali 
raportează "hypersensibilitate" la câmpuri electrice sau magnetice. "Ei reclamă, fie dureri interne, 
musculare şi articulare surde şi continui, dureri de cap, depresii, letargie, deficienţe de somn, şi chiar 
convulsii şi crize epileptice ar putea fi asociate cu expunerea la câmp electromagnetic." OMS pretinde 
în continuare că "sunt puţine dovezi ştiinţifice care să susţină ideea sensibilităţii electromagnetice. 
Recente studii scandinave arată că individualii nu prezintă reacţii semnificative în condiţii de 
expunere electromagnetică corect supravegheate. Nici nu există vre-un mecanism biologic acceptat 
să explice hypersensibilitatea electromagnetică. Cercetarea acestui subiect este dificilă deoarece pot fi 
implicate multe alte răspunsuri subiective, separate de efectele directe ale câmpurilor. Multe studii 
continuă asupra acestui subiect." 

Considerăm important pentru scopul lucrării, să subliniem că noţiunea de sensibilitate 
electromagnetică, denumită în continuare electro sensibilitate, reuneşte un număr de simptome şi 
afecţiuni rezultate din influenţa stării electrice a ambientului asupra utilizatorilor unor echipamente 
cu potenţial electric ridicat (desemnate drept mari surse de câmp electric şi magnetic) şi în nici un 
caz apărute în condiţii de expunere electromagnetică corect supravegheate, dintre care cele mai 
comune echipamente menţionate spre ex. în raportul RALF din martie 2000 [8] sunt: calculatoarele 
electronice, percepute ca cel mai obişnuit factor de stres electric, urmat de prezenţa sau înlocuirea 
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plombelor de amalgam1, a lămpilor fluorescente şi a lămpilor fluorescente economizoare (low energy 
lamps), staţii de bază şi telefoane obişnuite, substanţe chimice şi fotocopiatoare (diagrama 1). Datele 
menţionate sunt din rezultatele raportului guvernului suedez, publicate în 2002, într-un volum intitulat 
Negru pe Alb (Black on white) care este traducerea engleză a versiunii suedeze Svart pa vitt. 
Roster och vittnesal om eloverkanslighet, autori Rigmor Granlund-Lind şi John Lind [8]. Volumul 
are la bază documente ale Departamentului de cercetare pentru Medicina muncii, Suedia (Council for 
Work Life Research - RALF) pe baza afirmaţiilor făcute la o audiere publică din 8 martie 2000 şi 
scrisorile în legătură cu această prezentare de la mai mult de 400 de persoane electro sensibile sau 
persoane apropiate lor ca rude, medici, ingineri care au ca obiect de activitate reducerea câmpurilor 
electromagnetice. 

In anul 2000 când s-a efectuat studiul, simptomele mai ales în rândul celor deja electro- sensibili, 
au fost (diagrama 2) în primul rând cauzate de calculatoare, dar de asemenea în mare proporţie (col. 2, 
3, 4) de toate instalaţiile electrice, lămpi fluorescente, telefoane obişnuite şi celulare. În ordine 
descrescătoare sunt (col. 5, 6, 7) radio TV, autovehicule, trenuri, avioane, substanţele chimice din 
mediu, urmate în mai mică măsură de copiatoare (şi prin aria restrânsă de răspândire în raport cu 
calculatoarele electronice) şi încheiate de anumite tratamente stomatologice cum  ar fi îndepărtarea 
plombelor de amalgam (din 2000 deja ca şi răspândire, în practica stomatologică amalgamul este 
înlocuit cu materiale compozite pe bază de plastic) [17]. 
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Diagrama 1 – Factori care provoacă 
sensibilitate electromagnetică 
conform declaraţiilor din  
raportul RALF, Suedia 

1-calculatoare electronice,  
2- prezenţa amalgamului,  
3- electricitatea generală  
+ iluminat fluorescent,  
4 - telefoane celulare,  
5 - Chimicale,  
6 - Fotocopiatoare. 
 
 
Diagrama 2 – Frecvenţa factorilor raportaţi de a produce simptome  
la cei deja electro sensibili, în condiţii puţin controlate 
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1 - calculatoare electronice,  
2 - instalaţii electrice,  
3 - lămpi fluorescente  
şi lămpi economizoare,  
4 - telefoane celulare/'cordless'  
5 - Radio/TV,  
6 – autovehicule,trenuri, avioane,  
7 - chimicale,  
8 - fotocopiatoare,  
9 - tratamente stomatologice  
      (ex. înlocuire amalgam). 

 
 

Pentru a încheia acest subiect cu o concluzie mai puţin sceptică decât cea a OMS şi mai realistă 
privind susceptibilitatea existenţei EHS, în condiţii de expunere electromagnetică insuficient sau 
incorect supravegheate, menţionăm în continuare afecţiunile enunţate prin raportul RALF (diagrama 
3), care cuprind în capul listei pe cele dermatologice, urmate de sensibilitatea la lumină/probleme 
oculare şi oboseală (col.2, 3), probleme legate de inimă şi de tensiunea arterială (4), dureri de cap, 

                                                 
1 Este cunoscut faptul că mercurul (conţinut şi în amalgamul dentar) amplifică puterea de absorbţie în ţesuturi a 
undelor radio şi microundelor. 
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migrene (5), dureri musculare şi articulare, ameţeală, dificultăţi de concentrare, greaţă, tulburări de 
memorie, reacţii endocrine (11) şi multe altele. 

 
Studiul menţionat, ne sugerează că s-a luat în considerare [17]: 
1 - problema expunerii profesionale necontrolate pentru cei din mediul urban, care 

lucrează în instituţii sau spaţii publice de deservire, puternic iluminate fluorescent şi cu activitate 
specifică care utilizează aparatură de calcul şi supraveghere, de multiplicare, reţele interne de 
comunicare wireless, etc, ca în mărturia: „Simptomele mele au început ca o usturime, senzaţie de 
arsură pe faţă când lucram în faţa unui ecran de calculator. Pielea mea a căpătat o tentă roşie şi a 
devenit iritată. Mediul de lucru era extrem de intensiv electric, cu mult echipament electronic în jur. 
Cu timpul problemele au crescut şi au inclus expunerea la lumina fluorescentă, la TV şi la alte aparate 
electrice (scrisoarea 383)”; 

2 - problema expunerii necontrolate pentru cei din propriile locuinţe, echipate cu multe utilităţi 
tip electro-aparataj, ca în mărturia: „ lucram ca tehnician, pe calculator şi, de asemenea utilizam 
calculatoare şi acasă. Telefon celular, telefon 'cordless', saltea cu apă (aparat electric de uz casnic cu 
dispozitiv de încălzit – prescripţii de securitate conf. SR EN 60 335-2-66:2004) cu puternic câmp 
electric, un ceas cu radio lângă capul meu, solar cu lămpi, câmpuri parazite în aproape tot 
apartamentul. S-a dovedit a fi prea mult. (scrisoarea 401- [8])”.    

         Diagrama 3 
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 au apărut firme private în străinătate, mai puţin la noi în ţară, care asigură servicii de 
supraveghere calificată în urmărirea câmpurilor de radiaţie EMG, în zone semnalate ca potenţial 
periculoase [2], [6]; 

 au apărut în conlucrarea cu cetăţeanul, chestionare de tip informare - educare şi cele pentru 
remedierea în amplasamentul clădirii sau în interior a deficienţelor de poziţionare sau execuţie a 
instalaţiilor electrice sau a echipamentelor care încarcă peste limite admise spaţiul unde sunt utilizate. 
Detalii în continuare în partea a II - a lucrării.  

 
Concluzii: 
 
1. Expunerea la câmpuri electromagnetice nu este un fenomen nou. Însă perioada anilor 2000 – 

2006, în raport cu semnalările sporadice din anii 1980-1989 şi în contrast cu sesizarea protestatară şi 
contestată a anilor 1990-1999, a consolidat şi statuat oficial cercetarea acestui fenomen, în vederea 
reducerii sau ameliorării lui, în aproape toate statele dezvoltate tehnologic şi prin cele mai importante 
organisme europene sau mondiale implicate în monitorizarea stării publice de sănătate şi supraveghere 
a mediului, fie administrativ /epidemiologic, fie normativ / ştiinţific.   

 
2. În evaluarea problemelor de sensibilitate electromagnetică, există încă, până în prezent, o 

problemă de receptare subiectivă dar şi de raportare a valorilor percepute a câmpului electric şi 
magnetic la o valoare de referinţă unică care să poată exprima în ce măsură cuantumul de câmp 
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absorbit este nociv sau nu, şi dacă da cât anume?  Practic această referinţă nu există precizată pentru 
publicul utilizator de aparatură electrocasnică sau echipamente electrice, cel puţin în sensul mai 
cunoscut al senzaţiei de confort  /disconfort termic sau de stare "electromagnetică" normală a 
organismului. „ În prezent sunt în vigoare mai multe norme şi standarde de protecţie, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional, mai ales în domeniul microundelor, care au în comun recunoaşterea 
necesităţii de a limita expunerea la câmp electric şi magnetic, dar sub aspect cantitativ sunt departe 
de a fi unitare” [18].    

 
3. Proporţional cu amploarea mediatică a relatării fenomenului din perioada 2000 -2006, există 

deficienţe de educaţie tehnică şi sanitară şi probleme practice de atitudine profesională: "aşa-numita 
„poluare electromagnetică” are în prezent cea mai mare rată de creştere şi cea mai largă răspândire 
în zonele populate ale globului, dar şi cel mai mare impact psihologic asupra populaţiei; efectele 
biologice ale expunerii şi eventualul risc reprezentat pentru sănătate nu sunt în mod satisfăcător 
cunoscute. De cele mai multe ori condiţiile de expunere a unei persoane combină două sau mai multe 
surse de microunde şi sunt într-o permanentă dinamică...iar expunerea, de cele mai multe ori 
inconştientă, este în cea mai mare parte necontrolată, atât datorită suprapunerii mai multor surse de 
radiaţie, cât şi datorită, diferenţei dintre condiţiile standard de expunere (la care se face de regulă 
referire în studiile ştiinţifice) şi situaţiile întâlnite în realitate [18].”      
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Partea II  
Confortul electromagnetic de locuire de la realitate 
la ignorare.  Analiza cadrului legal pentru dezvoltarea 
serviciilor de supraveghere EMG la consumator în domeniul 
instalaţiilor electrice şi automatizărilor pentru construcţii. 

 
Part II – The Living Electromagnetic Comfort Between Reality And Ignorance.  
The Legal Framework Analysis For The EMFields Survey Services Development  
To Consumers In the Electrical Installations And Automations Domain for Buildings. 

 
Abstract 

 
Based on the conclusions of the part I of the paper, the part II of the paper approaches: 

1. What would be needed to be known as being the living electromagnetic comfort and what would mean 
to develop the basis of the electromagnetic hygiene in the living spaces in Romania;  
2. The official and legal framework in Romania for EMFields Survey Services Development to seriously 
consider the risk management factors concerning the occupational and residential exposure of people to EM 
fields;   
3. The work area for the building specialists, to provide the communication and proceedings interface to the 
wide public as electrical comfort services consumer and resident of the built spaces. 
Personal monitoring can provide information to help the public make educated choices about prudent 
avoidance; 
4. Romania to be helped and still actively supported to be integrated into the general attitude of the EC 
countries to have more present organisms with international participation in this domain;   

 
II.1  Confortul electromagnetic de locuire între realitate 

 şi ignorare.   
 
Pe baza observaţiilor şi concluziilor din partea I a lucrării ca şi specialişti în domeniul spaţiului 

locuit ne-ar interesa ce ar trebui definit şi cunoscut ca fiind confortul electromagnetic de locuire şi 
ce ar însemna practic să dezvoltăm bazele igienei electromagnetice în spaţiile rezidenţiale şi 
instituţionale în România.  

Scopul lucrării de faţă este aducerea în discuţie a faptului că în afară de confortul termic, 
poluarea acustică, a aerului, confortul luminos, cu pondere mare în studiile de fundamentare 
tehnico-materială a clădirilor, confortul şi calitatea habitaţiei mai depinde şi de seria factorilor 
(bio)electrici şi radiologici. În acest sens, este practic aproape exclusă din categoria parametrilor de 
igienă a locuinţei sau a spaţiului social cultural, expunerea la câmpuri electrice statice, la câmpuri 
electrice de foarte joasă frecvenţă, la câmpuri magnetice statice, la cele variabile în timp. Spre ex. la 
noi în ţară, sunt reglementate prin valori tabelate în anexa 28, din Normele de medicina muncii 
(microclimatul la locul de muncă) din 1996, cu observaţia: "Aceste valori pot fi folosite ca valori 
orientative pentru evaluarea expunerii organismului uman la câmpuri electrice şi magnetice." Cele mai 
recente valori de declanşare a acţiunilor de limitare a câmpurilor EMG, sunt cele din tab. 2, cap. B, ale 
Anexei din Hotărârea privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice [5], care transpune Directiva 2004/40/CE 
şi care intră în vigoare de la 1 septembrie 2006. Totuşi ele sunt norme cu aspect general şi valori 
foarte largi în raport cu cele de risc întâlnite în practică. 

În acest sens, din perspectiva domeniului instalaţiilor pentru construcţii şi a consumatorului de 
energie electrică, ne interesează accentuarea: 

II.1.1 – distincţiei, împreună cu noţiunile detaliate în partea I a lucrării, între cele două aspecte 
ale problemei ambele numite nediferenţiat specific, în materialele documentare drept „poluare 
electromagnetică”, şi anume: 

II.1.1.a – Poluarea electromagnetică a mediului reflectată asupra modului de funcţionare 
aparaturii de automatizare, studiată în special în cadrul realizării condiţiei de compatibilitate 
electromagnetică CEM. Prin îndeplinirea acestei condiţii din proiectarea unor echipamente de 
automatizare de înaltă fiabilitate, se înţelege particularitatea unui echipament, sau a unui sistem în 
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ansamblu, de a funcţiona în condiţiile unui mediu poluat electromagnetic, fără a fi perturbate 
intolerabil funcţiile acestuia [3]. 

Interferenţa electromagnetică este deseori definită ca o poluare electromagnetică, la fel de 
periculoasă ca poluarea aerului sau a apei în mediul ambiant. În cele mai multe cazuri este exclusiv 
luat în discuţie efectul ei asupra performanţelor de funcţionare a aparatului, echipamentului, fără a se 
specifica şi efectul asupra operatorului uman (ex. multiple de produse electrocasnice, lămpile 
fluorescente, etc). Datorită apariţiei a numeroase surse poluante, problema CEM este deosebit de 
actuală, existând instituţii de specialitate care se ocupă cu elaborarea de standarde şi recomandări în 
acest domeniu. Prin aceste standarde se stabileşte nivelul acceptabil de interferenţa (de 
susceptibilitate) electromagnetică pentru diferite surse poluante şi diverse echipamente influenţate prin 
poluare electromagnetica.  

II.1.1.b. Poluarea electromagnetică a mediului reflectată asupra operatorului uman 
(ocupaţional sau rezidenţial), domeniu detaliat atât în partea I a lucrării cât şi pe parcursul acesteia 
din urmă. Principala acţiune a câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman (în rolul său de 
a conduce un proces tehnologic, ca participant în spaţii de deservire sau ca simplu locuitor rezidenţial) 
constă în agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice şi psihice 
(Diagrama 3, Partea I, subcap. I.2). Această influenţă, care depinde de intensitatea acestor câmpuri şi 
de durata de expunere, este în continuă creştere datorită măririi numărului de surse poluante cu 
câmpuri electromagnetice.  

II.1.2 - Aspectele practice şi problemele ştiinţifice, economice şi administrative ridicate de acest 
subiect, cu desemnarea zonei de interes şi atitudine pentru specialiştii din domeniul construcţiilor, 
pentru a asigura procedural legătura şi interfaţa de comunicare cu publicul în relaţia sa de 
consumator de servicii şi de locuitor al spaţiilor publice sau rezidenţiale. „Monitorizarea personală a 
spaţiului de locuit poate oferi informaţii care să ajute publicul să aibă opţiuni în baza unei educaţii în 
privinţa principiului de evitare prudentă" [4]; 

II.1.3 – de a continua alinierea şi integrarea României la atitudinea generală acum a ţărilor 
comunitare şi de peste ocean, de a avea norme şi servicii care conţin criterii de igienă 
electromagnetică şi confort electric, în caracterizarea spaţiului locuit prin organisme active în 
acest domeniu, cu participare internaţională. 
 

 
II.2 Criterii de igienă electromagnetică şi confort electric,  
în caracterizarea spaţiului locuit 

 
Aşa cum am amintit şi în partea I a lucrării, apare şi se dezvoltă dinspre SUA şi Canada susţinuţi 

de Marea Britanie, în perioada 1985-1995, conceptul de Bază a igienei electromagnetice (Basis of 
Electromagnetic Hygiene), specific dezvoltat de cercetători americani şi canadieni [2] arhitecţi, 
ingineri şi fizicieni, implicaţi în exploatarea reţelelor exterioare de distribuţie şi a instalaţiilor 
electrice interioare. În documentele publicate de asociaţiile profesionale din care făceau parte, aceşti 
specialişti contrar poziţiilor oficiale ale statelor în care îşi desfăşurau activitatea, au publicat atunci, 
tabele detaliate cu date experimentale din măsurători efectuate în locuinţe obişnuite din SUA şi 
Canada, în diferite locuri de muncă, în apropierea reţelelor exterioare de înaltă şi joasă tensiune, 
privind valori ale intensităţii curentului electric E (V/m) şi ale inducţiei magnetice B (T sau mG), cele 
două componente care pot caracteriza la un moment dat câmpul electromagnetic prezent în apropierea 
reţelelor şi aparatelor electrice. Activitatea lor continuă şi astăzi, sub patronajul unor asociaţii private 
care studiază şi raportează anual [1, 2, 4], în buletine infoemative, evoluţia nivelului caracteristic al 
expunerii legate de emisiile de câmpuri EMG din diverse surse, care spre exemplu "s-au mai 
mult decât dublat pentru cei mai mulţi dintre canadieni în ultimii 5 ani [4]", în special datorită 
creşterii foarte mari a posesorilor de telefoane mobile. 

Apreciem în acest sens efortul vizibil constructiv al Asociaţiei pentru Compatibilitate 
Electromagnetică din România, ACER, pentru informarea profesională actualizată de calitate şi 
seriozitatea abordării problematicii CEM şi expunerii populaţiei, cu implicarea în  diseminarea 
aspectelor practice ale acestui domeniu de cercetare printre specialişti.    
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În perspectiva colaborării civile cu cetăţeanul, au apărut în unele ţări (mai puţin în România) 
chestionare de informare - educare şi pentru remedierea în amplasamentul clădirii sau în interior a 
deficienţelor de poziţionare sau execuţie a instalaţiilor sau echipamentelor care încarcă peste limitele 
admise spaţiul unde sunt utilizate. Iată câteva dintre întrebările – recomandările către populaţie în 
Marea Britanie [1]: 

II.2.1. „Există linii ale instalaţiilor electrice de tensiune de orice fel în apropierea locuinţei ? 
Identificaţi-le ! 

II.2.2. Există substaţii electrice în apropierea casei ? 
II.2.3. Dacă locuiţi într-un bloc de apartamente aflaţi unde se găsesc coloana principală şi 

branşamentul. 
Poziţionaţi paturile cât mai departe posibil de el.    

II.2.4. Scrieţi secţiei locale REC (Regional Electricity Companies) şi întrebaţii despre cablurile 
îngropate în jurul casei în care locuiţi. De asemenea cereţi şi un  plan mai general despre cablurile 
montate în zonă.  

II.2.5. Trimiteţi o copie după aceste planuri unui serviciu specializat în urmărirea câmpurilor 
EMG, pentru a analiza şi aprecia situaţia în care vă găsiţi. 

II.2.6. Asiguraţi-vă că aţi amplasat paturile departe de orice sursă de echipament electric, inclusiv 
echipament de cealaltă parte a peretelui, în camera vecină. 

II.2.7. Puneţi ceasurile electronice deşteptătoare la cel puţin 1 m de poziţia în care dormiţi. 
II.2.8. Poziţionaţi paturile la cel puţin 1,5 m de aparatele de încălzit electric cu acumulare, atunci 

când este posibil. 
II.2.9. Nu folosiţi sau conectaţi adaptoarele de c.a (care înlocuiesc bateriile) pentru diverse aparate 

(ex. radio-casetofoane, etc ) în apropierea patului. 
II.2.10. Lămpile mici de veghe utilizate în special în camera copiilor, dacă nu sunt fluorescente 

(fig.1a, b), nu emit câmpuri magnetice semnificative ci doar un câmp electric mic, care scade la 
nivele şi mai mici, la cca.10 cm (fig.1c). Nu se pun în apropierea capului. 

 
 
 
 
         Fig.1 a.                                Fig.1 b.    Fig.1 c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1a, b – lampă fluorescentă de veghe, 220 V, 3W,          Fig. 1c – Lampă de veghe 
conectată la reţea prin circuitul de priză.               cu leduri şi baterii 

 
II.2.11. Nu folosiţi toată noaptea pături electrice care se aşează deasupra aşternutului (over 

blankets) în timp ce sunteţi în pat. Ele sunt proiectate să fie utilizate toată noaptea, dar folosesc curenţi 
ridicaţi (A) pentru a funcţiona cu tensiune scăzută. Ca urmare generează nivele destul de ridicate de 
câmpuri EMG în corpul oricui este aşezat sub ele.   

II.2.12. Spre deosebire de acestea păturile şi pernele electrice ce se aşează sub aşternut (under  
blankets) nu sunt proiectate să poată fi utilizate când consumatorii sunt aşezaţi pe ele. Oricum 
asiguraţi-vă  ca nu v-aţi aşezat pe una din ele sau şi mai sigur deconectaşi-le înainte de culcare. Dacă 
totuşi nu doriţi să le deconectaţi, asiguraţi-vă că, instalaţia electrică a casei este în bună funcţionare, 
iar cablul maro al păturii este conectat la circuitul de împământare prin fişa de conectare. Aceste 
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măsuri sunt necesare pentru a nu rămâne un câmp electric de 250 V/m ataşat inevitabil de pătura dvs. 
chiar atunci când ea este întreruptă de la comutator, dar a rămas în priză.” 

Notă: In România de mai bine de 10 ani sunt comercializate aceste tipuri de pături sau perne 
electrice şi practic nu conţin instrucţiuni asemănătoare celor de mai sus de evitare a acumulărilor de 
lungă durată a efectelor negative ale câmpurilor EMG, produse inevitabil prin utilizarea lor 
îndelungată sau incorectă. 

II.2.13. „Dacă sunteţi utilizatorul unui computer cu un tip normal de monitor (şi nu al unuia de tip 
LCD – Liquid Crystal Display – furnizează afişaje cu cristale lichide; acestea au ecrane plate cu 
strălucire redusă şi consum mic de putere (5W) faţă de 100W ai unui monitor obişnuit)   asiguraţi-vă 
că el este conform unui standard cum ar fi spre ex. SWEDAC MPR II, fiind una dintre normele cele 
mai severe. Multe monitoare vechi (la toate tipurile de computere) emit câmpuri de multe ori peste 
nivelele permise de acest standard. Credem că este extrem de important dacă permiteţi copiilor să 
utilizeze calculatorul mai mult de o jumătate de oră. Ei stau frecvent foarte aproape de ecran ” [1]. 

Notă: Este importantă specificaţia în mod special pentru utilizatorul român, deoarece în România 
achiziţionarea unui calculator PC pentru uz casnic personal sau chiar instituţional, reprezintă încă un 
efort financiar semnificativ. De aici căutarea de produse vechi, cu preţ mai scăzut sau înlocuirea cu 
greu a produselor anterior cumpărate pentru achiziţionarea unui tip LCD (încă scumpe chiar în SUA 
sau Europa, de ordinul a câteva mii de dolari în 1998, câteva sute astăzi) sau cele mai noi cu eticheta 
LED (Low Emission Display), încă neajunse la un preţ suficient de scăzut pentru accesul larg. 
Tendinţa actuală este de proiectare a monitoarelor ecologice ceea ce înseamnă minimizarea 
expunerii utilizatorului la efectele negative ale câmpurilor EMG mai intense.  

II.2.14.  Pe aparatele de măsură de precizii medii şi uz comun, nu destinate măsurătorilor de 
profesionale,  provenite din SUA, Canada şi unele ţări europene se menţionează alături de 
instrucţiunile de utilizare şi câteva recomandări despre practicarea principiului de Evitare prudentă 
alături de valori obişnuite care se pot măsura la diverse categorii de aparate electrocasnice sau 
instalaţii electrice şi lămpi fluorescente, puse la îndemna utilizatorilor.  

 
II.2.1.  Concluzii la subcap. II.2  
Într-o singură lucrare nu se pot atinge toate aspectele şi problemele practice ridicate de acest 

subiect. Însă se pot trage câteva concluzii privind: 
1 - necesitatea de a introduce oficial şi în România prin organisme specializate şi acreditate, de stat 

sau private, activitatea de supraveghere EMG la domiciliu acolo unde apare obiectiv utilă. Nu orice 
sesizare poate fi justificată iar creşterea nivelului educaţiei populaţiei poate reduce panica, 
dezinformarea şi ignoranţa în acest domeniu. 

 2 - necesitatea de a introduce date tehnice cuantificate privind parametri de risc EMG, şi 
modalităţi de evitare, în documentele tehnice normative româneşti, din domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor în construcţii, la nivel armonizat european unde este posibil şi/sau particularizat la 
condiţiile geo magnetice ale României şi tehnice de funcţionare ale SEN în ţară.  

 
II. 3  Analiza cadrului legal pentru dezvoltarea 
serviciilor de supraveghere EMG la consumator în domeniul 
instalaţiilor electrice şi automatizărilor pentru construcţii. 

 
Pornind de la concluziile subcap. II.2, prin natura specializărilor din domeniul disciplinelor 

aplicate instalaţiilor pentru construcţii (termice, sanitare, condiţionare aer, gaze, electrice), specialiştii 
cărora le este adresată lucrarea, proiectează, execută, pun în funcţiune şi exploatează de regulă 
obiective aflate sub incidenţa reglementărilor MTCT – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

Energia electrică şi echipamentele necesare consumatorilor din teritoriu sunt produse asigurate 
[9] prin Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN (ansamblul instalaţiilor electroenergetice 
interconectate) şi industriile de profil – ex. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
Transelectrica S.A. cu filialele (S.C. Electrica S.A, S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., 
pentru activitatea de producere, transport, distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei termice şi 
electrice) care  aparţin altui domeniu - din 2004 MEC- Ministerul Economiei şi Comerţului, care are 
la rândul său reglementări specifice. 
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Dintre organismele de stat acreditate în România, care pot asigura controlul şi medierea 
problemelor privind calitatea serviciilor în domeniul protecţiei mediului, a furnizării energiei  
(termice, electrice, apă, calitatea aerului) şi performanţele energetice ale echipamentelor care le 
deservesc, amintim: 

a. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. (atribuţii de a crea şi 
aplica sistemul de reglementări, necesar funcţionarii sectorului si pieţei energiei electrice şi termice în 
condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, în coordonarea MEC),  

b. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ANPC (control performanţe energetice, 
acţionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii sau 
intereselor economice ale consumatorilor şi evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere 
a produselor şi serviciilor destinate acestora); 

c. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei ARCE (organ de specialitate în domeniul 
eficienţei energetice la nivel naţional, în coordonarea MEC, cu atribuţiuni spre ex. de notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, 
precum şi de la reglementările tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienţa 
energetică);  

d. Inspectoratul de Stat în Construcţii ISC; 
şi nu în ultimul rând; 
e. Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat (în coordonarea Min. 

Sănătăţii, cu atribuţii ca organisme de specialitate în domeniul Normelor de medicina muncii). 
Datorită incidenţei celor trei domenii, (dar cu păstrarea unei separări clare între furnizorii, 

utilizatorii şi organismele de control a calităţii serviciilor energetice, a produselor de larg consum şi a 
echipamentelor) destinate spaţiului locuit, o problemă deosebit de actuală o reprezintă perspectiva din 
care se abordează noţiunea de poluare electromagnetică a mediului, pentru noi în principal în spaţiul 
locuit cu asumarea anumitor responsabilităţi. Ca urmare şi abordarea cadrului legal pentru realizarea 
acţiunilor privind limitarea expunerii ocupaţionale sau a publicului larg la câmpuri electromagnetice 
în contextul general deschis de OMS (Organizaţia Mondiala a Sănătăţii) din 1999 şi Recomandarea 
Consiliului Uniunii Europene 1999/519/EC, Directivele 73/23/CEE, 89/336/CEE, 99/5/CE şi 
perspectiva apropiatei integrări a României în UE din 2007. 

„Pentru că ne adresăm unor specializări cu un pronunţat caracter edilitar, iar în acest perimetru, în 
special al marilor aglomerări urbane” [9], aceasta implică feedback de la consumator care presupune 
şi sondaje de evaluare prin chestionare de satisfacţie a consumatorului (ex. subcap. II.2, II.2.1…14). 
Deşi SEN şi industria electrotehnică sunt subordonate reglementărilor MEC, ele se regăsesc prin 
componente ale sale (transport, distribuţie, recepţie, echipamente la consumator sau în imediata lui 
vecinătate) pentru deservirea obiectivelor aflate sub incidenţa reglementărilor MTCT. Considerăm că 
specialiştii în aplicaţii pentru instalaţii în construcţii şi inginerie urbană trebuie să-şi decline 
competenţa şi în domeniul înţelegerii, semnalării şi propunerii de soluţii în problemele de poluare 
EMG generate prin aceste servicii de componentele SEN şi produsele electrotehnice implicate 
indispensabil în asigurarea confortului în spaţiul locuit.   

Aşa cum este calificat în standardele de mediu şi de calitate a spaţiului construit, nu în ultimul 
rând prin Legea 10/95 – Calitatea în construcţii, asigurarea confortului şi igiena habitaţiei, aduce în 
discuţie la consumatorii casnici şi edilitari, calitatea aerului, a apei şi a mediului electromagnetic. Din 
1995-98 când semnalam pentru prima dată necesitatea de a introduce aceste criterii prin parametrii 
tehnici caracteristici mediului electromagnetic la locuinţe, (nivel minim, maxim admis în interior, în 
exterior, nivel normal, nivel critic, stare electromagnetică normală sau de echilibru a organismului 
similară celei termice, etc.) nu avem nici astăzi rezolvat acest deziderat. Încă este o surprindere când 
este cerută rezolvarea lui iar nivelul de informare şi motivare printre specialiştii din domeniul 
construcţiilor, este surprinzător de scăzut. 

Există medici români care implicaţi în activitatea directă cu populaţia au ridicat probleme privind 
atitudinea de prevenire şi moderare a utilizării excesive a aparaturii electrocasnice care deşi 
performante aduce deseori prejudicii sănătăţii utilizatorilor [7, 8,10].  
  „Deşi în fiecare casă există aparatura electronică necesară confortului modern, cei mai mulţi dintre 
noi nu ştiu ce influenţă nocivă pot avea aceste aparate asupra sănătăţii noastre, pe termen lung. Din 
acest motiv, trebuie să fim precauţi şi să le utilizăm cu atenţie”, ne recomandă în articolul său intitulat 
„FERIŢI-VĂ DE INAMICII ELECTROCASNICI” [7], Dr. Vlad Dorin Bejan, medic primar 
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reumatolog. Autorul articolului publicat în ediţia din 18 Noiembrie 2005 a ziarului ieşean Lumina, 
continuă, afirmând că „foarte mulţi oameni sunt fericiţi să aibă în casă cât mai multe televizoare, 
computere, aparatură electronică de birou, instalaţii de alarmă, de supraveghere, ceasuri electronice 
etc. Fiecare este preocupat de performanţele aparatelor, de folosirea lor cât mai grijulie, de modul lor 
de protecţie, pentru ca acestea să aibă o „viaţă“ cât mai îndelungată, dar nimeni nu este interesat să 
ştie sau nu ia în seamă răul pe care aceste aparate îl pot produce asupra sănătăţii omului. În timpul 
funcţionării, acestea încarcă cu sarcini electrice aerul din încăpere sau emit radiaţii de la ecranele 
monitoarelor. Maşina de spălat, aspiratorul, ventilatoarele, frigiderele, congelatoarele fac zgomote mai 
mult sau mai puţin deranjante la prima vedere, dar în timp, imperceptibil, ele fac rău organismului viu. 
Omul se resimte, prin stare de oboseală, lipsa poftei de mâncare, paloare, rezistenţă mică la 
răceală, nervozitate, insomnii. Toate aceste semne trec neobservate sau sunt puse pe seama altor 
cauze” [7].  
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Some disadvantages regarding the true effectiveness of the electric heating through 

radiation appliances, considering their electromagnetic radiation 
  

Abstract 
Considering that many electric heating through radiation appliances are designed to generate the 

thermal effect of the electric curent passage through a resistive circuit, using a pair of U,I valuaes as low 
voltage - high curents, or  vice-versa. The consequence is that they generate usualy high electric fields, not quite 
high magnetic fields in the body of any one nearby. 

The paper emphasizes through experimental measurements on such electric appliances (i.e. electric 
pillow, electric heating pannels for walls, halogen electric tube heater, etc) the very untold fact that the thermal 
radiation effect come together with a quantum of EMField which is very recommanded to be known, to the 
public consumer for an efficient and safe use from the long term exposure perspective. These products should 
have preventive instructions on this topic in their comercial Using Manual.     

 
1. Introducere 
 
Lucrarea de faţă a fost inspirată de situaţii frecvent întâlnite în practică cum sunt: 
a. din motive individuale de răspuns termic al corpului, deşi este asigurat în încăperi necesarul 

de căldură (min. + 18 …22 oC), fie la locul de muncă, fie acasă, persoane aparţinând ambelor sexe, de 
vârste diferite, stau extrem de aproape de aparatele electrice de încălzit ]n special de cele portabile 
(care pot fi radiatoare electrice cu ulei, radiatoare electrice cu rezistenţe şi convecţie de aer, aeroterme, 
plăci radiante de perete, etc). Gestul se repetă zilnic, pe parcursul mai multor ore de funcţionare a 
aparatului şi pentru perioade lungi de timp din anotimpul friguros sau toamnă / primăvară.  

La întrebarea "de ce stau atât de aproape de aparatele de încălzit", răspunsul aproape fără 
deosebire, vine sub forma "nu mă mai dezgheţ, nu mă mai încălzesc sau nu mă pot dezlipi de căldura 
lor " ! 

b. din aceleaşi motive individuale de răspuns termic al corpului, asociate cu cele de răspuns 
electromagnetic la mediu, cei care utilizează perne sau pături electrice pentru încălzit în aşternut sau 
puse deasupra păturii, au tendinţa care le devine obicei, să ţină aparatul de încălzit în funcţiune şi după 
ce de fapt şi-au ridicat temperatura corpului suficient sau patul s-a încălzit, sub motivul că "nu vor să 
se răcească aşternutul sau corpul"! 

c. întrebarea din punct de vedere tehnic, dacă utilizatorii acestor aparate de încălzit electric ştiu 
minimal ce alcătuire are aparatul şi ce efect poate avea asupra organismului lor o folosire îndelungată 
neasociată cu un discernământ în cunoştinţă de cauză. Este ceea ce în termenii "evitării prudente" din 
principiile de prevenire a expunerilor necontrolate la emisii electromagnetice, se exprimă în 
recomandările din campaniile de reducere a câmpurilor EMG prin "instruirea personală în 
monitorizarea utilizării poate furniza informaţii care să ajute publicul să aibă opţiuni "educate" (în 
engleză "educated options"), adică în limba română să utilizeze un aparat în cunoştinţă de cauză. 

În sensul celor de mai sus, lucrarea propune câteva observaţii tehnice privind ce ar mai fi de 
adăugat în acest sens: 

a. despre erorile în utilizarea aparatelor electrice de încălzit privind înţelegerea principiul de 
funcţionare la utilizator şi a părţilor lor constructive emisive de câmp electromagnetic într-un 
anumit cuantum care poate fi dăunător dacă se ignoră modul corect de folosire;   
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b. despre ce lipseşte din manualele de utilizare sau prospectele tehnice de comercializare a 
acestor produse, ca utilizatorul să poată opta în cunoştinţă de cauză  asupra modului corect şi a  
duratei recomandate de folosire. 

Principiul constructiv al celor mai multe modele de aparate electrice de încălzit prin radiaţie, are 
la bază aplicarea legii lui Joule, prin utilizarea unui circuit electric, de obicei rezistiv, specific 
proiectat să se genereze prin trecerea unui curent electric prin conductorii acestui circuit o cantitate de 
căldură Q. Parametrii definitorii de circuit precizaţi în datele tehnice ale produsului din instrucţiunile 
de utilizare, sunt valoarea tensiunii de alimentare U (V), uneori intensitatea I (A) a curentului, aproape 
fără excepţie alternativ, uneori natura materialului (diametrul, lungimea şi geometria) conductorilor 
care alcătuiesc elementul rezistiv, puterea (W), specificaţii asupra elementelor termoregulatoare de 
circuit când există şi/sau a ventilatoarelor pentru antrenarea aerului. Niciodată nu sunt menţionate 
caracteristicile electromagnetice definitorii de circuit, reprezentate prin intensitatea de câmp electric E 
şi inducţia de câmp magnetic B. Ne punem întrebarea dacă este util să fie menţionate şi dacă nu aduce 
un prejudiciu, cel puţin de cunoaştere, absenţa lor.  

În baza legii lui Joule, căldura Q degajată la trecerea curentului electric printr-un conductor este 
direct proporţională cu rezistenţa R a conductorului, cu pătratul intensităţii curentului şi cu timpul t de 
utilizare, conform relaţiei:  

Q =  R I2 t  = U I t     [J ]                        (1.1), 
iar puterea electrică dezvoltată prin trecerea unui curent continuu de intensitate I, prin conductorul de 
rezistenţă R, la capetele căruia s-a aplicat tensiunea U, este: 

  P = U I =  R I2  =  U2  / R         [W ]                        (1.2) 
În curent alternativ puterea electrică devine o....care este   
 Supunem atenţiei specialiştilor faptul că în caracterizarea reală a fenomenului radiativ obţinut, 

apare insuficientă ca definitorie sublinierea, numai a relaţiei calităţilor rezistive ale circuitului care 
găzduieşte generarea efectului termic, cu tensiunea de alimentare U,  intensitatea I a curentului care 
circulă prin secţiunea conductorilor de rezistenţă R.. Curentul electric reprezintă un transport de 
sarcină electrică dintr-un punct în altul al conductorului. De aceea în aceiaşi măsură, în care conform 
relaţiilor de mai sus se obţine căldură la trecerea curentului electric (continuu sau alternativ), aceiaşi 
trecere (reprezentând sarcinile electrice în mişcare) este simultan însoţită şi de apariţia unui câmp 
electric proporţional cu densitatea liniară de sarcină şi a unui câmp magnetic proporţional cu 
intensitatea ambele invers proporţionale cu distanţa r de la axa conductorului;  încât de exemplu un fir 
rectiliniu (foarte lung), parcurs de un curent de intensitate I = 10 A, este o sursă de câmp magnetic 
măsurat la distanţa r = 2 cm de fir cu valoarea intensităţii B = μo I / 2π r  = 10 - 4  T; deasemeni el este 
şi o sursă de câmp electric la distanţa r de fir cu valoarea intensităţii câmpului E = λ / 2πεor  (V/m);  

Petru obţinerea puterii P = const. (rel. 1.2), la utilizarea perechii de valori U, I funcţie de 
modelul constructiv al aparatului, dacă este proiectat să funcţioneze cu o tensiune scăzută, curenţii de 
lucru vor fi mai ridicaţi. Consecinţa este că ei vor genera în această variantă câmpuri electrice cu 
valori mari [1], detalii subcap. 2.1.  

 Spaţiul lucrării nu ne permite şi nici nu este necesară aici, detalierea condiţiilor în care apare şi 
se manifestă câmpul electromagnetic la trecerea unui curent electric, dar credem că este esenţială 
aducerea în discuţie a sublinierii caracteristicilor de câmp, care nu trebuie omise, din perspectiva 
acestei lucrări, ca o completare definitorie a fenomenelor ce însoţesc circuitele menţionate mai sus. 
Prin această subliniere se recomandă introducerea caracteristicilor tehnice măsurabile de tipul 
mărimilor E şi B şi în fişele de produse (aşa cum sunt trecuţi curenţii de fugă, de supratensiune, etc), şi 
anume:  

a. câmpul electromagnetic este generat de sarcinile electrice în repaus sau în mişcare şi 
acţionează la rândul său, asupra sarcinilor electrice; 

b. câmpul electromagnetic are două componente vectoriale, una magnetică (B) şi una electrică 
(E), perpendiculare între ele, care interferează cu mediul viu sau neviu, se deplasează în spaţiu şi nu 
dispar atât timp cât există surse şi circuite de alimentare electrică. Când se face referinţă la câmpul 
electromagnetic de joasă frecvenţă, el este imaginat cuprinzând spaţiul limitat la o zonă locală în jurul 
obiectului considerat emisiv.     

Vectorii (E şi B) care caracterizează acest câmp, au fiecare câte o valoare definită şi măsurabilă, 
în fiecare punct din spaţiu şi moment de timp. Deşi scad cu distanţa, care poate fi de la 10…20…50 
cm, la valori aproape nule, cuantumul (E şi B) de câmp absorbabil, care se manifestă în jurul unui 
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circuit electric, implicit al aparatului care-l conţine şi al utilizatorului, ne interesează din perspectivele 
menţionate la subcap. 1. 

Din cauza structurii lor, expunerea corpului la asemenea câmpuri de joasă frecvenţă (în cazul 
aparatelor electrice de încălzit, - utilizează frecvenţa reţelei de 50, 60 Hz) ca şi intensitatea 
componentelor lor electrice şi magnetice, trebuie cunoscută în ideea limitării ei dacă nu este 
acceptabilă. Ele nu pot fi considerate lipsite de agresivitate. Şi cum în terapia medicală 
electromagnetică ele sunt strict supravegheate prin durata expunerii şi parametri clar determinaţi, şi 
în practica casnică sau socială ar trebui ca şi utilizatori ai unor aparate electrice ţinute în timpul 
funcţionării foarte aproape de corp, să respectăm reguli mai clare şi securizante privind abuzul 
penetrării în corp pe cale conductivă sau radiativă a acestor câmpuri.   

In sensul considerării neopţionale, în caracterizarea tehnică a circuitelor de tip rezistiv,  
inductiv, implicate în formula constructivă a unor aparate electrice de încălzit, a caracteristicelor de 
câmp electromagnetic, am ales câteva studii de caz, răspândite în practica cotidiană. 

   
 2 Studii de caz privind emisivitatea electromagnetică a unor tipuri  
 de aparate electrice de încălzit. Recomandări privind completarea  
 instrucţiunilor de utilizare. 

  
 2.1 Aparate electrice portabile de încălzit tip perne şi pături electrice 
  
 Aparatele electrice portabile de încălzit tip perne şi pături electrice, sunt aparate electrice de 

uz casnic, destinate încălzirii locale a corpului uman, conform precizărilor din instrucţiunle de 
exploatare ale produselor. Ne-a atras atenţia menţiunea de la pct. 4 din instrucţiunile de exploatare ale 
modelului AKA Electric, tip HK 900 / standard F, Germania, care precizează că „ perna de încălzit nu 
se va folosi fără supraveghere şi se va da atenţie evitării arsurilor sau formării unor băşici pe piele în 
urma folosirii prea îndelungate într-un singur loc [11] ”. Dacă din punct de vedere termic, există riscul 
arsurilor, în cazul folosirii de lungă durată, ce risc poate exista din punct de vedere electromagnetic, la 
o utilizare prelungită în contact foarte apropiat de corp ?   

 În acest studiu de caz, am pornit de la observaţia autorilor britanici [1], care  recomandă 
utilizatorilor de perne şi pături electrice, următoarele: 

2.1.a - "nu folosiţi toată noaptea pături electrice care se aşează deasupra aşternutului (over 
blankets) în timp ce sunteţi în pat. Ele sunt proiectate să fie utilizate toată noaptea, dar folosesc curenţi 
ridicaţi (A) pentru a funcţiona cu tensiune scăzută. Ca urmare generează nivele destul de ridicate de 
câmpuri EMG în corpul oricui este aşezat sub ele.   

 2.1.b – „spre deosebire de acestea păturile şi pernele electrice caare se aşează sub aşternut 
(under blankets) nu sunt proiectate să poată fi utilizate când consumatorii sunt aşezaţi pe ele. Oricum 
asiguraţi-vă că nu v-aţi aşezat pe una din ele sau şi mai sigur deconectaţi-le înainte de culcare. Dacă 
totuşi nu doriţi să le deconectaţi, asiguraţi-vă că, instalaţia electrică a casei este în bună funcţionare, 
iar cablul maro al păturii este conectat la circuitul de împământare prin fişa de conectare. Aceste 
măsuri sunt necesare pentru a nu rămâne un câmp electric de 250 V/m ataşat inevitabil de pătura dvs. 
chiar atunci când ea este întreruptă de la comutator, dar a rămas în priză. [1] ”. 

Pentru exemplificare măsurătorile experimentale s-au efectuat pe modelul de pernă electrică 
(PE1 şi PE2) menţionat mai sus, Germania, având caracteristicile electrice: U = 220 V, P = 15, 30, 50 
W prin intermediul unui comutator cu trei trepte. În punctele de limitare ale comutatorului, perna este 
întreruptă de la reţea. Diferitele trepte de comutare sunt marcate cu cifre proeminente pe una din feţele 
comutatorului iar reglarea se poate face fără a fi nevoie de vizibilitate. Aparatul este dotat cu 
regulatoare automate de temperatură care asigură o limitare a temperaturii maxime. Nu există 
precizări asupra emisivităţii câmpului electric şi magnetic şi nici asupra duratei de utilizare de 
siguranţă din acest punct de vedere.    

Dimensiunile lor geometrice sunt de 30 x 40 cm, grosime de aprox. 2 cm (foto 2.1.1, 2.1.2).      
Toate măsurătorile s-au efectuat in situ, pentru parametrii E şi B, în timpul funcţionării (foto 

2.1.1, 2.1.2 şi fig. 2.1.3), la diferite distanţe pe suprafaţă, în jur la 10 şi 20 cm şi pe un suport textil de 
grosime 15-18 cm, fără atingerea sau prezenţa apropiată a operatorului. Măsurătorile sunt puternic 
influenţate de prezenţa operatorului, care perturbă repartiţia câmpului electromagnetic, fiind un 
obstacol emisiv şi absorbant, probând interacţiunea dintre câmp şi utilizator. Modelul de aparat 
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Trifield Meter utilizat este calibrat după frecvenţă, deci în aproape toate mediile va da citiri mai mari 
în setările câmp magnetic decât aparatele de măsură tradiţionale, cum sunt cele folosite în studiile 
epidemiologice pentru a stabili factorii de risc. Precizia este de +/-20% pentru scala magnetic, +/-30% 
pentru scala electric. Aparatul de măsură a fost aşezat atât în poziţie orizontală cât şi verticală 
(constructiv, intern are 3 sonde montate perpendicular una pe cealaltă, pentru o mai bună 
omnidirecţionalitate şi creşterea preciziei de citire a câmpului, chiar pentru curenţi mici). Senzorii 
electrici fiind în partea de sus a aparatului, în poziţie verticală a indicaţiile au fost mai mici decât cele 
în poziţie orizontală. Durata minimă dintre două citiri succesive a fost de 3 -5 min. 
                 
 

PE 2 

PE 1 
 

Foto 2.1.1 – PE1 şi PE2 alăturate  
Field metrul  este poziţionat în centru, 
în poziţie orizontală, modul câmp  
electric CE, scala 0 -100  V/ m .      

 

 

 

 

PE 2

 
 

 
 

Foto 2.1.2 - Field metrul   
este poziţionat pe latura stângă, 

punct de măsură 3, în poziţie  
verticală,  modul câmp magnetic 

 CM, scala 0 -3 mG.      
 

 

        
Schema punctelor de măsură este redată în fig. 2.1.4.  

                                                                        Înterupător încălzire cu 2 poziţii 

                                                      

     U = 220 V  
3

11 

2
10

1        5 4 
9 

8 

6 7 

 
 
  Fig. 2.1.4 - 11 puncte de măsură pentru PE 2; 
  22 puncte de măsură pentru PE 1 şi PE 2 alăturate;     
 

                                                                                          
Valorile măsurate ale intensităţii câmpului magnetic B (mGauss) sunt cuprinse în domeniul 

0,98 – 2,2 mG, cu valori maxime e 3,5 -6 mG în centrul lor (poz. 4), constant şi la 10 şi la 20 cm în 
jurul pernei electrice, atât măsurat direct pe aparat, cât şi acoperită cu 3 - 15 cm grosime de material 
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textil izolator termic. În raport cu valorile din tab. 2.1, acestea indică un nivel relativ periculos al 
câmpului, neecranat de materialele textile folosite uzual, dacă se consideră folosirea de lungă durată, 
lipit de corp. Utilizarea necontrolată este extrem de nerecomandabilă. Deasemenea,  dacă utilizatorul 
nu face parte din categoria persoanelor foarte sensibile la efectele electricităţii, poate acorda puţină 
atenţie unor măsuri minimale  de siguranţă cum ar fi poziţionarea aparatelor în aşternut pentru 
încălzire la o distanţă minimă de 20 -30 cm de corp sau încălzirea prealabilă a patului, cu deconectarea 
aparatului la culcare. Rezultatul ignorării acestor măsuri simple nu vor fi arsuri ci posibile dureri de 
cap, eventual musculare, frisoane sau sensibiliatae la răceală, irascibilitate, deseori puse pe seama altor 
cauze.  

Valorile maxime măsurate ale intensităţii câmpului electric variabil E (V/m) la treapta III (max. 
de încălzire) sunt cuprinse în domeniul 450 – 500 V/m în centru (poz 4) şi de 300 -320 V/m (poz. 2, 3, 
5) şi de 70 V/m la periferie. Aceste valori indică ceea ce menţionau şi autorii britanici, un nivel 
periculos al intensiţăţii câmpului electric mai ales la utilizazrea de lungă durată şi foarte apropiat de 
corp. Acest  câmp este ecranat într-o anumită proporţie de materialul textil din aşternut, de altfel 
izolator termic, încât  pe suprafaţă el scade la valori de 20-35 V/m, max de 70 V/m, iar la 10 cm 
înălţime 15 V/m.    

 
Tabel . 2.1  

 
Gradient al valorilor E şi B funcţie de semnificaţia lor biologică 

 în spaţiul rezidenţial pentru expunerea de lungă durată [2] 
 

 
Nivel biologic de risc     E (V/m) B (nT)  B (mG) 
    pentru rezident           1nT = 10 - 9 T     1mG =  10 - 3 G = 1-7 T  
 
I Normal   0 – 5,9  0 – 64          ↔  0  –  0,64 
II Prag de risc  6,0  65        ↔   0,65 
III Periculos  6,1 – 8,9 66 – 99        ↔  0,66 - 0,99 
IV Foarte periculos 9,0 – 13,9  100 – 249    ↔   1 -  2,49 
V Extrem de periculos > 14  > 250           ↔   2,5 

 
 

 
Concluzii la subcap. 2.1  
 
Este recomandabil din perspectiva expunerii utilizatorului la câmpul electromagnetic generat 

prin funcţionarea normală a aparatului, să existe precizări asupra emisivităţii de câmp electric şi 
magnetic prin caracteristici tehnice (E şi B) cu atenţionare asupra duratei de utilizazre de siguranţă din 
acest punct de vedere.    
 

 
 
 

2.2  Plăci şi panouri electrice încălzitoare de perete 
   
Plăci electrice radiante tip CALINTEG CONFORT, Spania 
 
Plăcile electrice radiante tip Calinteg Confort, Spania, supuse discuţiei,  sunt produse de 

firma Calinteg Confort, S.L., Cáceres, Spania. Conform normei de fabricaţie a producătorului de 
origine, prin alcătuire, mod de cedare a căldurii, mod de montaj şi exploatare, produsele fac parte din 
categoria corpurilor de încălzire electrice fără acumulare de căldură şi sunt elemente constitutive ale 
sistemelor de încălzire prin panouri radiante de perete. Asigurarea necesarului de căldură al încăperii 
se realizează prin  montarea de micropanouri electrice (cu suprafeţe cuprinse între 1,2-2,4 m2) specific 
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proiectate pentru încălzire prin radiaţie, cu greutate (0,33…6,85 kg) şi grosimi (1,5 –2 mm) reduse, 
ignifuge, impermeabile şi anticorozive (detalii  fig. 2.2.1 a, b şi foto 2.2.3, 2.2.4). 

După rolul funcţional, plăcile radiante tip Calinteg Confort, Spania, sunt elemente radiante de 
perete, a căldurii obţinute prin efectul termic al trecerii curentului electric (efect Joule) prin elementele 
unui circuit rezistiv intern, compus din benzi electroconductoare şi conexiunile lui externe, pentru 
legarea plăcii la reţeaua electrică, scoase prin cele două puncte de ieşire situate într-unul din colţurile 
plăcii la 6 cm distanţă de margini (detalii montaj fig.1 şi  foto 2, 4). Tensiunea de alimentare poate fi 
în c.a. de 12, 24, 48, 110 sau 220 V.   

Structural, plăcile radiante tip Calinteg Confort, Spania, sunt de tipul unui panou termic 
sandwich alcătuit din 2 staturi (lame de micanită, material izolator electric, obţinut din lame subţiri de 
mică aglomerate cu răşini de înaltă temperatură, conform normelor europene IEC 371-3-3 şi UL-94V-
0) care închid ermetic elementele de circuit electric menţionate mai sus. 

 
 
 
Fig. 2.2.1a, b - Placă electrică radiantă tip Calinteg Confort, Spania 

 
 

Fig. 2.2.1a - Suprafaţa de  
30 cm x 38,5 cm = 0,1155 m2

 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
 

             Fig. 2.2.1b – Conexiuni externe 
                     pentru legarea la reţea 
 

 
 
Din punctul de vedere al observaţilor de la pct. 1, privind pasivitatea EM al acestui tip de 

echipament, plăcile, deşi, din punct de vedere electric, schema de funcţionare a sistemului de 
încălzire prin panouri electrice radiante de perete tip Calinteg Confort, Spania cuprinde în afara 
plăcilor electrice, circuitul de legătură la reţea, (în variante monofazic şi trifazic), un termostat de 
cameră cu funcţie de organ termoregulator şi un întreruptor automat din cadrul subansamblului de 
supraveghere al instalaţiei electrice, plăcile sunt însoţite la livrare de rapoarte de verificare care în 
baza celor de mai sus, declară: 

"Echipamentul certificat este un echipament pasiv EM, conţinând numai sarcină rezistivă fără 
nici un întreruptor automat (cum ar fi controlere, termostat) incluse în echipament. 

De aceea, în contextul art. 4 a directivei 89/336/EEC cu amendamentele sale 92/31/EEC şi 
98/68/EEC, produsul este exclus de la scopurile directivei CEM, atât timp cât este considerat a nu fi 
responsabil al cauzei sau de a nu fi susceptibil la perturbări."- extras din Certificatul nr. 
2197/2497/0312/1 emis de SGS Tecnos, S.A., Electrical Test Laboratory, acreditat ENAC, pentru 
încercări la echipamente electrocasnice.  

Aşa cum este ilustrat în fig. 2.2.2, extrasă din manualul de instalare şi utilizare, producătorul de 
origine recomandă amplasarea panonurilor numai pe pereţii interiori ai locuinţei, pentru obţinerea 
maximei eficienţe termice, fără nici o obervaţie sau recomandare restrictivă privind o distanţă minimă 
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de 20-30 cm pentru amplasarea paturilor (ex. din dormitoarele 1 şi 2)  Mai corectă este amplasarea din 
dormitorul 3. Nu ridică probleme de siguranţă EMG holul şi baia. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig. 2.2.3 – Placă electrică Calinteg de dimensiuni mari, unde 

amplasarea patului este recomandabil să se facă la 30-40 cm de perete 

   
Fig. 2.2.2 
Legendă:          panouri electrice Calunteg Confort, montate pe un perete interior; 
1 – dormitor, 2 – dormitor, 3 – baie, 4 – dormitor, 5 – hol, 6 – terasă  

6

5

4

3 
2 

1
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Măsurătorile efectuate pe plăci de dimensiuni mult mai mici decât cele din fig. 2.2.1, au arătat 
că în timpul funcţionării, la o suprafaţă de 30 cm x 38,5 cm = 0,1155 m2 (fig. 2.2.1), la distanţa de 1 
cm, se dezvoltă un câmp electric cu o intersitate medie Emed = 250 - 350 V/m, cu valori maxime de 
Emax = 750 -1000 V/m, în zonele în care sunt concentrate benzile electroconductoare. Valorile minime 
sunt spre periferia plăcilor Emin = 60 -150 V/m. Deja la 20 cm depărtare câmpul devine redus la 20 -30 
V/m şi nul la 30 cm. 
Câmpul magnetic este relativ mic caracterizat de valori ale inducţiei magnetice B = 3, 1..3,8 mG, 
constant şi până la 20 cm distanţă de plăci. 
Concluzie: Dacă utilizatorul din necunoaştere, nu renunţă la a aşeza patul ca în dormitoarele 1 şi 2, 
indiferent de tipul lui responsiv la ambientul electric, nu este recomandabil să doarmă cu instalaţia în 
funcţie pe timp de iarnă.    
 

Am ales pentru exemplificare acest tip de sistem de încălzire neportabil, pentru că este elegant 
ca design şi efect ambiental, şi pentru ignorarea unor detalii tehnice aparent minore, atât de către 
producăror cât şi de utilizator, după un timp de utilizare poate fi făcut responsabil de efecte nedorite 
de sănătate sau disconfort provenite dintr-o incorectă folosire din perspectiva igienei 
electromagnetice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2.4  - Placă mare în raport cu dimensiunile utilizatorului, în timpul fixării pe perete 
 

Concluzii la subcap. 2.2 
 
 1 Din punctul de vedere al aparatelor susceptibile să provoace perturbaţii 

electromagnetice sau a căror funcţionare normală poate fi afectată de asemenea perturbaţii, în 
condiţiile HG nr. 497/2003, art. 5.3 din "Ghidul de aplicare privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere 
al CEM", consideră la pctul. 5.3.1 echipament pasiv EM, un echipament „care conţine numai 
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sarcini rezistive fără nici un dispozitiv automat de comutare; de exemplu, elemente de încălzit 
casnice fără nici o comandă, termostat sau ventilator”;   

Aceasta permite laboratoarelor care efectuează încercările de verificare, excluderea, 
acestor echipamente din prevederile HG nr. 497/2003, înţelegându-se în mod clar că 
acestea nu conţin părţi electronice active, cu toate că „în principiu ar putea fi considerate că 
ar intra sub incidenţa prevederilor HG nr. 497/2003. Dar sunt considerate excluse din 
domeniul ei de aplicare, pe baza următoarelor două criterii, care au stat, de asemenea, la baza 
elaborării standardelor CEM: 

1. Nivelul de emisii intrinsec determinat de caracteristicile fizice şi de modul de 
funcţionare (fără măsuri interne de protecţie, ca filtrarea sau ecranarea) este cu mult sub 
limita cea mai severă a standardelor CEM relevante.  

2. În ceea ce priveşte imunitatea, experienţa arată că asemenea aparate funcţionează 
satisfăcător datorită caracteristicilor lor fizice intrinseci, fără măsuri suplimentare, când sunt 
utilizate conform indicaţiilor producătorului în mediul electromagnetic destinat [15]”.  

În baza pct. 1 şi 2 de mai sus, laboratoarele care verifică caracteristicile tehnice ale 
acestor echipamente şi producătorii sunt absolviţi de a mai furniza date tehnice despre 
valorile E şi B, care nu apar menţionate ca fiind caracteristice funcţionării aparatului „pasiv 
EM” într-un anumit cuantum valoric care, din perspectiva igienei electromagnetice în 
instrucţiunile de utilizare ale respectivelor echipamente ar fi necesar să fie menţionate ca date 
restrictive privind distanţele minime de aranjare a mobilierului (în cazul plăcilor Calinteg) şi 
duratele de funcţionare, mai ales când utilizatorul ignoră din necunoaştere recomandarea 
proucătorului să monteze în circuitul plăcilor termostatul de cameră pentru limitarea 
temperaturii maxime pe suprafaţă la 65 o C şi a duratei de folosire, în raport cu temperatura 
camerei.  
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ABORDAREA CADRULUI LEGAL ŞI ROLUL CERCETĂRII 
POLUĂRII ELECTROMAGNETICE A MEDIULUI ÎN DOMENIUL 

INSTALAŢIILOR PENTRU CONSTRUCŢII 
 

Cerc. şt. III ing. Alina COBZARU – INCERC Filiala Iaşi 
e-mail: alinacobzaru@yahoo.com  

 
Introducere: Domeniul instalaţiilor electrice şi automatizărilor pentru construcţii în 

ansamblul serviciilor pentru consumator 
Prin natura specializărilor din domeniul disciplinelor aplicate instalaţiilor pentru 

construcţii (termice, sanitare, condiţionare aer, gaze, electrice), specialiştii cărora le este 
adresată lucrarea, proiectează, execută, pun în funcţiune şi exploatează de regulă obiective 
aflate sub incidenţa reglementărilor MTCT–Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

Energia electrică şi echipamentele necesare consumatorilor din teritoriu sunt produse 
asigurate prin Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN (ansamblul instalaţiilor 
electroenergetice interconectate) şi industriile de profil – ex. Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. cu filialele (S.C. Electrica S.A, S.C. 
Hidroelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., pentru activitatea de producere, transport, 
distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei termice şi electrice) care aparţin altui domeniu - 
din 2004 MEC- Ministerul Economiei şi Comerţului, care are la rândul său reglementări 
specifice. 

Dintre organismele acreditate în România, care pot asigura controlul şi medierea 
problemelor privind calitatea serviciilor în domeniul protecţiei mediului, a furnizării energiei 
(termice, electrice, apă, calitatea aerului) şi performanţele energetice ale echipamentelor care 
le deservesc, sunt: 

a. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. (atribuţii de 
a crea şi aplica sistemul de reglementări, necesar funcţionarii sectorului si pieţei energiei 
electrice şi termice în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a 
consumatorilor, în coordonarea MEC),  

b. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ANPC (control performanţe 
energetice, acţionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, 
sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor şi evaluează efectele pe 
piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate acestora); 

c. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei ARCE (organ de specialitate în 
domeniul eficienţei energetice la nivel naţional, în coordonarea MEC, cu atribuţiuni spre ex. 
de notificare şi sancţionare a abaterilor de la prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea 
eficientă a energiei, precum şi de la reglementările tehnice pentru etichetarea aparatelor 
electrocasnice privind eficienţa energetică);  

d. Inspectoratul de Stat în Construcţii ISC; 
e. Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat (în coordonarea 

Ministerului Sănătăţii, cu atribuţii ca organisme de specialitate în domeniul Normelor de 
medicina muncii). 

Datorită incidenţei celor trei domenii, dar cu păstrarea separării clare între furnizorii, 
utilizatorii şi organismele de control a calităţii serviciilor energetice (a produselor de larg 
consum şi a echipamentelor) destinate spaţiului locuit, o problemă deosebit de actuală o 
reprezintă perspectiva din care se abordează noţiunea de poluare electromagnetică a mediului, 
pentru noi în principal în spaţiul locuit cu asumarea anumitor responsabilităţi. Ca urmare şi 
abordarea cadrului legal pentru realizarea acţiunilor privind limitarea expunerii ocupaţionale 
sau a publicului larg la câmpuri electromagnetice în contextul general deschis de OMS 
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(Organizaţia Mondiala a Sănătăţii) din 1999 şi Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 
1999/519/EC, Directivele 73/23/CEE, 89/336/CEE, 99/5/CE şi perspectiva apropiatei 
integrări a României în UE din 2007. 

„Pentru că ne adresăm unor specializări cu un pronunţat caracter edilitar, în special în 
marile aglomerări urbane”, aceasta implică feedback de la consumator care presupune şi 
sondaje de evaluare prin chestionare privind siguranţa utilizatorului. Deşi SEN şi industria 
electrotehnică sunt subordonate reglementărilor MEC, ele se regăsesc prin componente ale 
sale (transport, distribuţie, recepţie, echipamente la consumator sau în imediata lui vecinătate) 
în deservirea obiectivelor aflate sub incidenţa reglementărilor MTCT. Deci considerăm că 
specialiştii în aplicaţii ale electrotehnicii pentru instalaţii în construcţii şi inginerie urbană 
trebuie să-şi decline competenţa şi în domeniul înţelegerii, semnalării şi propunerii de soluţii 
în problemele de poluare EMG generate prin aceste servicii de componentele SEN şi 
produsele electrotehnice implicate indispensabil în asigurarea confortului în spaţiul locuit.  

Aşa cum este calificat în standardele de mediu şi de calitate ale spaţiului construit, nu în 
ultimul rând prin Legea 10/95 – Calitatea în construcţii, asigurarea confortului şi igiena 
habitaţiei, aduce în discuţie la consumatorii casnici şi edilitari, calitatea aerului, a apei şi mai 
recent a mediului electromagnetic. 

Poluarea electromagnetică – criteriu de igienă şi confort în caracterizarea spaţiului 
locuit 

În sprijinul clarificării zonei de interes pentru specialiştii din aplicaţiile electrotehnice 
pentru construcţii de locuinţe şi social-culturale privind poluarea electromagnetică a mediului 
construit am pornit evaluarea din lucrarea de faţă de la: 

1. ce se considera pe plan internaţional în etapa 1990 până în 2000 în abordarea 
problemelor de poluare electromagnetică a mediului;  

2. ce este nou în 2006, faţă de etapa de mai sus. 
3. ce se consideră în plan naţional ca prioritar şi atitudinea României în acest domeniu. 
Mediul electromagnetic este definit (conform - SR CEI 61000-2-5:1998) prin totalitatea 

fenomenelor electromagnetice existente într-un loc dat. In general acestea sunt variabile în 
timp şi descrierea ar necesita o abordare statistică; iar perturbarea electromagnetică ca fiind 
orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanţa unui dispozitiv, echipament 
sau sistem sau poate afecta defavorabil materia vie. În caracterizarea mediului 
electromagnetic din perspectiva acestei reglementări, se consideră trei mari clase de 
fenomene: 

- fenomene de joasa frecvenţă (de conducţie si de radiaţie); 
- fenomene de înaltă frecvenţă (de conducţie şi de radiaţie); 
- fenomene de descărcări electrostatice (de conducţie şi de radiaţie); 
Convenţional, joasa frecvenţă se consideră atunci când spectrul de frecvenţă al 

perturbaţiei este, în cea mai mare parte, sub 9KHz. Gradul de perturbare este un indicator al 
clasei corespunzătoare unui nivel de severitate al perturbaţiei. Gradele de perturbare sunt 
clasificate de la A (controlat), 1, 2,…,6 şi X (sever). 

În cadrul programului naţional Orizont 2000, INCERC Filiala Iaşi a avut în derulare o 
temă de cercetare intitulată „Studiul influenţei câmpurilor electromagnetice ce apar în 
clădirile civile, asupra condiţiilor de exploatare”, care pe parcursul 1996-1998, a adus aportul: 

- unui prim studiu documentar privind stadiul cercetărilor impactului confortului 
electromagnetic asupra oamenilor şi habitaţiei (la nivelul anilor 1990-1998), cu enunţarea 
principalilor parametri care ar influenţa acest tip de confort în locuire.  

- o analiză succintă a posibilităţilor tehnice la acea dată pentru cercetarea lor 
experimentală în situ şi în laborator şi câteva exemple prin studii de caz a unor situaţii critice 
de amplasare a clădirii din perspectiva influentelor EMG.  
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– o sinteză privind abordarea conceptului de confort electromagnetic în state ale lumii 
(SUA, UK, Suedia, Canada) şi a unor strategii de cercetare experimentală, cu problemele 
specifice pe care le ridică supravegherea câmpurilor electromagnetice în interiorul şi în 
apropierea locuinţelor. Aparatura de control şi date experientale. 

Parcurgerea acestei teme de cercetare a relevat atunci, următoarea situaţie de fapt, încă 
valabilă şi astăzi:  

Într-un domeniu de graniţă, în care interferenţa câmpului magnetic şi electric natural cu 
cel artificial este aproape permanentă, în condiţiile unei cereri intensive de electricitate pe 
zone foarte întinse şi unele foarte aglomerate, statele mai sus menţionate au semnalat apariţia 
de probleme majore de politică a producerii, transportului, distribuţiei şi receptării la 
consumator a energiei electrice, conjugate cu norme de igienă electromagnetică în spaţiul de 
lucru şi de locuit.  

În consecinţă au apărut din perioada 1990-1999 recomandări şi abordări privind 
evaluarea şi managementul factorilor de risc în prevenirea efectelor expunerii la câpuri EMG 
asupra sănătăţii populaţiei. Colaborarea cu cetăţenii, devine un scop utilitar, în semnalarea şi 
stabilirea punctelor de încărcare ce depăşesc limite admisibile, mai ales pentru zonele în care 
proiectarea nu s-a făcut considerând şi acest criteriu de câmp. În august 1993 apărea primul 
caz în Europa prin care o familie din Bolton dădea în judecată compania locală de electricitate 
NORWEB, pentru moartea tragică a fiului lor de leucemie ?1?. 

Notă: Ce este nou astăzi: în anii ‘90 semnalările de cazuri tragice de boli terminale 
presupuse din cauze de expunere de lungă durată la câmpuri EMG, erau dinspre staţiile de 
transformare amplasate aproape de locuinţe şi mult mai puţin staţii radio sau Tv. Astăzi sunt 
incriminate şi echipamentele de comunicaţii mobile (telefoane celulare şi staţii de bază) 
atunci puţin răspândite.  

în SUA, National Regulatory Research Institute afirma „Interesul social privind 
riscurile asupra sănătăţii datorate câmpurilor EMG, este pe cale să devină cea mai importantă 
problemă de sănătate publică a anilor 90”.  

Notă: Ea continuă să fie şi astăzi, cu deosebirea că astăzi este deja acceptată ca fenomen 
posibil periculos iar domeniul de interacţiune cu populaţia a început să fie reglementat prin: 

a. Recomandările adoptate de unele state privind managementul factorilor de risc în 
acest domeniu. Astfel privind de acum „istoric”, apare din 1990 şi se recomandă practicarea 
conceptului „Evitare prudentă” (Prudent avoidance principle), care este un concept american 
în managementul riscului, şi care susţine că trebuie făcute eforturi raţionale pentru 
minimizarea potenţialului de risc când magnitudinea actuală a riscului este necunoscută. 
Principiul a fost propus de Prof. Granger Morgan de la Carnegie Mellon University în 1989, 
în contextul siguranţei privind radiaţia electromagnetică (în particular, câmpurile produse de 
liniile de forţă). 

Un raport redactat către Biroul pentru Evaluarea Tehnologiei a Congresului US descrie 
evitarea prudentă în cazul câmpurilor linilor de forţă (JT şi IT) ca fiind: 

- "căutarea sistematică de strategii care pot ţine departe oamenii de câmpurile de 60 Hz 
(50 Hz în România) provenind de la toate sursele, dar adoptarea numai a acelora care par a fi 
investiţii "prudente" în raport cu costul lor şi cu nivelul curent al cunoaşterii ştiinţifice privind 
riscul posibil."  

Principiul a fost adoptat din 1990 până astăzi, într-un număr de ţări, de exemplu Suedia, 
Danemarca, Norvegia, Australia (din 1991 de catre Energy Supply Association of Australia- 
ESAA care este autoritatea naţională pentru companiile de electricitate din Australia) şi Noua 
Zeelandă. Deşi încă neadoptat de orice organism care reglementează la nivel naţional în USA, 
principiul a fost utilizat într-o anumită formă de un număr de organisme locale, de exemplu 
Comisiile Publice pentru utilităţi din California, Colorado, Connecticut şi Hawaii. Comisia 
Publică a statului Colorado afirmă: 
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"Utilitatea (obiectivul, echipamentul) va include conceptul de evitare prudentă privind 
planificarea, amplasarea, construirea şi operarea facilităţilor de transmisiuni. Evitarea 
prudentă va însemna efortul de a obţine un echilibru raţional între efectele potenţiale ale 
expunerii la câmpuri magnetice asupra sănătăţii şi costul impactului scăderii unei asemenea 
expuneri, prin a face paşi în a reduce expunerea la costuri acceptabile sau mici. Astfel de paşi 
vor include, dar nu sunt limitaţi, următoarele: 

1) alternative de proiectare considerând aranjamentul spaţial al fazelor (fazării) 
conductorilor;  

2) traseul reţelelor pentru a limita expunerile în zonele cu populaţie concentrată şi 
facilităţi de grup cum sunt şcolile şi spitalele;  

3) instalarea de structuri mai înalte;  
4) lărgirea geometriei ciruitelor de transport şi a coridoarelor de siguranţă, (fig 1, 2);  
5) îngroparea liniilor de tensiune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 - Câmpul electric produs de o linie 
electrică aeriană de 420 kV cu simplu circuit (la 
0,5 m de la sol) în care: CE variaţia câmpului 
electric, NA – nivelul admisibil pentru 
perturbaţii radio PR şi zgomote audibile ZA. 

Fig. 1 – Câmpul electric produs de o 
linie electrică aeriană de 380 kV cu 
dublu circuit (valori măsurate în SUA, 
la 0,5 m de la sol) 
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Principiul de Evitare Prudentă este privit ca o alternativă mai bună decât alte abordări 
propuse în managementul riscului cum ar fi ALARA, pentru că face eforturi raţionale să 
reducă riscurile fără a crea un număr specific de norme care nu sunt susţinute de dovezi 
ştiinţifice evidente. 

Notă: Numele ALARA este un acronim pentru un important principiu în protecţia 
contra radiaţiilor care propune în engleză, expunerea în cadrul unei aplicaţii "As Low As 
Reasonably Achievable", care tradus înseamnă “cât mai puţin cu putinţă”. „Scopul este să se 
minimizeze riscul expunerii radioactive, compromis bine ilustrat în radiologie. Aplicaţiile 
medicale ale radiaţilor pot ajuta pacientul în obţinerea unui diagnostic medical, dar expunerea 
ar trebui să fie suficient de scurtă pentru a menţine scăzută probabilitatea statistică a 
cancerelor şi sarcoamelor (efecte stochastice), sau a induce efecte deterministe (ex. înroşirea 
pielii sau cataracte).” 

Această tactică se bazează pe principiul potrivit căruia expunerea la orice cantitate de 
radiaţie, nu contează cât este de mică, poate creşte şansa manifestării efectelor biologice 
negative, cum sunt cancerul. Se bazează de asemenea pe principiul potrivit căruia 
probabilitatea manifestării efectelor negative ale expunerii la radiaţie creşte cumulativ cu 
durata de viaţă a dozei. Poate mai puţin aplicabile radiaţiilor neionizante din 
electromagnetism, menţionăm că sunt patru criterii majore care ar trebui monitorizate când se 
exercită principiul de management al riscului ALARA: 

* ecranarea – utilizarea barierei potrivite pentru a bloca radiaţia ionizantă/ neionizantă.  
* timpul – petrecerea a cât mai puţin timp posibil în câmpul de radiaţie.  
* distanţa – poziţionarea cât mai departe cu putinţă de sursele şi câmpurile radioactive/ 

electromagnetice.  
* cantitatea – folosirea cât mai puţin posibil material radioactiv.  
b. Din 12 iulie 1999, apare operativă în Europa Recomandarea Consiliului Uniunii 

Europene 1999/519/EC privind reducerea expunerii publicului la câmpuri EMG (0-300GHz), 
ca un instrument pseudo legislativ (nu este obligatorie aplicarea acestor măsuri propuse dar 
este recomandabil să se aibă în vedere propunerile consiliului). Considerăm acest document 
pentru specialiştii (instalaţii electrice, automatizări, electrotehnică şi electronică aplicată în 
domotică) care îşi aduc aportul în domeniul asigurării utilităţilor şi condiţiilor de confort în 
spaţiul construcţiilor de locuinţe, social culturale şi industriale, un cadru suport extrem de 
favorabil (recomandări, anexe cu Definiţii I, Restricţii de bază II, Nivele de referinţă III, etc.) 
cercetării fenomenului expunerii publicului la câmpuri EMG în domeniul de frecvenţe 0-
300GHz, cu deciderea adoptării unor măsuri adecvate de prevenire, evitare, remediere în 
condiţiile specifice de funcţionare ale SEN din România şi a altor categorii de echipamente de 
deservire implicate. 

Notă: „În absenţa la nivel naţional a unor norme legale specifice privind expunerea 
publicului la câmpul electromagnetic generat de diferite surse ?14? prin intermediul 
articolului de faţă invităm colegii din domeniu la lansarea unei campanii de informare printre 
specialişti privind gradul de implicare şi cunoaştere a efectelor nocive posibile ale câmpurilor 
electromagnetice, soluţii posibile, sugestii normative şi legislative.  

Astfel de dezvoltări de servicii şi atitudini în sensul de mai sus, relevate şi prin studiul, 
însă active şi astăzi, mai pot fi menţionate:  

- apare tot dinspre SUA şi Canada şi se dezvoltă conceptul de Bază a igienei 
electromagnetice (Basis of Electromagnetic Hygiene), specific dezvoltate de cercetători 
canadieni ?2?. Se practică normarea intensităţii admisibile a câmpurilor electromagnetice, 
pentru activităţi industriale şi pentru locuinţe, în centre urbane sau rurale. Această diferenţiere 
este necesară deoarece timpul de expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială 
şi în spaţiul de locuit. În multe ţări sunt elaborate tabele, prin care se determină valorile 
admisibile în funcţie de timpul de expunere. 
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- au apărut firme private care asigură servicii de supraveghere calificată în urmărirea 
câmpurilor de radiaţie EMG, în zone semnalate ca potenţial periculoase; 

- au apărut în conlucrarea cu cetăţeanul chestionare de informare - educare şi cele 
pentru remedierea în amplasamentul clădirii sau în interior a deficienţelor de poziţionare sau 
execuţie a instalaţiilor sau echipamentelor care încarcă peste limitele admise spaţiul unde sunt 
utilizate. Iată câteva dintre întrebările – recomandările către populaţie în Marea Britanie: 

a1. „Există linii ale instalaţiilor electrice de tensiune de orice fel în apropierea locuinţei 
? Identificaţi-le! 

a2. Există substaţii electrice în apropierea casei ? 
a3. Dacă locuiţi într-un bloc de apartamente aflaţi unde se găsesc coloana principală şi 

branşamentul. 
Poziţionaţi paturile cât mai departe posibil de el.  
a4. Scrieţi secţiei locale REC (Regional Electricity Companies) şi întrebaţii despre 

cablurile îngropate în jurul casei în care locuiţi. De asemenea cereţi şi un plan mai general 
despre cablurile montate în zonă.  

a5. Trimiteţi o copie după aceste planuri unui serviciu specializat în urmărirea 
câmpurilor EMG, pentru a analiza şi aprecia situaţia în care vă găsiţi. 

 a6. Asiguraţi-vă că aţi amplasat paturile departe de orice sursă de echipament electric, 
inclusiv echipament de cealaltă parte a peretelui, în camera vecină. 

a7. Puneţi ceasurile electronice deşteptătoare la cel puţin 1 m de poziţia în care dormiţi. 
a8. Poziţionaţi paturile la cel puţin 1,5 m de aparatele de încălzit electric cu acumulare, 

atunci când este posibil. 
a9. Nu folosiţi sau conectaţi adaptoarele de c.a (care înlocuiesc bateriile) pentru diverse 

aparate (ex. radio-casetofoane, etc ) în apropierea patului. 
a10. Lămpile mici de veghe (fig.1a, b), utilizate în special în camera copiilor, dacă nu 

sunt fluorescente, nu emit câmpuri magnetice semnificative ci doar un câmp electric mic, care 
scade la nivele şi mai mici, la cca.10 cm. Nu se pun în apropierea capului. 

 
Fig.1 a.  Fig.1 b. 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1a, b – lampă fluorescentă de veghe, 220 V, 3W, conectată la reţea prin circuitul de 
priză. 

 
a11. Nu folosiţi toată noaptea pături electrice care se aşează deasupra aşternutului (over 

blankets) în timp ce sunteţi în pat. Ele sunt proiectate să fie utilizate toată noaptea, dar 
folosesc curenţi ridicaţi (A) pentru a funcţiona cu tensiune scăzută. Ca urmare generează 
nivele destul de ridicate de câmpuri EMG în corpul oricui este aşezat sub ele.  

a12. Spre deosebire de acestea păturile şi pernele electrice ce se aşează sub aşternut 
(under blankets) nu sunt proiectate să poată fi utilizate când consumatorii sunt aşezaţi pe ele. 
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Oricum asiguraţi-vă ca nu v-aţi aşezat pe una din ele sau şi mai sigur deconectaşi-le înainte de 
culcare. Dacă totuşi nu doriţi să le deconectaţi, asiguraţi-vă că, instalaţia electrică a casei este 
în bună funcţionare, iar cablul maro al păturii este conectat la circuitul de împământare prin 
fişa de conectare. Aceste măsuri sunt necesare pentru a nu rămâne un câmp electric de 250 
V/m ataşat inevitabil de pătura dvs. chiar atunci când ea este întreruptă de la comutator, dar a 
rămas în priză.” 

Notă: In România de mai bine de 10 ani sunt comercializate aceste tipuri de pături sau 
perne electrice şi sunt practic inexistente instrucţiunile mai sus menţionate de evitare a 
acumulărilor de lungă durată a efectelor negative ale câmpurilor EMG, produse inevitabil prin 
utilizarea lor îndelungată. 

a13. „Dacă sunteţi utilizatorul unui computer cu un tip normal de monitor (şi nu al 
unuia de tip LCD – Liquid Crystal Display – furnizează afişaje cu cristale lichide; acestea au 
ecrane plate cu strălucire redusă şi consum mic de putere (5W) faţă de 100W ai unui monitor 
obişnuit) asiguraţi-vă că el este conform unui standard cum ar fi spre ex. SWEDAC MPR II, 
fiind una dintre normele cele mai severe. Multe monitoare vechi (la toate tipurile de 
computere) emit câmpuri de multe ori peste nivelele permise de acest standard. Credem că 
este extrem de important dacă permiteţi copiilor să utilizeze calculatorul mai mult de o 
jumătate de oră. Ei stau frecvent foarte aproape de ecran.” 

Notă: Este importantă specificaţia în mod special pentru utilizatorul român, deoarece în 
România achiziţionarea unui calculator PC pentru uz casnic personal sau chiar instituţional, 
reprezintă încă un efort financiar semnificativ. De aici căutarea de produse vechi, cu preţ mai 
scăzut sau înlocuirea cu greu a produselor anterior cumpărate pentru achiziţionarea unui tip 
LCD (încă scumpe chiar în SUA sau Europa, de ordinul a câteva mii de dolari în 1998, câteva 
sute astăzi) sau cele mai noi cu eticheta LED (Low Emission Display), încă neajunse la un 
preţ suficient de scăzut pentru accesul larg. Tendinţa actuală este de proiectare a monitoarelor 
ecologice ceea ce înseamnă minimizarea expunerii utilizatorului la efectele negative 
potenţiale ale câmpurilor EMG.  

a14. Pe aparatele de măsură provenite din SUA, Canada şi unele ţări europene se 
menţionează alături de instrucţiunile de utilizare şi câteva recomandări despre practicarea 
principiului de Evitare prudentă.  

 
Concluzii 
 
Într-un singur articol nu se pot atinge toate aspectele şi problemele practice ridicate de 

acest subiect. 
Demersul articolului de faţă este de a face:  
1. – distincţia, între două aspecte ale problemei ambele numite în materialele 

documentare drept „poluare electromagnetică”, şi anume: 
1.1 – Poluarea electromagnetică a mediului asupra modului de funcţionare a aparaturii 

de automatizare, studiată în special în cadrul realizării condiţiei de compatibilitate 
electromagnetică CEM. Prin îndeplinirea acestei condiţii din proiectarea unor echipamente de 
automatizare de înaltă fiabilitate, se înţelege particularitatea unui echipament, sau a unui 
sistem în ansamblu, de a funcţiona în condiţiile unui mediu poluat electromagnetic, fără a fi 
perturbate intolerabil funcţiile acestuia. 

Interferenţa electromagnetică este deseori definită ca o poluare electromagnetică, la fel 
de periculoasă ca poluarea aerului sau a apei în mediul ambiant. În cele mai multe cazuri este 
exclusiv luat în discuţie efectul ei asupra performanţelor de funcţionare a aparatului, 
echipamentului, fără a se specifica şi efectul asupra operatorului uman (ex. multiple de 
produse electrocasnice, lămpile fluorescente, etc). Datorită apariţiei a numeroase surse 
poluante, problema CEM este deosebit de actuală, existând instituţii de specialitate care se 
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ocupă cu elaborarea de standarde şi recomandări în acest domeniu. Prin aceste standarde se 
stabileşte nivelul acceptabil de interferenţa (de susceptibilitate) electromagnetică pentru 
diferite surse poluante şi diverse echipamente influenţate prin poluare electromagnetica.  

1.2. Poluarea electromagnetică a mediului asupra operatorului uman (ocupaţional sau 
rezidenţial), domeniu detaliat sumar în acest articolul. Principala acţiune a câmpurilor 
electromagnetice asupra organismului uman (în rolul său de a conduce un proces tehnologic 
sau ca simplu locuitor rezidenţial) constă în agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor 
cardiace, vasculare, neurologice şi psihice. Această influenţă, care depinde de intensitatea 
acestor câmpuri şi de durata de expunere, este în continuă creştere datorită măririi numărului 
de surse poluante cu câmpuri electromagnetice.  

2 - de a semnala zona de interes şi atitudine pentru specialiştii din domeniul instalaţiilor 
pentru construcţii, pentru a asigura procedural legătura şi interfaţa de comunicare cu publicul 
în relaţia sa de consumator al serviciilor care asigură confortul electric şi de locuitor al 
spaţiilor publice sau rezidenţiale.  

3 – de a susţine alinierea şi integrarea României la atitudinea generală acum a ţărilor 
comunitare de a avea organisme active în acest domeniu, cu participare internaţională. 

 
La Recherche de la Pollution Electromagnetique de l’Environnement et son cadre 

officiel dans le Domaine des installations pour constructions  
 
Résumé:  
 
Basé sur les conclusions d’une étude réalisée ? INCERC Iasi pendant 1996-1998 et sur 

d`autres documents plus récents, l’auteur suggere: 
 
1. de considérer l’importance du probleme concernant l’expose sur les champs 

électromagnétiques et du management des facteurs de risque.  
2. d’établir le domaine de travail pour les techniciens en constructions pour assurer 

l’interface de communication et des procédures avec le publique qui utilise les services de 
confort électrique et qui est aussi le résident de l’espace construit. 

3. de soutenir l’intégration de la Roumanie dans l’attitude générale des pays de l’UE 
d’avoir des organismes actifs ? participation internationale dans ce domaine. 

Approach of the Electromagnetic Pollution of the Environment Research and its Legal 
Framework for the Building installation Domain 

 
Abstract 
 
Based on the conclusions of the results of a theoretical study made at INCERC Iasi, 

between 1996-1998 and actual issues, the paper suggests: 
1. to consider seriously the risk management factors concerning the occupational and 

residential exposure of people to EM fields.  
2. to establish the work area for the building specialists to provide the communication 

and proceedings interface to the wide public as electrical comfort services consumer and 
resident of the built spaces. 

3. to support the integration of Romania to the general attitude of the European 
Community countries to have active organisms with international participation in this 
domain. 
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CE S-AR MAI PUTEA SPUNE DESPRE ILUMINATUL 
FLUORESCENT? 

 
 

 Cerc. şt. III  ing. Alina COBZARU – INCERC Filiala Iaşi 
 e-mail: alinacobzaru@yahoo.com

 

What could be more to say about the fluorescent lightning? 
 

Abstract   
 
Because in Romania it is not quite published the fact that the fluorescent lights are high 

magnetic and electric field sources, the paper suggests, based on the readings made on 
different fluorescent type of lamps (internal or other types of external products) that we 
technically should consider: 

a. to introduce the EM Fields values criteria  in evaluating the technical features of all 
fluorescent products on the market, as fields sources that can not be ignored; 

b. to introduce the indication that all these products on the market to have on the 
commercial labels or in the Technical Agreements or Instructions documents the mention of 
their EM Field magnitude and the indication for the appropriate safe distance (i.e. min./max. 
distances) to be installed in the rooms; 

c. to introduce these indications in the lighting design conditions. 
  

Din perspectiva expunerii habituale la câmpuri electromagnetice în spaţii rezidenţiale şi 
profesionale, lucrarea de faţă şi-a propus să aducă în discuţie un aspect tehnic relativ 
contradictoriu, puţin publicat şi aproape de loc considerat în practică: 

 1. unii producători de aparate de măsură pentru câmp electromagnetic (field metre), în 
sensul conceptului de "evitare prudentă", în instrucţiunile de utilizare ale aparatelor, 
menţionează la mari surse de câmp magnetic, care pot afecta utilizatorul  -   

a. corpuri şi sisteme de iluminat în special fluorescente;   
b. emisiile din interiorul  panourilor comerciale luminoase;  
iar la mari surse de câmp electric corpuri şi sisteme de iluminat fluorescent; 
 2. producătorii de corpuri şi sisteme de iluminat fluorescent sau manualele pentru 

proiectarea instalaţiilor de iluminat electric, aproape în unanimitate nu menţionează pe nici o 
fişă tehnică de produs sau tabele cu date tehnice, la caracteristicile balasturilor pentru tuburi 
fluorescente, măcar informativ, valoarea câmpului magnetic şi a câmpului electric 
dezvoltat de ansamblul balasturilor şi de alcătuirea lămpilor sau panourilor luminoase;  

 3. normativul NP – I7 – 02, la cap. 7 - Condiţii pentru instalaţii din spaţii speciale, 
subcap. 7.12 - Instalaţii electrice pentru încăperi medicale şi spaţii anexe acestora, la pct. 
7.12.19. – Protecţia împotriva perturbaţiilor electromagnetice [3], menţionează că materialele 
şi echipamentele electrice care pot perturba funcţionarea aparatelor electromedicale sunt:  

 - transformatoarele, motoarele, tablourile de distribuţie; 
 - balasturile surselor fluorescente; 
Notă:  a. nu există şi recomandări privind gradul de perturbare asupra utilizatorului, 

(ex. distanţe minime / maxime de amplasare pentru reducerea acestor influenţe), în sensul de 
la pct. a.;  

 b. în practică, dacă s-ar cunoaşte cuantumul de câmp magnetic şi câmp electric 
dezvoltat de ansamblul componentelor din alcătuirea lămpilor sau panourilor luminoase, 
pentru montarea lor câţi electricieni sau designeri de ambient ar considera acest lucru ? 
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 În contextul prezentat mai sus, ni s-a părut utilă prezentarea unei serii de valori 
experimentale obţinute prin măsurarea câmpului magnetic şi electric dezvoltat de 
ansamblul componentelor electrice din alcătuirea a două tipuri de lămpi fluorescente: 
tip FIDA-03 din producţia românească şi tipul MO-236, Ungaria. 
   

1.1. Determinări experimentale pe lampă fluorescentă FIDA - 03 

Foto 1 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Dimensiuni de gabarit  
şi poziţii puncte de măsură           

 
Măsurătorile s-au efectuat pe un model (foto 1) de lampă fluorescentă de joasă presiune 

tip FIDA-03; 240; Un:220V; 50 Hz; 0,43 A; cos φ = 0,5; tuburi LFA 2 x 40 W; tipul 
balastului BIF 40, schema de legare a tuburilor fluorescente la reţea – foto 2; 

dimensiuni geometrice: înălţime H - 126 cm, lăţime L - 18 cm,  grosime l - 13 cm  -  
fig. 1; 

 
Toate măsurătorile s-au efectuat in situ, pe orizontală şi pe verticală la diferite distanţe 

de mască, cu aparatele de măsură pe suport din plastic, fără atingerea sau prezenţa 
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operatorului. Este cunoscut faptul că măsurătorile sunt puternic influenţate de prezenţa 
operatorului, care perturbă repartiţia câmpului electromagnetic, fiind un obsatcol absorbant şi 
emisiv. Pe orizontală distanţele sunt la 10,  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm iar pe verticală 
poziţiile 1- 6, semnificative în raport cu geometria lămpii, poziţia bobinelor şi poziţia spaţială 
a corpului de iluminat în ansamblu.  

 
Foto 2 – Detalii schemă de legare a  tuburilor fluorescente la reţea  

 
A interesat caracterizarea distribuţiei emisivităţii electromagnetice a 

lămpii la diferite distanţe, cu o evaluare în primul rând cantitativă a 
intensităţii câmpurilor electric şi magnetic, în dreptul componentelor 
electrice. Din motive de spaţiu al lucrării şi un profil grafic similar cu al 
lămpii MO-236, Ungaria, prezentăm succint şi selectiv câteva dintre 
reperele cantitative semnificative în cazul lămpii FIDA -03. Pentru că in situ 
unde s-au efectuat măsurătorile, lampa este amplasată într-un hol de 
aşteptare, la 20 cm alăturat de un fotoliu, cu axul la 50 cm lateral de corpul 
lămpii, ne-au interesat şi valorile de câmp pe direcţia laterală. La nivelul 
fotoliului, pe direcţia principală în faţă (foto 1, fig.1), în dreptul poziţiei 2 
(la 40 cm de la baza lămpii şi la 85 cm de la pardoseală) câmpul electric 
este la 10 cm - 550 V/m, la 20 cm 110 V/m, 25 cm -50 V/m, la 30 cm – 20 
V/m, la 40 cm -12 V/m  iar la 50 cm - 5 V/m. 

Pe direcţia laterală, spre utilizator, într-un plan orizontal, tot în dreptul 
poziţiei 2 (aprox. în dreptul capului şi gâtului utilizatorului aşezat pe 
fotoliu), E variază de la 550 V/m la 10 cm, la 350, 150, 40, 20 V/m la 50 cm 
în axul fotoliului.  

Valorile maxime ale intensităţii câmpului magnetic B şi ale intensităţii 
câmpului electric E, în valoare efectivă sunt cele măsurate tot pe direcţia 
principală în faţă, în zonele din dreptul poziţiei balasturilor şi a circuitului 
de alimentare, în domenii apropiate valoric cu cele obţinute pentru lampa 
MO - 236.  

 
 
Diferenţa apare la distribuţia celor două componente ale câmpului care se concentrează 

în cazul lămpii FIDA-03, în zona centrală diminuând periferic, faţă de lampa MO-236 (fig. 3, 
5a, b) la care câmpul magnetic este intens pe capete, unde sunt grupate componentele 
electrice.  

 
Valorile intensităţii câmpului electric de-alungul tuburilor sunt realtiv mari, uniforme şi 

constante, însă mai scăzute datorită măştii din plastic, care ecranează o parte din el faţă de 
grătarele modelului MO. Ambele componente scad cu distanţa dar devin mai intense în 
apropierea operatorului uman, consecinţă a interferenţei, absorsorbţiei şi emisiei reciproce.  
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1.2. Determinări experimentale pe lampă fluorescentă tip MO -236, Ungaria 
 

      z 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3 - Lampa fluorescentă tip MO -236, Ungaria şi punctele de măsură 
 

Fig. 4 – Caracteristici geometrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice: Un:230V; 50 Hz; a = 1600mm; b = 1174mm; 2 x 36 W; 
Corpul lămpii este confecţionat din profile de aluminiu presat, vopsite cu praf de 

vopsea. Luminozitatea este asigurată prin existenţa unei oglinzi din aluminiu [12].  
Lămpile din familia MO se monteză numai orizontal.– detalii foto 3 şi fig. 4. 
Designul diferit al lampii MO 236 faţă de lampa FIDA 03, cu amplasarea bobinelor la 

capetele corpului de iluminat în loc de plasarea lor grupată spre centru (foto 2), determină o 
distribuţie diferită a câmpului electromagnetic.   

Măsurătorile s-au efectuat în aceleaşi condiţii ca la pct. 1.1, cu aceleaşi aparate de 
măsură: a. - TriField Meter, model 100XE, pentru măsurători de fineţe, cu trei scale de 
măsură, 3 sonde spaţiale încorporate, 3 axe de măsură. Precizia aparatului este de +/-20% 
pentru scala magnetic (mGauss), +/-30% pentru scala electric (V/m). 

b. Eletromagnetic field tester Model EMF – 200 A, pentru măsurători rapide, o singură 
axă de măsură, afişaj digital, domeniu - de la 0,1 la 199,9 mG. Precizia aparatului este de +/-4 
% rdg + 3d, pentru scala magnetic (mGauss) la 50/60 Hz. La depăşirea indicaţiei, ecranul 
arată 1. În cazul ambelor tipuri de lampi fluorescente, în dreptul balasturilor, ecranul acestui 
aparat a arătat 1, la distanţa de 1 cm. Din acest motiv valoarea s-a aproximat ca fiind 200 mG, 
în realitate fiind mai mare.      

1 cmPoz 1
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S-a efectuat citirea valorilor E şi B la 10, 20, 30 50, 80 cm şi 1m, la capetele şi în lungul 
corpului din 10 în 10 cm (fig. 3). 

Tabel nr. 1.2.1 - Valori măsurate ale intensităţii câmpului magnetic B (mGauss) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz.  

 
Tabel nr. 1.2.2 – Valori măsurate ale intensităţii câmpului electric E ( V/m ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5a, b - Repartiţia distribuţiei distribuţiei intensităţii câmpului electric E ( V/m ) şi intensităţii 
câmpului magnetic B (mGauss) pe lungimea corpului de iluminat (17 poziţii de măsură - pe axa x) şi 

7 poziţii pa axa y, de la 1…100 cm, (conf. schemă fig. 3) 

Poz. 
măs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

la 1-3 
cm 

>> 
1000 

>> 1000 (valori limitate de posibilităţile 
de măsură ale scalei aparatului)  >> 1000                       >> 1000   

la   
10 cm >1000 >> 1000 >> 1000                       >1000            >1000 

la   
20 cm 

100 -
160 550 – 650    800….. >1000              900 …. >1000 900 …. >1000            900… 1000  800   550    250 

la   
30 cm 

90 -
100 170  250    400      350      350       255     250    250 350………………….350    250     250    170  100      

la  
50 cm 70-80 85     110    150    160     160      160                       150      145   110     85    70 

la   
80 cm 25   30       40     50                  50                50 70          70                        70       40      30     25   

la   
1 m 10 15-20      20         15 - 25             15 -  25  15 - 25             15 -  25     20      10     10  12  

Notă: Valorile măsurate ale E sunt mai mari pe timp de ploaie sau foarte umed şi înnorat şi mai 
mici cu cca. 10-15% pe timp uscat şi foarte cald, temperaturi de 30-34 o C.  

măs 1 2 3 4 5  6      7 8      9    10    11 12 13 14 15 16 17 

la 1-3 
>>  >> >> >> >>  >> 

200* 
cm  80 11 7,5    7,5 6,5    6,5     6,5    6,5 6 11 105  200*200* 200* 200* 200*  
la  10  >120* >120* >120* >120* 22 6  4    3,5 2 - 3    2 - 3    2 - 3 2,5 -5 8,5-14 50 100 100 cm 
la  20  8-12 4-5 3,5    2,5 2,5    2,5     2,5    2,5 3,5 6,5 13-1520-25 20-25 20 25-40 35-50 25-35 cm 
la  30  4 2,5 2        2  1 - 2     1 -   2     2,5 3,5 4 4,5 5 -7** 4 -7 4 -6 10 15 7 cm 
la  50  2 2 2            1,4   2 2 2 2 cm 
la  80  0,4 0,4 0,4            0,4     0,3 0,3 cm 

0,4 0,4 0,4            0,2    0,3 0,3 la  1 m 0,3 

Notă: Valorile maxime ale intensităţii câmpului magnetic B, în valoare efectivă sunt cele măsurate în 
zonele S1 şi S2 din dreptul poziţiei balasturilor şi a circuitului de alimentare. 
* - valori limitate de posibilităţile de măsură ale scalei aparatului.  
** - domeniul de variaţie al B în aceleaşi puncte de măsură este influenţat de starea vremii şi variaţii ale 
tensiuni de la reţea. 
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Diagrama 5b - Valori măsurate ale 
intensităţii câmpului magnetic B  

 Notă: Valorile maxime ale B sunt cele din 
dreptul balasturilor.  

 
Datorită faptului că valorile intensităţii câmpului electric de-alungul tuburilor sunt 

realtiv uniforme şi constante, prezentăm selectiv valorile la capetele şi în centrul corporpului 
de iluminat. Scad cu distanţa şi devin foarte intense în apropierea operatorului uman, 
consecinţă a interferenţei, absorsorbţiei şi emisiei reciproce. Această observaţie întăreşte 
concluzia evidentă dintre influenţa directă pe care o exercită corpurile de iluminat 
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fluorescente montate în apropierea utilizatorului cum este cazul aplicaţiilor menţionate la 
concluzii.  

 
 1.3  Concluzii 
 
 1.3.1 - Pentru situarea într-un câmp de referinţă obiectiv, am ales pentru raportare 

câteva valori, privind ordinul de mărime a intensităţii câmpului magnetic B [14, 15]: 
Sursa: creierul uman, câmp măsurat la suprafaţa craniului – B ≈ 10 - 15  = 10 - 6 nT; 
Sursa: Terra, câmp măsurat la suprafaţă – B ≈ 10 - 4 T = 1 Gauss; 
Sursa: fir rectiliniu infinit, parcurs de un curent de intensitate I = 10 A, câmp măsurat la 

distanţa r = 2 cm de fir  – B = μo I / 2π r  = 10 - 4  T; 
Sursa: magnet permanent, câmp măsurat la câţiva cm -  B ≈ 0,1 la 1  T; 
Sursa: electromagnet cu bobinaj, câmp măsurat în interior - B ≈ 10 la 100 T 

 enunţat la categoria de câmpuri magnetice intense; 
Sursa în studiu: lampă fluorescentă, câmp maxim măsurat în dreptul balasturilor, la 

10 cm…50 cm – B ≈ 120 ….2 mGauss = 0,012….0,0002 T = 12 x 10 -3…2 x 10 - 4  T; 
În cazul lampilor fluorescente OMS dă valori limită numai pentru B (40-400 μT la 3 

cm, 0,5 – 2 μT la 30 cm, 0,02 – 0,25 μT la 1 m),  fără nici o menţiune asupra valorilor E, de 
altfel semnificative, greu de ignorat. Apreciază că la distanţa de 30 cm câmpul magneticce 
înconjoară cele mai multe aparate electrocasnice, este de mai mult de 100 ori mai scăzut decât 
valoarea limită de 100 μT la 50 Hz (83 μT la 60 Hz) pentru publicul general.    

 13.2 – Lămpile fluorescente sunt foarte utilizate în instituţii, fie din criterii privind 
costul iluminatului, fie estetice, fie de asigurare a unui grad sporit de iluminare artificială. 
Faptul că sunt foarte intense la 10-20 cm şi scad cu distanţa, încât la 50 cm valoarea B = 
2x10– 4 T este de aprox. 4 ori mai mare decât valoarea măsurată la suprafaţa craniului de B ≈ 
10 - 15 T, recomandă utilizarea lor la o distanţă minimă de 70 cm, cu unele riscuri şi în condiţii 
sigure la peste 1.20 m. Observaţia se adresează utilizării lămpilor fluorescente în scop 
decorativ şi pentru iluminat, spre exemplu în saloane de coafură situate în spaţii închiriate sau 
private din blocuri de locuinţe unde înălţimea aproape normată a plafonului este de 2,70 m. 
Montate în reţea de corpuri de iluminat sub o grindă de rezistenţă aparentă de 40 -50 cm şi în 
plafon fals (tipul de lămpi STT, STI [11], pentru tipul de montaje ascunse), s-a coborât 
distanţa de montaj şi implicit de emisie la 2,20 - 2,30 m. Dacă se scade înălţimea medie a 
unui lucrător bărbat (frizer) de aprox. 1,80 m, în picioare, distanţa care rămâne între creştetul 
capului şi sursele de iluminat care funcţionează permanent pe toată perioada schimbului de 
lucru, este de numai 40- 50 cm iar pentru femei de 50- 60 cm. Iar reţeaua de corpuri de 
iluminat asigură multiplicarea puterii corpurilor instalate şi a câmpurilor electromagnetice 
rezultante. 

 1.3.3 – un alt tip de aplicaţie practică la care se adresează observaţia de la pct.1.3.3 
este când pentru realizarea unui iluminat decorativ şi intim în sălile de aşteptare de la 
cabinetele private de notariat, medicale stomatologice sau de alte specialităţi, organizate în 
aceleaşi condiţii de apartamente de bloc, ca mai sus, funcţie de aranjarea spaţiului, holurile de 
aşteptare sunt de 2 x 2 m cu separări din fotolii, la care corpul de iluminat este în imediata 
apropiere a fotoliului (cazul lămpii FIDA din foto1, subcap. 1.1). Distanţa dintre lampă şi 
persona care aşteptă este de aprox. 30 - 40 cm. 

 1.3.4 – în tabelul nr. 1.2.2 sunt menţionate şi câteva valori măsurate în  proximitatea 
operatorului uman, care vin să întărească concluzia evidentă dintre influenţa directă pe care o 
exercită corpurile de iluminat fluorescente montate în apropierea utilizatorului cum este cazul 
aplicaţiilor menţionate la concluzii. Toate valorile sunt mai mari, decât cele măsurate în 
absenţa operatorului, dovedind o interacţiune evidentă greu de ecranat. Deasemeni funcţie de 
tipul responsiv la câmpuri EMG al organismului utilizatorilor, apare dificil de evaluat 
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cuantumul de câmp absorbit şi rata eliminării / descărcării lui de către organism în stări de 
boală şi stări de sănătate. Practic este un răspuns oscilatoriu de adaptare al al biocurenţilor 
proprii organismului, la condiţiile de emisie ale iluminatului fluorescent, în special în timpul 
lucrului.  

  1.3.5 – studiile de caz din această lucrare, propun cu necesitate evaluarea cantitativă şi 
calitativă a câmpului electromagnetic produs de ansamblul surselor fluorescente prin 
măsurători experimentale (referinţă pct. 7.12.19. – protecţia împotriva perturbaţiilor 
electromagnetice, din normativul NP – I7 - 02), ca fiind un factor de risc nu numai în 
perturbarea aparaturii elecromedicale ci un risc mare în apariţia afecţiunilor tip 
electrosensibilitate în spaţiul profesional şi rezidenţial [9, 10]  

 Rezultatele acestei evaluări, sunt utile în proiectarea şi ameliorarea soluţiilor care 
utilizează sisteme de iluminat fluorescent, în sensul  reducerii influenţei câmpurilor electrice 
şi magnetice destul de mari şi nerecomandabile la utilizarea pe termen lung a iluminatului 
fluorescent în special în încăperi rezidenţiale sau social culturale cu volum mic, la care 
amplasarea lămpilor este aproape de utilizatori. În acest caz criteriul preţului de cost al 
iluminatului nu mai poate fi un criteriu decisiv. Înlocuirea iluminatului fluorescent, în special 
al celor low emission cu iluminat cu lămpi cu incandescenţă, este aproape singura soluţie. 

Deasemenea este necesară reevaluarea expunerii profesionale necontrolate pentru cei 
din mediul urban, care lucrează în instituţii sau spaţii publice de deservire, puternic 
iluminate fluorescent şi cu activitate specifică care în plus utilizează aparatură de calcul şi 
supraveghere, de multiplicare, reţele interne de comunicare wireless, etc [9];  

 1.3.6 – în condiţiile de la pct. 1.3.3, 1.3.4., 1.3.6, ar fi necesar ca la livrare producătorii 
de corpuri fluorescente de iluminat, să deţină în fişele tehnice de produs la caracteristici 
tehnice şi valorile E şi B sau alte mărimi ce caracterizează obiectiv emisia electromagnetică a 
produsului, şi distanţele minime şi de siguranţă pentru utilizare. În prezent ele nu sunt luate în 
considerare ca fiind semnificative şi nu sunt menţionate în documentele tehnice ale 
produselor. La certificarea de conformitate sau la agrementarea tehnică a noilor sau mai 
vechilor modele de lămpi fluorescente este recomandabilă introducerea acestor caracteristici 
ca şi criterii privind “Siguranţa în exploatare” şi “Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi 
protecţia mediului”, conform cerinţelor esenţiale din Legea 10 / 1995, privind calitatea în 
construcţii, obligatoriu a fi menţinute pe întreaga durată de utilizare a produsului. 

 1.3.7 – introducerea unor indicaţii de tipul celor de la  pct. 1.3.2, 1.3.3., 1.3.5, în 
conţinutul normativelor de proiectare şi execuţie a instalaţlor electrice (ex. NP – I7 – 02, 
NP 061-02)  
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SITUATIA AUTORIZARII 
INGINERILOR DE INSTALATII ELECTRICE 

 
Prof. dr. ing. Constantin IONESCU – SIEAR 

e-mail: siear@siear.ro   
 
A. Situaţia actuală 
 
“Regulament pentru  autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi 

exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”. - Revizia 2 – Cod ANRE: 
55.1.207.0.01.22/12/05 aprobat prin ORDINUL nr.55 din 22.12.2005 este unicul regulament 
care reglementează atestarea electricienilor şi aceasta numai pentru sistemul electroenergetic. 

In Capitolul II “Scop” la Art.3 se precizează că “Regulamentul stabileşte condiţiile de 
autorizare pentru electricienii care proiectează şi execută instalaţii electrice racordate la  
Sistemul Electroenergetic Naţional…” 

In Capitolul VII “Verificarea proiectelor şi lucrărilor de instalaţii electrice racordate 
la SEN” se arată la Art.10. Verificarea proiectelor de instalaţii electrice racordate la 
Sistemul Electroenergetic Naţional se face de către specialişti atestaţi de Ministerul 
Economiei şi Comerţului ca “Verificator de proiecte”… iar la Art.11 Verificarea instalaţiilor 
electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional se va face de către specialişti atestaţi 
de Ministerul Economiei şi Comerţului ca “Responsabil tehnic cu execuţia”… 

In Capitolul VIII “Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare şi 
execuţie a instalaţiilor electrice” la Art.12 (1) “Atestarea electricienilor care desfăşoară 
activităţi de proiectare/executare a instalaţiilor electrice racordate la SEN, se realizează de 
către Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile Regulamentului” 

 
La Art.13 (1), (2) se arată că autorizările sunt de: 
 
tip A – pentru proiectarea instalaţiilor electrice   
tip.B - pentru executarea instalaţiilor electrice  
 
Pentru fiecare tip de autorizaţie tip A şi B sunt prevăzute câte patru grupe de 

competenţe: gradul I, gradul II, gradul III şi gradul IV. 
La Art.14 sunt date  tipurile şi gradele. 
In Capitolul IX sunt date condiţiile de autorizare pentru proiectare şi executare de 

instalaţii electrice 
 
B. Comentarii 
 
1. Proiectantii de sisteme energetice sunt absolventi ai facultatilor de Energetica 
Un regulament elaborat chiar de ANRE nu poate limita competentele absolventului de 

facultate . Regulamentul poate stabili conditiile de autorizare a executantilor de lucrari din 
SEN de la muncitor, maistru pana la inginer (sef echipa, sef lot,…), dat fiind importanta si 
pericolul unor astfel de lucrari pentru societate. 

2. Verificatorii de proiecte atestati de Ministerul Economiei si Comertului, prin propriul 
statut, sunt verificatori de proiecte tehnologice. Instalatiile electrice aferente unor 
echipamente, instalatii tehnologice de sine statatoare etc. Instalatiile electrice racordate la 
SEN sau la alte surse proprii sunt verificate de verificatori atestati de MTCT conform Legii 
nr.10 din 1995 privind calitatea lucrarilor din  constructii in conditiile Regulamentului de 
verificare aprobat prin HG nr.925 din 1995. In nici un caz , proiectele de instalatii electrice 
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aferente constructiilor nu pot fi verificate de Verificatori de proiecte pentru instalatii electrice 
tehnologice atestati de MEC 

3. Autoritatea competenta nu poate autoriza decat atestarea electricienilor care executa  
sau proiecteaza lucrarile la SEN , in amonte de punctul de masurare. 

 
C. Propuneri 

 
1. Instalaţiile care asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din 

construcţii cuprind: 
1.1 Instalaţiile de la sursă, transport, branşament, până la punctul de măsurare inclusiv 

(partea din amonte de contor) 
1.2 Instalaţiile care cuprind alimentarea cu energie electrică, distribuţia, racordarea 

receptoarelor (partea din aval de contor). 
Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR) a elaborate un regulament pentru 

“Autorizarea specialiştilor din instalaţii” regulament care se referă la instalaţiile din 
construcţii. La elaborarea  capitolului de autorizare a electricienilor a participat şi Societatea 
de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (SIEAR). 

Acest regulament a fost publicat în revista “Tribuna Construcţiilor” nr. 41(291), pag. 
10-11, Ed. ARTECNO, Bucureşti, 2004 şi în  revista “Instalatorul” nr.5, pag.58-66, Ed. 
ARTECNO, Bucureşti, 2005. 

Precizăm că acest regulament se referă la instalaţiile  aferente construcţiilor, instalaţii 
care întotdeauna au fost proiectare, executate şi exploatate de specialiştii din construcţii. 

Mai precizăm că în prezent verificările de proiecte şi expertiza proiectelor se efectuează 
de Verificatorii de  proiecte şi Experţii tehnici atestaţi de MTCT. Ca observaţie în acest sens, 
precizăm că avem sesizări că Verificatorii de proiecte atestaţi  pentru instalaţii tehnologice de 
MEC intervin la primării pentru verificarea de proiecte de instalaţii electrice din construcţii. 
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UN NOU MOD DE A PRIVI AUTOMATIZAREA INSTALAŢIILOR 
DINTR-O CLĂDIRE 

 
Prof. dr. ing. Constantin IONESCU - UTCB 

e-mail: cionescu@instal.utcb.ro  
 
Ca urmare a dezvoltarii tehnologiei in domeniul electronic in special in cel al 

microprocesoarelor incepe sa fie tot mai economica utilizarea in automatizari a controlerelor 
decat a automatelor programabile 

 
Due to the developement of the electronic components field, mainly of the 

microprocesors, the application in automation of the controllers in detriment to the PLC's 
starts to become more profitable. 

 
Avand in vedere ca pe masura trecerii timpului se pune tot mai accentuat problema 

economisirii de energie in toate domeniile de activitate si ca pe aceasta linie a fost promulgata 
si Legea nr.372/2005 referitoare la performanta energetica a cladirilor s-au creat conditiile 
pentru a se actiona si in acest domeniu in sensul reabilitarii termice a clădirilor respectiv a 
utilizarii eficiente a energiei. 

Studii efectuate asupra pierderilor de căldură (energie termică) ale unei locuinţe au 
arătat că prin ferestre se pierde 40%, prin pereţi 26%, prin acoperiş 24% şi prin pardoseală 
9%. Prin reabilitarea termică a clădirii se înţelege anveloparea (învelirea) clădirii şi 
apartamentelor cu materiale care să nu permită pierderi de căldură mare. Practic aceasta 
constă în: termoizolarea pereţilor exteriori, terasei, subsolului, tavanului holului de intrare a 
blocului cu plăci de polistiren expandat, transformarea acoperişului tip terasă  în acoperiş tip 
şarpantă, înlocuirea uşilor de acces în blocul de locuinţe cu tâmplărie  cu geam termopan 
(termoizolator clar), înlocuirea ferestrelor exterioare, a uşilor de acces la balcon cu tâmplărie 
cu geam termopan, montarea de obloane la ferestre, izolarea ţevilor din subsol, inlocuirea 
corpurilor de încălzire sau spălarea chimică, montarea repartitoarelor de costuri la corpurile 
de încălzire şi înlocuirea robinetelor de la corpurile de încălzire cu robinete termostate. 
Realizarea reabilitării termice conduce la creşterea  temperaturii în locuinţe cu aproximativ 4 

grade Celsius, respectiv la reducerea consumului de energie termică  care conduce la o 
reducere a costurilor pentru încălzire cu 15 - 20%. Investitia se poate recupera în 7-9 ani.  

Utilizarea eficienta a energiei implica pe langa reabilitarea termica si automatizarea 
instalaţiilor din clădire ( automatizarea instalaţiilor de apă, de încălzire, de ventilare şi 
climatizare, a staţiei de pompare – hidrofor, a centralei termice, a instalaţiei frigorifice, a 
instalaţiei de alarmare incendii, a instalaţiei de antiefracţie, a instalaţiei de control acces, a 
instalaţiei de iluminat şi a instalaţiilor electrice). 

Se pune problema ca funcţionarea acestor instalaţii să se facă într-o interdependenţă 
care să conducă pe total clădire la economie de energie în condiţii de confort impuse. 

Aceasta revine la a alege ca criteriu de optimizat a funcţionării instalaţiilor dintr-o 
clădire (în condiţii de confort impuse), economia de energie respectiv eficienţa energetică. 

Din /1/ rezultă că realizarea automatizării instalaţiilor dintr-o clădire (sistemelor de 
automatizare) cu elemente specifice Building Management Systems – BMS – se obţin 
economii considerabile. 

În situaţia actuală se impune stabilirea unei metode, respectiv a unui algoritm care să 
determine o anumită configuraţie, interdependenta a funcţionării instalaţiilor care să conducă 
la un consum minim de energie. 
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Pentru a ajunge la această situaţie cu sistemele actuale de automatizare specializate 
pentru diferiţi parametri şi tipuri de instalaţii (de exemplu regulatoare directe de 
temperatură...) este imposibil de realizat această configuraţie de interdependenţă. 

Este evidentă necesitatea unei interfeţe între elementele de automatizare de câmp 
(traductoare, servomotoare, robinete, clapete de reglare, jaluzele, tije) şi regulatoare. 

Tehnologia actuală care utilizează controlere, traductoare şi elemente de execuţie cu 
interfeţe compatibile între ele şi care are rezolvată problema reţelei de comunicaţii (LonWork, 
EIB – European Installation Bus şi BACNet – Building Automation Control Network) poate 
constitui baza unui studiu care să conducă la utilizarea eficientă a energiei într-o clădire /2/.  

Acest mod de a privi automatizarea unei clădiri, presupune ca  element de automatizare 
central – controlerul, ca in figura 1 

Controlerul este un element de automatizare ce poate îndeplini funcţiile de 
supraveghere, comandă, reglare. Este un element de automatizare de tip Digital Direct 
Control – DDC (comandă numerică directă). 

Din punct de vedere constructiv, controlerul conţine un microprocesor cu sistem de 
operare stocat într-o memorie de tip EPROM şi o memorie de tip EEPROM sau flash 
EPROM pentru stocarea datelor şi a programelor. Controlerul conţine un ceas intern (timer) 
cu o baterie de back-up care asigura menţinerea în stare funcţională pe timp de minim 30 de 
zile.  

Controlerul este destinat să interconecteze intrările / ieşirile (I/0) respectiv punctele 
sistemului, precum şi punctele auxiliare specificate. Aplicatiile vor fi configurate cu intrări 
şi ieşiri analogice respectiv digitale şi totalizatoare astfel încât logica de control sa fie 
rezidentă într-un singur microprocesor pentru a se obţine o bucla de control locală. 
Aplicatiile sunt modulare şi configurate în aşa fel încât să îndeplinească cerinţele necesare 
inclusiv rezervele specificate. Ieşirile analogice au o discretizare fină, care trebuie sa fie de 
minim 1% din gama de reglare a elementului de execuţie controlat. Fiecare controler 
trebuie să fie prevăzut cu o interfaţă de operare MMI (Man/Machine Interface Server 
– MMI Server) care realizează legătura dintre utilizator şi sistemul de comunicare. 

Controlerul este prevazut cu LED-uri care indica în permanenţă prezenţa alimentării 
şi starea de funcţionare. Modulele I/O ale controlerului au de asemenea LED-uri care 
indica starea pentru fiecare intrare / ieşire în parte. Fiecare ieşire este prevăzută cu un 
comutator (switch) on-off-auto sau deschis-închis-auto. 

Referitor la programele de timp şi cerinţele soft, fiecare controler trebuie să poată 
stoca şi utiliza până la 20 de programe de timp diferite (TP). Fiecare TP trebuie să conţină 
programe zilnice, săptămânale şi anuale inclusiv funcţia temporară "ASTĂZI". Programele 
zilnice trebuie definite pentru zile de tip diferit cum ar fi zile de muncă scurte, de 
sărbătoare, weekend, etc. Fiecare program zilnic trebuie să realizeze o listă de comenzi 
care să acţioneze asupra punctelor respectiv elementelor selectate din sistem folosind un 
program de timp prestabilit. Programele de timp săptămânale vor folosi un set de programe 
zilnice definit pentru fiecare zi a săptămânii. Programul de timp anual va cuprinde o selecţie 
de 52 de programe săptămânale. Selectarea unei date din programul anual trebuie să 
permită modificarea programului zilnic cuprins în programul săptămânal (cum ar fi 
schimbarea datei de 25 decembrie din zi lucrătoare în zi de sărbătoare). Softul de control va fi 
dedicat strict pentru a satisface cerinţele detaliate în "Secvenţa de Operare". Controlerul 
trebuie să fie programabil integral. Softul iniţial trebuie să fie modificabil integral, 
dependent de indicaţiile specifice de configurare ale beneficiarului. Mediul de programare 
trebuie să conţină facilităţi grafice şi o configurare grafică detaliată care să poată fi folosită 
ca documentaţie a sistemului. Strategiile de control trebuie să realizeze setpoint-uri stabile, 
proceduri de încărcare lentă a variabilelor şi moduri de funcţionare optime pentru a preveni 
variaţiile bruşte de presiune şi temperatură în timpul pornirii sau a perioadelor de tranzitie. 
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Privind managementul software, fiecare controler trebuie să includă o arhivă care să 
conţină cel puţin ultimele 200 de evenimente (modificări ale parametrilor - tranziţii digitale 
sau schimbarea valorilor variabilelor analogice) pentru un grup de puncte oarecare ale 
sistemului (minim 20). Se vor stoca data, ora, valoarea sau starea. Evenimentele care apar 
după umplerea arhivei se vor introduce în locul celor mai vechi, exceptând cazurile în care 
s-a prevăzut un modem, caz în care aceste evenimente se vor transmite modemului 
respectiv. Evenimentele trebuie să poată fi citite pe interfaţa de operare ca achiziţii de date 
pentru evaluarea performanţelor sistemului. Controlerul  trebuie să monitorizeze toate 
variabilele analogice şi digitale specificate, în condiţii anormale. Fiecare alarmă trebuie să 
aibă un timp de întârziere care va determina durata necesară (în secunde) pentru ca un punct 
aflat în stare anormală să fie considerat alarmă. Alarmele trebuie să poată fi afişate pe 
interfaţa de operare (MMI) sau transmise la dispecer în funcţie de importanţă. 

Comunicaţia controlerului cu dispeceratul trebuie să fie în conformitate cu caietul de 
sarcini pentru dispecerat. Comunicaţia cu dispeceratul trebuie realizată prin cablu cu 
două fire (standard de comunicaţie RS485). Viteza de comunicaţie va fi de cel puţin 
9600bps. Protocolul de comunicaţie va fi protocol proprietar, ModBus/J-Bus sau TCP/IP. 

Interfaţa de operare (MMI) se va prevedea şi folosi în cadrul tuturor aplicaţiilor. MMI-
ul trebuie montat pe panou şi trebuie să se poată conecta la controler prin port dedicat. MMI-
ul va conţine taste de comandă, de introducere date, de manevrare a cursorului şi un 
afişaj cu cristale lichide alfa-numeric. Accesul se va face din meniu în meniu, 
utilizându-se o structură de tip piramidal. Legătura MMI-ului cu panoul nu se va 
întrerupe de alte operaţii uzuale ale reţelei de comunicaţie, prevenindu-se în acest fel 
nerecepţionarea alarmelor sau întreruperea comenzilor lansate. MMI-ul trebuie instalat pe 
partea frontală a dulapului electric şi de automatizare. Utilizarea MMI-ului trebuie să 
respecte următoarele: 

• Conectarea MMI la controler trebuie să permită vizualizarea şi modificarea pe 
baza unei parole a informaţiilor şi parametrilor softului. Se vor prevedea două niveluri de 
acces pe baza unei parole. Primul nivel va permite operatorului să modifice, sa creeze şi 
respectiv să şteargă programe de timp (TP); al doilea nivel va permite operatorului să 
modifice descriptorii pentru punctele sistemului, să reseteze totalizatoarele, să modifice 
setpoint-urile şi parametrii, să regleze ceasul (timer-ul) intern şi să vizualizeze achiziţiile 
de date, respectiv alarmele. MMI-ul trebuie să aibă comenzi de scriere-citire pentru toate 
funcţiile legate de timer şi calendar intern, acces la punctele sistemului incluzând 
posibilitatea de afişare a achiziţiilor de date în modul grafic, setarea limitelor de alarmă şi a 
altor parametri, monitorizarea alarmelor incluzând data, ora şi timer intern. 

• Selectând PROGRAME DE TIMP din meniul principal al MMI-ului, trebuie să 
fie afişate programele de timp ale controlerului (cum ar fi ZONA DE ÎNCĂLZIRE EST, 
etc.). Selectând un program de timp oarecare (prin deplasarea barei de marcare) trebuie să 
fie afişate opţiunile pentru programul selectat pentru ASTĂZI, ZILNIC, 
SĂPTĂMÂNAL şi ANUAL. 

• Selectând ASTĂZI se va afişa programul de timp curent pentru zona selectată. 
Fiecare program de timp trebuie să afişeze timpii de pornire/oprire corelaţi cu comenzile 
date de program şi/sau valorile (în cazul în care s-au programat comenzi analogice). 

• Selectând programele de timp ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL sau ANUAL se vor 
afişa într-un mod similar opţiunile corespunzătoare acestor programe. 

• Selectând VALORI PROGRAM din meniul principal, se iniţiază un proces 
interactiv care permite selectarea oricărui punct al sistemului, selectarea modului de 
comandă manual sau automat, afişarea timpilor de funcţionare efectivă a echipamentului, 
selectarea unei achiziţii de date pentru orice punct aflat în urmărire, afişarea punctelor care 
au alarmele suprimate şi posibilitatea de reactivare a alarmelor respective. 
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• Selectând PARAMETRI din meniul principal, se va afişa o listă cu parametri 
controlerului (cum ar fi unităţi de alarmare, setări ale controlului efectiv, etc.) care pot fi 
afişate, respectiv operate. 

• Selectând ALARME din meniul principal, submeniul deschis va conţine patru 
opţiuni. Selectând MEMORARE ALARME se va afişa o listă a tuturor alarmelor din 
memorie şi ora declanşării. Selectând PUNCTE ÎN ALARMĂ submeniul deschis va conţine 
o listă cu toate punctele aflate în alarmă. Selectând ALARME CRITICE submeniul deschis 
va conţine o listă cu toate punctele critice aflate în alarmă. Selectând ALARME 
NECRITICE submeniul deschis va conţine o listă cu toate punctele care nu sunt critice, dar se 
află în stare de alarmă. 

• Selectând VALORI MEMORATE din meniul principal, submeniul deschis va 
conţine o listă a punctelor aflate în urmărire (achiziţie de date) având descriptori în limba 
română, permiţând selectarea valorilor/evenimentelor cu data şi ora pentru fiecare 
modificare a acestora. 

• Selectând CEASUL SISTEM din meniul principal se permite modificarea 
datei/orei şi introducerea unei date oarecare pentru schimbarea automată a orarului de vară 
respectiv iarnă.  

Schema electrică pentru o cladire dotata cu BMS si care are la baza utilizarea de 
controlere care pot îndeplini funcţiile de supraveghere, comandă şi reglare a   instalatiilor din 
cladire este de forma data in figura 1 si  care este  in legatura cu /3/ 

Ca urmare a dezvoltarii tehnologiei electronice in  /4/ se arata ca incepe sa fie mai 
economica utilizarea microprocesoarelor decat  a automatelor programabile. 
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 Fig.1  Schema electrica pentru o cladire dotata cu BMS si controlere 
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SISTEM INTERACTIV PENTRU SEMAFORIZAREA 

ECOLOGICĂ A INTRSECŢIILOR RUTIERE 
 

 

Conf. dr. ing. Călin CIUFUDEAN -  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
e-mail: calin@eed.usv.ro  

 

 

1. Introducere 
 
 Sistemul interactiv pentru pentru semaforizarea ecologică a intersecţiilor este un sistem 

automat destinat conducerii traficului rutier, capabil să controleze o intersecţie semaforizată şi 
să se „adapteze” în funcţie de trafic pentru a acorda prioritate maşinilor aflate pe sensul pe 
care se acumulează o cantitate mai mare de noxe provenite de la motoarele cu combustie. 
Acest sistem a fost realizat în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, respectiv în 
laboratorul de Sisteme Automate Discrete al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor.  

2. Suportul hardware al sistemului interactiv  de semaforizare ecologică 
 
Obiectivele trasate de acest proiect presupun realizarea unui mecanism de ecologizare a 

intersecţiior rutiere. Ideea de la care s-a plecat a fost aceea a detectării noxelor din intersecţie 
cu ajutorul unor senzori de gaze şi în funcţie de rezultatele transmise de aceşti senzori să se 
determine sensul de circulaţie pe care se află autovehicule care produc mai multe noxe şi 
încercarea menţinerii acestora un timp cât mai scurt în intersecţie prin micşorarea timpului de 
afişare a culorii roşii la semafor. Printre noxele aflate în componenţa gazelor de eşapament  
amintim dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile, compusi organici, metanul, etc. Aceste 
substanţe dăunează sănătăţii şi implementarea acestui sistem ar trebui să fie realizată în 
intersecţiile din vecinătatea unor şcoli, spitale, rezervaţii, etc.  

Senzorii utilizaţi în realizarea proiectului sunt senzori de CO2. Datele furnizate de 
senzor sunt transmise către unitatea de control a intersecţiei wireless cu ajutorul unui modul 
de emisie-recepţie, eliminând astfel inconvenientul folosirii cablurilor şi oferind libertate în 
alegerea locului de amplasare a senzorului. Modulul de emisie-recepţie este un kit de 
dezvoltare oferit de Microchip (Kitul de dezvoltare rfPIC Development Kit 1). Modelul rfPIC 
Development Kit 1 oferă inginerilor de proiectare o modalitate uşoară de evaluare a 
conexiunilor fără cablu de detectare şi control unidirecţionale, de mică putere, într-un 
domeniu mic, pentru aplicaţii incorporate de control pe baza microcontrolerului rfPIC12F675 
Flash, a transmiţătorului UHF RF şi a receptorului rfRXD0420. Este alcătuit din module 
transmiţătoare şi receptoare care suportă o modulaţie a amplitudinii de manipulare a 
transferului - Amplitude Shift Keying (ASK) - la 315 şi 433 MHz.  

 
2.1  Senzorul de gaz Figaro TGS4160 
 
Într-o definiţie succintă senzorul este un sistem destinat determinarii unor proprietăţi, 

cuprinzând atât traductorul, care transformă marimea de intrare în semnal electric util, cât şi 
circuite pentru adaptarea şi conversia semnalelor, şi eventual pentru prelucrarea şi evaluarea 
informaţiilor. Există foarte multe clasificări ale senzorilor şi traductoarelor: cu sau fără 
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contact, absoluţi sau incrementali (în funcţie de mărimea de intrare), analogici sau digitali (în 
funcţie de mărimea de ieşire) etc. Senzorii şi traductoarele sunt elemente tipice ale sistemelor 
de automatizare. De asemenea sunt utilizaţi şi în cazul cercetării, analizelor de laborator - 
senzorii şi traductoarele fiind incluse în lanţuri de măsurare complexe, care sunt conduse 
automat. Alegerea senzorilor şi traductoarelor trebuie facută ţinand cont de proprietatea de 
monitorizat, de domeniul în care variaza aceasta, de dimensiunile ce trebuie respectate sau de 
geometria sistemului, de condiţii speciale de mediu sau de lucru, de tipul mărimii de ieşire şi 
nu în ultimul rând de cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

În figura 1 se prezintă structura senzorului TGS4160. Senzorul are o componenţă hibidă 
dintre un element de detecţie a dioxidului de carbon şi un termistor intern. Elementul de 
detecţie a CO2 are în componenţă un ion pozitiv (Na+) sub forma unui electrolit solid aflat 
între doi electozi împreună cu un filament. Catodul (elementului de detectie) este alcătiut 
dintr-un bicarbonat de litiu şi aur, în timp ce anodul este alcătuit din aur. Baza senzorului este 
realizată din terephthalat de polietilenă consolidat cu fibră de sticlă. Învelişul intern este 
format dintr-un strat dublu cu 100 ochiuri de plasă inoxidabilă. Învelişul se fixează la baza 
senzorului cu un inel de alamă. Învelişul exterior este alcătuit din oţel inoxidabil. Spaţiul 
dintre învelişul exterior şi cel interior este umplut cu o substanţă absorbantă care are rolul de 
a reduce influenţa gazelor interferente. 

 
Principiul de funcţionare 
Atunci când senzorul este expus la un mediu ce conţine CO2, au loc următoarele reacţii 

electrochimice: 
 
Reacţia catodică:  2Li+ + CO2 + 1/2O2 + 2e- = 2LiCO3    

 (1) 
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Reacţia anodică:   2Na+ + 1/2O2 + 2e- = Na2O      2) 
Reacţia chimică completă:  

 
   Li2CO3 + 2Na+ = Na2O + 2Li+ + CO2      (3) 
 

Ca raspuns la reacţia electrochimică care are loc, o forţă electromotoare se va genera 
comform ecuaţiei lui Nernst: 
 
   EMF = Ec – (R x T) / (2F) ln(P(co2))    (4) 
 
Unde: 
P(co2) – presiunea parţială a CO2 
Ec – valoare constantă R – constantă de gaz 
T – temperature (K) F – constanta lui Faraday 
Monitorizând forţa elctromotoare care se generează între cei doi electrozi, se poate măsura 
concentraţia de CO2. 
 

2.2 Microcontrolerul rfPIC 12F675 
 
Este un microprocesor cu arhitectură RISC ce oferă  performanţe ridicate. Setul de 

instrucţiuni este format din 35 instrucţiuni. Toate instrucţiunile sunt executate într-un singur 
ciclu de ceas (200 ns), înafara ramificaţiilor care sunt executate în doi cicli. 

Viteze de operare: 
- oscilator intern (4 MHz) de mare precizie (± 1%), calibrat din fabrică; 
- 20 MHz pentru oscilator cu cuarţ sau intrare de ceas; 
- 4 MHz pentru oscilator extern RC sau oscilator cu cuarţ;  
- 200 ns pentru un ciclu instrucţiune. 
Microprocesorul dispune de capaciate de întreruperi, are o stivă hardware cu 8 nivele, 

diferite modalităţi de adresare a memoriei: adresare directă, adresare indirectă şi adresare 
relativă. Caracteristicile perifericelor: 

- memorie: 
 - 1024 x 14 cuvinte memorie de program de tip FLASH; 
- 64 x 8 octeţi memorie de date (SRAM); 
- 128 x 8 octeţi memorie de date tip EEPROM; 
- memoria FLASH suportă 100000 scrieri; 
- EEPROM-ul suportă 1000000 scrieri. 
- 6 pini de intrare/ieşire cu control individual de direcţie; 
- Comparator analogic cu 16 nivele de referinţă interne; 
- Convertor analog/digital cu rezoluţie de 10 biţi şi cu 4 canale de intrare programabile;  
- Timer0: temporizator/numărător pe 8 biţi; 
- Timer1: temporizator/numărător pe 16 biţi; 
- 5 µs timp de wake-up din modul SLEEP carcteristic unei tensiuni VDD = 3V. 
Transmiţătorul UHF cu modulare ASK/FSK prezintă următoarele caracteristici: 
- viteză de date pentru modularea ASK: 0 – 40 Kbps; 
- viteză de date pentru modularea FSK: 0 – 40 Kbps;  
- putere de ieşire: între +10 dBm şi -12 dBm în 4 trepte; 
- putere consumată pentru transmisie ajustabilă; 
- diferite frecvenţe de transmisie. 
Microcontrolerul rfPIC12F675 este capabil să transmită date modulate în amplitudine 

(ASK = Amplitude Shift Keying) sau modulate în frecvenţă (FSK = Frequency Shift Keying). 
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Transmiţătorul este un unul integrat pentru frecvenţă ultraînaltă cu modulare ASK/FSK 
şi este compus dintr-un oscilator cu cuarţ, o buclă de urmărire a frecvenţei, un amplificator de 
putere cu ieşire colector deschis şi logică de control a modului.  

Există trei reglaje pentru optimizarea performanţelor în cele mai utilizate game de 
frecvenţe. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structura internă a transmiţătorului este prezentată în figura 2. Un oscilator de tip 
Colpitts generează frecvenţa de referinţă. Oscilatorul controlat în tensiune converteşte 
tensiunea de pe pinul LF în frecvenţă. Această frecvenţă este împărţită la 32 şi comparată cu 
referinţa cuarţului. Dacă frecvenţa sau faza nu se potrivesc cu cea a referinţei, dispozitivul de 
încărcare corectează voltajul de pe pinul LF. Semnalul de ieşire al VCO (oscilator controlat în 
tensiune) este amplificat deasemenea de catre amplificatorul de putere (PA), a cărui singură 
ieşire finală alimentează antena utilizatorului. Componentele externe de care avem nevoie 
sunt un cristal de cuarţ care stabileşte frecvenţa de transmisie,  un condensator de filtrare pe 
alimentare, şi între două şi şapte componete adaptoare de impedanţă pentru a obţine maximul 
de putere de la antenă. Cele două semnale de control de la misrocontroler sunt conectate 
extern pentru flexibilitate maximă. 
 
 
 

 128



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

3. Prezentarea sistemului interactiv  de semaforizare ecologică 
 

Schema bloc a sistemului de semaforizare este prezentată în figura următoare: 

FIG. 3 – SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE ECOLOGICĂ 

 

După cum se obervă din figură sistemul este compus din mai multe module: 
• Modulul denumit Senzor Sx este compus din senzorul efectiv şi dintr-un circuit 

instrumental; 
• Modulul TX reprezintă modulul de transmisie şi are ca element principal 

microcontrolerul rfPIC 12F675 şi realizează conversia semnalului din analogic în digital şi  
transmiterea acestuia în ether; 

• Modulul RX reprezintă modulul de recepţie şi are ca element principal 
microcontrolerul rfRFD0420; 

• Un modul de adaptare pentru comunicaţie serială pentru interconectarea cu PC; 
• Unitatea de comandă şi control, realizată în jurul microcontrolerului PIC 16F648A, 

care este dispozitivul care comandă funcţionarea semaforului.  
• Module de alimentare. 
 
3.1. Principiul de funcţionare 
 
Senzorii amplasaţi în intersecţie în prezenţa dioxidului de carbon, provenit din gazele 

de eşapare a autovehiculelor, vor furniza la intrarea circuitului de condiţionare un curent care 
depinde de concentraţia de CO2 detectată. Circuitul de condiţionare este de fapt un 
amplificator instrumental ce conţine 3 amplificatoare operaţionale. Acesta preia semnalul de 
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la senzor şi îl prezintă amplificat la intrarea modulului de transmisie. Tot cu ajutorul 
circuitului de condiţionare se poate realiza o calibrare manuală a senzorilor. Modulul de 
transmie (PIC 12F675) conţine un convertor A/D care mai întâi face transforarea semnalul 
din analogic în digital. Apoi prelucrează datele pentru formatul de transmisie de radio şi le 
transmite. Datele transmise conţin în formatul lor: un număr serial şi o funcţie care ajută la 
identificarea senzorului, valoarea digitală a semnalului preluat de la senzor. Pentru a nu se 
suprapune semnalele la recepţie, fiecare emiţător are timpi diferiţi de transmisie, astfel aleşi 
încât suprapunerea semnalelor să aibă loc la un timp cât mai îndelungat. Modulul de recepţie 
mai întâi face recepţia datelor, apoi acesta la transmite unităţii de comandă şi control. 
Unitatea de comandă şi control se ocupă de decodificarea datelor, prelucrarea datelor, în 
funcţie de rezultatul obţinut controlul şi comanda semaforului şi interfaţarea cu PC-ul. 
Procesului de decodificarea a datelor  constă în identificarea senzorului şi a valorii transmise 
de acesta. Apoi aceste date sunt prelucrate şi în funcţie de rezultatul obţinut se operează 
asupra timpilor asociaţi culorilor roşu şi verde ai semaforului. Detalierea modului despre cum 
se iau deciziile în funcţie de valorile transmise de senzori se va face în următorul  capitol. 
Datorită faptului că unitatea de comandă a semaforului este de fapt un PIC şi că acesta are un 
număr limitat de conectori, asignaţi porturilor de ieşire s-a folosit o transmisie serială a 
datelor ce controlează aprinderea culorilor (protocolul folosit fiind I2C) şi cu ajutorul 
circuitului integrat PCF 8574 (care este un I2C bus expander) se realizează conversia datelor 
din modul serial în modul paralel. Circuitul ULN2003 conţine 7 tranzistoare în configuraţie 
Darlington, iar rolul său este de a amplifica valoarea semnalului de ieşire, furnizat de 
PCF8574, folosit pentru aprinderea LED-urilor. 

 
3.2. Prezentarea principiului de modificarea a timpilor semaforului 
 
Reglarea timpilor de funcţionare a semaforului se face în funcţie de valorile 

recepţionate de la senzori. În cazul lipsei acestor valori semaforul va funcţiona în regim 
normal, adică timpul alocat pentru culorea verde va fi egal cu timpul alocat  pentru culorea 
roşie (care este de 16 secunde pentru macheta experimentală realizată în laborator). Modul de 
reprezentare a timpului este prezentat în figura următoare: 
 
 
 
 

 

FIG.4 EXEMPLU DE TIMPI DE ARDERE A CULORILOR SEMAFORULUI  
 
În cazul în care valorile recpţionate de senzori au valori apropiate (diferenţa dintre 

valori luată în modul este mai mică ca 4), semaforul va funcţiona tot în regim normal. Să 
presupunem că valorile provenite de la un senzor sunt mai mari decât cele provenite de la 
celălalt, atunci se va creşte timpul asociat culorii verde şi se va scădea timpul asociat culorii 
roşii pentru semaforul de pe sensul unde este montat senzorul ce recepţionează concentraţia 
mai mare de CO2. Dacă raportul dintre concentraţiile senzorilor se menţin, 
creştere/descreştere timpilor se face până la atingerea unor valori limită de prag 
maxim/minim (24 secunde pentru maxim şi 8 secunde pentru minim). În cazul în care valorile 
de la senzori se egalizează, atunci şi timpii asociaţi culorilor se egalează. Organigrma 
principiului de reglare dinamică a timpilor asociaţi culorilor semaforului în funcţie de 
valoarea senzorilor este prezentată în figura următoare: 

 130



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG.5 DIAGRAMA TIMPILOR DE ARDERE A CULORILOR SEMAFORULUI  
 
3.3. Conectarea cu PC-ul 
 
După cum se observă din schema bloc (Fig.3), unitatea de comandă şi control prezintă o 

interfaţă serială pentru interconectarea cu un PC. Cu ajutorul PC-ului se pot da diferite 
comenzi de interogare a unităţii de comandă şi control, iar pe display-ul acestuia se pot 
vizualiza aceste date. Comunicaţia dintre PC şi unitatea de comandă şi control se realizează 
prin protocolul de transmisie serială RS232. Pentru conectarea celor două se sisteme se 
utilizează utilitarul HyperTerminal din pachetul de acesorii de comunicaţie al sistemului de 
operare Windows. Astfel după deschiderea programului se alege din meniul File opţiunea 
New Connection. Se va introduce un nume pentru conexiune şi se va apăsa butonul OK. Apoi 
se va alege ca şi port de comunicaţie portul serial COM1, după care se va apasa butonul OK. 
În fereastra următoare se vor seta parametrii de configurare a portului. Astfel, pentru viteza de 
transmisie se va alege 19200 bps, pentru numărul de biţi ai datei se alege 8, fără biţi de 
paritate, 1 bit de stop şi fară controlul fluxului. La pornire (sau dupa reset), sistemul afisează 
PW , asteaptă ~ 5 secunde comanda '@U', (parametri UART : 19200 , 1 , N , None ), utilă 
pentru corectarea unei configurări eronate a portului serial (UART). După ~ 5 sec. , dacă nu 
s-a transmis nici o comandă , sistemul afiseaza 'up' şi încarcă ultima configuraţie din memoria 
internă (nevolatilă). Caracterului @  se utilizează pentru intrarea în modul 'comandă'; sistemul 
întoarce prompterul >>, iar după executarea comenzii se va afişa mesajul 'ok!' sau 'error!' , 
după caz ). Comenzile care pot fi transmise sunt: 

 D Demo sau modul simulare în care se pot modifica cu ajutorul consolei valori 
recepţionate de la senzori; 

o + , - modifică valoarea recepţionată de la senzorul 1; 
o P , M modifică valoarea recepţionată de la senzorul 2; 

 S Info , serie dispozitiv ; 
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 U Încărcare fişier configurare (întoarce caracterul 'k' şi asteaptă transmiterea 
fişierului); 

 V Vizualizare memorie internă (parametri de configurare, format hexadecimal ); 
 R Reset; 
 X Iniţializează memoria tampon pentru receptie; 
 Z Vizualizare conţinut memorie tampon pentru receptie. 

 
4. Concluzii 
 
Sistemul interactiv pentru semaforizarea ecologică a intersecţiilor rutiere reprezintă o 

noutate în România şi are şanse ridicate ca pe viitor să fie implementat în realitate, mai ales 
după ce România va adera la UE şi va trebui să se alinieze la normele de poluare europene. 

Implementarea lui poate aduce o îmbunătaţire a calitaţii aerului în localităţi, lucru ce va 
aduce beneficii asupra stării de sănătate a populaţiei.  

O altă direcţie de aplicabilitate a proiectului o reprezintă crearea unui sistem de 
monitorizare a calităţii aerului în apropierea intersecţiilor. Datorită faptului ca proiectul are o 
interfaţă de conectare cu PC-ul se poate face o capturare a datelor transmise de senzori într-un 
fişier de tip txt. Prin folosirea mai multor tipuri de senzori se poate face o analiză asupra 
calităţii aerului. 
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ACTUALITATE SI PERSPECTIVA 
IN SISTEMELE DE MANAGEMENT ALE CLĂDIRILOR 

 
Prof. dr.ing  Constantin Ionescu– UTCB  

Drd.ing. Stefan Alecsandru– SIEAR  
 
Ca urmare a acţiunii de economisire a energiei  în clădiri, în prezenta lucrare se arată 

că o contribuţie importantă în acest demers este constituită de introducerea sistemelor de 
management a cladirilor-Building Management System (BMS). Este arătat stadiul actual şi 
unele preocupări de viitor. 

Energy saving has become a major challenge over the last decade. The ultimate 
solution for this issue, for large and medium buildings, is using an integrated control and 
monitoring automation system known as Building Management System – BMS. This paper 
presents the state of the art and future trends in building automation. 

 
1. Generalităţi 
In ultimii douăzeci de ani funcţionarea clădirilor bazată pe tehnologia informaţiei, din 

mai multe puncte de vedere (utilităţi, administrativ, financiar), a avut o evoluţie 
spectaculoasă.  

Astăzi o clădire modernă este dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se 
adapteze şi să raspundă în mod permanent la schimbarea condiţiilor având ca rezultat 
utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea 
gradului de securitate a celor ce o ocupă.   

Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce şi monitorizează funcţionarea 
echipamentelor şi instalaţiilor aferente este cunoscut în literatura de specialitate cu numele de 
Sistem de Management al Cladirii (SMC) sau Building Management System (BMS). 
Conceptul de BMS aferent unei clădirii cuprinde totalitatea aparatelor, echipamentelor, 
sistemelor locale de  automatizare a instalatiilor (hidraulice, încălzire, ventilare-climatizare, 
iluminat, ascensoare, prevenirea şi stingerea incendiilor, control acces, supraveghere, 
antiefracţie etc.) si reţelelor de comunicaţie care asigură supravegherea si controlul  
functionarii instalatiilor din cladire. BMS  implementează programe de utilizare eficientă a 
energiei, în condiţii de siguranta la incendiu, securitate, mediu si reduce cheltuielile de 
mentenanţă 

Cladirea bazata pe tehnologie si a carei functionare este asigurata de un sistem 
automatizat integrat ce asigura managementul fluxurilor informationale si energetice dintr-o 
cladire (BMS)  este cunoscuta in literatura cu numele de cladire inteligenta  (Smart Building , 
Intelligent Building). Pentru a determina nivelul de inteligenţă la oameni a fost inventat testul 
IQ. Sunt preocupări de a stabili nivelul de inteligenţă şi la clădiri. 

Datorită limitărilor din punct de vedere hardware si software ale instalaţiilor din 
clădirile vechi, realizarea unei astfel de infrastructuri este dificilă. 

BMS este un sistem de automatizare modern cu o arhitectură ierarhizată şi distribuită pe 
două sau trei niveluri. Elementele principale sunt computerul central (PC Workstation – post 
central de comandă) şi controlerele necesare automatizării diverselor tipuri de echipamente şi 
instalaţii. Transmiterea informaţiilor între acestea şi computer şi invers se face în timp real 
prin intermediul unei reţele de comunicaţii. Controlerele sunt dispozitive electronice , dotate 
cu microprocesor, şi care au implementaţi algoritmi moderni de funcţionare (PID, EPID,etc.). 
PID inseamna Enhanced PID adica PID imbunatatit. 

Imbunatatirea provine de la faptul ca controlerul PID este prevazut cu algoritm de tip 
fuzzy. 
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Reţeaua de comunicaţii asigură fluxul de informaţii şi între controlere, astfel încât în 
timpul defecţiunii temporare a computerului central , acestea conlucrează pentru funcţionarea 
clădirii. 

Beneficiile dotării unei clădiri cu BMS sunt : 
-Eficientizarea consumurilor energetice in conditii de confort prin utilizarea 

algoritmilor de funcţionare ai diferitelor echipamente si instalatii. De exemplu managementul 
sistemului de lifturi ; 

-Grad ridicat de securitate al clădirii  prin utilizarea unor  sisteme avansate control 
ale accesului, detectare si alarmare la incendiu si  efracţie, , corelarea între sistemul de 
evacuare al fumului şi sistemul HVAC al clădirii, etc; 

-Sisteme avansate de comunicaţii – Internet, Intranet, poşta electronică,TV prin cablu 
cu circuit închis, videofonie, etc; 

-Management facil al clădirii printr-un post central si mai multe posturi locale de 
colectare, procesare şi transmitere a datelor. 

      
2. Funcţiunile principale ale sistemului BMS 
Afişarea în timp real a parametrilor ce caracterizează funcţionarea întregii clădiri. 

Aceasta reduce timpul efectiv de supraveghere în cazul în care aria construită a clădirii este 
foarte mare, sau clădirea este alcatuită din mai multe corpuri. Softul-aplicaţie care rulează pe 
computerul central se prezintă sub  formă grafică, realizându-se astfel o interfaţă utilizator-
clădire prin care se poate supraveghea şi conduce infrastructura acesteia. Totodată datele 
obţinute sunt introduse automat în diferite procese de calcul, ale căror rezultate sunt incluse în 
rapoarte de funcţionare. Existenţa şi actualizarea permanentă a acestora ajută la identificarea 
unor probleme în funcţionarea instalaţiilor din diferite zone ale clădirii. Bazele de date astfel 
formate sunt utilizate în realizarea strategiilor de management energetic. Sistemul permite 
modificarea parametrilor de funcţionare ai tuturor echipamentelor. 

Software-ul unui sistem BMS este astfel conceput încât oricărui parametru de 
funcţionare i se pot asocia valori limită (very low, low, high, very high). Atingerea unei valori 
limită duce la declanşarea unei alarme (de regulă optică,dar în unele cazuri poate fi şi sonoră). 
Exemple sunt multiple:, depăşirea/scăderea valorii de referinta a temperaturii aerului pe 
diferite zone,  depăşirea/scăderea valorii de umiditate critică pentru  zone de depozitare pentru 
diverse produse (biblioteci cu documente foarte vechi), pătrundere prin efractie etc. Aşadar 
monitorizarea stării alarmelor şi istoricului acestora sunt o altă facilitate a unui sistem de 
supraveghere şi conducere centralizată de tip BMS. 

Având în vedere multitudinea de informaţii colectate de un astfel de sistem, pentru a 
putea fi gestionate corespunzător, se creează automat după  diverşi algoritmi, bazele de date. 
Conform acestora sunt create rapoarte de funcţionare atât pe perioade de timp încheiate, cât şi 
pe perioade de timp viitoare, rezultând aşa numitele trend-uri. Un alt scop al bazelor de date 
este calculul unor indicatori de performanţă. Un indicator de acest tip, des utilizat, îl 
reprezintă costul energiei consumate/metru pătrat. Pornind de la acest indicator, coroborat cu 
alte date, se pot afla informaţii utile. De exemplu indicele foarte mare de consum pe nivelul A 
al unei clădiri închiriat unui benefiaciar, în comparaţie cu indicele de consum pe nivelul B, de 
acelaşi tip, al aceleiaşi clădiri, dar inchiriat altui beneficiar poate semnala diverse probleme: 
utilizarea necorespunzătoare de către personalul angajat a echipamentelor terminale 
(ventiloconvectoare), a iluminatului în mod excesiv pe timpul zilei, nefuncţionarea în condiţii 
nominale a chillerului aferent nivelului respectiv din clădire,etc. 

Totodată, bazele de date sunt folosite pentru a calcula durata de folosire a 
echipamentelor, în urma căreia se decide trimiterea echipelor de intervenţie pentru controale 
de rutină sau înlocuirea acestora pentru a preveni o utilizare excesivă urmată brusc de o 
defecţiune. In cazul instalaţiilor ce folosesc echipamente de rezervă (cazane ce funcţionează 
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în cascadă, pompe/ventilatoare montate în paralel, etc) condiţia principală care determină 
interschimbarea acestora era durata de funcţionare. Sistemul BMS pe lângă durata de 
funcţionare ia în calcul şi consumul energetic realizat, pe diferite perioade de consum. 

Pe lângă faptul că sistemul BMS oferă posibilitatea existentei unui sau mai multor 
posturi de comandă, acesta cuprinde toate sistemele de automatizare aferente instalaţiilor 
din clădire prin interconectare, funcţionarea acestora având la bază schimbul de informaţii 
reciproc. In cazul ansamblurilor de clădiri interconectarea se realizează prin reţele locale de 
tip LAN iar unde nu este posibil prin linii telefonice. Integrarea nu se rezumă doar la 
instalaţiile propriu-zise ci chiar la sistemele informatice şi de contabilitate. De exemplu 
dispariţia unui angajat de pe ştatul de plată al instituţiei conduce în mod automat la 
dezactivarea cartelei de acces în clădire. 

Utilizarea controlerelor digitale, cunoscute si sub denumirea de DDC- Direct Digital 
Controler, pe lângă caracteristicile de modularitate, extensibilitate şi versatilitate ce le oferă 
sistemului BMS, permite programarea buclelor de automatizare si parametrizarea 
proceselor de la distanţă din interiorul clădirii şi/sau din exteriorul acesteia prin Internet sau 
linie telefonică. Bucle standard de automatizare de tip PID, funcţii logice, de maxim şi 
minim, de contorizare, temporizare, prescriere etc. sunt uşor de conceput, configurat şi 
modificat datorită software-ului iniţial (firmware)  cu care este prevăzut DDC-ul. Firmware-
ul este softul de bază care permite rularea ulterioară a aplicaţiilor concepute de producător, 
sub formă de module soft, pentru diferite instalaţii tip (preparare a agentului termic primar, 
încălzire, preparare a apei calde de consum menajer, centrala de tratare a aerului – diferite 
tipuri constructive, ventiloconvectoare, unităţi terminale de tip VAV,etc.). 

Unităţile  terminale de tip VAV (Variable Air Volume) sunt cutii de amestec dotate cu 
ventilator cu turatie variabila, rezistenta electrica si grile reglabile. La  ele ajunge aerul prin 
tubulatura de la centrala de tratare a aerului.Reglarea temperaturii in incapere se face prin 
variatia debitului de aer introdus (reglaj  cantitativ), spre deosebire de ventiloconvectoare care 
sunt schimbatoare de caldura apa-aer si regleaza temperatura din incapere prin variatia 
temperaturii aerului introdus (reglaj calitativ). 

Concepţia hardware si software a DDC-urilor face posibilă implementarea strategiilor 
de management energetic nu numai la nivelul softului central al sistemului BMS, ci chiar la 
nivelul controlerelor crescând gradul de eficienţă energetică al clădirii. 

       
3. Structura sistemului BMS 
Deşi structura hardware a unui sistem BMS comportă multe forme, aceasta datorită 

numărului ridicat de producători şi soluţii adoptate, în general este respectată cea din figura 1. 
Pâna la mijlocul anilor 1990, sistemul era structurat pe trei niveluri (nivel aparatura de 

câmp-field level, nivel automatizare – automation level, nivel management – management 
level), distincte între ele din punct de vedere al funcţiilor şi al modului de comunicaţie. 
Primul nivel era format din traductoare şi elemente de execuţie, fiecare conectate individual 
la controlere. Astfel între echipamentele tehnologice (cazane, chillere, centrale de tratare a 
aerului, etc.) si controlere exista aparatura de câmp ce realiza o delimitare precisă. După anul 
2000 implementarea la scară largă în producţia de echipamente tehnologice şi automatizare 
aferente, a standardelor LONMARK si BACNet, nivelul aparatură de câmp a fost integrat din 
punct de vedere al comunicaţiei în cel de automatizare. Principalul motiv îl constituie dotarea 
traductoarelor şi elementelor de execuţie cu module de comunicaţie integrate (partea centrală 
a modulului de comunicatie o constituie cipul Neuron), acestea putând forma cu reţelele de 
controlere o reţea unică de tip peer to peer (de la egal la egal) . Totodată şi echipamentele 
tehnologice au inceput sa fie prevăzute cu module de comunicaţie de tip BMS. Dupa cum se 
observă în figura 1 reţeaua de traductoare şi elemente de execuţie - notate cu I/O 
(Input/Output) este conectată la reţeaua controlerelor prin intermediul unui controler de reţea. 
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Elementele de câmp pot fi conectate la module distribuite, care la rândul lor formeaza o reţea 
compatibilă cu cea a controlerelor. De cele mai multe ori rolul controlerul de reţea din primul 
caz este preluat de un controler standard, dar care îndeplineşte numai acest rol in procesul de 
comunicaţie. 

In cazul în care extinderea unei reţele de comunicaţii, pe o arie geografică însemnată 
(exemplu centralele de cogenerare ale unui oraş) se face prin intermediul telefoniei, cuplarea 
într-un sistem de management utilizează comunicaţia de tip Auto Dial – Auto Answer. 
Aceasta inseamnă că modemurile se cuplează on-line automat la linia telefonică doar când 
este necesară trimiterea sau recepţia de pachete de date. 

Un sistem de management poate folosi în cadrul său mai multe tipuri de reţele de 
comunicaţie, diferite din punct de vedere software, pentru cuplarea acestora existând punţile 
(bridge) de comunicaţie. (exemplu LON/EIB, LON/PROFIBUS). 

Orice nod al reţelei de comunicatie poate constitui un post de comandă local (PC – 
Local Workstation) prin care se poate accesa întregul sistem, aceasta făcându-se securizat, pe 
mai multe nivele, pe bază de parole. 

Informaţiile provenite de la controlere sunt procesate şi gestionate prin intermediul unei 
staţii de lucru centralizate (PC-Workstation). Funcţionarea este asigurată de un server de baze 
de date prevăzut cu back-up. Pentru existenţa datelor şi pe suport scris, in reţea este necesară 
prezenţa unei imprimante. Un alt rol important al acesteia este înregistrarea alarmelor în cazul 
defectării computerelor (existenţa unui virus). Protocoalele caracteristice reţelei de 
comunicaţie la nivelul de management sunt: Ethernet, BACNet, TCP/IP, HTTP, etc. Toate 
permit conectarea, prin intermediul unui router,( conectarea retelei interne Intranet  la 
Internet). Existenţa conexiunii la serviciul World Wide Web şi dezvoltarea accentuată a 
tehnologiilor wireless fac posibilă accesarea sistemul BMS utilizând echipamente diverse: 
laptop, telefon mobil, PDA etc. Accesul wireless se poate face şi prin puncte de acces dotate 
cu card Ethernet 

Unii dintre marii producători de BMS echipează mai multe clădiri dintr-un oraş sau mai 
multe, le interconectează la nivel de management rezultând reţele cu arii geografice extinse 
numite WAN –Wide Area Networks. 

Din punct de vedere software, al tipului de protocol de comunicaţie utilizat în reţele, la 
nivel de automatizare, cele mai cunoscute sunt LON (Local Operating Network), EIB 
(European Installation Bus), PROFIBUS (Process Field Bus). Au fost luate în consideraţie 
numai protocoalele deschise (open protocol), pentru că numai utilizarea lor oferă caracterul 
de versatilitate al unui sistem BMS, în detrimentul protocoalelor proprietar care condiţionează 
apartenenţa controlerelor şi a echipamentelor de comunicaţie la acelaşi proprietar. La nivel de 
automatizare, în special in SUA, este foarte folosit  BACnet, standard creat de ASHRAE in 
timp ce in UE este folosit numai la nivel de management. Pentru utilizarea  BACnet la 
sistemele de management ale cladirilor sunt necesare  protocoalele Ethernet si TCP/IP. Din 
punct de vedere al suportului fizic al reţelelor majoritatea protocoalelor de comunicaţie sunt 
compatibile cu toate mediile, variind doar viteza de trafic a datelor: cablu cu patru 
conductoare din cupru (2 perechi torsadate), fibră optică, linii de alimentare cu energie 
electrică, unde radio (wireless), cablu coaxial, etc. In alegerea acestora trebuie ţinut seama de: 
costurile de achiziţie, instalare şi punere în funcţiune, siguranţa transmiterii datelor, 
eliminarea perturbaţiilor şi înlăturarea erorilor logice, viteza necesară de transmitere a datelor, 
distanţele şi poziţia topologică a participanţilor, etc. 
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Software-ul utilizat la nivel de management este compatibil cu platformele Windows 
şi/sau MAC OS (MACintosh Operating System). Interfaţa grafică a acestuia permite controlul 
şi monitorizarea diferitelor aplicaţii simultan, fiind de tip multitask. Structura grafică a 
interfeţei este piramidala. Prin accesare continuă a sistemului acesta se “desface” în 
subsisteme. Funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor este prezentată schematic pentru a 
uşura munca utlilizatorului, ca în figura 2  

Facilităţile oferite de software sunt diverse, cele mai importante fiind:managementul 
reţelei prin comunicaţia on-line cu controlerele şi alte dispozitive dotate cu module de 
comunicaţie, achiziţia în timp real a datelor şi generarea de rapoarte ce includ istorice de 
evenimente, gestionarea alarmelor, configurarea şi exploatarea bazelor de date prin algoritmi 
de procesare, etc. 

Software-ul alocă o adresă de tip text pentru fiecare dispozitiv din reţeaua de 
comunicaţie (controler, PC, periferice) astfel încât mesajele de alarmă localizează cu precizie 
defecţiunea. In configurarea mesajelor de alarmă se introduc comentarii destinate 
operatorului, în funcţie de nivelul de acces, prin care se indică acestuia ce măsuri să 
întreprindă (ce servicii de intervenţie să apeleze, ce sisteme să elimine din funcţiune, ce 
formulare să completeze, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Software BMS

4. Strategii de management energetic 
 
Strategiile de management implementate în cadrul unui sistem BMS diferă de la 

producător la producător însă o parte dintre acestea sunt esenţiale şi se regăsesc în majoritatea 
situaţiilor. 

Intre sistemul de iluminat artficial şi cel natural trebuie să existe concordanţă. Nivelul 
de iluminare artificial interior şi exterior trebuie să varieze automat în funcţie de cel natural. 
In acelaşi timp funcţionarea corpurilor de iluminat se  corelează cu senzorii de prezenţă. Lipsa 
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ocupanţilor unei încăperi trebuie să reducă nivelul de iluminare sau după caz, întreruperea 
funcţionării sistemului de iluminat.  

In cazul instalaţiilor electrice de forţă este necesară o monitorizare permanentă a 
consumurilor de energie activă si reactivă. Pe perioada consumurilor de vârf, când cantitatea 
de energie reactivă este crescută, trebuie luate măsuri pentru ameliorarea factorului de putere 
prin cuplarea automată a bateriilor de condensatoare. O cotă parte importantă a consumului 
electric o constituie funcţionarea lifturilor. Motoarele lifturilor şi ale scărilor rulante folosesc 
electronica de putere apărând astfel inevitabilele armonici de curent care scad valoarea 
factorului de putere.  

Pentru instalaţiile HVAC strategiile de management sunt numeroase, cele mai uzuale 
fiind: 

- timp optim de oprire/pornire ; 
- utilizarea aerului exterior pentru racire (free cooling) când temperatura acestuia este 

mai mică decât cea a aerului refulat in interior; 
- automatizarea centralelor de tratare a aerului şi a unităţilor terminale în funcţie de 

entalpie (se iau in considerare atât caldura latentă cât şi cea sensibilă conţinute în aerul umed); 
- adaptarea permanentă şi pe zone cât mai restrânse la sarcina termică de răcire/încălzire 

(eliminarea soluţiei clasice de utilizare a incăperilor martor); 
- utilizarea în anumite situaţii doar a ventilării (zero energy band) ca în figura 3:  în 

momentul atingerii intervalului 23-240C (zero energy band)  instalaţiile de incălzire/răcire se 
opresc folosindu-se doar unităţile de ventilare; 

- optimizarea funcţionării chillerelor prin creşterea progresivă pe cât posibil a 
temperaturii apei răcite; 

- condiţionarea funcţionarii unităţilor terminale de senzorii de prezenţă.( de exemplu 
functionarea ventiloconvectoarelor sau a iluminatului cand nu sunt persoane).  
 

 

21 23 24 26
Temperatura aerului interior 

OFF 

ON 

Incălzire Răcire 

Doar 
Ventilare

Zona de confort termic

Fig.3 Zero Energy Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Principalele sisteme BMS existente pe piaţă 
 
In tabelul următor sunt prezentate mai multe sisteme BMS, informaţiile fiind luate de pe 

site-urile producătorilor. Acestea se referă la denumirea sistemului de management, la 
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software-ul folosit şi tipurile de comunicaţii utilizate la cele două niveluri. La secţiunea 
controlere sunt enumerate cele mai importante. 

  
 
In Romania exista  o serie de firme care comercializeaza , unele proiecteaza si  

monteaza instalatii de BMS. Instalatiile pornesc de la pachete simple care utilizeaza un releu 
crepuscular care in functie de iluminatul din mediul ambiant alimenteaza sau intrerupe 
circuitul surselor de lumina , la utilizarea unor relee electronice monostabile care care 
alimenteaza sursa de lumina in functie de prezenta (COELCO, HAGER), la cele wireless care 
folosesc transmisii radio la 868 MHz  - sistemul EasySens la care transmisia de date se face 
prin standardul EnOcean care permite combinatia de senzori si receptoare produse de diferite 
firme. Astfel modulele receptoare pot sa primeasca si sa evalueze atat telegrame emise de 
senzorii Thermokon cat si de intreruptoarele pentru iluminat PEHA (emiterea de unde radio 
este obtinuta prin efect piezoelectric). Receptoarele sunt echipate cu interfete LON sau RS 
485. Pentru controlul si vizualizarea unor instalatii de mica complexitate poate fi utilizat 
aparatul “Touch Panel” cu ecran LCD de 5,7” (PRATCO). Protocoalele deschise permit 
utilizarea echipamentelor indiferent de producator International Standard Organisation (ISO) 
a elaborat Reference Model-Open Systems Interconection (OSI) pentru transmisia de date 
intre calculatoare, retele si procese. Standardele pentru retelele de comunicatii cele mai 
utilizate sunt: LON (Local Operating Network), BACNet (Building Automation Control 
Network) si EIB (European Installation Bus). Achizitia datelor, conversia acestora in semnale 
numerice si transmiterea la controlere se face cu aparate si echipamente caracteristice 
sistemului respectiv  firmei care produce asemenea aparatura. De exemplu la sistemul 
Honeywell sunt utilizate controlere  tip EXCEL iar comunicatia se realizeaza prin intermediul 
unor module de tip XFL 521 B ce au cate opt intrari analogice. Comunicatia se face prin 
cablul de comunicatie LON-BUS ce utilizeaza protocolul de comunicatie LONTalk. La 
nivelul controlerului se efectueaza vizualizare, gestiunea datelor si transmiterea datelor la 
nivelul ierarhic superior. Firme care se ocupa de sisteme pentru managementul cladirilor cu 
realizari remarcabile sunt: Moeller-Electric cu : sistemul xComfort-Locuinta confortabila in 
care trebuie amintit de pachetul EasyDim care asigura controlul iluminatului ambiental si 
pachetul Easy Play care asigura controlul si comanda iluminatului si prizelor ; sistemul 
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xCommand-in loc de chei si cartele magnetice utilizeaza identificarea prin amprente ;Casa 
inteligenta XClever home. O alta firma cu o prezenta de subliniat este  Schneider –Romania 
cu T.A.C. system si Clipsal C-Bus; Aplicatii ale BMS in hoteluri –Impact Electrocom; 
Societatea de Inginerie Sisteme (SIS) a realizat un BMS la ASIROM Timisoara; Compania 
Trident Production din Timisoara are o serie de produse si solutii tehnice personalizate atat 
pentru locuinte, cladiri publice, comerciale si industriale; DEMCO,FROSYS si altele. Sunt 
utilizate aparate si echipamente de la Honeywell, Johnson Control, Rockwel Automation, 
Moeller, Schneider, Legrand, Siemens, etc. Sunt firme care au agremente tehnice pentru 
pentru comercializarea de aparate de automatizare necesare instalatiilor de tip BMS. 

 
6. Aspecte legate de viitor      
 
1.- La Facultatea de Instalatii-UTCB in cadrul actiunii de economisire a energiei avand 

la baza Legea nr. 372 /2005 referitoare la Performanta energetica a cladirilor se studiaza 
“evaluarea  consumurile energetice a unei instalatii de climatizare data”, utilizand  programul  
de calcul (SIMENERG). Instalatia de climatizare este echipata cu o instalatie de BMS.  
Rezultatele obtinute cu programul SIMENERG sunt comparate cu cele obtinute in situ de la  
BMS. In acest mod se poate valida modelul, respectiv algoritmul utilizat la conceperea 
programului SIMENERG. Asemenea modele ar fi utile proiectantului de BMS. 

2. - Ca urmare a apariţiei în decembrie 2004 a standardului  prEn W122 “Calculation 
methods for energy efficiency improvements by the application systems”,(Metode de calcul 
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor  prin utilizarea sistemelor de 
automatizare integrate) elaborate de Comitetul Tehnic CEN/TC 247 din cadrul Comisiei 
Europene pentru Standardizare “Automatizarea, Conducerea şi Managementul Clădirilor” 
propus în prezent spre adoptare, rezultă necesitatea introducerii sistemelor de automatizare 
integrate în clădiri respectiv a BMS – clădiri inteligente prin care se poate obtine o utilizare 
eficienta a energiei.Evident că gradul de inteligenţă proiectat al BMS pentru o clădire 
respectiv sistemele de automatizare integrate aferente vor rezulta dintr-un calcul tehnico-
economic. 

Elaborarea standardului a fost realizată pe baza mandatului M 343 al Comisiei Europene 
şi al Asociaţiei Europene de Liber-Schimb Comercial şi urmează Directiva UE 2002/91/CE 
cu privire la performanţele energetice ale clădirilor . 

In afară de  prefaţă şi  introducere, standardul are şase capitole: 
 
1. Scop 
2. Normative utilizate 
3. Termeni şi definiţii 
4. Impactul Sistemelor de Automatizare şi Control a Clădirii (SACC) şi a 

Managementului Tehnic al Clădirii (MTC) asupra performanţelor energetice a clădirilor. 
5. Contribuţia SACC şi MTC asupra performanţelor energetice a clădirilor 
6. Calculul impactului SACC şi MTC asupra clădirii. 
 
Aparitia standardului  prEn W122 “Calculation methods for energy efficiency 

improvements by the application systems”, arată necesitatea prevederii în clădiri a sistemelor 
de automatizare integrate (Building Management Systems – BMS) care contribuie în mod 
semnificativ la creşterea eficienţei energetice a clădirilor, acestea acţionând în spiritul Legii 
nr. 372/2005. 

Recunoaşterea necesităţii utilizării în clădiri a sistemelor de automatizare integrate şi 
asociat acesteia, utilizarea metodelor de calcul pentru determinarea creşterii eficienţei 
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energetice a clădirilor prin utilizarea acestor sisteme ar contribui semnificativ la creşterea 
utilizării eficiente a energiei în clădiri. 

Totodată menţionăm necesitatea de a se ţine seama şi de Legea privind utilizarea 
eficientă a energiei electrice 199/2000, precum şi a Legii energiei electrice 318/2003 

3.-La 16.03.2006 la Academia de Studii Economice din Capitala s-a discutat  proiectul: 
Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru 
perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica . Cu aceasta 
ocazie a avut loc un Workshop de Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru sistemul national 
CDI” Panel 5 „Dezvoltare Durabila” organizat pe GRUP A, B si C cu temele : GRUP A- 
Cresterea eficientei energetice, Surse regenerabile de energie, Energetica localitatilor urbane 
si rurale, Utilizarea rationala a resurselor energetice ; GRUP B-Reabilitarea energetica a 
cladirilor rezidentiale (si publice), Cladiri de locuit inteligente pentru confortul si siguranta 
utilizatorilor; GRUP C-Educatia si Formarea Profesionala pe tot Parcursul Vietii  

De remarcat ca o sectiune este dedicata cladirilor de locuit inteligente pentru confortul 
si siguranta utilizatorilor unde este acordata o atentie deosebita sigurantei respectiv sistemelor 
de securitate. 

Chiar dacă toate sistemele unei clădiri o fac să fie funcţională, să asigure utilizarea 
eficientă a energiei, într-un mediu confortabil, dacă ea nu este prevăzută cu  sisteme de 
securitate este ca un automobil care nu este prevăzut cu sisteme de protecţie. 

 
7. Concluzii 
 
La nivel mondial se pune tot mai imperativ problema economisirii  de energie.Un raport 

al Agenţiei Internaţionale de Energie (IEA) arată că potenţialul de economisire a energiei 
electrice în Europa de Est este de 40% din totalul consumului. Se apreciează că în 
aproximativ 90% din societăţile româneşti nu există o persoană responsabilă cu eficienţa 
energetică. Pe linia economisirii de energie, la noi în ţară a fost promulgată în anul 2000 
Legea nr.199 privind utilizarea eficientă a energiei electrice şi ca urmare a Directivei 
2002/91/CE a Parlamentului European din 16.12.2002 a fost promulgată la 13.12.2005 Legea 
nr.372 privind Performanţa energetică a clădirilor. 

Performanţa energetică a clădirilor este legată  şi de dotarea clădirii cu un sistem propriu 
al fluxurilor energetice şi informaţionale care să-şi adapteze comportamentul în sensul 
utilizării eficiente a energiei în condiţii de securitate şi mediu confortabil printr-un sistem 
tehnologic adecvat. Dotarea clădirilor cu un sistem propriu de management- Building 
Management Systems (BMS) devine tot mai actuala. 
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PROGRAMAREA AUTOMATELOR DE TIP MAŞINĂ DE STARE 
 

Prof.dr.ing. Sorin LARIONESCU – UTCB 
e-mail: larsor@instal.utcb.ro  

 
Pentru implementarea automatelor descrise de reţele Petri interpretate şi conforme, 

reţele care corespund unei clase largi de grafceturi folosite în practică, am propus în [10, 11, 
3, 12] o metodă bazată pe folosirea automatelor elementare cu prioritate la pornire. 
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Fig. 1O reţea Petri interpretată, conformă cu locaţiile codificate distributiv 
 

Metoda de implementare propusă necesită prelucrarea reţelei Petri pentru asigurarea 
caracterului său conform. Pentru aceasta se fac modificările necesare pentru înlăturarea 
buclelor care produc degenerarea, pentru asigurarea repetabilităţii şi viabilităţii şi se elimină 
prin interblocare conflictele structurale efective. O astfel de reţea este prezentată în Fig. 1. Se 
codifică distributiv locaţiile şi se atribuie fiecărui bit un automat elementar cu prioritate la 
pornire. În aceste condiţii relaţiile logice care asigură evoluţia reţelei în timp este dată de 
următoarele relaţii logice: 
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Prima relaţie se referă la locaţiile active iniţial (L4 în Fig. 1) iar a doua relaţie este 

valabilă pentru locaţiile inactive iniţial. Variabilele logice au următoarea semnificaţie: 
• i : condiţia de iniţializare a automatului, 
• sn : condiţia de setare a bitului n, 
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• rn : condiţia de resetare a bitului n. 
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Fig. 2 O reţea Petri tip maşină de stare 

 
Condiţia de setare a bitului caracteristic a unei locaţii este dată de declanşarea 

tranziţiilor precedente iar condiţia de resetare a aceluiaşi bit este dată de declanşarea locaţiilor 
posterioare. Declanşarea unei tranziţii are loc dacă este validată, adică toate locaţiile 
precedente sunt active şi condiţia logică ataşată are valoarea 1 (adevărat). Drept exemplu să 
determinăm relaţia logică pentru locaţia L4 din Fig. 1. Deoarece această locaţie este activă 
iniţial se foloseşte relaţia (1). Condiţia de setare este dată de declanşarea tranziţiei e1 sau e2 
care sunt validate de locaţiile L1 respectiv L2. Deci 

 
22114 exexs tt += (3) 

 
Condiţia de resetare a bitului corespunzător locaţiei L4 este dată de declanşarea 

tranziţiei e3 care este validată de locaţiile L3 şi L4. 
 

3434 exxr tt= (4) 

Se înlocuiesc condiţiile de setare şi resetare în relaţia (1) şi se obţine după aplicarea 
teoremei De Morgan: 

 
ixexexexixexxexexx tttttttttt ++++=+++= 4332211434322114 )()( (5) 
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O reţea Petri interpretată şi conformă tip maşină de stare (Fig. 2) este caracterizată de 
faptul că în fiecare tranziţie intră şi iese un singur arc. Dacă se foloseşte aceiaşi metodă se 
obţine următoarea relaţie logică pentru bitul caracteristic locaţiei L4: 

 
ixeexexixexexexx ttttttt +++=+++= 43221143422114 )( (6) 

 
Se observă că pentru automate tip maşina de stare condiţia de resetare nu mai necesită 

validarea pentru declanşarea tranziţiei posterioare. Această simplificare a metodei este 
importantă atunci când implementarea automatului se face cu automate programabile care 
folosesc automate elementare tip RS cu prioritate la pornire. Se prezintă în continuare un 
exemplu de implementare pentru un automat cu APL pentru anclanşarea automată a rezervei 
tehnologice. 

Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare pentru o instalaţie formată dintr-
un rezervor şi două pompe este prezentată în Fig. 3. Scopul automatizării îl constituie 
păstrarea nivelului la o valoare cuprinsă între un minim şi maxim chiar şi în condiţiile 
avarierii uneia dintre cele două pompe. Pentru aceasta se foloseşte traductorul de nivel 1, 
automatul programabil 2 şi elementul de execuţie 3. Se specifică intrările şi ieşirile din 
automatul programabil, care au următoarea semnificaţie: 

I1 – intrarea 1 formată din contactul normal deschis al unui buton în impuls pentru 
selectarea pompei P1 pentru regimul de lucru şi al pompei P2 pentru regimul de rezervă 
tehnologică. 

I2 – intrarea 2 formată din contactul normal deschis al unui buton în impuls pentru 
selectarea pompei P2 pentru regimul de lucru şi al pompei P1 pentru regimul de rezervă 
tehnologică. 

I3, I4 – intrările 3 şi 4 formate din contactele normal închise ale traductoarelor de avarie 
ale pompelor P1, respectiv P2. La apariţia avariei contactele se deschid. În felul acesta se 
asigură funcţionarea în regim de fail safe. 

I5 – intrarea 5, un contact normal închis în impuls, pentru iniţializarea automatului. 
I6 – intrarea 5, formată dintr-un contact normal deschis, în impuls, pentru oprirea 

pompelor. 
I7 – intrarea 7, formată dintr-un contact normal deschis, în impuls cu cheie, pentru 

confirmarea avariei. 
Q1, Q2 – ieşirile 1 şi 2, formate din contacte normal deschise, pentru acţionarea şi 

semnalizarea acţionării pompelor P1 şi P2. 
Q3, Q4 – ieşirile 3 şi 4, formate din contacte normal deschise, pentru semnalizarea prin 

pâlpâire a avariei pompelor P1 şi P2. După acţionarea butonului de oprire de la intrarea I6 
pâlpâirea încetează, dar lămpile semnalizează în continuare avaria până la confirmarea ei cu 
ajutorul butonului I7. 

Q5, Q6 – ieşirile 5 şi 6, formate din contacte normal deschise, pentru semnalizarea 
selectării pompei P1, respectiv P2, pentru funcţionarea în regim de lucru. 

Algoritmul de funcţionare al automatului este descris de reţeaua Petri din Fig. 4. După 
pornirea APL locaţia L10 este activă. Acţionarea butonului de iniţializare i5 activează locaţia 
L11. Din această stare se poate selecta regimul de lucru al pompelor Q1 şi Q2 care poate fi de 
lucru sau de rezervă. Reţeaua este simetrică şi din această cauză în continuare se va analiza 
doar situaţia în care se alege pompa Q1 de lucru şi se activează locaţia L12, situaţie 
semnalizată de lampa Q5. Nivelul din rezervor poate lua trei valori.. Dacă este mai mic decât 
min1=2,9 atunci a1=1, se activează L13 în care porneşte pompa Q1. Nivelul va creşte şi 
atunci când va depăşi Max=3 evenimentul a3=1 şi pompa Q1=0 se opreşte deoarece se 
activează din nou L12. Acesta este ciclul repetitiv principal de funcţionare. Dacă apare o 
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avarie funcţională1 sau o creştere de sarcină atunci pompa Q1 nu face faţă şi nivelul continuă 
să scadă. Atunci când este nivelul mai mic decât min2=2 un timp mai lung decât d4 apare 
evenimentul a2.d4=1, se activează L14 şi porneşte pompa de rezervă Q2=1. Când acţiunea 
este încununată de succes nivelul creşte, depăşeşte valoarea maximă şi apare din nou 
evenimentul a3. Se revine în L1 unde ambele pompe sunt oprite. Din L13 care reflectă 
regimul de funcţionare normală cu pompa de lucru Q1 se poate trece ăn starea de avarie L18 
atunci când se deschide contactul i3. 
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Fig. 3 Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare pentru anclanşarea 

automată a rezervei tehnologice 
În locaţia L18 funcţionează pompa Q2=1 şi semnalizează intermitent avaria Q3≈1. 

Avarierea pompei a doua conduce la oprirea ei Q2=0 în locaţia L20  Lămpile Q3 şi Q4 
pâlpâie. Dacă se apasă butonul de oprire i6 din regimul de funcţionare normală L11 cu 
ambele pompe oprite şi cu posibilitatea de alegere a pompei de lucru şi a pompei de rezervă. 
Acţionarea butonului de oprire din starea de avarie activează una din locaţiile L21, L22 sau 
L23 în care lămpile de avarie Q3 şi Q4 nu mai pâlpâie. Confirmarea avariei prin apăsarea 
butonului cu cheie i7 readuce automatul în starea iniţializată L11. 

La început se face analiza performanţelor reţelei. Prin analiza structurii se observă 
imediat că este simetrică şi nereversibilă în locaţia L10. 

Reversibilitatea se asigură observând ca se poate ajunge în L10 din oricare altă locaţie 
sau la pornire prin acţionarea butoanelor de pornire şi oprire ale automatului. 

Analiza structurală pune în evidenţă foarte multe conflicte structurale şi efective. 
Examinând consecinţele acestor conflicte s-a făcut interblocarea numai pentru L11 şi L13 
pentru a nu mării foarte mult complexitatea algoritmului. 

În urma analizei comportamentale se observă că reţeaua nu se blochează, deci are 
performanţa de viabilitate şi nu are niciodată mai mult de o marcă în fiecare locaţie, deci 
satisface şi performanţa de siguranţă. Reţeaua Petri este deci interpretată, sigură, viabilă şi 
fără conflicte efective. Prin urmare este numită conformă şi coincide cu o clasă largă de 
grafceturi frecvent utilizate în practică. Alegem implementarea cu APL şi metoda de 
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programare a schemei desfăşurate cu folosirea automatelor elementare RS cu prioritate la 
pornire. În acest caz este necesară numai codificarea locaţiilor reţelei şi determinarea 
condiţiilor de setare şi resetare pentru fiecare locaţie. 
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Fig. 4 Caietul de sarcini sub formă de reţea Petri pentru anclanşarea automată a 

rezervei tehnologice 
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Fig. 5 Programul pentru locaţia L12 
 

Locaţiile Reţelei Petri se codifică distributiv ca în Tab. 1. Fiecărui bit îi corespunde un 
automat elementar (bistabil) tip RS cu prioritate la setare (pornire). Pentru APL Moeller Easy 
Relay aceste automate iau forma unor markeri tip RS. Markerul are o condiţie de resetare şi 
una de setare care rezultă din reţeaua Petri. Deoarece reţeaua Petri este de tip maşina de stare 
pentru care la fiecare tranziţie intră şi iese un singur arc, condiţia de resetare este formată 
numai din evenimentele ataşate tranziţiilor posterioare locaţiei.  

Tab. 1 Codificarea locaţiilor reţelei Petri pentru AAR 

Locaţia Codul Aut. elementar 

L10 00000000000000000000000  

L11 10000000000000000000000 M11 

L12 01000000000000000000000 M12 

L13 00100000000000000000000 M13 

...... ......... ........ 

L21 00000000000000000000100 M21 

L22 00000000000000000000010 M22 

L23 00000000000000000000001 M23 
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De exemplu pentru locaţia L12 relaţia logică pentru condiţia de resetare se determină 
observând că sunt numai două arce care ies din L12 condiţionate de tranziţiile cu 
evenimentele i6 şi a1. 

1612 aiRM += (7) 

Relaţia logică pentru condiţia de setare a bitului corespunzător locaţiei L12 rezultă tot 
din reţeaua Petri prin examinarea arcelor care intră în ea. 

3213321 )1413(1114131112 aMMiiMaMaMiiMSM ++=++= (8) 

Programul sub formă de schemă desfăşurată pentru markerul M12 corespunzător 
locaţiei L12 este prezentat în Fig. 5. Spre deosebire de condiţia de resetare aici fiecare 
eveniment care declanşează tranziţia este validat de activarea locaţiei precedente 
corespunzătoare. 

Programul pentru celelalte locaţii se realizează în mod asemănător. 
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Topologii moderne de UPS-uri 
 

ş.l. ing., Mircea Roşca – Facultatea de Instalaţii, UTCB 
e-mail: mirro@instal.utcb.ro

 
 Întreruperile, golurile de tensiune, subtensiunile, supratensiunile, zgomotele, regimurile 
tranzitorii, armonicile, etc. sunt perturbaţii electromagnetice care pot avea efecte dintre cele 
mai grave asupra echipamentelor aflate la consumatorii de energie electrică. 
 Cele mai importante probleme asociate cu întreruperile de tensiune, cu golurile de 
tensiune şi cu supratensiunile sunt opririle echipamentelor, în special ale celor industriale. În 
industriile cu procese şi echipamente tehnologice critice, chiar şi fenomenele instantanee sau 
de durate foarte mici pot duce la opriri complete ale producţiei. Pentru astfel de consumatori, 
efectele acestor variaţii de scurtă durată ale tensiunii sunt, practic, identice cu cele ale unor 
perturbaţii de lungă durată. 
 Întreruperile, chiar şi instantanee, pot afecta echipamentele electronice şi pe cele de 
iluminat, provocând funcţionarea defectuoasă a acestora sau chiar oprirea lor. În categoria 
echipamentelor electronice menţionate intră regulatoarele de putere şi cele electronice, 
calculatoarele, precum şi echipamentele de reglare a turaţiei motoarelor electrice. 
Întreruperile momentane şi cele temporare determină, întotdeauna, oprirea din funcţionare a 
echipamentelor şi căderea contactoarelor motoarelor electrice. În anumite condiţii, 
întreruperile pot determina chiar şi defectarea softstarterelor electronice ale motoarelor. 
 Golurile de tensiune, în special cele de scurtă durată, provoacă repetate întreruperi ale 
proceselor de producţie. Adeseori, golurile de tensiune sunt detectate de către regulatoarele 
electronice de proces, care sunt echipate cu circuite de detectare a stărilor de avarie, care 
iniţiază oprirea altor echipamente mai puţin sensibile. 
 Pe durata unui gol de tensiune, forma de undă de ieşire dintr-o baterie de condensatoare 
de compensare a factorului de putere va suferi o micşorare uşoară a amplitudinii. 
 Acţionările cu variatoare de turaţie pot fi, de asemenea, afectate de golurile de tensiune 
şi sunt uzual prevăzute cu detectoare de tensiune minimă care le deconectează la tensiuni cu 
15 % până la 30 % sub tensiunea nominală [2.1]. 
 Pe durata unui gol de tensiune, motoarele cu inducţie îşi vor modifica uşor turaţia. 
Motoarele cu inducţie au o inerţie care le permite să suporte sarcina pe perioada unui gol de 
scurtă durată, generând energie pe măsură ce încetinesc. Dar această energie trebuie să fie 
recuperată atunci când motorul este reaccelerat, iar dacă viteza a scăzut la mai puţin de 95 % 
din cea avută la momentul apariţiei golului de tensiune, el va absorbi un curent aproape egal 
cu cel de pornire; şi cum, după un gol de tensiune, toate motoarele repornesc simultan, 
aceasta poate fi cauza altor probleme în reţea. 
 Releele şi contactoarele sunt, de asemenea, sensibile la golurile de tensiune şi adesea 
pot fi elementul slab al sistemului. S-a stabilit că un echipament poate fi scos din funcţiune la 
un gol de tensiune chiar dacă tensiunea remanentă depăşeşte ca valoare tensiunea minimă de 
funcţionare în regim staţionar [2.1]. Rezilienţa (stabilitatea funcţionării) contactoarelor la 
goluri depinde nu numai de tensiunea remanentă şi de durată, ci şi de punctul de pe curba de 
tensiune în care s-a produs golul, efectul fiind minim la vârful curbei. 
 Golurile de tensiune mai determină şi o reducere slabă dar sesizabilă a intensităţii 
luminoase a unor surse de lumină. Dacă sunt calde, lămpile cu vapori de sodiu au o tensiune 
de amorsare mult mai ridicată, decât atunci când sunt reci, astfel încât o lampă caldă nu poate 
reporni după un gol de tensiune. Mărimea golului care va duce la stingerea lămpii poate fi 
mai mic de 2 % la o lampă la sfârşitul duratei ei de viaţă sau de peste 45 % când aceasta este 
nouă [2.1]. 
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 În funcţie de frecvenţa de apariţie, creşterea valorii tensiunii aplicate echipamentelor 
peste valoarea nominală indicată de producător poate determina defectarea unor componente 
ale acestora. Echipamentele electronice, dintre care se evidenţiază variatoarele de turaţie, 
calculatoarele şi regulatoarele electronice pot suferi defectări imediate în aceste condiţii. Cu 
toate că, teoretic, cablurile, barele tablourilor, echipamentele de comutaţie, transformatoarele 
de tensiune şi de curent şi motoarele electrice nu sunt extrem de sensibile la acţiunea 
supratensiunilor, durata de viaţă a acestora poate suferi sensibile reduceri ca urmare a acţiunii 
repetate a supratensiunilor. O creştere temporară a valorii tensiunii poate conduce la 
acţionarea unora dintre releele sau dispozitivele de protecţie, în timp ce altele nu vor fi 
afectate. Supratensiuni repetate aplicate bateriilor de condensatoare de compensare a 
factorului de putere poate determina ”umflarea” unora dintre condensatoare ca urmare a 
vaporizării electrolitului din aceştia. Supratensiunile mai determină şi o creştere slabă dar 
sesizabilă a intensităţii luminoase a unor surse de lumină. 
 Variaţiile de lungă durată ( t 1 ) ale tensiunii din reţea pot crea probleme 
echipamentelor racordate la aceasta. Cu toate că rata de apariţie în fiderii de alimentare a 
supratensiunilor şi subtensiunilor este relativ mică (datorită măsurilor pe care şi le iau 
furnizorii de energie pentru a menţine abaterea valorii tensiunii furnizate la ± 5 % din 
valoarea normată), aceste variaţii pot, totuşi, apare datorită supraîncărcării fiderilor, selecţiei 
incorecte a ploturilor la transformatoare, întreruperii uneia dintre liniile de conectare a 
bateriilor trifazate de condensatoare de compensare a factorului de putere sau a bateriilor de 
condensatoare de compensare a factorului de putere care funcţionează în condiţii de sarcină 
inductivă scăzută. Întreruperile delungă durată pot fi rezultatul unei multitudini de cauze, 
între care se menţionează disjunctoare declanşate, siguranţe fuzibile arse, avarii ale 
elementelor de circuit, etc. 

min>

 Supratensiunile pot determina defectarea imediată a echipamentelor electronice. Deşi 
cablurile, barele tablourilor, echipamentele de comutaţie, transformatoarele de tensiune şi de 
curent şi motoarele electrice nu sunt extrem de sensibile la acţiunea supratensiunilor, durata 
de viaţă a acestora poate suferi sensibile reduceri ca urmare a acţiunii repetate a 
supratensiunilor. Creşterea temporară a valorii tensiunii poate conduce la acţionarea unora 
dintre releele sau dispozitivele de protecţie, în timp ce altele nu vor fi afectate. Unele dintre 
condensatoarele bateriilor de compensare a factorului de putere se pot ”umfla” în condiţii de 
aplicare frecventă de supratensiuni. Puterea reactivă a acestor baterii creşte cu pătratul 
tensiunii în condiţii de supratensiune. De asemenea, cum s-a menţionat anterior, în condiţii de 
supratensiune, intensitatea luminoasă a majorităşii surselor de lumină vamanifesta o vizibilă 
creştere. 
 Subtensiunile cu durata mai mare de un minut pot determina, şi ele, funcţionarea 
defectuoasă a echipamentelor. Regulatoarele de turaţie a motoarelor încetează să funcţioneze 
la tensiuni de alimentare mai mici de 70 – 80 % din tensiunea lor nominală. Motoarele cu 
inducţie înregistrează pierderi Joule suplimentare datorită valorilor crescute ale curenţilor 
absorbiţi de acestea în condiţii de subtensiune de lungă durată. De asemenea, ca rezultat al 
condiţiilor de alimentare în tensiune scăzută a motoarelor, turaţia acestora înregistrează 
modificări ale turaţiei. Echipamentele electronice, cum ar fi regulatoarele electronice ţi 
calculatoarele pot înceta să funcţioneze în condiţii de subtensiune. Puterea reactivă a 
bateriilor de condensatoare de compensare a factorului de putere se diminuează, scăzând cu 
pătratul tensiunii în condiţii de subtensiune. În general condiţiile de subtensiune nu produc 
probleme transformatoarelor de alimentare, cablurilor, barelor din tablouri, echipamentului de 
comutaţie, transformatoarelor de măsurare, echipamentelor de măsurare, traductoarelor, etc. 
Subtensiunile mai determină şi o reducere sesizabilă a intensităţii luminoase a unora dintre 
sursele de lumină. 
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 Întreruperile prelungite au ca efect singular oprirea funcţionării echipamentelor, 
indiferent de natura lor, cu excepţia acelora care sunt alimentate prin intermediul surselor 
neîntreruptibile de alimentare sau al altor echipamente ce permit stocatea energiei electrice. 
 Pentru cele mai multe dintre problemele de acest tip, o soluţie o constituie prevederea 
de surse neîntrerupltibile de alimentare (UPS - Uninterruptible Power Supply). Acestea sunt 
echipamente care, în momentul căderii reţelei de alimentare, comută rapid alimentarea 
consumatorilor protejaţi pe o sursă secundară de energie electrică, care permite funcţionarea 
lor un anumit timp - cel puţin până la finalizarea unor manevre de oprire controlată a lor. 
 În cele ce urmează va fi descrisă alcătuirea generică a unui UPS şi vor fi prezentate 
principalele tipuri de UPS-uri existente la ora actuală pe piaţă. 
 Orice UPS este alcătuit din următoarele părţi funcţionale principale: 
 

• un redresor care are rolul de a transforma energia electrică alternativă în energie 
electrică continuă necesară încărcării bateriei de acumulatoare şi alimentării 
invertorului; 

• un set de acumulatoare (de regulă cu acid în construcţie etanşă) cu rol de stocare a 
energiei electrice continue. UPS-urile trifazate de mare putere utilizează, în mod 
complementar, şi stocarea energiei sub formă mecanică prin intermediul unui volant; 

• un invertor (convertor static) capabil să convertească energia electrică continuă în 
energie electrică alternativă stabilizată şi filtrată, necesară pentru alimentarea 
consumatorilor; 

• un comutator (bypass) static cu rol de comutare a ieşirii UPS-ului de pe reţea pe 
invertor şi invers. 

 
 În conformitate cu standardul IEC/EN 62040-3 [3.8], UPS-urile se clasifică în funcţie 
de tipul constructiv (de topologie) în trei categorii [3.8]: 

• UPS-uri pasive (passive-standby); 
• UPS-uri interactive (line-interactive); 

• UPS-uri cu dublă 
conversie (double 
conversion). 

Fig. 1 – Schemele bloc de funcţionare în modurile 
a)“on line“) şi b)“off line“) ale unui UPS pasiv 

 
 UPS-urile pasive 
(passive-standby) au fost 
denumite anterior UPS-
uri “off line”. Denumirea 
acestei topologii provine 
din faptul că sursa de 
tensiune stă "de veghe" şi 
alimentează consumatorul 
din bateria de 
acumulatoare prin 
intermediul invertorului 
numai în situaţia căderii 
tensiunii reţelei. Aceste 
tipuri de UPS-uri au ca 
avantaje costul redus şi 
zgomotul redus în modul 
de funcţionare  “on line”. 
Principalele dezavantaje 
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constau în faptul că nu există izolare galvanică între reţea şi consumator, nu protejează 
consumatorii de perturbaţiile reţelei de alimentare, neputând elimina variaţiile de de tensiune 
şi de frecvenţă (de unde şi denumirea alernativă de UPS-uri dependente de tensiune şi 
frecvenţă VFD - Voltage and Frequency Dependent), precum şi în faptul că au un timp de 
comutare relativ mare (cca. 4 ms), care, uneori poate afecta consumatorii mai sensibili. 
Schema bloc a unui astfel de UPS pasiv în cele două moduri de funcţionare şi anume a) în 
prezenţa tensiunii reţelei (“on line“) şi b) în absenţa tensiunii reţelei (“off line“) este 
prezentată în figura 1. 
 
 UPS-urile interactive (line-interactive) au în locul modulelor distincte de tip redresor, 
invertor, filtru de zgomote şi regulator de tensiune distincte conţin un bloc unic 
redresor/invertor, care funcţionează în permanenţă (atâta timp cât există tensiune în reţea), 

alimentând 
sarcina") ş  care este 
conectat în paralel 
cu sarcina. De 
asemenea, blocul 

tor are 
l de a încărca 

bateria de 
acumulatoare.Blocu
l redresor/invertor 
este prevăzut, de 
asemenea, cu 
circuite de filtrare a 
zgomotelor şi de 
reglare a tensiunii 
de ieşire (de unde şi 

denumirea 
 de UPS-

uri independente de 
tensiune VI - 

Voltage 
endent). 

funcţionare este, 
practice, identic cu 
cel al UPS-urilor 
pasive, asigurând, 
însă, o calitate mai 
bună a alimentării. 
în general, sunt 
dotate cu 

regulatoare 

tensiune (AVR - 
automatic voltage 
regulator), care 

monitorizează 
nea de intrare. 

i

redresor/inver
rolu

alernativă

Indep
Principiul de 

automate de de 

tensiu
Fig. 2 – Schemele bloc de funcţionare în modurile a1), 

a2) “on line“) şi b ) ale unui UPS interactiv)“off line“
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Când aceasta iese dintr-un domeniu bine stabilit, circuitul creşte sau scade tensiunea de ieşire 
a UPS-lui. Dacă tensiunea de alimentare scade sub nivelul acceptat de regulator, sursa comută 
consumatorul pe acumulatoare, până la revenirea tensiunii de intrare în plaja acceptată. 
Aceste tipuri de UPS-uri au ca avantaje costul redus, zgomotul redus în modul de operare “on 
line“, faptul că ansamblul redresor/invertor este întotdeauna conectat la ieşire, alimentând în 
permanenţă consumatorul precum şi gradul de protecţie mai mare decât al UPS-urilor pasive. 
Mai trebuie menţionat, de asemenea, faptul că această configuraţie permite un răspuns mai 
rapid decât configuraţia de tip pasiv. Această topologie poate avea şi un bypass care poate 
transfera alimentarea sarcinii la sursa de bypass atunci când survine defectarea UPS-ului. 
Principalele dezavantaje ale acestui tip de UPS sunt lipsa de izolare galvanică a 
consumatorului faţă de reţea, lipsa posibilităţii de eliminare a variaţiilor frecvenţei de ieşire, 
protecţia redusăă la şocuri de tensiune şi eficienţa slabă în cazul sarcinilor neliniare. Schema 
bloc a unui astfel de UPS interactiv în cele două moduri de funcţionare şi anume a) în 
prezenţa tensiunii reţelei (“on line“) şi b) în absenţa tensiunii reţelei (“off line“) este 
prezentată în figura 2. 
 UPS-urile cu dublă conversie (double conversion) au invertorul conectat în serie, fiind 
plasat între reţeaua de alimentare şi ieşire, curentul care alimentează sarcina trecând 

permanent prin acesta. În 
funcţionare normală, sarcina 
este alimentată prin 
intermediul lanţului redresor 
- invertor care realizează o 
dublă conversie: curent 
alternativ - curent continuu 
(c.a. - c.c.) şi, respectiv, 
curent continuu - curent 
alternativ (c.c. - c.a.). 

Fig. 3 – Schemele bloc de funcţionare în modurile a1), a2) 

 Atunci când tensiunea 
reţelei iese din parametrii 
prescrişi sau dispare, UPS-ul 
trece în modul de 
funcţionare cu energie 
stocată alimentând în 
continuare sarcina de la 
baterie prin intermediul 
invertorului. Funcţionarea în 
acest mod continuă până 
când tensiunea reţelei revine 
în parametrii doriţi, moment 
în care UPS-ul revine în 
modul de funcţionare 
normală. 
 În general, UPS-urile 
cu această topologie dispun 
de un bypass static (adesea 
numit şi comutator static). 
Acesta permite transferarea 
fără întrerupere a sarcinii pe 
o sursă de alimentare 
alternativă (de regulă tot 

“on line“) şi b)“off line“) ale unui UPS cu dublă conversie 
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reţeaua de alimentare); transferul efectuându-se în situaţii cum ar fi defectarea UPS-ului, 
apariţia fenomenelor tranzitorii în reţea, suprasarcini sau descărcarea bateriei de 
acumulatoare. 
 Schema bloc a unui astfel de UPS cu dublă conversie în cele două moduri de 
funcţionare şi anume a1), a2) în prezenţa tensiunii reţelei (“on line“) şi b) în absenţa tensiunii 
reţelei (“off line“) este prezentată în figura 3. 
 UPS-urile cu dublă conversie prezintă o serie de avantaje importante: 

• sarcina este protejată permanent de către invertor; 
• există separare galvanică a sarcinii de reţeaua de curent alternativ, ceea ce asigură 

protecţia la perturbaţii cum ar fi supratensiunile, zgomotele electrice sau şocurile; 
• funcţionează la variaţii importante ale tensiunii de intrare şi asigură o bună stabilizare a 

tensiunii de ieşire; 
• asigură o foarte stabilizare a frecvenţei de ieşire şi dă posibilitatea utilizării UPS-ul pe 

post de convertizor de frecvenţă; 
• timp de comutare este foarte mic (transferul sarcinii se face practic instantaneu). 

 Datorită avantajelor legate de funcţionarea la variaţii importante ale tensiunii de intrare, 
precum şi datorită faptului că asigură o foarte stabilizare a frecvenţei de ieşire (înscriindu-se 
în prevederile standardului de compatibilitate electromagnetică EN 61000-2-2 [2.2]), acest tip 
de UPS-uri au primit denumirea alernativă de UPS-uri independente de tensiune şi frecvenţă 
(VFI - Voltage and Frequency Independent). 
 Dezavantajul major al acestor tipuri de UPS îl constituie preţul ridicat. 
UPS-urile cu dublă conversie sunt utilizate în cele mai multe situaţii în care este nevoie să se 
alimenteze consumatorii sensibili sau cu putere mare (peste 10 kVA). 

Fig.4 - Formele de undă ale tensiunii şi curentului, valorile puterilor activă, reactivă şi aparentă, 
ale factorului de putere şi spectrul armonic determinate pentru un UPS (1400 VA) fără sarcină 

(în regim de încărcare a acumulatorilor) 

Fig. 5 - Formele de undă ale tensiunii şi curentului, valorile puterilor activă, reactivă şi 
aparentă, ale factorului de putere şi spectrul armonic determinate pentru un UPS 30 kVA 

(produs MGE UPS SYSTEMS) care deserveşte o parte din echipamentele informatice de la 
BRD – Turnul din Piaţ
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 UPS-urile (indiferent de tipul sau mărimea lor) îşi bazează funcţionarea pe existenţa 
electronicii de putere. În absenţa unor măsuri de atenuare adecvate, acest tip de echipamente 
se numără, din păcate, printre cele mai cunoscute surse de poluare electromagnetică. În 
figurile 4 şi 5 sunt prezentate rezultatele măsurărilor efectuate pe două UPS-uri de puteri 
diferite, care atestă puternica deformare a curentului precum şi conţinutul foarte bogat în 
armonici al acestuia. 

Ca o primă concluzie, se remarcă faptul că UPS-urile reprezintă una dintre soluţiile de 
bază privitoare la protecţia la perturbaţii a consumatorilor sensibili. 
 Alegerea soluţiei de electroalimentare de siguranţă, mai concret a tipului de UPS 
necesar, depinde de consumatorul de energie electrică, în funcţie de împortanţa menţinerii în 
funcţionare a unora dintre echipamentele electrice urmărindu-se eliminarea pagubelor 
materiale şi/sau periclitarea vieţii şi integrităţii persoanelor datorată fie întreruperii alimentării 
cu energie electrică, fie variaţiei tensiunii sau frecvenţei acesteia. 
 În ultimă instanţă, decizia are atât un caracter tehnic, cât şi unul economic, deoarece 
UPS-urile cele mai performante sunt extrem de scumpe. Numai o analiză tehnico-economică 
capabilă să evidenţieze comparativ natura şi costurile rezultate din avarierea echipamentelor 
şi/sau pierderea datelor sau informaţiilor din unele echipamente de calcul şi costurile 
echipamentelor de electroalimentare de siguranţă poate permite o alegerea celei mai bune 
soluţiii. 
 

Bibliografie 
 

[2.1] Chapman, D.: ”Power Quality Application Guide, Voltage Dips - Introduction”, 
Copper Development Association, March 2001, 
http://www.cda.org.uk/megab2/elecapps/PQ_Guide/51-voltage-dips.pdf 

[2.2] ***IEC 61000-2-2 Ed. 2.0 b:2002 / EN 61000-2-:2002 Electromagnetic 
compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - “Compatibility levels for low-frequency 
conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems“; 

[2.3] *** IEC/EN 62040-3 “Uninterruptible power systems (UPS) Part 3: Method of 
specifying the performance and test requirements“. 
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MODUL EXPERIMENTAL PENTRU ACHIZIŢIE DE DATE ŞI 
COMANDĂ 

 
 

Drd. ing. Marius RAMARU - SRAC 
 
 

Modulul de achiziţie are 5 intrări digitale şi 8 ieşiri digitale. 
Pe lângă acestea modulul mai conţine 2 intrări analogice şi 2 ieşiri analogice cu 

rezoluţia de 8 biţi. 
Numărul intrărilor şi ieşirilor poate fi mărit prin adăugarea a până la 4 dispozitive de 

acest fel pe porturile USB. 
 
Toate rutinele de comunicaţie cu modulul sunt conţinute intr-o librărie de comunicaţie 

dinamică (DLL) K8055D.dll 
 
Se pot scrie programe personalizate pentru Windows (98SE, Me, 2000, XP) cu ajutorul 

programelor de dezvoltare Delphi, Visual Basic, C++ Builder sau cu oricare aplicaţie 
Windows pe 32 de biţi care suportă apeluri către un fişier DLL. 
 
 

 
 

Specificaţii: 
• 5 intrări digitale (0= masă, 1= deschis). Sunt prevăzute butoane de test pe placă 
• 2 intrări analogice cu opţiune de amplificare şi atenuare. 
• Test de alimentare cu +5 V cu indicator cu led 
• 8 ieşiri digitale cu colector în gol (max. 50 V/100 mA). Test de funcţionare cu led-

uri. 

 158



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

• 2 ieşiri digitale în tensiune continuă 0 – 5 V, cu rezistenţa de ieşire de 1,5 K sau: 2 
ieşiri în impulsuri modulate 0 – 100 % cu colector în gol (max. 40V / 100mA). 

Test de funcţionare cu led-uri. 
• Durată de conversie: 20 ms pe comandă 
• Alimentare prin USB (aprox. 70 mA) 
• Program de diagnosticare şi comunicaţie (DLL) incluse 
 
Cerinţe minime de funcţionare: 
 
• Procesor Pentium 300 MHz 
• Conexiune USB 1.0 sau superioară 
• Windows 98SE sau versiune superioara (nu suporta NT 4.0) 
• Unitate optică şi mouse 

 
 

 
 
Program de test şi diagnosticare: 
 
• Intrări şi ieşiri separate 
• Funcţie setare tot sau nimic 
• Funcţie contoar pe intrările digitale 1 şi 2 cu ceas programabil pentru intervalul de 

timp de citire până la 2 KHz 
• Cursoare grafice pentru setarea ieşirilor analogice 
• Cursoare grafice pentru indicarea valorilor intrărilor analogice 
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Instalarea programului demonstrativ 
 
Se rulează fişierul „Setup.exe” care se află în directorul K8055 de pe discul Velleman 

Software. Dacă programul necesar nu este găsit sau se doreşte actualizarea versiunii 
programului existent, se poate verifica existenţa acestora şi descărcarea lor de pe site-ul 
www.velleman.be. 
 

 
 

Un ghid de instalare vă va ajuta. 
Programul este instalat implicit in directorul: c:\Program Files\Velleman\k8055 
 
Procedura de test 
 
Selectaţi adresa plăcii pe portul USB cu ajutorul călăreţilor SK5 şi SK6 
 

 
 
 Atenţie: efectuaţi aceste setări înainte de a conecta montajul la calculator. 
 

Conectaţi cablul USB. 
Led-ul de alimentare se va aprinde dacă montajul a fost conectat corect. 
După conectare led-ul ieşirii digitale 8 va clipi o perioadă scurtă de timp pentru a indica 

funcţionarea montajului. 
Rulaţi programul „K8055_Demo.exe”. 
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Apăsaţi butonul „Connect” de pe interfaţa grafică pentru a conecta logic montajul cu 
calculatorul. 
 

 
Interfaţa grafică 

 
Când conexiunea s-a realizat cu succes sub butonul „Connect” va apărea mesajul „Card 

x connected”. 
Acum se pot simula intrările digitale cu ajutorul butoanelor 1-5.  
Căsuţele corespunzătoare intrărilor vor rămâne bifate până la eliberarea butoanelor 

apăsate. 
Se pot comanda ieşirile digitale prin bifarea uneia sau mai multor căsuţe din zona 

„Outputs”. Cu ajutorul butonului „Set All Digital” sunt comandate toate ieşirile digitale iar cu 
butonul „Clear All Digital sunt inactivate toate ieşirile digitale. Pentru testarea automată a 
ieşirilor digitale se apasă butonul „Output test”.  

Ieşirile analogice se pot comanda cu butoanele „Set All Analog” şi „Clear All Analog” 
sau prin acţionarea cursoarelor grafice DA1 şi DA2.  

Contoarele 1 şi 2 sunt pe 16 biţi şi sunt comandate de intrările digitale 1 şi 2. Se poate 
testa funcţionarea lor prin apăsarea butoanelor Inp1 şi Inp2 de pe placă. Valoarea din căsuţele 
„Counter1” şi „Counter2” este incrementată cu 1 de fiecare dată când un buton este apăsat. 
Intervalul de citire poate fi selectat cu ajutorul setărilor din zonele „Debounce Time” (0-2-10-
1000 ms).  

Se pot simula intrările analogice prin acţionarea rezistenţelor semireglabile ATT1 şi 
ATT2.  

Cursoarele grafice AD1 şi AD2 indică pe ecran valoarea tensiunilor de intrare. Valoarea 
digitală (între 0 şi 255) se poate citi în partea de jos a cursoarelor grafice.  
 

 161



A 41-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări, SIEAR - Sinaia - 2006 

 
Schema cablajului 

 
 
 

 
Schema electronică 
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Introducerea datelor achiziţionate într-o bază de date de tip „mdb” şi vizualizarea lor 
cu ajutorul programului „Microsoft Access” 

 
Se conectează modulul la calculator prin intermediul cablului USB. Se rulează 

programul „K8055_Baza_date.exe”. Se apasă butonul „Connect”. După realizarea conectării 
logice a modulului, în partea de jos a interfeţei grafice se vor vedea datele achiziţionate de la 
intrările digitale şi analogice. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaţa pentru utilizator 
 

În baza de date se vor introduce pentru intrările digitale schimbările de stare numai in 
momentul basculării lor dintr-o stare în alta iar pentru intrările analogice valorile citite din 10 
în zece secunde sau intervalul de timp poate fi modificat în funcţie de necesităţi. 

Pentru identificarea valorilor citite am folosit câte 4 câmpuri pentru fiecare înregistrare. 
Astfel, pentru fiecare înregistrare există un identificator unic, numărul canalului citit, starea 
sau nivelul şi data/ora.  
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Tabelele cu înregistrările intrărilor digitale şi analogice 
 

Pentru vizualizarea rapoartelor de activitate am creat două interfeţe. Se alege canalul 
dorit şi la apăsarea butonului „Examinare raport” se generează raportul de activitate. Se pot 
alege rapoarte de activitate pentru mai multe canale, între anumite intervale, etc.  

 

 
Alegerea canalelor pentru vizualizarea raportului de activitate 
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Raportul pentru intrarea analogică aleasă 

 

 
Raportul pentru intrarea digitală aleasă 
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Accesul prin internet la modulul pentru achiziţie de date şi comandă 
 

Pentru această aplicaţie am folosit un calculator cu adresă IP externă şi serverul de web 
IIS (Internet Information Services) de la Microsoft. Am folosit pagini ASP (Active Server 
Pages) şi HTML (Hypertext Markup Language). Modulul pentru achiziţie date şi comandă 
este conectat la server.  

De la orice calculator cu acces internet se introduce adresa IP a serverului care va afişa 
fereastra de mai jos. 

 
Pagina de autentificare 

Pentru a putea accesa interfaţa de control trebuie introduse corect utilizatorul şi parola 
în pagina de autentificare. În funcţie de nivelul de acces interfaţa de control va avea mai 
multe sau mai puţine opţiuni. 

 
Pentru conectarea logică cu modulul trebuie apăsat butonul „Open Device”. Pe interfaţa 

de control sunt afişate toate intrările şi ieşirile digitale şi analogice. În partea de jos se pot citi 
valorile intrărilor digitale şi analogice iar reîmprospătarea ecranului (recitirea valorilor) se 
face la 2 secunde sau la apăsarea butonului „Receive”. În partea de sus a ecranului se introduc 
valorile dorite pentru ieşirile digitale şi analogice şi se comandă transmiterea lor cu ajutorul 
butonului „Send”.  

 
Interfaţa de control 
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Prin intermediul serverului web se realizează schimbul de informaţii între modul şi 
exterior. Cu ajutorul interfeţei web modulul poate fi urmărit din mai multe locaţii simultan. 
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IEAS 2006 si participarea SIEAR 
 

Prof.dr.ing. Constantin Ionescu-Presedinte SIEAR 
 

In perioada 5-8.09.2006  a avut loc la Palatul Parlamentului , evenimentul International 
Electric & Automation Show (IEAS), eveniment  care imbina conceptul de expozitie 
specializata cu elementele de show.  

Formula de organizare este inspirata de  marile expozitii internationale din acest 
domeniu (INTERKAMA, ELEC,ISA EXPO etc).   

IEAS este sustinuta de cele mai importante companii din piata de profil din Romania. 
Expozitia specializata, prima din Romania ( la a doua editie)  a fost structurata pe 

domeniile de  echipamente electrice si automatizari . Concomitent au avut loc prezentari de 
produse si servicii la stand, simpozioane, prezentari de firme, lansari de carte, bursa locurilor 
de munca etc. Toate acestea au  adus in atentia specialistilor informatii de ultima ora.  

In perioada 5-7.09.2006 au avut loc in cadrul  evenimentului  International Electric & 
Automation Show, Simpozioanele IEAS cu  tematica: 

Eficienta si Siguranta in alimentarea cu energie electrica si functionarea instalatiilor 
electrice din cladiri si procese de productie: 

1. Solutii de imbunatatire a performantelor energetice ale cladirilor-reducerea 
consumului de energie si cresterea eficientei energetice, prin aplicarea sistemelor BMS 
(Building Management Systems); 

2. Modalitati de abordare a analizei din punct de vedere  energetic a consumurilor de 
energie la nivelul proceselor de productie: consultanta, analiza bilant, aparatura de testare, 
analiza, masurare si stocare a informatiei si solutii de automatizare a reglarii si conducerii 
proceselor. 

3. Posibilitati concrete de integrare in proiectele constructiilor tertiare, industriale si 
rezidentiale a solutiilor de alimentare cu energie produsa descentralizat. 

4. Alimentarea de rezerva pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie in 
conditii de risc a consumatorilor cu grad de siguranta de nivel  „0”. 

5. Protectia persoanelor, bunurilor si instalatiilor impotriva riscurilor de natura electrica 
interna sau externa instalatiilor. 

6. Solutii integrate pentru controlul, optimizarea si eficientizarea functionarii 
proceselor. 

7. Siguranta, comunicare si confort atributele constructiilor dotate cu cablare 
structurata: tendinte, necesitate si actualitate. 
 

Participarea SIEAR  
 

5 septembrie 2006  10:30 – 11:30 
 

Deschidere oficiala a  Simpozioanelor  IEAS 2006  
Prezidiu: Aureliu Leca- Sef Catedra UNESCO-UPB;  Virgil Musatescu- Presedinte APER;   
Nicolae Opris- Presedinte ANRE ;  Constantin Ionescu- Presedinte SIEAR;   Florin Pop- 
Vicepresedinte CNRI;  Ana Maria Bianchi-Vicepresedinte SRT ;  Sorin Caluianu- Sef 
Catedra Electrotehnica- Facultatea de Instalatii-UTCB; Johann Radacovits- General Manager 
CE Europe Rockwell Automation   

Dupa o prezentare generala a problemelor legate de energie cu accent pe  
sectorul rezidential facuta de prof.dr.ing. Aureliu Leca,  toti membri prezidiului au  
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avut interventii prin care a fost abordata din diverse puncte de vedere  
economisirea energiei in cladiri 
 

6 septembrie 2006  9:00-14:00  Simpozionul SIEAR: 
 
9:00 - 9:30   Inregistrare participanti. Deschidere Simpozion 
Prezidiu: Prof.dr.ing. Constantin Ionescu-Presedinte SIEAR; Prof.dr.ing  Aureliu Leca- 

Sef Catedra UNESCO-UPB; Prof.dr.ing. Niculae Mira-Prorector UTCB, Vicepresedinte 
SIEAR; Prof.dr.ing. Sorin Caluianu- Sef Catedra Electrotehnica- Facultatea de Instalatii-
UTCB; Ing. Silviu Clep- Presedinte ARTS; Dir. Gen. Ing. Cornel Chioreanu-C&I ELCA 
IMPEX, Vicepresedinte SIEAR; Ing. Marius Smilovici-ISPE, Presedinte Filiala VP si ET 
SIEAR 

9:30-10:00 Solutii de imbunatatire a performantelor energetice ale cladirilor  - 
reducerea consumului de energie si cresterea eficientei energetice, prin aplicarea sistemelor 
BMS (Building Management System),  Prof.dr.ing. Constantin Ionescu—UTCB;

10:00-10:30  Prezentare Solutii BMS – Danfoss, Ing. Nicoleta Hajek
10:30-11:00  HBES –Home Building Electronic System -ASRO, Exp.pr. Eugen  Popa 
11:00-11:30 Eficientizarea consumului de energie prin implementarea BMS  -

ICCOElectric-Ing. Vlad Mazilu 
11:30-11:45 Lansare carti  de Editura MATRIXROM :Teoria sistemelor-

prof.dr.ing.Sorin Larionescu, Automatizari in constructii-conf.dr.ing. Daniel Popescu.Au luat 
cuvantul: Dir.mat. Ilie Iancu-MATRIXROM, prof.dr.ing.Sorin Larionescu, conf.dr.ing. 
Daniel Popescu, Prof.dr.ing. Sorin Caluianu 

11:45-12:00 Pauza
12:00-12:30 Cercetari si realizari in domeniul robotilor pentru constructii-Prof.dr.ing.  

Adrian Bruja-UTCB, director programe ICECON
12:30–13:00  Building Management System- Solutii de crestere a eficientei    

energetice a cladirilor- SCHNEIDER Electric,  Ing. Adrian Cucereanu 
13:00-13:40 Prezentare International Resource Group IRG-USA, Alain Streicher,  

Vicepresedinte IRG 
13:40-13:45 Concluzii, Prof.dr.ing  Aureliu Leca 
Inchiderea lucrarilor Simpozionului SIEAR 

 
Participarea SIEAR in cadru IEAS a cuprins: participarea la deschiderea oficiala a  

Simpozioanelor IEAS 2006; simpozionul organizat in 6.09.2006 intre orele 9,00-14,00;  
participarea in cadrul Expozitiei cu un stand realizat in colaborare cu MATRIXROM si 
SRAC; lansarea cartilor: „Teoria Sistemelor” de prof.dr.ing. Sorin Larionescu si 
„Automatizari in constructi” de conf.dr.ing. Daniel Popescu, ambele tiparite in Editura  
MATRIXROM in anul 2006 si Sedinta Consiliului Director SIEAR  

Se poate aprecia ca atat in ziua de 5.09.2006 la deschiderea simpozioanelor IEAS, in 
cadrul simpozionului SIEAR din 6.09.2006 cat si la standurile firmelor, prezentarile facute, 
intrebarile si discutiile purtate au facut sa se cunoasca preocuparile in domeniul BMS, noutati 
si stadiul actual la noi in tara. Sunt de evidentiat cu noutati in domeniu firmele: Moeller 
Romania, Schneider Electric, Danfoss, ICCO,Demco, Proelectric, Proenerg, Echipot, etc. 
Foarte utila a fost prezentarea HBES a ASRO din care rezulta ca standardizarea a intrat si in 
domeniul BMS. Important este de semnalat interesul pe care   specialisti care nu lucreaza in 
domeniul electric l-au aratat pentru BMS, in special pentru contributia acestuia la  obtinerea 
economisirii   de energie in domeniul rezidential.  
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Sunt  de evidentiat cercetarile si realizarile deosebite ale ICECON in domeniul robotilor 
in constructii la care au participat si cadre didactice de la Catedra de Electrotehnica a 
Facultatii de Instalatii . Acestea au rezultat atat din prezentarea facuta in cadrul simpozionului 
SIEAR cat si din explicatiile date la standul ICECON din cadrul Expozitiei. 

Remarcam participarea de reprezentanti :de la  universitati, a unor cadre didactice  si 
studenti (UPB, UTCB, UTCN, AP-Facultatea de Pompieri); de la firme de cercetare 
(ICECON); de la firme de proiectare (ISPE, Washington Group Eng.,UTI, C&I ELCA, 
DEMCO, ACSA Proiect,...); din executie (TIAB,...);  din exploatare (ELECTRICA); firme 
care comercializeaza aparate si echipamente electrice si de automatizare (Moeller Romania, 
Schneider Electric,  Danfoss, Genesys, National Instruments, Seba-Dynatronic, Ronexprim, 
ICCO, Demco, Proelectric, Proenerg, Echipot, Hager, COELCO, etc.); APER, ANRE, SRAC, 
OSIM, asociatii profesionale (AIIR, ARTS, SIEAR); editurile (ARTECNO, 
MATRIXROM,...) si altele . 

Cu aceasta ocazie au fost distribuite numeroase cataloage de produse, pliante, reviste 
(Electricianul, Masurari si Automatizari de ARTECNO, Alarma de la ARTS, ...), explicati si 
demonstratii la stand facute de mai multe firme intre care si ICECON 

Este remarcabil faptul ca pentru prima data in Romania, IEAS reuseste organizarea unui 
asemenea eveniment (editia 1 in anul 2005 si editia a doua in anul 2006) cu  o expozitie 
numai pe domeniul electric si de automatizare in ambianta deosebita pe care o da Palatul 
Parlamentului . 

SIEAR adreseaza multumiri pentru colaborare in cadrul expozitiei: ARTECNO (pentru 
difuzarea revistelor „Electricianul„ nr.5/2006 si „Masurari si Automatizari” nr.3/2006 care au 
reusit ca inaintea evenimentului IEAS sa publice articolele de actualitate); MATRIXROM 
(pentru sprijinul acordat in organizarea standului SIEAR, a tipariri Buletinelor SIEAR nr. 
193-195 in timp util pentru a putea fi distribuite in cadrul expozitiei, si a lansarii de carte 
tehnico-stiintifica de specialitate de actualitate); SRAC (pentru disiminarea informatiilor 
legate de activitatea de certificarea calitatii la noi in tara); ARTS (pentru punerea la dispozitia 
SIEAR in vederea difuzarii in cadrul expozitiei a unui numar de reviste ALARMA nr.1 si 
2/2006  la care SIEAR a avut o contributie importanta), DK EXPO (pentru interesul aratat 
pentru  participarea SIEAR, incepand cu partea de publicitate-banner, catalog expozitie 
precum si punerea la dispozitia SIEAR a standului din cadrul expozitiei). 

Dincolo de cele aratate trebuie subliniata atmosfera de lucru, de interes pentru noutatile 
din domeniul instalatiilor electrice si de automatizare, de contactele si discutiile avute, de 
schimbul de informati, posibilitatile de implicarea si mai mare in domeniul economiei de 
energie, etc., de cunoasterea a noi specialisti si stabilirea de viitoare colaborari.  

In concluzie, evenimentul IEAS 2006 se poate considera ca a fost un succes pentru 
toate partile implicate. 

Remarcam activitatea deosebita in organizarea expozitiei a dlui. Dir. ing.Ovidiu Joita 
precum si activitatea deosebita in organizarea simpozioanelor IEAS a dnei Dir. ing. Manuela 
Draghicescu. 

 
Conferinta de presa 
Simpozioanele IEAS 2006 s-au incheiat. 
Au participat 315 persoane, au prezentat 18 firme si 29 de specialisti in colaborare cu 8 

asociatii. 
Au fost 9 invitati speciali din strainatate. 
Multumim Domnilor: 
- Sef Catedra UNESCO- Dl. Aureliu LECA 
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- Presedinte APER- Dl. Virgil MUSATESCU 
- Presedinte ANRE- Dl. Nicolae OPRIS 
- Presedinte SIEAR- Dl. Constantin IONESCU 
- Vicepresedinte CNRI- Dl. Florin POP 
- Vicepresedinte SRT- Dna. Ana Maria BIANCHI 
- Dl. Gheorghe INDRE -  CNR-CME si Rockwell Automation Gold Partner al 

Simpozioanelor IEAS 2006. 
  
Echipa Organizatorica ECAS TRADE 
Sos. Mihai Bravu nr. 108, Bl. D2, parter, sector 2, Bucuresti 
Tel.: 021 252 70 62, 021 252 75 18; Fax: 021 252 75 19 
E-mail: ieas@ecastrade.ro; Mobil: 0723 139 530 
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CURS DE PERFECTIONARE A PROIECTANTILOR DE INSTALATII 
ELECTRICE SI AUTOMATIZARI 

 
Sl.drd.ing. Silviu GHEORGHE - Facultatea de Instalatii - UTCB 

 
In perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, activitatea de proiectare desfasurata pe 

teritoriul Romaniei va trebui sa se alinieze la standardele Europene. Acest fapt implica 
dezvoltarea activitatii de proiectare in directia realizarii intr-un mod modern a acestora. 
Utilizarea tehnicii de calcul in activitatea de proiectare reprezinta cerinta fundamentala care 
asigura cresterea productivitatii muncii in aceasta activitate, asigura cresterea calitatii 
proiectelor, reducerea timpului de proiectare, cresterea gradului de adaptabilitate a proiectelor 
la cerintele clientilor, la modificarea alegislatiei, etc. 

Implementarea solutiilor de proiectare asistata de calculator este o problema cu care se 
confrunta multe companii din Romania. 

Plecand de la aceste premize, SIEAR organizeaza cursuri de perfectionare pentru 
proiectantii de Instalatii Electrice si automatizari. 

Aceste cursursuri sunt structurate avand o parte teoretica si o parte aplicativa.  
Partea teoretica porneste de la descrierea fazelor activitatii de proiectare si a 

continutului acestora, cum ar fi: 
- studiu de fezabilitate (S.F.) 
- Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (P.A.C.) 
- Proiect Tehnic (PT) 
- Detalii de Executie (DE) 
Un alt punct atins de partea teoretica este elaborarea documentatiei economice pentru 

investitii publice sau private, si anume: 
- antemasuratoare 
- deviz pe categorii de lucrari 
- analize de pret 
Elaborarea pieselor scrise, este un alt aspect asupra caruia se fac expuneri, 

prezentanduse modul si forma in care se intocmesc: 
- Foaie de capat, cu antet si semnaturi 
- Borderoul pieselor scrise si desenate 
- Caiet de sarcini  
- Memoriu Tehnic 
- Breviar de calcul 
- Antemasuratoare sau deviz 
- Fise tehnice si documentatii 
Tot in partea teoretica se prezinta si se analizeaza stadiul actual al legislatiei care 

reglementeaza domeniul proiectarii instalatiilor electrice in Romania, si anume 
- Legi, O.G., ordine ale ministerelor 
- Standarde (ale UE si Romaniei) 
- Normative 
- Prescriptii tehnice 
Partea aplicativa a cursului este reprezentata de prezentarea si familiarizarea cursantilor 

cu notiuni si tehnici de proiectare asistata de calculator.  
Elaborarea pieselor desenate, in softuri generale (ex: Autodesk) sau utilizand softuri 

specializate (ex: Caddy++). In cadrul acestei sectiuni se vor da cursantilor indicii asupra: 
- stabilirii layer-elor in care se vor desena fiecare categorie de instalatii 
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- desenarii instalatiei si utilizarea desenelor provenite din alte surse 
- Carus numerotare planse, etc 
- Formatarea desenelor, aranjarea pe formatul de hartie dorit 
Tot in cadrul partii aplicative se vor exemplifica metode rapide de extragere si utilizare 

a informatiilor existente in fisierele desenate, in special a celor care accepta lucrul cu 
elemente complexe de tip block (Autodesk). Se prezinta si posibilitatea intocmirii listelor de 
materiale automat. 

Cursul puncteaza utilizarea de pachete software specializate in functie de categoria de 
instalatie electrica proiectata. Astfel pentru: 

- Instalatia de iluminat artificial (interior, exterior, ornamental sau decorativ) se face o 
introducere in utilizarea softului DiaLUX 

- Instalatia electrica de distributie se prezinta utilizarea programelor EcoDial si Spider 
- Instalatia de protectie impotriva electrocutarii si a paratraznetului  se prezinta softul 

Protect 2001 
- Etc. 
In ultima parte a cursului se prezinta metodologia de pregatire a proiectului pentru 

predare 
- copierea pieselor scrise si a piesele desenate in numarul de exemplare stabilit 
- Legarea proiectului 
- Semnarea piselor scrise si desenate 
- Avizarea interna a proiectului, elaborarea avizului si a procesului verbal de 

terminare a lucrarii 
- Prezentarea proiectului la verificatorul de proiect 
- Expedierea proiectului insotit de procesul verbal de predare-primire 
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ASPECTE SPECIFICE PROIECTĂRII SISTEMELOR AUTOMATE 
DE DETECTARE ŞI DE ALARMARE LA INCENDII 

 
Conf. univ. dr. ing. Daniel POPESCU – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti  

      
Structura sistemelor automate de detectare şi de alarmare la incendii, centralele de 

semnalizare, detectoarele de incendiu şi transmisia datelor de la detectoarele de incendiu către 
centrala de semnalizare sunt tratate pe larg în [1,2,3,4]. Cablarea şi instalarea sistemelor 
automate de detectare şi de alarmare la incendii din clădiri solicită proiectantului cunoaşterea 
celor enumerate mai înainte, dar şi definiţiile, conceptele, normele şi reglementările pe care se 
bazează proiectarea. De asemenea, se impune cunoaşterea caracteristicilor tehnice ale 
echipamentelor actuale care intră în componenţa acestor sisteme. 

Cele prezentate în continuare se referă la cablare şi la instalare.  
Conexiunile electrice care se efectuează la cablarea sistemelor automate de detectare şi 

de alarmare la incendii se bazează pe conexiunea primară multifuncţională (fig. 1) care are de 
obicei o topologie inelară (buclă). Această conexiune face posibilă recepţionarea şi 
transmiterea mesajelor, declanşarea dispozitivelor de alarmare, iniţierea acţionărilor precum 
şi supravegherea şi prezentarea stării de funcţionare a unei linii de detecţie. 

 
 

Fig. 1. 
  

 Linia derivată este o conexiune cu originea pe buclă (fig. 2). O linie nu poate fi 
derivată din altă linie. 
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Fig. 2. 

 
Zonele fizice supravegheate dintr-o clădire vor constitui domenii de detecţie. Încăperile, 

podelele duble şi tavanele false  vor fi asociate unor domenii proprii de detecţie (fig. 3).  
 

 
 

Fig. 3. 
 

 Secţiunea de incendiu este o parte a clădirii separată de restul construcţiei prin 
mijloace specifice de protecţie contra incendiilor (fig. 4); în cazul apariţiei unui incendiu, ea 
se va închide pentru a împiedica răspândirea focului în secţiunile de incendiu vecine. 
 

 
 

Fig. 4. 
 Grupa de detecţie se defineşte ca fiind asocierea unora sau mai multor detectoare care 

dispune de afişarea individuală a mesajelor de alarmă şi a deranjamentelor (fig. 5). Într-o 
grupă de detecţie vor fi asociate maxim 32 detectoare automate sau 10 detectoare neautomate 
(butoane) conform [5,6]. 
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Fig. 5. 
 

Izolatoarele, cunoscute şi sub denumirea de separatoare, sunt amplasate în soclurile 
detectoarelor sau în interiorul butoanelor. Ele sunt utilizate pentru separarea conexiunii în 
cazul apariţiei unui scurtcircuit pe magistrală (bus, buclă). 

Componentele conectate pe magistrală aflate în grupe de detecţie diferite trebuie 
separate prin izolatoare (fig. 6). 
 

 
 

Fig. 6. 
 

Conform normelor, apariţia unui deranjament va trebui să conducă la scoaterea din 
funcţiune a maxim 32 de detectoare automate; aceasta înseamnă că la maxim al 32-lea 
detector automat conectat într-o buclă, trebuie prevăzut un izolator. O altă consecinţă este 
faptul că într-o grupă de detecţie pot fi montate maxim 32 detectoare automate.  

De asemenea, apariţia unui deranjament va trebui să conducă la scoaterea din funcţiune 
a maxim 10 detectoare neautomate (butoane); aceasta înseamnă că la maxim al 10-lea buton 
conectat într-o buclă, trebuie prevăzut un izolator. O altă consecinţă este faptul că într-o grupă 
de detecţie pot fi montate maxim 10 butoane.  

Segmentul reprezintă o parte a buclei limitată de două izolatoare (fig. 7). Un scurtcircuit 
va determina „căderea” tuturor participanţilor aflaţi pe segmentul respectiv. 
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Fig. 7. 
 

 Deranjamentele care pot apare întru-un sistem automat de detectare şi de alarmare la 
incendii sunt cauzate de întreruperi ale buclei (fig. 8), scurtcircuite pe buclă (fig. 9) sau de 
extragerea (scoaterea) din buclă a detectoarelor (fig. 10).  
 

 
 

Fig. 8. 
 
 

 
Fig. 9. 
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Fig. 10. 
   

 
Fig. 11. 

Grupele de acţionări sunt ieşiri programabile ale sistemului automat aparţinând 
centralei de semnalizare sau elementelor montate pe buclă (fig. 11). 

Sectoarele de detecţie sunt entităţi ale buclei sistemului automat de detectare şi de 
alarmare la incendii (fig. 12). Conform [5,6] pot fi programate maxim 32 de sectoare de 
detecţie şi 32 de sectoare de acţionări. Unui sector îi pot fi asociate maxim 15 grupe de 
detecţie, respectiv 15 grupe de acţionări. 
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Fig. 12. 
 

Un eveniment produs într-un sector de detecţie poate determina o reacţie întârziată de 
alarmare într-un sector de acţionări. Această acţionare poate fi activată intermitent pe durata 
unui interval de timp programabil între 1...600 secunde, urmând apoi o activare permanentă.  

Participanţii pe o buclă a sistemului automat de detectare şi de alarmare la incendii sunt 
constituiţi din toate echipamentele care pot fi conectate pe buclă: detectoare automate de 
incendiu, butoane manuale de alarmă şi transpondere. Fiecare participant are alocată o adresă 
unică. 

Transponderele pot îndeplini mai multe funcţii: 
- mărirea numărului de ieşiri de acţionare ale centralei de semnalizare cu ajutorul unui 

anumit număr de relee; se poate monta chiar în centrală sau în periferie pe buclă. 
- oferă ieşiri pentru comanda unor LED-uri care, spre exemplu, intră în componenţa 

tablourilor sinoptice amplasate pe etajele clădirii; 
-  face posibilă includerea suplimentară în buclă a unui număr de detectoare automate şi 

neautomate neadresabile, conectate la intrările transponderului. 
 
Norme şi reglementări 
 
Dispunerea traseelor de plecare şi de sosire ale conexiunii unei bucle nu trebuie să se 

facă în acelaşi cablu (fig. 13). Este permisă amplasarea mai multor cabluri distincte în acelaşi 
canal de cabluri. De asemenea, este permisă trecerea prin acelaşi cablu (cu mai multe perechi) 
a mai multor trasee de plecare pe bucle distincte. Similar, este permisă trecerea prin acelaşi 
cablu (cu mai multe perechi) a mai multor trasee de sosire din bucle distincte. 
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Fig. 13. 

 
În cazul apariţiei unui deranjament trebuie să fie scos din funcţiune maxim un domeniu 

de detecţie, respectiv – în cazul conectării unui transponder – grupele conectate la 
transponder vor trebui să acopere un singur domeniu de detecţie. 

 
Exemplu de proiectare 
 
Planul unei clădiri cu un singur nivel, care conţine şi amplasarea elementelor 

componente ale sistemului automat de detectare şi de alarmare la incendii, este prezentat în 
figura 14.  

Soluţia de cablare a sistemului automat, conform celor prezentate mai înainte, se 
prezintă în figura 15. 
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Fig. 14. 
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Fig. 15. 
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Calificarea întreprinderilor ce execută lucrări de 
instalaţii electrice 

 
 
 

prof. univ dr. ing. Niculae Mira 
mira@instal.utcb.ro  

 
Sistemul de calificare a întreprinderilor ce execută lucrări de instalaţii electrice a fost 

iniţiat de Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări (SIEAR) din România încă din anul 
2003. Până în prezent câteva societăţi sau firme, ce au în obiectul de activitate astfel de 
lucrări, au obţinut deja unul sau mai multe certificate pentru diferitele categorii de lucrări pe 
care le execută. Sistemul de evaluare şi certificare a fost iniţiat de SIEAR având ca model 
sistemul elaborat cu ani în urmă de CENELEC. 

 
Odată cu dezvoltarea sistemului de normare şi standardizare în Europa şi sistemul de 

calificare a evoluat. 
 
În prezent Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) are în curs de adoptare 

standardul SR CLC/TS50349 “Calificarea antreprenorilor de instalaţii electrice”. 
 
Sistemul de calificare prezentat în specificaţia tehnică menţionată are ca principal scop 

identificarea capacităţii firmelor (societăţilor, antreprenorilor) de instalaţii electrice de a 
realiza lucrări în conformitate cu exigenţele CENELEC. Acest lucru va permite managerilor 
de investiţii să înţeleagă profilul şi capacitatea unei societăţi (firme, antreprenor) de a executa 
una sau mai multe din categoriile de lucrări de instalaţii electrice. 

 
Totodată va reprezenta un instrument util în luarea deciziei de a alege, în cadrul unei 

licitaţii, societatea (firma, antreprenorul) potrivită pentru o anumită lucrare. 
 
Standardul privind “calificarea antreprenorilor de instalaţii electrice” cuprinde 

următoarele capitole: 
 
- domeniul de aplicare al normei; 
- normativele de referinţă; 
- definiţii, cuprinse în normă; 
- criteriile impuse pentru organismele de calificare; 
- criteriile legale şi administrative pentru calificare; 
- problemele financiare necesare pentru evaluare; 
- nomenclatorul de lucrări pentru calificarea tehnică; 
- criteriile pentru calificarea tehnică. 
 
Norma mai cuprinde trei anexe ce se referă la: 
 
- formularele pentru dosarul de solicitare conform TS50349 (anexa A); 
- formularele referitoare la procesul de calificare conform TS 50349 (anexa B); 
- sursele de informare pentru societăţile (firmele, antreprenorii) ce solicită calificarea 

(anexa C). 
Norma SR CLC/TS 50349/2006 cuprinde nomenclatorul de lucrări pentru care se poate 

solicita calificarea. 
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Acesta are următoarea structură: 

 
Domeniul principal Domeniul 

A. Instalaţii electrice până la 1 kV A1  Instalaţii electrice pentru clădiri civile şi industriale 
A2  Instalaţii de automatizări 
A3  Sisteme de alarmare pentru incendiu 
A4  Instalaţii pentru controlul proceselor industriale 
A5  Reţele subterane de cabluri pentru distribuţia energiei 
       electrice, iluminat public şi controlul traficului (inclusiv 
       conectări electrice) 
A6  Linii aeriene de distribuţie a energiei electrice, iluminat 
       public şi controlul traficului (inclusiv conectări electrice)  

B.Instalaţii electrice peste 1 kV 
    până la 6 kV 

B1  Instalaţii industriale 
B2  Linii aeriene de energie electrică (inclusiv conectări 
      electrice) 
B3  Reţele subterane de cabluri pentru distribuţia energiei 
       electrice (inclusiv conectări electrice) 
B4  Instalaţii pentru iluminat public 
  

C. Instalaţii electrice peste 36 kV C1  Instalaţii industriale 
D. Instalaţii pentru comunicaţii D1  Sisteme de comunicaţii pentru clădiri civile şi industriale 

D2  Reţele de calculatoare şi instalaţii pentru echipamente 
       periferice 
D3  Instalaţii pentru infrastructura comunicaţiilor 
D4  Linii aeriene pentru comunicaţii 
D5  Linii aeriene pentru comunicaţii 

E. Extinderi E1   Instalaţii pentru zone cu risc 
E2   Contractări generale 

 
Se poate face constatarea că acesta coincide în cea mai mare parte cu cel cuprins în 

regulamentul pentru atestarea calificării elaborat şi aplicat până în prezent de SIEAR. 
În anexa C5 a normei SR CLC/TS 50349/2006 sunt descrise orientativ principalele 

activităţi şi lucrări de instalaţii electrice pentru toate domeniile de mai sus: A1…A6; 
B1….B4; C1; D1… D5 şi E1, E2. 

Este important de precizat că o societate (firmă, antreprenor) poate solicita certificatul 
de calificare nu numai pentru execuţie ci şi pentru proiectarea, sau numai pentru proiectare 
sau execuţie. 

Pentru societăţile (firmele) ce nu au experienţa cerută pentru un domeniu de calificare 
ca “debutant” în acel domeniu. 

După doi ani “debutantul” este reevaluat pentru calificare. Dacă acesta nu aduce 
dovezi concludente pentru a evidenţia depăşirea stadiului de debutant îşi pierde calificarea şi 
devine “necalificat”. Prin excepţie calitatea de “debutant” poate fi prelungită cu un an. 

Certificatul de calificare este valabil timp de trei ani. Cu şase luni înainte de expirarea 
termenului, organismul care a făcut calificare aduce la cunoştinţa societăţii calificate 
necesitatea reînoirii procedurii de evaluare. În urma revizuirii calificării organismul de 
calificare trebuie să decidă: 

 
a) să menţină calificarea; 
b) să extindă sau să restricţioneze domeniile calificării, după caz; 
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c) să suspende calificarea; 
d) să anuleze calificarea. 

 
Pentru fiecare din aceste decizii sunt prevăzute proceduri specifice. 
Totodată sunt prevăzute proceduri pentru: 
 

- încălcări referitoare la calificare şi 
- apel, la orice decizie luată de organismul de calificare. 
 
Norma SR CLC/TS 50349.2006, descrisă succint mai sus, va putea fi aplicată după ce 

va fi stabilită o autoritate naţională pentru certificarea organismelor de calificare. 
SIEAR-ul va sista temporar activitatea de certificare profesională a întreprinderilor, 

urmărind a face demersurile necesare pentru obţinerea calităţii de “organism de calificare”. 
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100 DE ANI DE LA INFIINTAREA COMISIEI ELECTROTEHNICE 
INTERNATIONALE  (CEI) 

 
Prof. dr. ing. Constantin Ionescu-UTCB - Presedinte SIEAR 

 
 

La începutul secolului 20, lumea a cunoscut numeroase prefaceri. 
Albert Einstein (1879-1955) – a publicat articolul “Despre teoria relativitatii” 

americanii construiau Canalul Panama, descoperirile din domeniul electrotehnicii au început 
să-şi găsească aplicaţii în iluminat, aparate si maşini electrice, telecomunicatii, etc. 

In anul 1901, H.G. Wells prevede in North American Review ca urmeaza secolul 
electricitatii in care uzinele vor functiona, vor fi incalzite si ventilate cu ajutorul electricitatii 
ca dealtfel si locuintele. 

John Ambrose Fleming (1849-1945) – primul profesor de Electricitate  din Marea 
Britanie inventeaza tubul electronic iar Lee De Forest din Statele Unite inventeaza trioda   

Aparuse  un nou domeniu de activitate, o noua tehnologie care  schimba Lumea si care 
a determinat aparitia ingineriei electrice.  

Toate aceste realizări au condus la stimularea schimburilor comerciale. Se impunea  ca 
“lumea să înceapă să vorbească la fel, atunci când se referea la acelaşi lucru”, adică să fie 
utilizat un vocabular, sisteme de unităţi de măsură şi o tehnologie specifică domeniului 
electrotehnic. Se impunea o standardizare internationala pentru aceasta tehnologie in 
dezvoltare.  

Aceste preocupări au condus la organizarea unor intalniri si  congrese  ale 
electrotehnicienilor (Paris -1881, Frankfurt -1891, Edinburg – 1892, Chicago – 1893, Paris – 
1900). 

Sistemul de unităţi de măsură  CGS (bazat pe cele trei unităţi fundamentale: centimetrul 
pentru lungime, gramul pentru masă şi secunda pentru timp), realizat în anul 1874 şi adoptat 
la Congresul din anul 1881 de la Paris, trebuia redefinit, în condiţiile descoperirilor din 
electromagnetism. 

Congresele electricienilor au stabilit o serie de unităţi de măsură practice: Ohm-ul (Ω); 
Volt-ul (V); Weber-ul (Wb); Culomb-ul (C), Joul-ul (J), Watt-ul (W); Amper-ul (A). 

Sistemul CGS electrostatic şi CGS electromagnetic de care s-au ocupat Maxwell James 
Clerk (1831-1879), Heaviside Oliver (1850-1925) s.a. nu au putut oferi rezolvări complete. 

In anul 1901, Giovanni Giorgio (1871-1950),  propune un nou sistem de unităţi de 
măsură, care să alăture: metrul (M) – pentru lungime; kilogramul (K) – pentru masă; timpului 
(S) – pentru secunde şi (A) – pentru o unitate de măsură electrică. 

S-a ajuns în situaţia în care se impunea clarificarea sistemelor de unităţi de măsură, a 
definirii lor coerente, a definirii unor mărimi (tensiuni, curenţi, frecvenţe, randamente etc.) şi 
a unor caracteristici  - chiar gabarite a mărimilor şi aparatelor electrice ca să se poată lucra cu 
ele oriunde pe Pământ.  

In anul 1903, George Westinghouse utilizand generatorul de curent alternativ brevetat 
de Nikola Tesla (1856-1943) pune in functiune hidrocentrala de la Niagara Falls. Energia 
electrica atrage multi investitori. Orasul Niagara Falls devine un centru important al 
electricitatii. In aceste conditii la 1.07.1903, Niagara Falls a gazduit Comitetul de Organizare 
(Comitetul de Organizare Niagara) al Congresului International de Electricitate  ce trebuia sa 
aibe loc la St.Louis in anul 1904. Comitetul de Organizare Niagara a ales pe Elihu Thomson,  
presedinte al celui de al 5-lea Congres International din 1904 de la St. Louis si a decis ca la 
acest Congres sa fie promovate unitatile de masura electromagnetice si standardizarea 
internationala. Elihu Thomson a obtinut mai multe brevete printre care si cel pentru masina de 
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sudat; a fondat impreuna cu E.J.Houston o firma ce a fuzionat cu firma Edison formand 
General Electric Company. 

In anul 1904 la St.Louis se aniversa 100 de ani de la cumpararea in anul 1803 de catre 
Statele Unite ale Americii a teritoriilor Louisianei de la Franta pentru suma de 15 milioane $. 
In acest an tot la St.Louis urma sa fie organizate Jocurile Olimpice,   Expozitia Universala 
care avea ca centru Palatul Electricitatii si al 5-lea Congres International al Electricitatii. 

Deschiderea oficiala a fost facuta la 30.04.1904 de presedintele Theodore Roosevelt 
care a actionat butonul unui telegraf aflat la Casa Alba de la Washington DC. In Palatul 
Electricitatii din St. Louis steagurile au fluturat, fantanile au prins viata si trei motopompe 
trimiteau aproximativ 100.000 de galoane de apa care cadeau sub forma de cascade luminate 
cu becuri colorate in verde, rosu si opal. Jumatate din suprafata de expunere (10.216 m²) era 
detinuta de exponatele electrice internationale.  

Exponatelor aduse de diferite tari trebuia sa li se asigure energii diverse: curent 
continuu si curent alternativ; curent alternativ de 50 si de 60 Hz; curent alternativ mono, bi si 
trifazat si numeroase tensiuni de curent continuu. Toate acestea din lipsa standardizarii. Erau 
demonstratii in curent continuu si alternativ, demonstratii ale dinamului, ale unui model de 
tren mono-rail si a unui telegraf fara fir folosit de presa. 

In cadrul expozitiei pe 12.09.1094 s-a tinut al 5-lea Congres International de 
Electricitate.  

Congresul a avut loc intre 12-17.09.1904. Deschiderea Congresului s-a facut la 
Coliseum Music Hall la 12.09.1904 de catre profesorul William Goldsborough – seful 
departamentului electricitatii - care adresandu-se celor peste 100 de participanti a spus ca  “ 
spiritul de cooperare care anima  pe lucratorii electrici ”  a produs deja o mai buna tehnologie, 
standarde uniforme si un sistem de realizare a unor inregistrari precise pentru oamenii de 
stiinta din lume. Pe 14.09.1904 a fost sarbatorita Ziua Electricitatii prin parade si 
demonstratii. Tensiunea de 1.000.000 V din secundarul unui transformator a trimis pe cer un 
“arc incandescent” in timp ce trosnituri puternice au rasunat deasupra terenului Expozitiei. 

La al 5-lea Congres de la St.Louis kilowatt-ul a inlocuit calul-putere. Elihu Thomson, 
presedintele celui de al 5-lea Congres International de Electricitate a mentionat viitorul 
“nemarginit” al stiintei electrice, incheindu-si comentariile cu “ pregatiti-va deci sa acceptati 
un univers electric”. 

Congresul electricienilor de la Saint-Louis din zilele de 12-17.09.1904, ramane in 
istorie datorita adoptarii unei rezolutii in care se preciza ca “ trebuie facute demersuri in 
vederea cooperarii societatilor tehnice din intreaga lume pentru constituirea unei Comisii 
reprezentative  care va avea ca sarcina examinarea posibilitatii de unificare a denumirii si 
clasificarii aparatelor si masinilor electrice ”.  

Delegatii la Congres reintorsi la societatile tehnice respective, trebuiau sa comunice 
rezultatele acestei actiuni colonelului Rookes Evelyn Bell Crompton din Chelmsford-Marea 
Britanie si presedintelui Institutului American al Inginerilor Electricieni din New York. 
Colonelul R.E.B. Crompton nominalizat de Institution of Electrical Engineers (IEE) din 
Marea Britanie sa-l insoteasca la Congres pe presedintele IEE , J.K.Gray (care era un nume in 
domeniu), a fost ales de catre camera delegatiilor sa se ocupe de aplicarea rezolutiei 
Congresului ca urmare a unui articol pe care l-a prezentat la Congres si care avea ca tema 
standardizarea in ingineria electrica. El detinea centrala electrica Kensington Court din 
Londra si a fost implicat in probleme de aprovizionare cu energie elctrica, iluminat public etc.  

R.E.B. Crompton a transmis solicitarea de examinare a problemelor privind 
standardizarea Congresului British Engineering Standard Committe care reunea ingineri din 
toate domeniile printre care : Insitution of  Mechanical Engineers (IME), Insitution of  
Electrical Engineers (IEE), Insitution of Civil Engineers (ICE). 
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Prima organizatie care l-a sprijinit a fost ICE. In februarie 1905, presedintele ICE  Sir 
John Wolfe Barry, inginerul care a construit Tower Bridge a discutat cu presedintele IEE-
Alexander Siemens propunerea lui R.E.B. Crompton si a sugerat ca IEE sa continue si sa 
nominalizeze un Comitet executiv.  

Este de mentionat ca cele doua institutii ICE si IEE imparteau aceeasi cladire pe One 
Great George Street in cartierul londonez West End. 

Sase luni mai tarziu Consiliul IEE a nominalizat un Comitet Executiv cu scopul “de a 
studia si propune un proiect de constituire a unei astfel de Comisii internationale”. Dintre 
membrii comitetului faceau parte: John Gavey-noul presedinte IEE, Alexander Siemens-
fostul presedinte, Sir William Preece-seful Postei, lordul Kelvin William Thomson (1824-
1907) si colonelul  R.E.B. Crompton.  La sfarsitul anului 1905 R.E.B. Crompton a primit 
raspunsuri favorabile de organizare a Comisiei Electrotehnice Internationale (CEI) de la: 
Statele Unite, Franta, Italia, Germania, Austro-Ungaria, Danemarca, Suedia si Norvegia. 

Sub conducerea lui Alexander Siemens-presedintele Comitetului Executiv s-a hotarat ca 
Reuniunea sa aiba loc la 26-27.06.1906 si sa fie gazduita de hotelul Cecil din Londra cu 
intrare din spre Tamisa. Era cel mai mare hotel din Europa (avea peste 800 de camere) si cel 
mai somptuos din Londra. Aici isi tinea IEE dineul anual. (Hotelul a fost demolat in anul 
1930 pentru a face loc sediului firmei petroliere Shell International).   

La 26.06.1906 dintre tarile care au acceptat invitatia nu au participat Danemarca, 
Suedia si Norvegia, dar au venit delegati din Belgia, Olanda, Japonia, Elvetia si Spania. In 
deschiderea primei Reuniuni, Alexander Siemens a aratat ca “ prima sarcina a participantilor 
este aceea de a stabili o serie de reguli pentru Comisie ”. In aceeasi zi, IEE a organizat un 
banchet pentru 450 delegati si invitati. Conform relatarii din Times , presedintele IEE, John 
Gavey , exprimandu-se in franceza in toastul sau s-a declarat extrem de incantat de 
solidaritatea existenta in cadrul profesiei de ingineri electricieni. A doua zi au avut loc mai 
multe reuniuni printre care si comitetul insarcinat cu examinarea regulamentului de 
functionare al Comisiei. 

Principalele reguli acceptate au fost:  
1. Comisia urmeaza a se numi Comisia Electrotehnica Internationala (CEI)  si are drept 

obiectiv unificarea denumirii si si clasificarii aparatelor si masinilor electrice.  
2. Orice tara suverana poate forma un Comitet local (unul singur in fiecare tara).  
3. Fiecare Comitet isi trimite delegati la Comisie. Ficare tara are drept la un vot. Pot fi 

publicate numai deciziile CEI care au fost luate in unanimitate.  
4. Sediul este in prezent la Londra in spatiile puse la dispozitie de Institution of  

Electrical Engineers (IEE). Conducerea va fi asigurata de un Consiliu care va cuprinde: 
presedintele comisiei, presedintii comitetelor locale, un delegat al fiecarui comitet local si un 
secretar onorific.  

5. In general activitatea Comisiei se va desfasura prin corespondenta dar presedintele 
poate convoca , atunci cand considera necesar o reuniune a Consiliului sau Comisiei. 
Reuniunile au loc la Londra sau cu aprobarea Comisiei in alta localitate. Fiecare Comitet 
local isi gaseste fondurile necesare pentru propriile cheltuieli si sa contribuie in mod egal la 
cheltuielile Biroului Central.  

6. Postul de secretar onorific a fost atribuit lui R.E.B. Crompton iar cel de presedinte al 
CEI Lordului Kelvin William Thomson (1824-1907). Cea mai cunoscuta activitate a lui 
Kelvin este cea din domeniul termodinamicii, in particular  conceptul lui zero absolut, 
temperatura la care inceteaza orice miscare moleculara. El era in acelasi timp un prestigios 
om de stiinta si inginer electrician. Desi Kelvin si Crompton au fost primele persoane oficiale 
ale CEI, nu trebuie uitata contributia lui Elihu Thomson. In autobiografia Reminiscenses, 
Crompton afirma ca profesorul Elihu Thomson a fost “ adevaratul initiator al organizatiei 
internationale in cadrul Conferintei de la St.Louis”. 
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La 27.06.1906 este semnat actul de înfiinţare a Comisiei Electrotehnice Internaţionale 
(CEI).  

In Anexa 1 este data Lista presedintilor CEI de la pimul presedinte Thomson Lord 
Kelvin la actualul presedinte R.Tani. 

Sistemul propus de Giorgio în anul 1901 a fost adoptat de Reuniunea generală a CEI de 
la Scheveningen din anul 1935 şi a fost adoptat sub forma sistemului MKSA în care a patra 
unitate fundamentală de măsură era intensitatea curentului electric, Amperul,  la Paris în anul 
1951. 

Comisia Electrotehnică Internaţională constituie în prezent unul din vârfurile 
triunghiului standardizării mondiale CEI-ISO-ITU. CEI cuprinde în prezent reprezentanţi din  
62 de ţări (care produc  şi utilizează peste 90% din energia electrică totală). 

România a fost a 26-a ţară care s-a alăturat CEI la iniţiativa  lui C.D. Buşilă – directorul 
“Institutului Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Utilizării Izvoarelor de Energie” 
(IRE) la 4.01.1927. 

Atunci a fost înfiinţat şi Comitetul Electrotehnic Român (CER). Primul preseşedinţe  a 
fost  prof. Dragomir Hurmuzescu (1927) şi al doilea prof. Vasilescu Karpen (1928) care au 
devenit şi vicepreşedinţi ai CEI cu sediul la Londra.  Este de menţionat că Acad Remus 
Răduleţ a fost vicepreşedinte  CEI (1961-1964) şi preşedinte CEI (1964-1967). 

Comitetul Electrotehnic Român a avut o participare activă în cadrul CEI. Printre care, 
participarea la definitivarea sistemului de unităţi de măsură; stabilirea  terminologiei în 
domeniul energiei reactive şi adoptarea unităţii VAR pentru energia reactivă – lucrări 
coordonate de CER şi C. Budeanu; coordonarea elaborării Dicţionarului CEI Multilingv al 
Electricităţii (1983) şi a Tezaurului raţional CEI al electricităţii (1986) prin Acad. Remus 
Răduleţ şi prof. Alexandru Timotin.  

CEI asigură colaborarea între electricienii din întreaga lume prin studiile de specialitate, 
schimburile de informaţii şi recomandările care servesc la coordonarea, apropierea şi 
unificarea  prescripţiilor, regulilor, simbolizărilor electrotehnice în scopul intensificării 
schimburilor de produse între ţări. 

CER are o contribuţie importantă în armonizarea  standardelor naţionale cu cele ale 
CEI, a promovării unei tehnologii clare, a calităţii. 
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 C.I. Budeanu,contribuţii 

deosebite la definirea 
regimului deformant 

Academician Profesor 
Remus Răduleţ 

 
 
 
 

 
Aniversarea a 100 de ani de la infiintarea CEI 

Conducerea lucrarilor – prof. dr. ing. Florin Tanasescu – presedinte CER 
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Cuvant academician Radu Voinea – presedintele Academiei de Stiinte Tehnice 

din Romania 

 
Aspecte din sala, la aniversarea de catre CER  

a 100 de ani de la infiintarea CEI 
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Anexa 
 

Lista presedintilor CEI 
 
  
2005 Mr. R. Tani  Italy 
2002 Dr. S. Takayanagi  Japan 
1999 Mr. M. R. Fünfschilling Switzerland 
1996 Mr. B. H. Falk United States of America 
1993 Dr. H. Gissel Germany 
1990 Mr. R. E. Brett Australia 
1986 Mr. G. R. C. McDowell United Kingdom 
1983 Mr. A. Déjou France 
1980 Mr. W. A. McAdams United States of America 
1977 Prof. Dr. N. Takagi Japan 
1974 Prof. Dr. V. I. Popkov Union of Soviet Socialist Republics 
1973 Dr. G. L. Palandri Italy 
1970 Mr. S. E. Goodall United Kingdom 
1967 Mr. P. Ailleret France 
1964 Prof. Dr. R. Radulet Romania 
1961 Prof. G. de Zoeten Netherlands 
1958 Dr. I. Herlitz Sweden 
1955 Dr. P. Dunsheath United Kingdom 
1952 Dr. H. Osborne United States of America 
1949 Dr. M. Schiesser Switzerland 
1946 Mr. E. Uytborck Belgium 
1938 Prof. L. Lombardi Italy 
1935 Mr. J. Burke United States of America 
1930 Prof. Dr. A. F. Enström Sweden 
1927 Prof. Dr. C. Feldmann Netherlands 
1923 Mr. G. Semenza Italy 
1919 Dr. C. O. Mailloux United States of America 
1913 Mr. M. Leblanc France 
1911 Prof. Dr. E. Budde Germany 
1908 Prof. Dr. E. Thomson United States of America 
1906  The Rt. Hon. Lord Kelvin United Kingdom 
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1906 1908 1911 1913 

    
The Rt. Hon. Lord 
Kelvin 
United Kingdom 

Prof. Dr. Elihu 
Thomson 
United States of 
America 

Prof. Dr. E. Budde 
Germany  

Mr. Maurice Leblanc 
France  

 
1919 1923 1927 1930 

    
Dr. C. O. Mailloux 
United States of 
America 

Mr. Guido Semenza 
Italy 

Prof. Dr. C. Feldmann 
Netherlands 

Prof. Dr. A. F. Enström
Sweden 

  
1935 1938 1946 1949 

    
Mr. James Burke 
United States of 
America 

Prof. Luigi Lombardi 
Italy 

Mr. Emile Uytborck 
Belgium 

Dr. Max Schiesser 
Switzerland 
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1952 1955 1958 1961 

    
Dr. Harold Osborne 
United States of 
America 

Dr. P. Dunsheath 
United Kingdom 

Dr. I. Herlitz 
Sweden 

Prof. G. de Zoeten 
Netherlands 

 
1964 1967 1970 1973 

    
Prof. Dr. R. Radulet 
Romania 

Mr. P. Ailleret 
France 

Mr. S. E. Goodall 
United Kingdom 

Dr. G. L. Palandri 
Italy  

1974 1977 1980 1983 

    
Prof. Dr. V. I. Popkov 
Union of Soviet  
Socialist Republics 

Prof. Dr. N. Takagi 
Japan 

Mr. W. A. McAdams 
United States of 
America 

Mr. A. Déjou 
France 
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1986 1990 1993 1996 

    
Mr. G. R. C. McDowell
United Kingdom 

Mr. R.E. Brett 
Australia 

Dr. H. Gissel 
Germany 

Mr. B. H. Falk 
United States of 
America  

1999 2002 2005   

   

  

Mr. M. R. Fünfschilling
Switzerland 

Dr. S. Takayanagi  
Japan 

Mr. R. Tani  
Italy      
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ACTIVITATEA  SIEAR IN ANUL 2006 
 

Prof.dr.ing. Constantin Ionescu - Presedinte SIEAR 
 
1. Actiuni mai importante desfasurate de la inceputul anului 
 
Actiunile desfasurate in aceasta perioada au fost aratate in Buletinele SIEAR nr.176-

196, la rubrica ACTIUNI.  In continuare sun prezentate cele mai importante 
 
- Propuneri pentru prevederea in planul de reglementari tehnice pe anul 2006 al MTCT 

a revizuirii Normativelor I7 si I20 (B.177/01,2006) 
- Intalniri  SIEAR-AIIR pentru: organizarea  cursurilor  de VP si ET; participarea 

SIEAR la reglementarile tehnice din domeniul instalatiilor electrice si de automatizare; 
autorizarea electricienilor din constructii 

- Participarea la diverse actiuni  organizate de:  AIIR, CNR-CME, ARTS, SRAC, CER, 
Facultatea de Pompieri, etc. 

- Participarea la avizarea Agrementelot Tehnice din domeniul instalatiilor electrice si de 
automatizare in cadrul  Grupei specializate nr.5, “Produse, procedee si echipamente pentru 
instalatii aferente constructiilor” a CTPC.   

- 10.03 si 6.09.2006. Sedinte ale  Consiliului Director SIEAR. Prima destinata pregatirii 
Adunarii Generale iar a doua destinata pregatirii celei de a 41-a Conerinte de la Sinaia si 
incheierii anului 2006 

- 10.03.2006. Adunarea Generala a membrilor SIEAR, care a avut la Ordinea de zi: 
Raportul Consiliului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2005, Programul de 
activitate pe anul 2006, Executia BVC pe anul 2005, Aprobarea hotararilor Consiliului 
Director din 25.11.2005 si 10.03.2006, Raportul Comisiei de Cenzori, BVC pe anul 2006, 
Aprobarea, Raportului presedintelui, a Bilantului Contabil si a Raportului Comisiei de cenzori 
asupra activitatii desfasurate in anul 2005.  

- 13.03, 3si 17.04, 22.05,12.06, 3si 19.07.2006. Discutii privind  elaboraraea unui „Ghid 
pentru masurarea cosumurilor de energie electrica la cladiri in vederea stabilirii  masurilor de 
crestere a performantelor energetice”.  

- 13,17 si 20.03, 3 si 17.04.2006. Discutii  referitor la pregatirea proiectantilor de 
instalatii electrice si automatizari.  

- A fost certificata competenta profesionala a societatilor: ACSA Proiect SRL Suceava 
(proiectare), SC CONSEL GRUP SA (montaj),  SC Logimaetics SRL-Timisoara si SC PRO 
ARH Timisoara. A fost amanata certificarea la societatea SC TECS-PRO Timisoara.  

- Participarea la sedintele Consiliul Director al CNR-CME si  SRAC si la Adunarile 
Generale ale CNR-CME, SRAC si ARTS 

- 16.03.2006. Proiectul: Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-
dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Workshop de 
Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru sistemul national CDI” Panel 5 „Dezvoltare 
Durabila” organizat pe GRUP A, B si C. Intereseaza SIEAR: GRUP A-Cresterea eficientei 
energetice, Surse regenerabile de energie, Energetica localitatilor urbane si rurale, Utilizarea 
rationala a resurselor energetice; GRUP B-Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale (si 
publice), Cladiri de locuit inteligente pentru confortul si siguranta utilizatorilor; GRUP C-
Educatia si Formarea Profesionala pe tot Parcursul Vietii.   

- 23.03.2006. Simpozion SIEAR in cadrul EXPO-SECURITY organizat in colaborare 
cu ARTS la ROMEXPO (B.181/03,2006 si a.789) 
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- 24.03.2006. Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii-ARACO a organizat 
la sala Titulescu din Complexul expozitional ROMEXPO aniversarea a 15 ani de activitate ca 
Patronat reprezentativ al constructorilor din Romania. Cu acest prilej a fost decernat si 
Trofeul Calitatii ARACO-Editia a XII-a. Detalii in Buletin ARACO nr.8-9/2006.  

- 6-7.04.2006. A 15-a editie a Conferintei “Instalatii pentru constructii si confort 
ambiental” organizata de AIIR Filala Timisoara, UPT-Facultatea de Constructii, Consiliul 
local Timisoara, Danube ASHRAE Chapter, REHVA, SIEAR (a.796) 

- 4.05.2006.  Intalnire MTCT, MEC si MM referitor la armonizarea observatiilor facute 
la NP 099 (fost ID 17). 

 - 11-12.05.2006. A XXV-a Conferinta „Stiinta Moderna si Energia  „SME- 2006” 
organizata de AIIR-Filiala Transilvania in colaborare cu UT Cluj-Napoca Facultatea de 
Instalatii  

- 11-13.05.2006. Guard Expo, organizat de CCIAT(Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Timisoara) in colaborare cu ARTS la Ccentrul Regional de Afaceri Timisoara-
CRAFT  

- 1-7.05.2005. EESTEL International a organizat acţiunea „Home, Smart Home” sub 
forma unor expuneri – parte  teoretică – şi a unor expoziţii astfel încât expunerile  au fost 
exemplificate cu realizări în acest domeniu la stand. EESTEL International este o organizaţie 
apolitică, nonguvernamentală şi non-profit care se adresează şi antrenează prin activităţile 
sale studenţii de la facultatile cu profil electric din Europa. Organizaţia a fost fondată  la 
Delft-Olanda în anul 1986. In prezent este activă în 20 de ţări. Din anul 2002 este activă şi în 
România. EESTEL îşi propune să realizeze o legătură între învăţământ şi industrie. 
Activităţile se desfăşoară sub formă de workshop, exchange, program de practică, diverse 
conferinţe şi concursuri. 

- 25.05.2006. Participarea la Simpozion UTI  GROUP Ltd.-Tyco. La Regina Maria 
Hall-Hilton Hotel, Bucharest. „Design a seif & Secure World-a Symposium for Arhitects, 
Consultants and Engineers”.  

- 25.05.2006. Emergency day convention-A multibrand seminar Sala de Conferinte City 
Bank Bucuresti, organizata de Power Systems ROM, SOCOMEC SICON UPS  

- 2.06.2006. Intalnire SIEAR-ARTS –ARTECNO,  pentru colaborarea la Manualul 
Inginerului de Instalatii-vol. Instalatii electrice 

- 2.06.2006. Discutii SIEAR -DK EVENTS referitoare la International Electric & 
Automation Show,  din 5-8.09.2006 de la Palatul Parlamentului 

- 22-23.06.2006. Intalnire Clubul Proiectantilor Schneider Romania la Moeciu. S-au 
discutat tehnologii noi de proiectare, calitatea energiei si BMS 

- 5.07.2006. Intalnire privind stadiul  „Manualul electricianului”  
- 10.07.2006. Sarbatorirea Centenarului Comisiei Electrotehnice Internationale (CEI), 

in organizarea ASRO (Asociatia de Standardizare din Romania),Comitetul Electrotehnic 
Roman (CER) si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) in sala 
Alexandru Ioan Cuza a CCIB. Un secol de activitate inchinata standardizarii electrotehnice si 
a rolului acesteia in promovarea schimburilor internationale de valori. 

- 10.07.2006. Discutii privind  colaborarea intre SIEAR si CER. 
- Intalniri  la MTCT ale   Comisiei pentru atestarea verificatorilor de  proiecte si 

expertilor tehnici la cerinta  Ie si C-securitate la foc. 
-.28.07.2006. S-a incheiat un protocol de colaborare intre SIEAR si DK-EXPO- 

organizator al Expozitiei Internationale specializate de echipamente electrice si automatizari-
International Electric &Automation Show(IEAS) pentru o perioada de doi ani 

- 8.08.2006. Intalnire in vederea stabilirii oportunitatii si posibilitatii realizarii unui 
Laborator de masurari  
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- 9.08.2006. Discutii privind participarea SIEAR si ARTS la expozitia dedicata 
produselor antifurt/paza/protectie, organizata de Directia Generala de Politie a Municipiului 
Bucuresti si Asociatia IDEE 

- 22.08.2006. Discutii referitoare la incercari de laborator si punerea in functiune a 
lucrarilor de instalatii electrice si automatizari la ISCMB 

- 5-8.09.2006. Participarea SIEAR la IEAS( B.196/09,2006) 
- 13-17.09.2006. Expozitie si Conferinte CAMEX la PRISMA Bucuresti. Printre 

conferinte : Programul national de reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate. 
camex@abplus.ro  

 - 14-15.09.2006. Simpozionul stiintific al Inginerilor romani de pretutindeni, SINGRO, 
editia a VII-a, organizat de AGIR: office@agir.ro sau cristina.puican@agir.ro  

- 18-22.09.2006. Perioada de depunere a aplicatiilor pentru granturi la Consiliul 
National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS pentru  2007. Detalii la: 
www.cncsis.ro/granturi_2007.php . 

 - 27-29.09.2006. Conferinta CFS 2006 jubiliara (A X-a) a SRAC organizata la Sinaia 
cu participare internationala. Detalii la srac@srac.ro  

- 12-13.10.2006. Primul Simpozion IEEI-06, Simpozion International de Istorie a 
Electrotehnicii si educatie Inginereasca, Iasi-Facultatea de Electrotehnica. Detalii la: 
epe@ee.tuiasi.ro   

- 12-14.10.2006. A IV-a Conferinta Internationala de Inginerie Electrica si Energetica-
EPE 2006, organizata de Universitatea Gh. Asachi  din  Iasi, Facultatea de Electrotehnica, 
Asociatia SETIS, Biroul Roman de Metrologie Legala, Academia de stiinte Tehnice din 
Romania si IEEE-Sectia Romania. Informatii suplimentare la www.epe2006.ee.tuiasi.ro   

 
2. Probleme de actualitate 
 
1. Cercetare 
 
Ca urmare a temei propuse pentru  studii si cercetari supuse discutiei in Buletinul 

SIEAR nr.185/2006  la poz.3.1, in Buletinul SIEAR nr.191/2006 s-au concretizat unele 
propuneri care in prezent au ajuns in stadiul dat in continuare 

 
Teme de studiu si cercetare 
- Automte pentru instalatii solare 
- Minicentrala eoliana 
- BMS intr-o vila 
- BMS in cladiri 
- BMS in grupuri de cladiri 
- Utilizarea automatelor programabile in instalatii 
- Controlere de camp dedicate instalatiilor 
- Aplicatii in automatizari a controlerelor 
- Instalatii de securitate pentru cladiri (detectare fum,  flacara, miscare, gaze, control 

acces, efractie, supraveghere video,etc.) 
- Actuatoare (elemente de comanda, executie) comandate de la distanta. 
- Sisteme de apartament pentru economisirea energiei 
- Filtre pentru reducerea regimului deformant la apartamente, scari de bloc etc. 
- Echipament pentru echilibrarea incarcarii fazelor 
- Echipament cu comutatie statica pentru imbunatatirea factorului de putere 
- Masurarea  la distanta a consumurilor de energie electrica 
- Masurarea la distanta a consumurilor de energie termica 
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- Actionarea si comanda robotilor pentru constructii 
- Economia de energie intr-un bloc de locuinte in conditii de confort  
- Economia de energie intr-o vila. 
- Supravegherea locuintelor si alarmare prin telefon mobil. 
- Supravegherea functionarii la distanta a instalatiilor din cladiri si comenzi prin 

Internet. 
- Gestiunea tehnica a cladirilor. 
- Sisteme wireless in locuinte. 
- Evaluarea asigurării condiţiilor de confort termic si electric în clădiri sociale şi 

locuinţe. 
- Cercetări privind evaluarea câmpurilor electrice şi magnetice ce apar în construcţii 

civile. 
- Aplicaţii ale mediului de programare grafică – LabVIEW în simularea mijloacelor de 

măsurare 
- Instrumente virtuale  pentru stocarea şi analiza datelor 
- Aplicaţii LabVIEW pentru automatizările din clădiri 
- Reprezentarea în timp real a fazorilor unui sistem  trifazat 
- Instrumente virtuale pentru măsurarea diferitilor parametri din instalatii (de exemplu 

radiaţii solare, etc.) 
Asteptam si alte propuneri. 
Temele pot constitui  baza de plecare pentru: cercurile stiintifice studentesti de la 

facultatile de instalatii si inginerie electrica;  proiecte de diploma; lucrari de dizertatie; 
articole pentru diversele manifestari tehnico-stiintifice; publicarea rezultatelor in  revistele 
„Electricianul” si „Masurari si automatizari"; cercetari aplicative pentru intreprinderi cu profil 
electric; cercetari in cadrul diferitelor  programe de cercetare si granturi. 

De avut in vedere proiectul: Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-
dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica la Academia de Studii Economice din Bucuresti la 16.03.2006 sub forma 
unui Workshop de Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru sistemul national CDI” Panel 5 
„Dezvoltare Durabila” organizat pe GRUP A, B si C. Intereseaza SIEAR: GRUP A-Cresterea 
eficientei energetice, Surse regenerabile de energie, Energetica localitatilor urbane si rurale, 
Utilizarea rationala a resurselor energetice; GRUP B-Reabilitarea energetica a cladirilor 
rezidentiale (si publice), Cladiri de locuit inteligente pentru confortul si siguranta 
utilizatorilor; GRUP C-Educatia si Formarea Profesionala pe tot Parcursul Vietii.   

 
2. Proiectare 
 
Ca urmare a deficientelor consatatate in elaborarea proiectelor de instalatii electrice si 

automatizari au fost initiate discutii  referitoare  la pregatirea proiectantilor  in 13,17 si 20.03, 
3 si 17.04.2006  concluziile au fost de necesitatea organizarii unor cursuri intensive . 

Pentru a discuta si hotara unele rezolvari in prezenta conferinta vor fi prezentate doua 
referate pe aceasta tema: “ Cerinte noi in fata proiectantilor de instalatii electrice si de 
automatizari” - ing. Cornel Chioreanu-Dir.C&I ELCA IMPEX, vicepresedinte SIEAR si “ 
Situatia activitatii verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici in instalatii electrice “Ie” in 
anul 2006” - ing. Marius Smilovici-ISPE, presedinte Filiala SIEAR VP si ET.   

Trebuie remarcata preocuparea pentru reglementarile tehnice, propunerile facute inca 
din luna ianuarie pentru revizuirea normativelor I7 si I20, armonizarea observatiilor la NP099 
(ID17), participarea la Clubul proiectantilor organizata de firma Schneider Electric, 
organizarea unui curs pentru verificatorii de proiecte si expertii tehnici precum si  participarea 
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in Comisiile tehnice de atestare a verificatorilor de proiecte Ie si la cea pentru cerinta C (ale 
MTCT). 

Ca urmare a discutiilor  avute   referitor   la pregatirea proiectantilor  SIEAR propune a    
interveni prin organizarea unor cursuri de pregatire a proiectantilor de instalatii electrice si 
automatizari. In acest sens sl.drd.ing Silviu Gheorghe si dir.ing. Cornel Chioreanu- C&I 
ELCA IMPEX, vicepresedinte SIEAR au elaborat o programa  care s-a concretizat  in 
articolul “ Curs de perfectionare a proiectantilor de instalatii electrice si automatizari” de 
sl.drd.ing. Silviu Gheorghe  program ape care o supunem discutiei . Ideia este ca aceasta 
programa sa stea  la baza suportului de curs pe care dorim sa-l organizam cu proiectantii 
membrii SIEAR.”  

La Conferinta  participa si firme care vor prezenta programe utilizate in proiectare 
(Moeller Electric, Schneider Romania, Proelectric, Obobettermann,etc.) 

Pentru a veni in sprijinul proiectantilor in Buletinul SIEAR nr.192 a fost data Lista cu 
Standardele din domeniul instalatiilor electrice pentru constructii, standarde ce  revin 
Comitetului Tehnic International TC 64/CEI  respectiv Comitetului Tehnic European TC 
64/CENELEC. Corespondentul in cadrul ASRO este Comitetul Tehnic CT 136. 

   
3. Teme propuse prin buletine si prin site-ul SIEAR si unele noi. 
 
-Prin rubrica  “Teme supuse discutiei” a Buletinelor SIEAR si prin Sedinta Consiliului 

Director din 6.09.2006 s-au stabilit ca teme pentru mesele  rotunde din cadrul celei de  A 41-a 
Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari-Sinaia 2006 urmatoarele: 

1. Reglementari tehnice; 
2. Verificatori proiecte si experti tehnici; 
3. Performantele energetice ale constructiilor-BMS; 
4. Certificarea Calificarii Profesionale. 
5. Elemente de actualitate in proiectarea instalatiilor electrice si de automatizari 
6. Stadiul lucrarilor: “Manualul electricianului” si „Ghid pentru masurarea 

consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a 
performantelor energetice“ Solicitam observatii, propuneri, necesare in vederea definitivarii 
programului 

- Abonamente la revistele Electricianul si Masurari si Automatizari. Anual apar 8 
numere ale revistei Electricianul, costul abonamentului fiind de 80 lei iar pentru membri 
SIEAR de 60 lei. Anual apar 6 numere ale revistei Masurari si Automatizari, costul 
abonamentului fiind de 60 lei. Pentru abonament la pachet (ambele reviste) este posibil sa mai 
obtinem un bonus. Adica in loc de 120 lei sa obtinem 100 sau cel mult 110 lei. Aceasta 
depinde de numarul de abonamente care se fac. Sunt asociatii care obliga membri sai sa faca 
abonamente la revistele de specialitate. 

- Este necesara o preocupare mai mare in sensul transmiterii prin articole la revistele 
amintite a unor realizari sau preocupari ale membrilor SIEAR 

- Verificatorii de Proiecte si/sau Expertii Tehnici (VP siET)-MTCT carora le-a expirat 
viza trebuie sa  sa mearga la ISC teritorial cu urmatoarele: 

1. cerere catre ISC (in care se arata numele si prenumele , ca este verificator si/sau 
expert cu legitimatia nr… ca incepand cu data ii expira viza si ca solicita prelungirea vizei);  

2. Registru in original; 
3. 2-3 referate reprezentative; 
4. Legitimatia (legitimatiile) si Diploma (diplomele) in copie. 
Dupa obtinerea avizului se merge cu legitimatia  (legitimatiile) si avizul ISC la Directia 

Tehnica a MTCT de unde se obtine viza de prelungire. 
- Dosarul pentru Auditul energetic-MTCT, trebuie sa contina urmatoarele:  
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1. cerere tip completata; 
2. copie dupa diploma de inginer eventual si de doctor inginer; 
3. memoriu de activitate; 
4. trei recomandari (doua de la auditori energetici atestati si una de la AIIR); 
5. trei foto color 5/4; 
6. copie de pe cartea de munca confirmata; 
7. declaratie pe propria raspundere ca nu are cazier; 
8. copie de pe buletin sau carte de identitate.   
 
Dosarul se depune la Directia Tehnica a MTCT.  Se face  programarea la examen si 

inainte de examen se plateste o taxa de 140 lei noi. 
-  Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să 

realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atribuţiile 
în domeniul gestiunii energetice sunt aprobate prin  Ordinul Nr.245/20.06.2002 

Publicat în Monitorul Oficial al României nr.836/20.11.2002. 
www.minind.ro/domenii_sectoare/energie
-1-3.11.2006. In aceasta  perioada va avea loc la Sinaia simpozionul National de 

Informatica si Telecomuncatii in Energetica –SIE 2006. Pentru aceasta Societatea Inginerilor 
Energeticieni din Romania (SIER), solicita articole si/sau referate. Pentru detalii www.sier.ro  

- 19-21.11.2006. Conferinta Facultatii de Instalatii-UTCB, serzar@instal.utcb.ro   
 
4. Instruire 
 
In anul 2007 avem in vedere pregatirea urmatoarelor cursuri: 
 
1. Automate programabile (in colaborare cu Moeller Electric si cu PRATCO); 
2. Curs pentru proiectantii de instalatii electrice si automatizari (in colaborare cu 

Moeller Electric,Schneider Romania si PROELECTRIC) 
3. Curs pentru Verificatori proiecte si Experti tehnici (in colaborare cu AIIR); 
4. Curs pentru Masurarea si Controlul Poluarii (in colaborare cu INM) 
 
Pentru pregatirea in domeniul calitatii prin accesarea site-ului SIEAR  www.siear.ro si 

click pe banner-ul „SRAC-lider pe piata nationala de certificare”, intrati in site-ul SRAC. Cu 
click pe butonul instruire gasiti toate cursurile organizate de SRAC in anul 2006, oferte de 
instruire, regului de participare, alte cursuri, formulare de inscriere. Evident ca pentru anul 
2007 va aparea noua oferta de cursuri. Oferta este valabila atat pentru persoane cat si pentru 
grupuri de persoane. Instruirea in cazul cand sunt grupuri de persoane poate fi facuta chiar la 
sediul celor interesati. 
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5.  Tehnologie-management- calitate- Fiabilitate 
 
- Certificarea Competentei Profesionale a agentilor economici se afla in prezent in 

urmatoarea situatie: 
1. in faza de proiect este   ” Hotarare de guvern privind certificarea calificarii 

profesionale a intreprinderilor din constructii” prezentata in articolul “Calificarea profesionala 
a intreprinderilor de constructii” de ing. Ioan Burtea-vicepresedinte al Patronatului 
Societatilor de Constructii in Revista Constructiilor nr.18/2006 p.92-95. 

2. ASRO este in situatia de  adoptare  a standardului  SR CLC/TS 50349 “Certificarea 
antreprenorilor de instalatii electrice” 

In aceasta situatie  SIEAR va urmarii atent evolutia modului de rezolvare a Certificarii   
Competentei Profesionale a intreprinderilor din constuctii .  

- SIEAR are  in vedere si Certificarea  Competentei Profesionale a persoanelor. In acest 
sens se lucreaza la elaborarea unui Manual al electricianului, care va constitui suportul de 
curs pentru autorizararea electricienilor. In plus el va avea un rol deosebit in ridicarea 
calificarii electricienilor. Sunt pregatite discutii care probabil vor duce la realizarea  unor 
cursuri de autorizare electricieni recunoscute de ANRE 

- SIEAR sustine realizarea unor laboratoare de Masurari in cadrul catedrelor cu profil 
electric pentru controlul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice şi automatizări si pentru 
masurari necesare auditurilor energetice ale cladirilor. In acest sens este in curs elaborarea 
unui Ghid pentru măsurarea consumurilor de energie electrică la clădiri în vederea stabilirii 
măsurilor de creştere a performanţelor energetice. 

- SIEAR s-a preocupat de participarea la armonizarea  legislaţiei din domeniul electric 
cu cea a UE prin participarea la Comitetele Tehnice ale ASRO , CT 136-Instalatii electrice  si 
cel de supratensiuni, a organizarii unui Seminar stiintific cu participarea conducerii 
comitetelor tehnice de la CENELEC si ASRO. 

- Referitor la pregatirea intreprinderilor din constructii si instalatii electrice si de 
automatizari pentru intrarea in UE, SIEAR si SRAC in colaborare cu Facultatea de Instalatii-
UTCB au organizat Seminarul  “ Pregatirea agentilor economici pentru alinierea le cerintele 
europene referitoare la atestarea conformitatii produselor pentru constructii” .Detalii sunt date 
in articolul:  Pregatirea societatilor de instalatii electrice si automatizari pentru integrarea in 
UE, seminar “Pregatirea agentilor economici pentru alinierea le cerintele europene referitoare 
la atestarea conformitatii produselor pentru constructii”, Bucuresti, 6.05.2005, revista 
“Univers Ingineresc” nr.346, Ed.AGIR, Bucuresti, 2005 si in  revista “ Tribuna 
Constructiilor” nr.326, Ed. ARTECNO, Bucuresti, 2005. Tematica a mai fost abordata in 
articolul: Propuneri de actiuni privind pregatirea agentilor economici din domeniul 
instalatiilor electrice si de automatizaripentru integrarea in UE, vol. “Instalatii electrice si 
automatizari”, A 40-a conferinta Nationala de Instalatii, Sinaia 20-22.10.2005 

 
SIEAR sustine in continuare Certificarea Sistemului de Management al Calitatii (SMC) 

conform ISO 9001-2000 al firmelor de instalatii electrice si automatizari. Este de evidentiat 
preocuparea SIEAR pentru aceasta certificare pentru care a investit mult. 

Suntem convinsi ca daca s-ar face o statistica pe specialitati a firmelor care au certificat  
SMC, firmele cu profil electric ar fi pe primul loc. Si aceasta s-ar datora si SIEAR 
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6. Diverse 
 
Prin organizarea noului site s-a creat posibilitatea anuntarii fiecarui membru SIEAR 

care are adresa de e-mail a aparitiei noului Buletin. Printr-un click se intra direct pe site-ul 
SIEAR unde poate fi citit si/sau download.  

Exista posibilitatea ca prin accesarea site-ului www.siear.ro pe pagina de index sa se 
dea click pe DOWNLOAD si sa se deschida oricare dintre ultimele 20 Buletine SIEAR si/sau 
adeziuni persoane fizice sau juridice 

Site-ul ofera posibilitatea de discutii prin FORUM  
S-au inregistrat pana in prezent un numar de peste 12000 de vizitatori pe site-ul SIEAR 
Organizarea unui Simpozion in colaborare cu Catedra de Electrotehnica a Facultatii de 

Instalatii-UTCB in  cadrul Conferintei din 23-24.11.2006 
Stabilirea cotizatiilor pentru anul 2007. 
Propunerile facute de Consiliul Director din 6.09.2006 sunt urmatoarele: 
 
Firme:                         200 euro 
Membri                        50 lei 
Cadre didactice           20 lei 
Studenti, pensionari   10 lei 
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Lista Comitetelor tehnice CEI în care România este membru cu 

statut de participant sau observator şi  comitetele tehnice naţionale 
în oglindă 

     
     

Nr. 
Crt.  

COMITET 
TEHNIC 

CEI 

Denumirea CT CEI Statutul Romaniei Comitet tehnic 
ASRO în oglindă 

1 TC 1 Terminology Participant 173 
2 TC 2 Rotating machinery Observator 1 

3 
TC 3 Information structures, documentation and 

graphical symbols  
Participant  

2 
4 SC 3C Graphical symbols for use on equipment  Participant  2 
5 SC 3D Data sets for libraries  Participant  2 
6 TC 4 Hydraulic turbines Observator 133 
7 TC 5 Steam Turbines (IN STAND BY) Observator 134 
8 TC 7 Overhead electrical conductors Participant 224 
9 TC 8 Systems aspects for electrical energy supply Observator 167 
10 TC 9 Electrical equipment and systems for railways Participant 4 
11 TC 10 Fluids for electrotechnical applications Observator 264 
12 TC 11 Overhead lines Participant 165 

13 
TC 13 Equipment for electrical energy measurement 

and load control 
Participant 

164 
14 TC 14 Power transformers Participant 3 

15 
TC 15 Standards on specifications for electrical 

insulating materials (Provisional) 
Participant 

5 

16 
TC 16 Basic and safety principles for man-machine 

interface, marking and identification  
Observator 

7 
17 TC 17 Switchgear and controlgear  Participant 8 
18 SC 17A High-voltage switchgear and controlgear Observator 8 
19 SC 17B Low-voltage switchgear and controlgear Participant 9 

20 
SC 17C High-voltage switchgear and controlgear 

assemblies 
Observator 

8 

21 
SC 17D Low-voltage switchgear and controlgear 

assemblies 
Participant 

9 

22 
TC 18 Electrical installations of ships and of mobile 

and fixed offshore units 
Participant 

142 
23 SC 18A Cables and cable installations Participant 142 
24 TC 20 Electric cables Participant 159 
25 TC 21 Secondary cells and batteries  Participant 161 

26 
SC 21A Secondary cells and batteries containing 

alkaline or other non-acid electrolytes 
Participant 

161 
27 TC 22 Power electronic systems and equipment Observator 36 
28 SC 22E Stabilized power supplies Participant 36 

29 
SC 22F Power electronics for electrical transmission 

and distribution systems 
Observator 

36 

30 
SC 22G Adjustable speed electric drive systems 

incorporating semiconductor power converters 
Participant 

36 
31 TC 23 Electrical accessories Participant 11 
32 SC 23A Cable management systems  Participant 11 
33 SC 23B Plugs, socket-outlets and switches  Participant 11 
34 SC 23C World-wide plug and socket-outlet systems  Participant 11 
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35 
SC 23E Circuit-breakers and similar equipment for 

household use 
Participant 

11 
36 SC 23F Connecting devices Participant 11 
37 SC 23G Appliance couplers Participant 11 
38 SC 23H Industrial, plugs and socket-outlets Participant 11 
39 SC 23J Switches for appliances Participant 11 
40 TC 25 Quantities and units, and their letter symbols Participant 173 
41 TC 26 Electric welding Participant 129 
42 TC 27 Industrial electroheating equipment Observator 31 
43 TC 28 Insulation co-ordination Observator 162 
44 TC 29 Electroacoustics Participant 26 
45 TC 31  Participant 137 
46 SC 31G Intrinsically-safe apparatus Participant 137 

47 
SC 31H Apparatus for use in the presence of 

combustible dust  
Participant  137 

48 
SC 31J Classification of hazardous areas and 

installation requirements 
Participant 137 

49 TC 32 Fuses  Participant 12 

50 SC 32A High-voltage fuses Observator 12 

51 SC 32B Low-voltage fuses Participant 12 

52 SC 32C Miniature fuses Participant 12 

53 TC 33 Power capacitors Participant 37 

54 TC 34 Lamps and related equipment Participant 131 

55 SC 34A Lamps Participant  131 

56 SC 34B Lamp caps and holders  Observator 131 

57 SC 34C Auxiliaries for lamps Participant 131 

58 SC 34D Luminaires Participant 131 

59 TC 35 Primary cells and batteries Observator 141 

60 TC 36 Insulators Participant 15 

61 SC 36A Insulated bushings Participant 15 

62 SC 36B Insulators for overhead lines Participant 15 

63 SC 36C Insulators for substations Participant 15 

64 TC 37 Surge arresters  Observator 311 

65 SC 37A Low-voltage surge protective devices  Observator 311 

66 
SC 37B Specific components for surge arresters and 

surge protective devices  
Participant 311 

67 TC 38 Instrument transformers Participant 8 

68 TC 39 Electronic tubes Participant 17 

69 
TC 40 Capacitors and resistors for electronic 

equipment 
Observator 135 

70 TC 42 High-voltage testing techniques Participant 8 

71 TC 44 Safety of machinery - Electrotechnical aspects Participant 23 

72 TC 45 Nuclear instrumentation Participant 16 

73 SC 45A Instrumentation and control of nuclear facilities Participant 16 

74 SC 45B Radiation protection instrumentation  Participant 16 

75 

TC 46 Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, 
R.F. and microwave passive components and 
accessories 

Participant 160 

76 SC 46A Coaxial cables Participant 160 
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77 SC 46C Wires and symmetric cables Observator 160 

78 SC 46F RF and microwave passive components Participant 145 

79 TC 47 Semiconductor devices  Participant 17 

80 SC 47A Integrated circuits  Participant 17 

81 
SC 47D Mechanical standardization for semiconductor 

devices 
Participant 17 

82 
TC 48 Electromechanical components and mechanical 

structures for electronic equipment  
Observator 145 

83 SC 48B Connectors Participant 145 

84 SC 48D Mechanical structures for electronic equipment  Observator 145 

85 
TC 49 Piezoelectric and dielectric devices for 

frequency control and selection 
Observator 18 

86 TC 51 Magnetic components and ferrite materials Observator 20 

87 TC 55 Winding wires Participant  21 

88 TC 56 Dependability Participant 144 

89 
TC 57 Power systems management and associated 

information exchange 
Observator 140 

90 TC 59 Performance of household electrical appliances Observator 238 

91 SC 59A Electric dishwashers Participant 238 

92 SC 59C Heating appliances Participant 238 

93 SC 59D Home laundry appliances Participant 238 

94 SC 59F Floor treatment appliances Observator 238 

95 
SC 59K Ovens and microwave ovens, cooking ranges 

and similar appliances 
Participant 238 

96 SC 59L Small household appliances Participant 238 

97 
TC 61 Safety of household and similar electrical 

appliances  
Observator 239 

98 SC 61B Safety of microwave ovens Observator 239 

99 SC 61C Household appliances for refrigeration Observator 239 

100 
SC 61D Appliances for air-conditioning for household 

and similar purposes 
Observator 239 

101 
SC 61E Safety of electrical commercial catering 

equipment 
Observator  239 

102 
SC 61F Safety of hand-held motor-operated electric 

tools 
Observator 255 

103 SC 61H Safety of electrically-operated farm appliances Observator 239 

104 
SC 61J Electrical motor-operated cleaning appliances 

for industrial use 
Observator 239 

105 TC 62 Electrical equipment in medical practice Participant 22 

106 
SC 62A Common aspects of electrical equipment used 

in medical practice 
Participant 22 

107 SC 62B Diagnostic imaging equipment Participant 22 

108 
SC 62C Equipment for radiotherapy, nuclear medicine 

and radiation dosimetry 
Participant 22 

109 SC 62D Electromedical equipment  Participant 22 

110 
TC 64 Electrical installations and protection against 

electric shock 
Observator 136 

111 TC 65 Industrial-process measurement and control Participant 23 

112 SC 65A System aspects Participant 23 

113 SC 65B Devices Participant 23 
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114 SC 65C Digital communications Participant 23 

115 SC 65D Analyzing equipment Participant 23 

116 
TC 66 Safety of measuring, control and laboratory 

equipment 
Participant 24 

117 TC 68 Magnetic alloys and steels Observator 25 

118 
TC 69 Electric road vehicles and electric industrial 

trucks 
Observator 333 

119 TC 70 Degrees of protection provided by enclosures Participant 29 

120 TC 72 Automatic controls for household use Observator 130 

121 TC 73 Short-circuit currents Observator 158 

122 TC 76 Optical radiation safety and laser equipment Participant 38 

123 TC 77 Electromagnetic compatibility Participant 30 

124 SC 77A Low frequency phenomena Participant 30 

125 SC 77B High frequency phenomena Participant 30 

126 SC 77C High power transient phenomena Participant 30 

127 TC 78 Live working  Observator 176 

128 TC 79 Alarm systems (in stand by) Observator 27 

129 
TC 80 Maritime navigation and radiocommunication 

equipment and systems 
Participant 143 

130 TC 81 Lightning protection Observator 346 

131 TC 82 Solar photovoltaic energy systems Participant 35 

132 
TC 85 Measuring equipment for electrical and 

electromagnetic quantities 
Participant 166 

133 TC 86 Fibre optics Participant 138 

134 SC 86A Fibres and cables Observator 138 

135 
SC 86B Fibre optic interconnecting devices and passive 

components 
Participant 138 

136 SC 86C Fibre optic systems and active devices Participant 138 

137 TC 87 Ultrasonics  Participant 26 

138 TC 88 Wind turbines Observator 174 

139 TC 89 Fire hazard testing Observator 33 

140 TC 90 Superconductivity  Participant 34 

141 TC 91 Electronics assembly technology Participant 193 

142 TC 94 All-or-nothing electrical relays Observator 128 

143 TC 95 Measuring relays and protection equipment Participant 128 

144 
TC 96 Small power transformers, reactors, power 

supply units and similar products 
Participant 312 

145 
TC 100 Audio, video and multimedia systems and 

equipment 
Participant 193 

146 TC 101 Electrostatics Participant 175 

147 
TC 103 Transmitting equipment for radio 

communication 
Participant 6 

148 
TC 104 Environmental conditions, classification and 

methods of test 
Observator 19 

149 

TC 108 Safety of electronic equipment within the field of 
audio/video, information technology and 
communication technology 

Participant 368 

150 
TC 109 Insulation co-ordination for low-voltage 

equipment 
Participant 162 
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151 TC 110 Flat panel display devices Participant 17 

152 
TC 112 Evaluation and qualification of electrical 

insulating materials and systems 
Participant 5 

153 
CISPR International special committee on radio 

interference 
Participant 30 

154 
CISPR/SC 

A
Radio-inteference measurements and statistical 
methods 

Participant 30 

155 

CISPR/SC 
B

Interference relating to industrial, scientific and 
medical radio-frequency apparatus, to other 
(heavy) industrial equipment, to overhead 
power lines, to high voltage equipment and to 
electric traction 

Participant 30 

156 

CISPR/SC 
D

Electromagnetic disturbances related to 
electric/electronic equipment on vehicles and 
internal combustion engine powered devices 

Participant 30 

157 
CISPR/SC 

F
Interference relating to household appliances 
tools, lighting equipment and similar apparatus 

Participant 30 

158 

CISPR/SC 
I

Electromagnetic compatibility of information 
technology equipment, multimedia equipment 
and receivers 

Participant 30 

     
     
     

  
Nr. total comitete tehnice ASRO in oglinda cu comitete si 
subcomitete CEI 74

  
Nr. comitete si subcomitete CEI la care Romania este 
membru participant 111

  
Nr. comitete si subcomitete CEI la care Romania este 
membru observator 47
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STANDARDELE DIN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE 
 PENTRU CONSTRUCTII  

(preluare din Buletinul informativ SIEAR nr.192 / iulie 2006) 
 

Standardele din domeniul instalatiilor electrice pentru constructii revin Comitetului 
Tehnic International TC 64/CEI  respectiv Comitetului Tehnic European TC 64/CENELEC. 
Corespondentul in cadrul ASRO este Comitetul Tehnic CT 136. 

Lista standardelor romane actuale in domeniul instalatiilor electrice pentru constructii 
este prezentata in continuare: SR CEI 60050(826)+A1:1995 Vocabular electrotehnic 
international. Capitolul 826: Instalatii electrice in constructii. 

SR CEI 60364-2-21:1997. Instalatii electrice in constructii. Partea 2: Definitii.Capitolul 
21: Ghid de termeni generali. SR CEI 60364-4-44:2005 Instalatii electrice in constructii. 
Partea 4: Protectie pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva perturbatiilor de tensiune 
si perturbatiilor electromagnetice. 

SR CEI 60364-4-44:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie 
pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva perturbatiilor de tensiune si perturbatiilor 
electromagnetice. SR CEI 60364-4-442+A1:1999 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: 
Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 44: Protectia impotriva 
supratensiunilor. Sectiunea 442: Protectia instalatiilor de joasa tensiune impotriva defectelor 
la pamant din instalatiile de inalta tensiune. SR CEI 60364-5-53:2005 

Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea si instalarea echipamentelor 
electrice. Sectionare, intrerupere si comanda. SR CEI 60364-5-53:2005/A1:2005 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. 
Sectionare, intrerupere si comanda. SR CEI 60364-5-55:2005 Instalatii electrice in 
constructii. Partea 5-55: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. 

SR CEI 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-55: 
Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. SR CEI 60364-7-701:1998 

Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Reglementari pentru instalatii si 
amplasamente speciale. Sectiunea 701: Incaperi cu bai si/sau dusuri. SR CEI 60364-7-
709:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si 
amplasamente speciale. Sectiunea 709: Porturi mici si ambarcatiuni de agrement. SR CEI 
60364-7-710:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii sau 
amplasamente speciale. Sectiunea 710: Amplasamente pentru utilizari medicale. SR CEI 
60364-7-713:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si 
amplasamente speciale. Sectiunea 713: Mobilier. SR CEI 60364-7-740:2005 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 7-740: Prescriptii pentru instalatii sau amplasamente speciale. 
Instalatii electrice temporare pentru structuri,dispozitive pentru agrement si baraci din 
balciuri, parcuri de distractii si circuri. SR CEI 60479-1:1995 

Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice. Partea 1: Aspecte generale 
SR CEI 60479-2:1995 Efectele trecerii curentului prin corpul omului. Partea 2: Aspecte 
particulare. Capitolul 4: Efectele curentului alternativ cu frecventa mai mare de 100 Hz. 
Capitolul 5: Efectele curentilor cu forme speciale de unda. Capitolul 6: Efectele curentilor de 
impuls unic de scurta durata. SR CEI 60479-3:2005 Efectele curentului asupra omului si 
animalelor domestice. Partea 3: Efectele trecerii curentului prin corpul animalelor domestice. 
SR CEI/TR 60479-4:2005 Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice. Partea 
4: Efectele loviturilor de traznet asupra omului si animalelor domestice. SR CEI 60621-
1:1995 Instalatii electrice pentru santiere in aer liber supuse la conditii severe (inclusiv 
exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 1: Domeniu de aplicare si definitii. SR CEI 
60621-2:1997 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de exploatare severe 
(inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii generale de protectie. 
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SR CEI 60621-2:1997/C1:1998 
Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de exploatare severe (inclusiv 

exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii generale de protectie  
SR CEI 60621-3+A1:1998 Instalatii electrice pentru santiere exterioare supuse la 

conditii severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata  si cariere). Partea 3: Prescriptii 
generale privind echipamentele electrice. SR CEI 60621-4+A1:2001 Instalatii electrice pentru 
santiere exterioare supuse la conditii severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si 
cariere). Partea 4: Reguli de instalare. SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalatii 
electrice. Partea 413: protectia impotriva atingerilor indirecte. Intreruperea automata a 
alimentarii. SR CEI 61200-52:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 52: Alegerea si 
instalarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare. SR CEI 61200-53:2005 Ghid pentru 
instalatii electrice. Partea 53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Aparataj. 

SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 704: Instalatii pentru 
santier. 

SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele 
de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza. SR EN 50110-1:2003 

Exploatarea instalatiilor electrice. SR EN 50110-1:2005. Exploatarea instalatiilor 
electrice. SR EN 50110-2:2003 Exploatarea instalatiilor electrice (anexe nationale) SR EN 
61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si 
echipamente electrice. SR HD 193 S2:2002 

Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii. SR HD 308 S2:2002 
Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile. SR HD 384.1 S2:2004 
Instalatii electrice in constructii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect si principii 

fundamentale. SR HD 384.3 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea 
caracteristicilor generale. SR HD 384.4.41 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: 
Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor 
electrice. SR HD 384.4.41 S2:2004/A1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: 
Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor 
electrice. SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de 
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice SR 
HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie 
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice. SR HD 
384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie 
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice. SR HD 
384.4.43 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea 
securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor. SR HD 384.4.442 S1:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 4; Protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 44: 
Protectia impotriva supratensiunilor. Sectiunea 442: Protectia instalatiilor de joasa tensiune 
impotriva defectelor de punere la pamant in instalatiile de inalta tensiune. SR HD 384.4.443 
S1:2004 

Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea securitatii. 
Capitolul 44: Protectie impotriva supratensiunilor. Sectiunea 443: Protectie impotriva 
supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie. SR HD 384.4.45 S1:2002 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru asigurarea calitatii. Capitolul 45: 
Protectia impotriva reducerilor de tensiune. SR HD 384.4.46 S2:2004 Instalatii electrice in 
constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 46: Sectionare si 
comanda.  SR HD 384.4.47 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de 
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47: Utilizarea masurilor de protectie pentru 
asigurarea securitatii. Sectiunea 470: Generalitati. Sectiunea 471: Masuri de protectie 
impotriva socurilor electrice. SR HD 384.4.473 S1:2004 Instalatii electrice in constructii. 
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Partea 4: Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47: Utilizarea masurilor 
de protectie pentru asigurarea securitatii. Sectiunea 473: Masuri de protectie impotriva 
supracurentilor. SR HD 384.4.482 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: 
Protectia pentru asigurarea securitatii.  Capitolul 48: Alegerea masurilor de protectie in 
functie de influentele externe. Sectiunea 482: Protectia impotriva incendiului in 
amplasamente cu riscuri. 

SR HD 384.5.51 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si 
montarea echipamentelor electrice.  Capitolul 51: Reguli generale. SR HD 384.5.52 S1:2004 
Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. 
Capitolul 52: Sisteme de pozare. SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 Instalatii electrice in 
constructii. Partea 5: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52:  Sisteme de 
pozare. SR HD 384.5.523 S2:2003 

Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea echipamentelor 
electrice.  

Sectiunea 523: Curenti admisibili in sisteme de pozare. SR HD 384.5.537 S2:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.  
Capitolul 53: Aparataj. Sectiunea 537: Dispozitive de  SR HD 384.5.54 S1:2003 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 54: 
Legare la pamant si conductoare de protectie. SR HD 384.5.551 S1:2003 Instalatii electrice in 
constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 55: Alte 
echipamente. Sectiunea 551: Grupuri generatoare de joasa tensiune. SR HD 384.5.56 S1:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. 
Capitolul 56: Alimentare pentru servicii de securitate. SR HD 384.6.61 S2:2004 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 6-61: Verificari.Verificari la punerea in functiune. SR HD 
384.7.702 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Reglementari pentru instalatii si 
amplasamente speciale. Sectiunea 702: Piscine si alte bazine. SR HD 384.7.703 S1:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente 
speciale. Sectiunea 703: Incaperi continand incalzitoare pentru saune. SR HD 384.7.704 
S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si 
amplasamente speciale. Sectiunea 704: Instalatii de santier. SR HD 384.7.705 S1:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente 
speciale. Sectiunea 705: Instalatii electrice pentru cladiri din agricultura si horticultura. SR 
HD 384.7.706 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii 
si amplasamente speciale. SR HD 384.7.708 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 
7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente speciale. Sectiunea 708: Instalatii electrice 
pentru campinguri si rulote. 

SR HD 384.7.708 S2:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru 
instalatii si amplasamente speciale. Sectiunea 708: Instalatii electrice pentru campinguri. SR 
HD 384.7.711 S1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 7-711: Reguli pentru instalatii 
si amplasamente speciale. Expozitii, spectacole si standuri. SR HD 384.7.714 S1:2003 
Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente 
speciale. Sectiunea 714: Instalatii de iluminat exterior. SR HD 384.7.753 S1:2003 Instalatii 
electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente speciale. 
Sectiunea 753: Sisteme de incalzire in pardoseala sau tavan. SR HD 60364-7-703:2005 
Instalatii electrice in constructii. Partea 7-703: Prescriptii pentru instalatii sau amplasamente 
speciale. Incaperi si cabine prevazute cu incalzitoare pentru saune. SR HD 60364-7-712:2005 
Instalatii electrice in constructii. Partea 7-712: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente 
speciale. Sisteme de alimentare cu energie solara fotovoltaica (PV). SR HD 60364-7-
715:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7-715: Prescriptii pentru instalatii si 
amplasamente speciale. nstalatii de iluminat la tensiune foarte joasa. SR HD 60364-7-
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717:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 7-717: Prescriptii pentru instalatii speciale 
sau amplasamente speciale. Unitati mobile sau transportabile. STAS 12217- 88 Protectia 
impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile.Prescriptii. STAS 
12604/4- 89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii. STAS 
12604/5- 90 

Protectie impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, 
executie si verificare. STAS 2612- 87 

Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise. STAS 4102- 85 Piese pentru 
instalatii de legare la pamant de protectie. 

Se pot procura de la ASRO str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362, Sector 1, Bucuresti. 
E-mail: vanzari@asro.ro; site: www.asro.ro  
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SRAC - SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

Organism pentru promovarea culturii calităţii prin informare, instruire şi 
certificarea sistemelor de management 

 

C I N E  S U N T E M  

SRAC este o asociaţie profesională, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi 
independentă, care are ca principal obiect de activitate certificarea de terţă parte - independentă 
de client şi de furnizor - a sistemelor de management, în conformitate cu standarde naţionale şi 
internaţionale. 
 

A c r e d i t a r e  

De către RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, pentru: 
• certificarea sistemelor de management al calităţii (certificatul nr. 004-C) 
• certificarea sistemelor de management de mediu (certificatul nr. 021-C) 
• certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentului (certificatul nr. 002-H) 

 

De către Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova pentru certificarea sistemelor de 
management al calităţii (certificatul nr. SA MD CAECP OC 03 041). 
 

De către OLAS – Office Luxembourgeois d’Accreditation et de Surveillance pentru: 
• certificarea sistemelor de management al sănatăţii şi securităţii ocupaţionale (certificatul 

nr. 4/003) 
 

Organism desemnat pentru evaluarea conformităţii în domeniile: 
Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată (HG 617/2003 – Directiva 90/384/EEC) 
Ascensoare (HG 439/2003 – Directiva 95/16/EC) 
Produse pentru construcţii – controlul producţiei în fabrică (HG 622/2004 – Directiva 
89/106/EEC) 

 

R e c u n o a s t e r e  i n t e r n a ţ i o n a l ă  

 
Partener al IQNet – The International Certification Network 

 
Membru plin în organizaţia europeană EUROCER-BUILDING  

 
 

S e r v i c i i  d e  c e r t i f i c a r e  
 certificarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001:2000 

4276 organizaţii certificate până la 31.08.2006 

 certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001:2004 

818 organizaţii certificate până la 31.08.2006 

 certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentului ISO 22000 (HACCP) 

 64 organizaţii certificate până la 31.08.2006 

 certificarea sistemelor de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale OHSAS 

18001:1999 

254 organizaţii certificate până la 31.08.2006 

 certificarea sistemelor de management al securităţii informaţiilor ISO/IEC 27001 (BS 7799-

2:2002) 

5 organizaţii certificate până la 31.08.2006 

 certificarea sistemelor integrate de management (calitate–mediu, calitate–siguranţa 

alimentului etc.) 

 evaluarea conformităţii în domenii reglementate 

98 organizaţii certificate până la 31.08.2006 
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 certificare de produs prin SRAC CERTSERV, organism acreditat pentru certificarea de produs 

(certificatul nr. 019–C) şi desemnat pentru evaluarea conformităţii produselor pentru 

construcţii (HG 622/2004-Directiva 89/106/EEC) 

 

I n s t r u i r e  
Peste 6.500 de participanţi la cursurile organizate prin SRAC SERVICII GRUP SA. 
Cursuri de instruire în domeniul sistemelor de management al calităţii, mediu, siguranţei 
alimentului, sănătăţii si securităţii ocupaţionale, securităţii informaţiilor etc., precum şi cursuri de 
formare auditori. 
 

P u b l i c a ţ i i  
Reviste de specialitate: Calitatea acces la succes (lunară), Asigurarea Calităţii (trimestrială) 
Cărţi de specialitate: Manualul Calităţii Juran, Istoria Calităţii. Un eseu concentrat, Sisteme de 
management al calităţii în întreprinderile mici si mijlocii, etc. 
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Proiectare, Asistenţă Tehnică, Consulting
HVAC, Electrice & Automatizări 

 
PRATCO 
Proiectare, Asistenţă Tehnică, Consultanţă 
Echipamente pentru instalaţii HVAC, electrice şi de automatizare 
Misiunea: satisfacerea în cel mai înalt grad a clienţilor prin oferirea unor produse şi servicii 
de înaltă calitate, identificarea şi implemen-tarea soluţiilor tehnico-economice optime pentru 
nevoile acestora în domeniul HVAC, al automatizărilor şi acţionărilor electrice, a distribuţiei 
energiei. 

Istoria: Firmă cu capital integral privat, fondată în 1990 şi dedicată furnizării serviciilor şi 
produselor de calitate pentru industria electroteh-nică şi de automatizare, PRATCO a câştigat 
un important segment de piaţă ca urmare a serviciilor de calitate pe care s-a angajat să le ofere 
clienţilor. PRATCO a fost şi încă este implicată în activitatea de cercetare pe care o consideră 
garanţia reuşitei în viitor. 

Calitatea: Angajată să furnizeze servicii şi produse de calitate, PRATCO a început 
demersurile pentru obţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii în 
conformitate cu standardul ISO 9001. 

Produsele: Echipamentele fabricate sau asamblate de PRATCO au un design robust fiind 
construite pentru a avea o durată de viaţă cât mai mare. Tablourile electrice şi de automatizare 
pentru instalaţii termice, pentru automatizarea instalaţiilor de aer condiţionat, climă, 
ventilaţie, tablourile de distribuţie precum şi dimensiunea listei de referinţe demonstrează 
rezistenţa şi durabilitatea produselor noastre. 

Dacă nu aţi încercat un produs PRATCO, vă invităm să o faceţi. Măcar o dată. De obicei 
este suficient pentru ca oamenii să înţeleagă avantajele utilizării produselor şi serviciilor de 
cea mai bună calitate. 

Acordând o atenţie deosebită calităţii produselor oferite, PRATCO a devenit un nume 
binecunoscut pe piaţa materialelor şi echipamentelor electrice. Oferind SOLUŢII, nu numai 
aparate şi echipamente, promovând produse cu un grad înalt de tehnicitate, PRATCO s-a 
străduit să impună pe piaţa românească soluţii noi şi produse moderne. PRATCO este un loc 
unde clientul poate găsi suportul tehnic necesar în alegerea soluţiei optime pentru aplicaţia pe 
care acesta trebuie să o dezvolte. 

Serviciile: PRATCO este un furnizor cu o gamă completă de echipamente electrice de joasă 
tensiune, materiale pentru instalaţii şi tablouri electrice, aparate şi echipamente pentru 
instalaţiile de încălzire, ventilaţie, climă, aer condiţionat, instalaţii de automatizare şi control, 
echipamente pentru instalaţii termice - arzătoare, cazane, boilere, pompe, vane, acţionări, 
senzori, fittinguri, schimbătoare de căldură cu plăci, aparate de aer condiţionat, centrale 
termice murale etc. 

PRATCO s-a dezvoltat rapid prin creşterea gamei şi a numărului de produse oferite. De la 
început, pe lângă serviciile de vânzare şi marketing pentru produsele comercializate, 
PRATCO a oferit clienţilor săi şi suport ingineresc, proiecte complexe de instalaţii, tablouri 
electrice şi de automatizare, asigurând proiectarea instalaţiilor, furnizarea echipamentelor, 
asistenţa tehnică la montaj, punere în funcţiune, service în garanţie şi post-garanţie. 

PRATCO şi-a creat un renume prin competenţa şi seriozitatea cu care a realizat sisteme de 
gestiune tehnică computerizată a termoficării urbane şi a building managementului. 

Considerând că timpul de răspuns este un factor important în derularea unei afaceri, 
PRATCO şi-a propus, încă de la început: 
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 să vină cu o ofertă cât mai completă de produse, pentru ca un client să găsească într-un 
singur loc tot ce este necesar pentru o aplicaţie, fără a fi nevoit să apeleze la o mulţime de 
furnizori pentru achiziţionarea materialelor şi aparatelor (necesare); 

 să poată asigura termene de livrare cât mai scurte pentru comenzile primite, în primul 
rând prin asigurarea livrărilor din stoc pentru o gamă cât mai largă de produse; 

 să poarte un dialog continuu cu clienţii pentru cunoaşterea problemelor acestora, pentru a 
le putea răspunde competent, de la proiectare până la asistenţa tehnică şi service; 

 să identifice segmentele de piaţă neacoperite de alte oferte existente, dar a căror acoperire 
ar aduce un serviciu în plus clienţilor. 

În ultimii ani a fost dezvoltată execuţia de tablouri electrice şi de automatizare precum şi de 
microcontrolere dedicate. 

PRATCO a investit în oameni, scule, unelte şi materiale, având azi la dispoziţie personal cu 
înaltă calificare şi un atelier modern în care pot fi echipate tablouri electrice complexe, se pot 
asambla schimbătoarele de căldură sau pot fi efectuate diverse prelucrări şi servicii care 
constituie un real suport pentru clienţi. 
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         SC EPCON SRL Bucureşti,Str.Izvor nr.78, Sector5,      
 
                  RC-J-40/1392/1993, CF-R-332.45.83  
 
   Tel-Fax-410.13.25 , 0722.342.335 , e-mail : epcon@pcnet.ro  
  

 
 
 
                                                             
PROIECTARE SI REALIZARE INSTALAŢII ELECTRICE 
 
DOMENII DE ACTIVITATE: 
 
 

A. PROIECTARE 
 
B. REALIZARE INSTALAŢII ELECTRICE  

- instalaţii de iluminat si forţa 
- instalaţii de automatizare 
- instalaţii de curenti slabi (telefonie, reţele de transmisii de date, interfonie, 

catv, sonorizari, avertizare incendiu si efracţie) 
- instalaţii de protecţie la trasnet, prize de pamant  
- reţele electrice exterioare de forţa si iluminat 
 

C. ECHIPARE TABLOURI ELECTRICE SI CONSTRUCŢII METALICE 
 
D. SERVICII LEGATE DE INSTALAŢII ELECTRICE 

- avize si autorizari la SC ELECTRICA SA  
- aprovizionare cu principalele materiale electrice 

(conductoare,cabluri,tuburi,aparate,corpuri de iluminat,aparataj pentru 
tablouri,accesorii pentru instalaţii electrice) 

- asistenta tehnica si consulting 
- dirigenţie prin inspectori autorizaţi de şantier 
- verificari si masurari PRAM cu laborator atestat 

 
     Activitaţile de conducere si realizare de lucrari sunt organizate potrivit manualului si a 
procedurilor proprii de calitate, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9000 / 
2000, atestarea fiind în derulare prin contract cu SC SRAC SRL  . 
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IINNSSTTIITTUUTTUULL  DDEE  CCEERRCCEETTĂĂRRII  PPEENNTTRRUU  EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE  ŞŞII  
TTEEHHNNOOLLOOGGIIII  ÎÎNN  CCOONNSSTTRRUUCCŢŢIIII  ––  ICECON S.A. 

 
Cine este ICECON 
 
57 ani de activitate în domeniul cercetării ştiinţifice în construcţii, al tehnologiilor şi al 
echipamentelor pentru mecanizarea lucrărilor  în construcţii şi instalaţii, în domeniul 
produselor, maşinilor, echipamentelor şi tehnologiilor în construcţii. 
Cercetare-Dezvoltare: materiale noi, tehnologii noi, echipamente de instalaţii, echipamente 
tehnologice, de gospodărie comunală şi protecţia mediului, reciclarea deşeurilor. 
Elaborarea de reglementării tehnice (standarde, specificaţii tehnice, ghiduri, normative şi 
manuale) în concordanţă cu Normele Europene din domeniul construcţiilor. 
Certificat SRAC, conform EN ISO 9001:2000 
 
ICECON S.A. este membru al EuroTest Germany  
 
DEPARTAMENTELE DE CERCETARE: 
Programe naţionale de Cercetare – Dezvoltare 
Instalatii (echipamente, reţele şi instalaţii de alimentare cu apă, protecţia apei, 
canalizare şi gaze, echipamente, reţele şi instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare şi 
protecţia aerului, echipamente şi instalaţii electrice şi de automatizare); 
Rezistenta Mecanica si Comportare la Foc a produselor folosite in constructii;  
Finisaje si Protectii; 
Produse Polimerice pentru Constructii; 
Directive şi Norme de Securitate. Integrare UE 
 
OOrrggaanniissmmeellee  rreeccuunnoossccuuttee  ssii  aaccrreeddiittaattee  ppeennttrruu  aatteessttaarreeaa  ccoonnffoorrmmiittaattiiii  pprroodduusseelloorr  ddee  
ccoonnssttrruuccttiiii:: 
ICECON A.T. (Agremente Tehnice) 
ICECON CERT; 
ICECON CERT SM (SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII); 
ICECON INSPECT; 
ICECON TEST; 
 
DEPARTAMENTUL CERCETARE INSTALAŢII 
Domenii de activitate 
A. Obiective de cercetare din cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi 
Inovare prin RELANSIN şi AMTRANS, finalizate cu tehnologii şi echipamente noi. 
    Obiective de cercetare din cadrul Programelor de Excelenţă, CEEX. 
B. Reglementări tehnice în domeniul instalaţiilor elaborate sub formă de normative, 
ghiduri, specificaţii tehnice, manuale, avizate de Consiliile de Specialitate şi aprobate de 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
C. Elaborare de agremente tehnice (în număr de peste 2.800), pentru materiale, produse, 
procedee şi echipamente de instalaţiile aferente construcţiilor: ţevi şi fitinguri metalice şi din 
materiale plastice pentru apă, canalizare şi gaze, armături de presiune şi de scurgere, obiecte 
sanitare, rezervoare de apă, staţii de epurare a apelor uzate, schimbătoare de căldură 
fasciculare sau cu plăci, pompe, centrale de detectare a incendiilor, canale de aer, centrale de 
aer cald, ventilatoare, aparate de aer condiţionat, sisteme de control a căldurii şi fumului 
(clapete antifoc, grile, volete de desfumare), materiale, echipamente şi aparatură de comandă 
şi control pentru instalaţii electrice. 
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D. Elaborare de certificate de conformitate (în număr de peste 20), pentru: ţevi din oţel 
sudate longitudinal pentru apă şi gaz, atenuatoare de şoc, spălătoare din oţel inoxidabil, 
radiatoare, grupuri electrogene, hidranţi interiori, sisteme electronice pentru porţi, uşi de garaj 
şi bariere pentru parcări, sisteme de control acces, instalaţie de uscare cherestea, maşini de 
gătit cu combustibil solid, sobe şi şeminee cu combustibil solid, etc. 
 

Persoane de contact:  
- ing. Cornelia Cîmpeanu, director Departament tel. 021-255 17 35; fax. 021/255 14 

20; mobil: 0723 297 045;e-mail: cornelia@icecon.ro  
- ing. Ioan Stănescu, tel. mobil 0722 349 917; 
- ing. Alexandru Bereczki, tel. mobil 0722 537 501; e-mail: 

alexandrubereczki@yahoo.ro  
- ing. Ileana Ou, tel. mobil 0722 307 512; e-mail ileana@icecon.ro   
-  ing.Grigore Vincene, tel. mobil 0722 224 943; e-mail vincene@.icecon.ro   
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Washington E&C Romania SRL a fost constituită şi funcţionează cu respectarea legilor 
române şi are ca asociaţi Washington International Holding Ltd. Şi Washington E&C Ltd. din 
Marea Britanie. Firma a fost înfiinţat în decembrie 2003 şi are in prezent peste 200 de 
angajaţi. 
 
Fiind unul dintre cele 3 centre de operaţiuni ale Washington Group International, Washington 
E&C Romania SRL ocupă o suprafaţă de 4.500 mp şi două etaje în IRIDE Business Park din 
Bucureşti. 
 
Forţa de muncă este reprezentată de o echipă de ingineri organizaţi pe discipline (civil, 
mecanic, electric, instrumentaţie, proces şi conducte – montaj) – fiecare dintre aceste 
discipline oferind soluţii responsabile, avantajoase şi eficiente. Washington E&C Romania 
este un centru de operaţiuni dotat cu 2D şi 3D CADD, dispunand de un centru pentru 
tehnologia informaţiei şi de personal auxiliar: contabilitate, administrativ, asigurarea calităţii, 
protecţia muncii, vânzări şi marketing, control proiecte, procurare şi resurse umane. 
Experienţa colectivă a personalului tehnic şi a celui auxiliar - în condiţii de comunicare 
neîngrădită – asigură eficienţa în executia proiectelor si simultan respectarea termenelor şi a 
bugetelor pre-stabilite. 
 
Adresa: 
Washington E&C Romania SRL 
Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 9- 9A, Corp 2 
Sector 2 
Bucureşti, România 
Telefon: +40 (31) 40 35 222 
Fax: +40 (31) 40 35 221 
www.wgint.com  
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PREZENTAREA SOCIETATII  DE INSTALATII 
 ELECTRICE SI AUTOMATIZARI DIN ROMANIA (SIEAR) 

 
Prof.dr.ing. Constantin Ionescu – UTCB - Preşedinte SIEAR 

 
Inceputurile activităţii de instalaţii electrice şi automatizări a fost marcată de 

participarea alături de inginerii din domeniul instalaţiilor hidraulice şi termice la organizarea 
conferinţelor naţionale de instalaţii cunoscute sub denumirea devenită celebră de 
“conferinţele de instalaţii de la Sinaia”. 

Primele trei conferinţe s-au ţinut la Bucureşti (1967-1969). De la a patra la a 31 –a 
inclusiv s-au ţinut la Sinaia (1970–1997), a 32-a la Bucureşti (1998) şi începând cu a 33-a 
inclusive a 40-a la Sinaia (1998-2005). 

Organizarea acestor conferinţe care ţineau în jur de  trei zile au fost structurate sub 
forma deschiderii şi închiderii lucrărilor, comună şi desfăşurarea lucrărilor pe cele două 
secţiuni (instalaţii hidraulice şi termice, respectiv instalaţii electrice  şi de automatizare) 

Si în prezent deschiderea este comună iar activitatea de specialitate se desfăşoară pe 
domeniile de instalaţii hidraulice, termice, ventilare-climatizare, frig (Asociaţia Inginerilor 
Instalatori din România - AIIR) şi instalaţii electrice şi automatizări (SIEAR). 

Ca urmare a înfiinţării AIIR în anul 1990 s-a pus problema structurării activităţii   pe 
filiale. 

Având în vedere că activitatea de instalaţii electrice şi automatizări a avut o  o 
dezvoltare semnificativă începând cu ani ’80 un grup de iniţiativă a propus înfiinţarea unei 
societăţi independente de AIIR care să se ocupe de domeniul instalaţiilor electrice şi de 
automatizări. 

Astfel în condiţiile Legii nr.21 din 1924, art. 40 s-a înfiinţat la 26.07.1992  Societatea 
de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (SIEAR) 

SIEAR este o asociaţie profesională cu autonomie deplină, neguvernamentală, apolitică 
şi cu activitate nonprofit în domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizare. Printre 
obiectivele societăţii pot fi menţionate: 

• promovarea ştiinţei şi tehnicii în domeniul instalaţiilor electrice şi de automatizare; 
• sprijinirea dezvoltării cercetării ştiinţifice şi tehnice, stimularea activităţilor 

creatoare inginereşti, valorificarea rezultatelor obţinute şi protecţia acestora; 
• organizarea de dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, colocvii pentru 

realizarea unui larg schimb de cunoştinte, experienţă şi informare în domeniul instalaţiilor 
electrice şi de automatizare; 

• participarea la programe de cercetare şi de educatie; 
• organizarea de acţiuni de educaţie continuă inginerească; 
• sprijinirea liberei initiaţive a inginerilor prin consulting, cursuri manageriale şi 

altele asemenea, în scopul creării de noi locuri de muncă pentru ingineri 
Structura organizatorica SIEAR prevede un Birou Executiv (format din preşedinte, 

cinci vicepreşedinţi, doi secretari ştiinţifici), un Consiliu Director şi un număr de filiale. 
Forul suprem de conducere este Adunarea Generală a membrilor SIEAR 
In prezent SIEAR are următoarele filiale: Bacău, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Cluj-

Napoca, Craiova, Facultatea de Instalaţii – UTCB, Galaţi, Iaşi, Medie şi Inaltă Tensiune 
(MIT), Facultatea de Pompieri,  Suceava, Târgovişte, Teritoriu, TIAB, Timişoara, Verificatori 
Proiecte şi Experţi Tehnici (VP şi ET). 

SIEAR are un număr de 800 membri individuali şi colaboreaza cu un numar de 152 
membri colectivi (societati comerciale). 
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SIEAR colaborează cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), 
Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR), Societatea Română de Asigurarea 
Calităţii (SRAC), Asociaţia Română de Tehnica Securităţii (ARTS), Comitetul Naţional 
Român de Iluminat (CNRI), Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România (AGFR), 
Societatea Română pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA), Societatea Română pentru 
Protecţia contra Incendiilor (SORPINC), Societatea pentru Optimizarea Consumurilor 
Energetice din România (SOCER), Comitetul Electrotehnic Roman (CER), Comitetul 
Naţional Român pentru Conferinţa Mondiala a Energiei (CNR-CME), Comitetul National 
Roman pentru Federatia Internatională de Control Automat (CNR-IFAC) şi Asociatia 
Româna a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO). 

SIEAR are certificat Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001-2000 de 
către Societatea pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) din 16.07.2004 

Fondurile necesare desfăşurării activităţii SIEAR sunt create prin cotizaţiile anuale  ale 
membrilor individuali şi a membrilor colectivi – societăţi comerciale, (instituţii – persoane 
juridice), din organizarea de cursuri precum şi din sponsorizări. 

 
Preocupări actuale 
 
- Participarea la armonizarea legislaţiei cu a UE; 
- Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu ISO 9001:2000 

al societăţilor ce lucrează în domeniul iea; 
- Certificarea Competenţei Profesionale a societăţilor membre SIEAR; 
- Autorizarea electricienilor; 
- Auditul energetic; 
- Cursuri de instruire pentru VP şi ET, Automate Programabile, Aplicaţii Informatice în 

proiectarea instalaţiilor electrice şi de automatizare, Măsurarea şi controlul poluării 
atmosferei; etc. 

- Prin organizarea noului site s-a creat posibilitatea anuntarii fiecarui membru SIEAR 
care are adresa de e-mail a aparitiei noului Buletin. Printr-un click se intra direct pe site-ul 
SIEAR unde poate fi citit si/sau download.  

- Exista posibilitatea ca prin accesarea site-ului www.siear.ro pe pagina de index sa se 
dea click pe DOWNLOAD si sa se deschida oricare dintre ultimele 20 Buletine SIEAR si/sau 
adeziuni persoane fizice sau juridice

- Site-ul ofera posibilitatea de discutii prin FORUM  
- S-au inregistrat pana in prezent un numar de peste 12000 de vizitatori pe site-ul 

SIEAR. 
 
In figura 1 este dată o prezentare pe poster a SIEAR 
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