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REZUMAT 

 

Lucrarea prezinta procesul de evaluare a unui program pe principiul: pentru  ce 

este recomandat si de ce ar trebui realizat programul analizand relatia de tip cauza – 

efect in R.E.D. Se prezinta schema logica de valori ce pot fi identificate iar in urma 

analizei diferitelor clase de valori se poate stabili tipul de program. Acest proces poate fi 

aplicat cu succes pentru planificarea programelor de investitii si de mentenanta 

armonizate cu resursele financiare ale O.D. 

Se recomanda previziunea prin apreciere pentru a se defini natura relatiilor dintre 

evenimentele din R.E.D., avand in vedere unele variabile dintre care mentionam: 

atitudinea utilizatorilor finali, concurenta si protectia mediului. 

Este important ca programul sa fie stabilit prin consens de catre toate 

departamentele unui OD pentru a garanta succesul la termenul planificat. 

  

INTRODUCERE 

 

Intr-un efort de a mari fiabilitatea si a minimiza costurile, este important 

realizarea unui buget de capital tinand cont de prioritati legate de modernizarea si 

extinderea Retele Electrice de Distributie ( R.E.D. ).  

Un Operator de Distributie ( O.D. ) ar trebui sa foloseasca un sistem de 

management al activelor precum si al bugetului de capital in care diferitele departamente 

pot identifica potentialele programe si pot oferi propuneri de afaceri spre a fi finantate.  

De regula dupa identificarea programelor, acestea trebuie analizate urmand a fi 

selectate cu prioritate cele care rezolva problemele comune ale departamentelor. 

Este de dorit a se evita promovarea unui singur program care presupune o 

propunere “creativa” de afaceri numai si numai pentru a se finanta acel program. 

Programele trebuie analizate folosind aceleasi criterii tehnice, de promovare a afacerii si 

de obtinere a profitului. Din acest motiv, un management de succes al activelor necesita 

valori, probabilitati si metode financiare bine documentate pentru evaluarea calitatii 

programului. In esenta, procesul de evaluare al programului este redus la: pentru  ce este 

recomandat si de ce ar trebui realizat programul. 

Ar fi de dorit ca potentialele probleme privind configurarea R.E.D. sa fie 

identificate anterior producerii unui eventual eveniment.  
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 Uzual, problemele majore din R.E.D. se pot incadra intr-una din urmatoarele trei 

categorii mari: incarcare normala, suprasarcina in anumite zone din R.E.D. si variatii de 

tensiune in unele puncte din R.E.D. Odata ce problema majora este identificata, se 

impune un plan de actiune conturat in concordanta cu obiectivul pe termen lung al O.D. 

Fixarea obiectivului pe termen lung permite analiza diverselor variante, de la programe 

de mica anvergura la programe majore. 

Acest lucru permite ca la un O.D. cu buget de capital limitat sever sa se amane   

costurile asociate cu un program major. 

Documentarea in avans pentru identificarea si evaluarea diferitelor alternative 

pentru un program este primul pas spre dezvoltarea unor propuneri eficiente. Diferitele 

alternative ar trebui sa stabileasca prioritatea pe baza  costului mediu pe tip de program 

 ( De exemplu: pentru marirea capacitatii de distributie a unui circuit costul montarii unor 

baterii de condensatoare  ar trebui sa fie mai mic decat daca se dubleaza circuitul ). 

 

PRINCIPIUL CAUZA  – EFECT ( CE ? – DE CE? ) 

 

La evaluarea programului trebuiesc luate in considerare aspecte precum 

standarde, probabilitati si consecinte. De exemplu cand se evalueaza o problem legata de 

continuitatea serviciului de distributie trebuie analizat pentru fiecare caz in parte toate 

riscurile potentiale. In orice situatie exista o relatie de tip cauza - efect intre ceea ce se 

poate intampla si ceea ce ar trebui facut pentru a preveni cauza. Indiferent de configuratia 

R.E.D ( schema normala sau abatere de la schema normala ) se pot produce efecte din 

diferite cauze. Crearea unei diagrame cauza - efect previzionata va ajuta la evitarea 

confuziilor intre incident si posibile simptome ale unui viitor incident.  

In figura 1  este prezentat un model al unei diagrame cauza - efect pentru analiza 

RED. 

Odata ce cauzele si efectele sunt identificate urmatoarul pas este dezvoltarea 

claselor de valori asociate. Exemple de clase de valori pot fi: venit piedut, minutele 

intreruperii serviciului de distributie aferent utilizatorilor datorita unui incident, minutele 

intreruperii serviciului de distributie aferent unui utilizator datorita unui deranjament, 

valoarea energiei nedistribuite ( se va tine cont si de costul unui kWh neprodus in 

centralele electrice ) si valoarea elementului nou de retea ( costul pe unitate pentru a 

creste capacitatea R.E.D. ). Fiecare dintre diferitele clase de valori ar trebui identificate 

urmand ale fi atribuita o valoare relativa. Aceste valori ar trebuie stabilite si folosite 

pentru toate propunerile de programe care concureaza pentru aceleasi buget de capital. 

O schema logica de valori se defineste astfel: 

Cauze: Acestea sunt evenimente din R.E.D. care au probabilitatea de a avea loc. 

Este important sa fie cantarite consecintele rezultate dintr-un eveniment, in mod corect si 

aprofundat. 

 Efecte ( incidente sau deranjamente ): Acestea sunt conditii din R.E.D 

.nesatisfacatoare care rezulta din cauze. 

 Clase de valori: Acestea sunt masuri financiare pentru incidente si deranjamente 

(efecte) care ar trebuie preintampinate in situatii reale. 

 Tipul de program: Acesta poate fi orice program care diminueaza intr-un mod 

rezonabil si eficient probabilele efecte din R.E.D. 
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Eficienta procesului consta in determinarea combinatiilor de efecte ca urmare a 

unei cauze si bineinteles determinarea claselor de valori asociate.  

 Odata incheiat procesul se poate determina tipul de program dand un raspuns 

precis la intrebarea: daca un efect ( incident sau deranjament ) ar avea loc ce tip de 

program ar beneficia de o clasa de valori optima pentru a preveni cauza. In figura 2 este 

 prezentat un exemplu al unei scheme de valori pentru un program. Structurarea schemei 

de valori permite evaluarea programului dand raspuns la intrebarea:“daca un efect 

 ( incident sau deranjament ) ar avea loc ce tip de program ar beneficia de o clasa de 

valori optima pentru a preveni cauza”.  

 Pentru fiecare probabilitate a aparitiei unei cauze se pot stabili pe baza efectelor 

schemele de valori tinandu-se cont de probabilitatea medie anuala ( % ) precum si 

probabilitatea maxima ( % ) . Calculul este relativ simplu. Pe baza claselor de valori se 

determina programul cu beneficiul optim. 

Exemplu: se presupune o situatie in care pe un circuit de distributie un surplus de 

sarcina cauzeaza o cadere de tensiune la utilizator. Efectele pot fi:  

1. O majorare a c.p.t. si pe cale de consecinta marirea cantitatii de a energie 

electrica produsa in centrale.  

Deci:  Valoarea Energiei  ( kW ) = {surplus de energie electrica ( kW )} x 

c.p.t.(%) x ( numarul de ore pe an ) x { costul de productie a en. electrice ( RON / kW )}. 

2.  O majorare a sarcinii duce la marirea c.p.t. Instalarea printr-un program al unui 

nou element in RED poate rezolva problema. 

 Deci: Valoarea Program ( RON )   {surplus de energie electrica ( kW )} x 

{tarif de distributie ( RON / kW )} 

 3. Suprasarcina nu permite racordarea de noi utilizatori deci nu se poate distribui 

energie electrica care ar aduce un venit. 

Deci:  Valoarea Venitului Pierdut = {durata estimata pentru a vinde energie 

electrica la noii utilizatori (ore)} x {energia electrica estimata ( kWh )} x {tarif de 

distributie ( RON / kWh )}. 

Pentru o cauza probabila in R.E.D. exista mai multe efecte probabile si conform 

schemei logice din figura 2 se pot determina clasele de valori si costul programelor, 

rezultatele fiind sintetizate intr-un tabel ca cel prezentat in figura 3. 

Valoarea totala a programului ar fi suma calculelor pentru fiecare dintre 

combinatiile aplicabile asociate cu regulile de planificare tinand cont ca trebuie evitate 

nemultumirile utilizatorilor finali.   

Rezultatele evaluarii intregului proces determina un set de proceduri interne ale 

O.D. pentru planificarea serviciului in conditiile standardului de performanta si in special 

a indicatorilor SAIFI / SAIDI. 

 

Principii de planificare a mentenantei in RED 

 

   Mentenanţa instalaţiilor R.E.D. reprezintă activitatea care influenţează de cele mai 

multe ori  decisiv celelalte activităţi de intervenţie în R.E.D. Realizarea mentenanţei este 

însă o operaţie care trebuie făcută planificat altfel ar greva serios resursele financiare ale 

O.D. în ansamblu. 
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Planificarea trebuie făcută însă pe baza unor indicatori bine definiţi. In procesul 

de planificare trebuie tinut cont si de imbatranirea infrastructurii R.E.D. ( media de varsta 

depaseste 35 ani in cea mai mare parte ). 

                  O.D. ar trebui sa raspunda cu ajutorul instrumentelor planificarii la doua intrebari 

esentiale:  - daca se poate prelungi durata de viata a echipamentelor si cu ce costuri  sau  

                         daca trebuie inlocuite echipamentele si cu ce costuri 

                 - daca trebuie dezvoltat R.E.D. si cu ce costuri. 

            Indicatorii de performanta ( in mod special SAIFI si SAIDI ) sunt influentati de: 

- fenomenele meteorologice  ( iarnă / vară ) 

- contact cu vegetaţia 

- influenţe ale persoanelor străine 

- erori ale personalului propriu 

- neplata facturii de energie electrică ( la solicitarea furnizorului licenţiat ) 

- defecţiuni în instalaţiile proprii 

- cauze necunoscute 

- întreruperi în reţeaua operatorului de transport a energiei electrice. 

- indicatorii de fiabilitate diferă şi în funcţie de tipologia zonei OD şi 

anume: 

o sistemul urban 

o sistemul rural 

o sistemul integrat (urban şi rural) 

având în vedere densitatea de sarcină ( kW / Km

2 

), pentru zonele cu densitate mărită 

luându-se măsuri imediate pentru restabilirea serviciului pentru a nu plăti daune 

utilizatorilor finali. 

 Pentru un Operator de Distribuţie este foarte important în planificarea 

mentenanţei să cunoască rata defectării instalaţiilor. Pentru aceasta Operatorul trebuie să 

aibă o bază de date cu toate activele şi care combinată cu informaţiile din teren, ale 

personalului operativ, privind natura defectului pe baza formulei: 

)/( ankm

tL

N

FR

TOT


   (1) 

în care: 

 FR = rata defecţiunilor  

   N = numărul de evenimente pe o instalaţie bine definită 

  t = perioada pentru care se calculează rata defecţiunilor (o lună, un an). 

 În mod similar se poate calcula rata defectării unei componente a unei instalaţii 

(de ex: cablu, transformator, conductori LEA, izolatoare, etc.) folosind formula: 

tN

N

FR

TOT

E

comp



    (2) 

în care: 

 

comp
FR  = rata de defect pe component ( unităţi / an ) 

 

E
N = numărul de evenimente ale instalaţiei ce includ componenta 

 

TOT
N = numărul total de evenimente ale componentei luată în considerare 

 t = perioada de timp pentru care se calculează rata de defect ( lună, an ). 
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Obţinerea acestor date stocate apoi în baza de date ale Operatorului permit îmbunătăţirea 

indicatorilor de fiabilitate ( SAIDI, SAIFI ) precum şi o planificare corectă a lucrărilor de 

mentenanţă. 

 Numărul defecţiunilor instalaţiilor electrice au fost colectate pentru a genera un 

indice al mediei timpilor de bună funcţionare ( MTBF ) (valoarea medie a duratei totale 

de timp de funcţionare între două defecte consecutive ale unei unităţi funcţionale 

reparate). Odată ce MTBF a fost calculat pentru fiecare componentă a instalaţiei electrice 

se poate atribui o notă de stare pentru intreaga instalaţie bazată pe MTBF – ul modelului 

de componentă pe care o foloseşte. 

 

 

onstatateefectiuniCNumarulDeD

eVarstaMediveeDispozitiPopulatiaD

MTBF



   (3) 

 

 Importantă este realizarea bazei de date cu activele, operaţie care se poate corela 

cu programul, aflat în curs de implementare la O.D., privind managementul incidentelor 

şi deranjamentelor, după care corelat cu modulele din sistemul S.A.P. se poate determina 

bugetarea lucrărilor de mentenanţă, precum şi aprovizionarea cu materiale şi piese de 

schimb. 

 Este indicat ca planificarea lucrărilor de mentenanţă să fie făcută pe trei ani, 

lucrările din anul unu fiind obligatoriu de realizat. Planificarea pe trei ani permite 

optimizarea costurilor Operatorului precum şi optimizarea activităţilor executantului 

lucrărilor de mentenanţă. 

 Utilizarea criteriilor măsurabile în mentenanţă va permite de asemenea o 

planificare mai bună a lucrărilor de reparaţii şi mai ales a lucrărilor de investiţii pentru 

îmbunătăţirea serviciului de distribuţie. 

În condiţiile de piaţă liberă O.D. trebuie să facă faţă unor presiuni din ce în ce mai 

mari din partea furnizorilor şi a utilizatorilor finali având în vedere pretenţiile acestora la 

un serviciu cât mai bun ( întreruperi rare şi cu durate scurte ) peste care se va suprapune 

şi venitul limitat rezultat, având în vedere tariful reglementat pentru accesul la reţea 

impus de autoritatea competentă. O mentenanţă bine planificată poate fi o „sursă” pentru 

acoperirea în timp a costurilor cu reparaţiile şi investiţiile.Pentru acest motiv O.D. trebuie 

să se reorganizeze ca activităţi şi în centrele operative, de fapt să recurgă la procedeele 

conceptului de „reenginering” concentrându-se asupra a ceea ce „ar trebui” să fie pe Piaţa 

liberă şi concurenţială a energiei electrice.  

 Deschiderea totală a pieţii de energie şi statutul de eligibilitate al utlizatorilor 

impun obligaţii mari pentru O.D. în ceea ce priveşte performanţa serviciului ( numărul de 

întreruperi, durata lor şi parametrii energiei electrice în special forma şi valoarea undei de 

tensiune ). Nerespectarea de către O.D. a standardului de performanţă – obligaţiile din 

acest standard fiind regăsite în contractele de furnizare a energiei electrice dintre 

utilizatori şi furnizori precum şi în contractele dintre furnizori şi O.D.  –  pot genera 

costuri mari pentru O.D. care va fi obligat să plătească daune. 

Marea majoritate a instalaţiilor electrice ale O.D. sunt din aceeaşi generaţie, multe 

având durata de viaţă încheiată ( viaţa reziduală = 0 ). Ceea ce diferenţiază activitatea de 

mentenanţă între O.D. sunt condiţiile specifice ale acestora ( organizare, dotare tehnică, 

relief, condiţii meteorologice, etc.). Chiar în interiorul unui O.D în subunităţile acestuia 

(sucursale) sunt diferenţe datorate condiţiilor specifice. 
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CONCLUZII 

 

   Apare aşadar necesitatea de a se urmări statistic la fiecare subunitate a unui O.D 

fiecare instalaţie în totalitate  şi pe componente pe baza unor indici ca cei prezentaţi si 

care permit previzionarea programelor de investitii si a programelor de mentenanta. 

Recomandam sa se tina cont de urmatoarele: 

1. Previziunea ca o componenta importanta a planificarii trebuie sa stea la baza 

tuturor programelor unui O.D. ( si in special previziunea prin apreciere care permite 

realizarea de constatari asupra a doua sau mai multe categorii de evenimente definind 

natura relatiei lor si prevazand evenimentele unei categorii raportata la alta ). 

2. Datorita starii tehnice a instalatiilor din R.E.D. se impun previziuni atat pe termen 

mediu ( 25 ani ) cat si pe termen scurt pana la 1 an. 

3. Odata stabilit un program pe un an si previzionat  ( de ex. pe maxim 3 ani ) acesta 

trebuie respectat influentand B.V.C. anual. 

4. Trebuie  sa se tina cont in previziune si de unele variabile dintre care mentionam: 

 atitudinea si comportamentul utilizatorilor finali de energie electrica. 

 existenta concurentilor importanti pe piata de energie electrica 

 protectia mediului 

Aceste variabile pot corecta programul anual influentand si pe cele urmatoare. 

5. Stabilirea unui program pe baza proceselor previzionate trebuie facut prin consens 

de catre toate departamantele unui O.D. pentru a garanta succesul la termenul planificat. 
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Figura:1. Diagrama cauza-efect 
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Figura: 3. Tabelul valorilor programelor 
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