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DOCUMENT DE DISCUŢIE  

Ordin   nr.             din 

privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice 

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale                      

nr. 123/2012, precum şi ale art.5 alin (1) lit. c) şi lit. f), art. 9 lit. h) din Legea nr. 160/2012 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004  

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 

 

ORDIN 

Art.1  Funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei 

electrice sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul ordin.  

Art.2  Modelul aplicat de către operatorii de distribuţie pentru  implementarea sistemelor de 

măsurare inteligentă poate fi de tip: 

a) echilibrat (o evoluţie anuală liniară a instalării de contoare, având ca ţintă implementarea 

până în 2020 a 80% din necesarul de contoare inteligente) sau 

b) exponenţial (instalarea unui număr mai redus de contoare inteligente în primii ani pentru 

a permite companiilor să-şi ajusteze parametrii, să planifice şi să înveţe din experienţa 

primilor ani de implementare, urmată de o implementare echilibrată pentru următorii ani, 

având ca ţintă implementarea până în 2020 a 80% din necesarul de contoare inteligente). 

Art.3   Operatorii de distribuţie transmit la ANRE în termen de 30 de zile de la data publicării 

prezentului ordin, rezultatele de evaluare ale programelor pilot existente privind instalarea 

sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. Datele care se transmit trebuie să cuprindă 

cel puţin informaţiile prezentate în Anexa 2, la prezentul ordin. 

Art.4   (1) În anul 2014, se implementează proiecte pilot şi se evaluează  aspectele specifice din 

reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de 
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măsurare inteligentă de către fiecare operator de distribuţie, vizând eventualele lucrări de reţea, 

campania de informare a clienţilor, activităţile logistice.  

(2) Proiectele pilot fac parte integrantă din programul naţional de implementare a sistemelor de 

măsurare inteligentă şi sunt incluse în planurile de investiţii ale operatorilor de distribuţie. Aceste 

proiecte trebuie să acopere atât zone urbane şi/sau zone rurale având consumuri proprii 

tehnologice mari, zone cu reţele electrice care necesită retehnologizări importante, cât şi zone 

urbane şi/sau rurale cu reţele în stare relativ bună şi consumuri proprii tehnologice în limite 

normale. 

(3) Pentru anul 2014, operatorii de distribuţie transmit la ANRE planul de implementare a 

proiectelor pilot privind instalarea sistemelor de măsurare inteligentă, la data la care sunt 

transmise şi planurile de investiţii prognozate, conform Metodologiei de stabilire a tarifelor 

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, denumită în continuare Metodologie. 

(4) ANRE comunică operatorilor de distribuţie aprobarea pentru planul de implementare al 

anului 2014, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la ANRE a documentaţiei.  

Art.5   (1) Pentru perioada 2015-2020, operatorii de distribuţie transmit la ANRE programele de 

implementare provizorii privind instalarea sistemelor de măsurare inteligentă, întocmite conform 

Anexei 3 la prezentul ordin.  

(2) Programele de implementare provizorii pentru perioada 2015-2020 se transmit împreună cu 

planul de implementare al sistemelor de măsurare inteligentă pentru anul 2014 conform art.5, 

alin. (3). 

(3) Pe baza rezultatelor obţinute în anul 2014 privind implementarea sistemelor de măsurare 

inteligentă, programele de implementare ale sistemelor de măsurare inteligentă provizorii pentru 

perioada 2015-2020 se pot ajusta şi transmite către ANRE până la data de 1 iulie 2015.  

Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, 

vor ţine cont de prevederile Metodologiei.  

(4) ANRE comunică operatorilor de distribuţie acordul pentru programelor de implementare ale 

sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2015-2020, transmise conform prevederilor 

alin. (3), până cel târziu la data de 31 august 2015.  

(5) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie, ANRE aprobă programul naţional de 

implementare a sistemelor de măsurare inteligentă şi calendarul naţional de implementare a 

sistemelor de măsurare inteligentă până la sfârşitul anului 2015.  
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Art. 6 Investiţiile aferente implementării sistemelor de măsurare inteligentă sunt incluse în 

planul de investiţii al operatorilor de distribuţie, la categoria  “Investiţii necesare”, prin 

introducerea unei sub-categorii respectiv, „Implementare de sisteme de măsurare inteligentă”. 

 Art.7 (1) Investiţiile în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă ale operatorului de 

distribuţie sunt recunoscute în Baza Reglementată a Activelor (BAR) de către ANRE şi 

remunerate cu Rata Reglementată a Rentabilităţii (RRR), care se aplică şi celorlalte investiţii ale 

operatorului de distribuţie, conform Metodologiei.  

(2) Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pot fi utilizate drept surse de 

finanţare şi împrumuturile nerambursabile, inclusiv din fonduri europene, acestea fiind 

considerate investiţii realizate din contribuţii financiare conform Metodologiei. Această 

modalitate de finanţare nu va condiţiona momentul începerii implementării sistemelor de 

măsurare inteligentă, iar valorile investiţiilor astfel finanţate nu vor fi incluse in calculul BAR.  

 Art.8 Operatorii de distribuţie vor transmite semestrial, la ANRE, realizarea programului de 

implementare a sistemelor de măsurare inteligente, în cadrul monitorizării planurilor de 

investiţii. 

Art.9 Prevederile prezentului ordin nu se aplică operatorilor de distribuţie care furnizează 

servicii pentru mai puţin de 100.000 de clienţi conectaţi sau care deservesc sisteme mici, izolate. 

Art.10  Operatorii de distribuţie a energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

Art.11  Direcţia generală analiză, simulări, prognoză şi relaţii internaţionale şi Direcţiile de 

specialitate din cadrul ANRE vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Art.12  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 

data publicării.   

   

 

Preşedinte, 

Niculae HAVRILE Ţ 
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Anexa 1 

Func ţionalit ăţi  pentru sisteme de m ăsurare inteligente în România 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Func ţionalitate  Descriere 

I. Func ționalit ăți  obligatorii  

1. 

Pentru client 

 

Să furnizeze  clientului şi 
oric ărui ter ţ desemnat de c ătre 
consumator, citiri din sistem, în 
vederea gestion ării consumului 

 

Furnizarea directă, printr-o interfaţă standardizată, 
către client sau către oricare terţ desemnat de acesta, 
în timp util, a unor citiri precise, uşor inteles si de 
utilizat. 

Prin citiri se intelege evolutia indexelor aferente 
consumului cu periodicitate si pentru o perioada de 
timp suficientă, stabilită prin contract. 

2. 

Pentru client 

 

Să actualizeze citirile 
men ţionate la punctul 1, cu o 
frecven ţă suficient ă pentru a 
permite ca informa ţiile s ă fie 
utilizate în vederea realiz ării de 
economii de energie 

Se recomandă ca sistemul de măsurare să fie 
prevăzut cu capacitatea de a stoca datele privind 
consumul înregistrat pentru o perioadă de timp 
rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în 
vigoare, pentru a perminte consultarea şi extragerea 
datelor privind consumul anterior şi a calculării 
costurilor legate de consum. 

La cererea clientului/furnizorului, contra cost, sistemul 
trebuie să permita o actualizare a datelor de consum 
la cel puțin 15 minute. 

3. 

Pentru operat orul 
responsabil cu 
măsurarea 

 

Să permit ă citirea la distan ţă a 
contoarelor de c ătre operator 

Această funcţionalitate asigură citirea de la distanță a 
contoarelor inteligente, atât pentru  energia produsă/ 
injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din 
rețeaua de distribuție. 

4. 

Pentru operatorul 
responsabil cu 
măsurarea 

 

Să furnizeze o comunicare 
bidirec ţional ă între sistemul de 
măsurare inteligent ă şi re ţelele 
externe de între ţinere şi control 
al sistemului de m ăsurare 

Această funcţionalitate vizează obligativitatea privind 
comunicația bidirecțională între contorul inteligent și 
sistemul central pentru a asigura cel puțin: 
  - eliminarea deplasării pentru activități operationale 
curente; 

  - actualizarea la distanță a softului intern al 
contorului (firmware); 

  - monitorizarea funcționării contorului inteligent și 
culegerea semnalizărilor generate de acesta; 

  - sincronizarea referinței de timp; 

  - actualizarea tarifelor (evidența consumurilor); 
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5. 

Pentru operatorul 
responsabil cu  

măsurarea 

 

Să permit ă citiri suficient de 
frecvente pentru ca informa ţiile 
să fie utilizate la planificarea 
reţelei și la îmbun ătăţirea 
monitoriz ării activelor re ţelei   

Această funcţionalitate furnizeaza date utile pentru 
planificarea rețelei de distribuție. 

Datele înregistrate de contoarele inteligente trebuie 
să fie suficiente pentru a se putea, prin analizarea 
acestora, optimiza activele din sistemele de distribuţie 
şi pentru a creşte eficienţa reţelei. Aceste date permit 
identificarea rapidă a punctelor în care trebuie 
intervenit. 

6. 

Pentru aspectele 
comerciale ale 
furniz ării de 
energie 

 

Să sprijine sistemele tarifare 
avansate 

La cererea clientului/furnizorului, contra cost, 
sistemele de măsurare inteligente trebuie să cuprindă 
structuri tarifare avansate, înregistratoare ale 
consumului în funcţie de perioadă şi un control 
financiar de la distanţă, fară a fi trecute prin sistemul 
informatic al distribuitorului (pentru respectarea 
confidentialitatii).  

Prin interfața standardizată, se vor prelua datele 
înregistrate în contorul inteligent, transpunerea pe 
tarife realizandu-se cu aplicația din terminalul 
clientului (dispozitiv de interfață).  

Valorizarea tarifelor se face de către Furnizor, datele 
fiind disponibile doar către client.  
Curba de sarcină poate fi element în constituirea 
corectă a tarifului valorizat către client. 

7. 

Pentru aspectele 
comerciale ale 
furniz ării de 
energie 

 

Să permit ă controlul de la 
distan ţă al activ ării/ dezactiv ării 
aliment ării şi/sau al debitului 
sau limitarea puterii 

Această funcţionalitate asigură protecţie privind 
utilizarea rețelei pentru consumatori, permiţând 
limitarea sau ajustarea progresivă a puterii 
consumate. Ea simplifică procesele de conectare şi 
deconectare, cât si, în funcţie de nevoile furnizorului 
şi ale clientului, de gestiune a condițiilor de livrare a 
energiei în relația cu clientul . 

Această funcționalitate asigură, în mod automat, 
gestionarea urgenţelor de ordin tehnic (ex. 
suprasarcină/scurt circuit), care pot afecta reţeaua, 
cât și limitarea dezechilibrelor în piața de energie 
electrică. 

8. 

Pentru securitatea 
şi protec ţia datelor 

 

Să furnizeze comunic ări 
securizate de date 

Nivelurile ridicate de securitate şi protecție a datelor 
personale sunt esenţiale pentru toate comunicările 
dintre dispozitivul de măsurare şi operator, inclusiv în 
cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului 
inteligent către sau dinspre orice dispozitive sau 
sisteme de control existente, la domiciliul 
consumatorului. 

9. 

Pentru securitatea 
şi protec ţia datelor 

 

Să previn ă şi să detecteze 
fraudele 

(Contoarele trebuie s ă transmit ă 
către Aplica ţia Central ă 
informa ţii legate de accesul 
neautorizat asupra 
dispozitivului) 

Această funcționalitate are scopul de a asigura 
securitatea şi siguranţa în caz de acces neautorizat în 
sistemul inteligent de măsurare (fie la nivel de contor, 
fie la nivel de sistem central), și exprimă 
obligativitatea de a proteja consumatorul, nu doar la 
tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față 
de frauda informatică.Această funcţionalitate impune 
obligativitatea de a dota contorul inteligent cu 
mecanism de detectare și semnalizare către sistemul 
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central, a tentativelor de acces neautorizat sau a 
aplicării unor câmpuri magnetice externe.  

10. 
Pentru produc ţia 
descentralizat ă 

Să faciliteze  m ăsurarea  
energiei electrice, separat,  atât 
cantitatea  absorbit ă de către  
client, cât şi cantitatea de 
energie electric ă injectat ă în 
reţea de către client, de 
asemenea, s ă faciliteze 
măsurarea energiei reactive 

Această funcţionalitate este necesară pentru a 
permite integrarea, fără intervenții suplimentare in 
retea,  a micro-producţiei locale de energie 
regenerabilă.  
Această funcţie trebuie instalată implicit şi activată/ 
dezactivată în conformitate cu dorinţele şi nevoile 
consumatorului. 

 

II. Func ționalit ăți op ţionale 

11. 
 

Identificarea automat ă a 
defec ţiunilor, reducerea timpilor 
de întreruperi  

Contoarele inteligente  ar trebui să aibă funcţia de 
înregistrare și stocare a informațiilor cu privire la 
căderile de tensiune și la durata acestora, cel puțin pe 
durata unei luni calendaristice de consum. Sistemele 
IT ar trebui să aibă capacitatea de a identifica apariţia 
şi durata întreruperilor alimentarii cu energie electrică. 

Diversele echipamente ale sistemului de măsurare 
inteligentă și, în primul rând contoarele inteligente, se 
comportă ca și senzori privind prezența alimentării 
pentru sistemele de control al rețelei. 

12. 
 

Îmbun ătățirea monitoriz ării şi a 
controlului principalilor 
parametrii tehnici privind 
calitatea energiei electrice   

Contoarele inteligente ar trebui să permită 
înregistrarea de informatii cu privire la durata depășirii 
limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la 
care a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit 
la valoarea acceptată). Sistemele IT ar trebui să aibă 
capacitatea de a extrage aceste informatii si a le pune 
la dispozitia clientului/furnizorului in cazul 
reclamatiilor/cereri de informatii, legate de standardul 
de performanta pentru distributia energiei electrice. 

13. 
 

Sistemul de Infrastructur ă 
Avansat ă de Contorizare ( IAC) 
ar trebui s ă permit ă integrarea a 
cel pu ţin un contor de balan ţă la 
fiecare PT pentru a facilita 
identificarea pierderilor tehnice 
şi non-tehnice prin analizarea 
balan țelor de energie  

Datele înregistrate de contoarele inteligente trebuie 
să permită gestionarea pierderilor tehnice şi non-
tehnice. Această funcţionalitate este necesară 
deoarece unul dintre beneficiile principale ale 
introducerii contorizării inteligente este reducerea 
pierderilor tehnice, dar în special a celor non-tehnice. 
Astfel, este necesară integrarea  contoarelor de 
balanță, ,  

 

14. 
 

Sistemul de masurare 
inteligenta  permite utilizarea 
diferitelor tehnologii cu ajutorul 
cărora se realizeaz ă 
comunicarea cu receptorii din 
locuin ţa clientului, inclusiv cu 
contoarele altor utilitati  - home 
aria network (HAN) 

Sistemele de măsurare inteligentă (care cuprind 
module de măsurare, module de execuţie şi secţiuni 
de comunicaţie) ar trebui să facă posibilă 
comunicarea cu receptorii din locuinţa clientului care 
permit acest lucru, inclusiv cu alte sisteme de 
măsurare.  

Conexiunea modulului de executie ar trebui să se 
bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în 
general şi contorul inteligent ar trebui să ofere 
posibilitatea de setare a programului intern fără să se 
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intervină în modulul de măsurare şi în memoria de 
stocare a datelor. 

15. 
 

Aplica ţia central ă a sistemului   
IAC ar trebui s ă stocheze datele 
contorizate cel pu ţin pentru 
perioada relevant ă pentru 
facturare, reclama ţii sau 
recuperare a eventualelor 
datorii  

Această funcţionalitate priveşte sistemul central dar 
presupune existenţa capabilităţii contoarelor 
inteligente de a stoca date, într-o memorie internă, 
pentru o perioada de timp minim necesară definita 
prin contract cu clientul. 

 

16. 
 

Infrastructura de comunica tii  ar 
trebui s ă permit ă extinderea 
sistemului IAC prin montarea de 
contoare inteligente 
suplimentare, f ără a fi nevoie de 
înlocuirea elementelor existente 

Sistemul IAC trebuie sa permita montarea unui numar 
rezonabil de contoare inteligente suplimentare fara a 
fi nevoie de inlocuirea celorlalte elemente existente. 

 

17. 
 

Contoarele inteligente ar trebui 
să aibă capacitatea de stocare a 
datelor pentru o perioad ă 
suficient ă de timp 

Datele memorate in contorul inteligent trebuie sa fie 
disponinbile pentru o durata suficient de lunga care 
sa permita recuperarea acestora in conditii de 
siguranta in cazul in care nu se reuseste accesarea 
contorului inteligent de la distanta in vederea 
colectarii datelor (ex. ciclul curent de facturare). 

Datele stocate în contorul inteligent trebuie să 
respecte prevederile legale în vigoare referitoare la 
securitatea datelor cu caracter personal 

 

18. 
 

Sincronizarea timpului - 

sistemele de m ăsurare 
inteligent ă şi infrastructura de 
comunica ţii aferent ă acestora, 
trebuie s ă aibă capacitatea de 
sincronizare a datelor m ăsurate 
de contorul inteligent cu  datele 
recep ționate de aplica ţia 
central ă 

Contoarele inteligente, prin  softul intern de 
funcționare, trebuie să aibă capabilitatea de 
sincronizare a referinței de timp cu aplicaţia centrală 
suficient de frecvent, încât să se poată obţine 
beneficiile generate de alte funcţionalităţi.  
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Anexa 2 

Centralizare rezultate proiecte pilot – sisteme de măsurare inteligentă 

 

Denumire operator principal de distribuţie a energiei electrice:   

Număr proiecte pilot finalizate:  

Număr total clienţi gestionaţi in proiectul (proiectele) pilot:  

Zona / Zonele considerate în proiectele pilot: tip (urban / rural), concentrare clienţi, consum 
mediu lunar la clienţii casnici, probleme tehnice ale zonei, probleme sociale sau de altă natură 
(se completează ţinând cont şi de prevederile art. 5 şi art.6 din prezentul ordin). 

Detaliere funcţionalităţi implementate prin proiect: 

Date relevante*  

Caracteristici proiect 

Zona considerată / Localitate / Judeţ  

Număr total de clienţi gestionaţi prin proiect:  

Număr total clienţi gestionaţi/proiect  - casnici  

Număr total clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici  

Număr de contoare monofazate instalate la clienţi in proiect  

Număr de contoare trifazate instalate la clienţi in proiect  

Număr contoare altele decât cele aferente clienţilor (ex. contoare de balanţă, 

contoare de verificare, etc.) 

 

Consum mediu lunar /client  

(doar în cazul clienţilor casnici) 

 

Numar de Data Concentrator montate in proiect  

Numar de repetoare de semnal montate in proiect  

Numar de filtre trece banda montate in proiect  
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Costuri 

Valoarea totala a investiţiei [lei şi Euro], din care:  

Valoarea investiţiei necesară achiziţionării contoarelor [lei şi Euro]  

Valoarea investiţiei necesară achiziţionării sistemului (modem plc, repetor, 

filtre, data concentrator, modem GSM/GPS/FO, sistem central)[lei şi Euro] 

 

Valoarea investiţiei necesară pentru modernizarea reţelei electrice (unde este 

cazul) 

 

Cost unitar 1 al investiţiei =Valoarea totală a investiţiei inclusiv modernizarea 

retelei [lei] / Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect , din care: 

 

Cost unitar al investiţiei pentru achizitionarea contoarelor =Valoarea 

investiţiei cu achizitia contoarelor[lei] / Numărul total de clienţi gestionaţi 

prin proiect  

 

Cost unitar al investiţiei pentru achizitionarea sistemului (fara contoare) 

=Valoarea investiţiei cu achizitia sistemului[lei] / Numărul total de clienţi 

gestionaţi prin proiect  

 

Cost unitar al investiţiei pentru modernizarea retelei/bransamentului (fara 

contoare) =Valoarea investiţiei cu achizitia sistemului[lei] / Numărul total de 

clienţi gestionaţi prin proiect  

 

Beneficii 

Reducere CPT (procentual şi cantitativ) după instalarea sistemelor de 

măsurare inteligentă 

 

Reducere OPEX (procentual şi cantitativ)  după instalarea sistemelor de 

măsurare inteligentă 

 

Cresterea mediei de consum/client casnic[kWh/luna]  

Cresterea mediei de consum/client noncasnic[kWh/luna]  

Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă  

Funcţionalităţi implementate 

Funcţionalităţi sistem**  

Tipul de comunicaţie utilizat de la client la PT si respectiv de la PT la sistemul 

de management al datelor utilizat de operator ( ex. GSM, GPRS, fibră optică, 

radio, linie telefonică închiriată, etc.) 

 

Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat  

Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor 

specifice zonei) 
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*  - Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect pilot în funcţie de zona specifică 

aleasă pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. 

** - Se va completa ţinând cont de Funcţionalităţi  pentru sisteme de măsurare inteligente în 

România din Anexa 1 a prezentului ordin, cu litera corespunzătoare fiecărei funcţionalităţi (ex.: 

daca sistemul permite furnizarea la cerere, clientului şi oricărui ter ţ desemnat de 

consumator, de citiri  din sistem, in vederea gestionarii consumului, în tabel se va completa 

litera A) 
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Anexa 3 
 
 
  
Obiective realizate (exemplu): 

- Citirea la distanta 
- Deconectarea si reconectarea de la distanta 
- Prioritizarea zonelor 
- Identificarea zonelor cu pierderi 
- Suport in planificarea si managementul activelor retelei de distributie 
- Ridicarea de profile de consum pe categorii de consumatori 
- Reducerea timpilor de intrerupere  

 
� Propunere tinta pentru montare contoare inteligente pana in anul 2020 = un numar 

de 80% din numarul de clienti mici consumatori (agenti economici mici si casnici) 
-  Total contoare = ...... buc. 
 

Din care:  clienti non-casnici 
              clienti casnici 
-  PT = ...... buc. (contoare de balanta) 
 
� Mod implementare: exponential/echilibrat 
 
- Eşalonare pt perioada 2013 – 2020 
 
- Tipuri de contoare : 

a) Trifazate 
a. Montaj direct 
b. Montaj semindirect 
c. Montaj indirect 

b) Monofazate 
 

- Nr. de concentratoare: 
 

- Tipul concentratoare: 
 
 

� Solutii adoptate pentru cai de comunicare: 
(exemplu) 
 

- Contor – Data Concentrator:  
 

- Data Concentrator – Sistem central:  
 

- Altele 
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� Nr. de consumatori si PT(estimari) la care sunt necesare reabilitari ale 

retelei/bransamentului/racordului 
 

� Costul estimat al lucrarilor de reabilitare a retelei/bransamentului/racordului 
 

 
� Volume de investitii/cheltuieli (CAPEX si OPEX) anuale: 

 
 

 
� Finatarea – mod de asigurare 

 

 


