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2. Introducere 
 

Marele economist britanic, John Maynard Keynes afirma în una din lucrările 
sale că “Dificultatea se află, nu în ideile noi, ci în modul de a scăpa de cele vechi” iar 
Leonardo da Vinci, unul dintre cei mai de seamă artişti din epoca Renaşterii afirma că 
”Simplicitatea este ultima etapă a sofisticării”. 

Pornind de la aceste afirmaţii, autoarea încearcă în lucrarea de faţă să aducă 
noul şi simplitatea în managementul conducerii unei sucursale din domeniul energetic, 
respectiv  Sucursala de Hidrocentrale Cluj (S.H. Cluj). 

Dintre provocările care trebuie luate în considerare în acest context, apreciem 
că rolul hotărâtor revine tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii care includ în 
momentul de faţă o paletă largă de tehnologii, începând cu Internetul şi serviciile sale, 
continuând  cu gestiunea electronică a documentelor, lucru cu medii colaborative, 
inteligenţa artificială şi nu în ultimul rând, proiectarea asistată de calculator. 
 Subiectul central al lucrării îl reprezintă perfecţionarea managementului din 
cadrul unei firme, prin adaptarea unor soluţii informatice integrate. În această ordine 
de idei, considerăm că un rol important în creşterea eficienţei managementului şi 
competitivităţii firmei îl are conceperea şi implementarea unor sisteme informatice 
integrate de tip ERP. 

În acest context, lucrarea se concentrează pe conceperea unui prototip de 
sistem informatic integrat numit SIMPROD-Hidro, destinat gestiunii producerii de 
energie electrică din sucursalele hidroelectrice. În opinia autoarei, noul sistem vine în 
întâmpinarea nevoilor de informaţii la toate nivelurile decizionale, fiind un instrument 
software de analiză, management şi strategie în cadrul sucursalelor hidroenergetice. 

Lucrarea de faţă, în ansamblul său îşi propune să surprindă complexitatea 
fenomenului de producere  a energiei electrice, ca şi un mix al mai multor domenii: 
informatic, economic, tehnic, legislativ. În acest context, prototipul de sistem 
informatic integrat  propus în lucrare, se consideră  a fi un instrument tehnologic şi 
economic absolut necesar unităţilor producătoare  de energie electrică şi noilor 
condiţii concurenţiale de funcţionare a pieţei de energie. 
 
2.1. Obiectivele tezei 
 
 Actuala teză de doctorat include principalele probleme de natură teoretică şi 
practică privind perfecţionarea managementului activităţii de producere a energiei 
electrice în cadrul unei hidrocentrale, prin utilizarea celor mai moderne tehnologii 
informatice şi de comunicaţie. 
 Demersul ştiinţific al lucrării se axează pe analiza sistemului actual de 
management din cadrul Sucursalei de Hidrocentrale Cluj şi elaborarea celor mai 
adecvate strategii care să permită firmei desfăşurarea unei activităţi eficiente care să 
aducă beneficiile scontate. 

 Obiectivul principal al lucrării îl reprezintă conceperea şi proiectarea unui 
prototip de sistem informatic integrat pentru Sucursala de Hidrocentrale Cluj. 
 Teza de faţă îşi propune atingerea mai multor obiective, astfel: 

- identificarea şi analiza procedurilor privind managementul furnizării şi 
utilizării energiei electrice; 

- modalitatea de previzionare a producţiei şi ofertei de energie  prin utilizarea 
metodelor şi tehnicilor de simulare; 

- evidenţierea modalităţilor de facturare a energiei electrice; 
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- stabilirea procedurilor de filtrare a semnalelor ce vin spre hidroagregate, în 
vederea eliminării zgomotului din componenţa acestora; 

- prezentarea şi analiza elementelor de natură economică în întreprinderile de 
producere a energiei electrice; 

- prezentarea tendinţelor actuale în analiza şi proiectarea sistemelor prin 
implementarea unor soluţii ERP adecvate; 

- analiza sistemelor ERP pe piaţa românească şi evidenţierea impactului lor 
asupra managementului activităţii întreprinderilor de producere a energiei;  

- evidenţierea principalelor tehnologii de dezvoltare a sistemelor informatice 
integrate; 

- elaborarea unui prototiop de sistem informatic integrat pentru întreprinderile 
de producere a energiei electrice. 
Lucrarea de faţă reuneşte aceste obiective specifice managementului activităţii 

de producere a energiei electrice cu reliefarea unor aspecte teoretice şi practice, 
referitor la aplicarea  unor modele privind managementul utilizării energiei electrice 
sau a unor tehnologii informatice moderne. Toate acestea reprezintă expresii sau 
modalităţi de punere în practică a unor obiective privind perfecţionarea 
managementului în întreprinderile de producere a energiei electrice. 

Sub aspect practic, prototipul de sistem informatic propus de autoare 
integrează  alături de modulele ERP, toate aplicaţiile independente existente în cadrul 
întreprinderii Hidroelectrica Cluj, cât şi aplicaţii noi, raportate toate la o bază de date 
comună. Astfel spus, pe scheletul de bază al aplicaţiei ERP Emsys se grefează acele 
aplicaţii  de detaliu specifice firmei, adaptate la cerinţele în continuă schimbare a 
managementuli activităţii acesteia. 
 
2.2. Structura şi organizarea tezei 

 
Lucrarea de faţă a fost astfel structurată, încât să permită evidenţierea pe de o 

parte a stadiului actual al cunoaşterii în domeniul producerii energiei electrice la nivel 
de hidrocentrale, iar pe de altă parte modalităţi de aplicare a tehnologiilor informatice 
şi de comunicaţie moderne în cadrul firmei. Având în vedere aceste cerinţe, s-a stabilit 
următoarea structură a lucrării: introducere, cinci capitole specifice domeniului 
cercetat, concluzii, contribuţii personale şi referinţe bibliografice. 

 Redăm în continuare, într-o formă sintetică principalele idei cuprinse în cadrul 
celor cinci capitole, contribuţiile personale ale autoarei în cadrul cercetării efectuate, 
precum şi direcţiile cercetării ce vor fi întreprinse de autoare în perioada următoare. 

 Capitolul întâi intitulat: Managementul energetic include o analiză a 
managementului energetic, cu referire la conceptul, principiile  şi funcţionarea 
acestuia, cât şi o retrospectivă a dezvoltării sectorului energetic în România. O atenţie 
deosebită se acordă în cadrul acestui capitol managementului de producţie, de 
furnizare  şi utilizare a energiei electrice.  

Analiza cadrului şi instrumentelor privind managementul conducerii unei 
sucursale de hidrocentrale, evidenţiază importanţa acelui „tablou de bord” care ajută 
conducerea cât şi personalul de la orice nivel la fundamentarea deciziilor privind 
producerea de energie electrică, întreţinerea instalaţiilor şi repararea acestora. 
 Autoarea surprinde de asemenea în cadrul acestui capitol, modalităţi de 
aplicare a principiilor economice pentru problemele sistemelor de energie, prin 
analiza unor concepte cum ar fi, costul de producţie, pragul de rentabilitate, cererea, 
oferta, elasticitatea şi modul în care acestea pot influenţa managementul firmei şi 
evoluţia acesteia în perioada următoare. Cercetările respective s-au finalizat prin 

 7



elaborarea unor grafice, care arată dacă  hidrocentrala în cauză este sau nu rentabilă şi 
dacă merită să se investească sau nu în modernizare sau reabilitare. 
 Contribuţia proprie a autoarei în cadrul acestui capitol constă în conceperea şi 
implementarea unor aplicaţii, care compun „tabloul de bord” pus în momentul de faţă 
la dispoziţia conducerii şi şefilor de compartimente pentru luarea celor mai adecvate 
decizii privind producţia de energie electrică şi întreţinerea echipamentelor aferente 
acesteia.  

Capitolul doi - Sisteme informatice integrate de tip ERP şi rolul lor în 
managementul energetic - include în prima parte o analiză a alternativelor de 
informatizare a societăţilor productive cu reliefarea modului de participare  a 
utilizatorilor în procesul de proiectare. 

 Având în vedere că provocarea principală în domeniul tehnologiilor 
informatice constă în integrarea tuturor proceselor economice şi optimizarea 
resurselor disponibile prin intermediul sistemelor de tip ERP, autoarea surprinde în 
acest capitol principalele caracteristici ale unui astfel de sistem şi evoluţia acestora în 
România. Totodată sunt abordate activităţile de proiectare  a unui ERP, cât şi ciclul de 
viaţă al unui astfel de sistem. 

Elementul central  al capitolului îl constituie prezentarea sistemului integrat 
ERP Emsys Romsys, cu modulele aferente, existent în funcţiune la Sucursala  de 
Hidrocentrale Cluj. În acelaşi context, se prezintă arhitectura sistemului integrat  SAP 
şi SIVECO Applications. Analiza efectuată are şi o latură calitativă prin evaluarea 
impactului sistemelor respective asupra activităţii firmei. 

Capitolul trei - Tehnici şi tehnologii de dezvoltare a sistemelor integrate 
tratează principalele tehnici şi tehnologii de dezvoltare a sistemelor integrate, accentul 
punându-se pe prezentarea limbajului de modelare orientat obiect UML  (Unified 
Modeling Language), serviciile SOA (Service Oriented Arhitecture) şi Enterprise 
Grid Computing. Utilizarea acestor instrumente se apreciază că vor contribui decisiv 
la perfecţionarea tehnologiilor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice. 

În acest context, fiecare din aplicaţiile dezvoltate sau propuse au la bază o 
analiză minuţioasă folosind limbajul de modelare UML. 

Capitolul patru - Prototip de sistem informatic managerial la Sucursala de 
Hidrocentrale Cluj este dedicat prezentării structurii prototipului de sistem informatic 
integrat privind managementul producţiei de energie electrică a Sucursalei de 
Hidrocentrale Cluj, numit SIMPROD-Hidro. Cercetarea debutează în cadrul acestui  
capitol cu o analiză SWOT a sistemului informatic existent, urmată de prezentarea 
arhitecturii prototipului de sistem propus de autoare bazat pe conceptul de integrare. 

O parte importantă a cercetării din cadrul acestui capitol este dedicată 
descrierii modului de Business Intelligence, componentă de bază  în arhitectura 
prototipului de sistem propus. Contribuţia principală a autoarei la nivelul capitolului 
constă în conceperea acestui modul de Business Inteligence, începând cu definirea 
Data Warenhouse la nivel de Sucursală de Hidrocentrale Cluj şi S.C. Hidroelectrica 
S.A. 

Se apreciază că soluţia propusă este în măsură să asigure informaţiile necesare 
pentru managerii societăţii aflati la toate nivelurile organizatorice, în adoptarea unor 
decizii în timp util, specifice domeniului energetic şi structurate pe tipuri de activitate. 
În acest context, se realizează o grupare  a cerinţelor funcţionale specifice modulului, 
cu menţionarea pentru fiecare grupă a indicatorilor ce se pot obţine şi a unor prognoze 
privind producţia de energie electrică, consumul de energie, vânzări şi încasări etc. 

Capitolul cinci - Integrarea sistemului de producere, transport şi facturare a 
energiei electrice  la S.H. Cluj, în sistemul managerial al sucursalei are ca obiectiv 
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prezentarea subsistemelor realizate de autoare, în număr de cinci şi modalităţile de 
integrare a acestora în arhitectura prototipului de sistem informatic integrat, propus de 
autoare. Contribuţia de bază a autoarei constă, pe de o parte în conceperea şi 
implementarea  acestor aplicaţii la nivelul Sucursalei de Hidrocentrale Cluj, iar pe de 
altă parte în conceperea soluţiilor de integrare a acestora la nivelul prototipului de 
sistem integrat propus. 

Capitolul şase - Concluzii şi contribuţii personale, direcţii de continuare a 
cercetării se constituie ca fiind o sinteză a cercetărilor întreprinse  în domeniul ales şi 
include, ca atare contribuţii ale autoarei atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect 
practic. Concluziile formulate în cadrul capitolului reprezintă în opinia autoarei 
posibile modalităţi de perfecţionare a managementului în domeniul energetic. 

Prototipul de sistem informatic integrat propus împreună cu modulul de 
Business Intelligence, precum şi soluţiile de integrare a unor aplicaţii individuale  în 
noul sistem, constituie contribuţii majore în cercetările întreprinse  în domeniul 
producţiei de energie electrică. 

În încheierea introducerii, ne exprimăm opinia că rezultatele cercetărilor 
întreprinse au permis adoptarea unor măsuri reale de perfecţionare a managementului 
în domeniul energetic. Totodată, ne exprimăm convingerea că soluţiile şi propunerile 
incluse în lucrare, vor constituii puncte de referinţă pentru noi abordări teoretice şi 
practice şi în alte domenii de activitate. 
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2.3. Structura tezei de doctorat: 

 

 

 
3. Managementul energetic 
 

Primul capitol al lucrării reprezintă o analiză a principiilor şi elementelor 
economice implicate în managementul energetic, a managementului de producţie, 
furnizare şi utilizare a energiei electrice. Toate acestea au la bază strategia în 
domeniul energetic, formarea şi fundamentarea deciziilor la nivel de conducere, 
calculaţia costurilor, relaţia producător–furnizor–consumator de energie electrică. 
Opiniile autoarei referitoare la aceste aspecte se bazează pe planificarea resurselor 
existente la ora actuală şi pe managementul utilizării energiei electrice. 
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3.1. Elemente economice în managementul energiei electrice 
 

În conducerea unei firme este foarte importantă determinarea pragului de 
rentabilitate (funcţionarea întreprinderii la pragul de rentabilitate se numeşte gestiune 
de echilibru).  
 Graficele au fost elaborate cu ajutorul datelor reale de la două centrale 
hidroelectrice, pe durata a 9 luni calendaristice, la o centrală în care au fost facute pe 
durata respectivă lucrări de modernizare CHE Turnu Amenajarea Olt Mijlociu şi alta 
în care nu au fost facute asemenea lucrări CHE Mărişelu Amenajarea Someş. Toate 
analizele efectuate asupra celor două hidrocentrale, asupra producţiei de energie 
electrică, asupra costurilor de modernizare sau reparaţii curente, asupra costurilor fixe 
şi variabile din cadrul centralei hidroelectrice, aplicând formule matematice, ne ajută 
să obţinem preţul real al energiei electrice şi foarte important obţinem punctul de 
echilibru şi aşa zisul prag de rentabilitate în funcţionare a centralei. Având la bază un 
buget de venituri şi cheltuieli şi producţia de energie electrică produsă şi livrată, am 
realizat o aplicaţie care poate gasi momentul în care o hidrocentrală a ajuns sau nu la 
valoarea de profit, deci managementul poate lua decizii corecte şi în timp real. 
Diagramele obţinute pentru pragul de rentabilitate a celor două centrale hidroelectrice 
sunt următoarele: 
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a) Diagrama pragului de rentabilitate la o hidrocentrală cu cheltuieli de 
modernizare la CHE Turnu Amenajarea Olt Mijlociu: 
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Fig. 1. Diagrama pragului de rentabilitate la CHE Turnu Amenajarea Olt Mijlociu 
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b) Diagrama pragului de rentabilitate la o hidrocentrală fără cheltuieli de 
modernizare la CHE Mărişelu Amenajarea Someş: 
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Fig. 2. Diagrama pragului de rentabilitate la CHE Mărişelu Amenajarea Someş 

Concluziile desprinse din analiza efectuată au fost prezentate într-o lucrare 
care a fost publicată în volumul conferinţei internaţionale "HYDRO 2008 – ASIA 2008 
– Water Resources&Renewable Energy Dev't in Asia". 
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3.2. Instrumente privind managementul conducerii unei sucursale de 
hidrocentrale 
 
 Problema principală care trebuie rezolvată pentru orice conducere care doreşte 
să ia decizii în timp real, conform datelor existente, este de a avea acel aşa zis „tablou 
de bord” care să structureze pe domeniile dorite toate informaţiile necesare pentru a 
lua decizii corecte şi la timp. Ca urmare am realizat un tablou de bord care este pus la 
dispoziţia conducerii şi a tuturor şefilor compartimentelor funcţionale pentru a putea 
lua cele mai corecte decizii la momentul oportun. 
 Toate datele de la centralele hidroelectrice sunt preluate de către dispecerate, 
introduse în sistemul informatic pentru a fi vizualizate ulterior. Datele introduse de 
dispecerul hidroenergetic în timpul nopţii sunt introduse prin aplicaţii realizate de 
către autoare. Acest tablou de bord pus la dispoziţia conducerii este reprezentat în 
figura următoare: 

 

Fig. 3. Tablou de bord 

Vom prezenta în continuare unul dintre cele mai importante submeniuri ale 
acestui tablou de bord care stau la baza luării celor mai importante decizii la nivel de 
conducere a sucursalei de hidrocentrale şi anume : 

 istoricul de reparaţii pe grupurile centralelor hidroelectrice, a tipului de 
reparaţie efectuat şi a momentului în care ar trebui şi este necesar ca un grup 
să intre într-un anumit tip de reparaţie. Acest submeniu are la baza un istoric 
de date pe fiecare centrală hidroelectrică de la punerea acestuia în funcţiune.  
În această aplicaţie, mi-am propus realizarea unui instrument decizional pentru 

conducerea sucursalei prin care deciziile de întreţinere echipamente să poată fi luate 
în timp util şi fundamentate pe un istoric corect. Situaţia obţinută în acest caz se 
prezintă în figura următoare: 
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Fig. 4 . Timpi de mentenanţă 
 

Menţionez că lucrarea a fost publicată în volumul conferinţei internaţionale 
"HYDRO 2009 – Progress - Potential – Plans -  Lyon France 2009"1. 

Pornind de la idea că obţinerea unor rezultate optime la nivelul oricărei firme 
se bazează pe adoptarea unor decizii raţionale şi bine fundamentate ştiinţific, am 
conceput, folosind metoda direct-costing, un instrument de analiză a corelaţiei dintre 
cheltuieli, producţie, desfacere şi profit. Informaţia obţinută va fi pusă la dispoziţia 
conducerii pentru a şti în orice moment care este situaţia la nivel de sucursală. Toate 
aceste corelaţii se pot exprima cu ajutorul unor indicatori, şi anume: punctul de 
echilibru, punctul activităţii optime, factorul de acoperire, coeficientul de siguranţă 
dinamic şi intervalul de siguranţă.   

Metoda direct-costing se caracterizează prin faptul că numai costurile variabile 
sunt considerate costuri de producţie. În această categorie se includ cheltuieli cu 
materii prime, materiale, combustibil, energie, apă pentru producţie, manoperă 
directă, cota de asigurări sociale aferentă salariilor directe şi partea variabilă a 
costurilor indirecte. Pe o anumită perioadă autoarea a analizat luând în considerare 
producţia de energie electrică, bugetul de venituri şi cheltuieli şi folosind metoda 
grafică a stabilit unde ar fi punctul de echilibru şi punctul activităţii optime în cadrul 
sucursalei S.H. Cluj. Diagrama realizată de către autoare pe baza datelor reale 
existente la nivel de sucursală este prezentată în figura următoare: 
 

 

                                                 
1 Eva Balint, Constantin Lazăr, Statistics and mathematical models of the reliability of hydropower 
equipment for two stations namely Mărişelu and Lotru Ciunget, International Conference and 
Exhibition Hydro 2009 – Lyon  2009 – France, Progress – Potential - Plans 
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Fig. 5. Diagrama rezultatului total prin metoda direct-costing 

 
4. Sisteme informatice integrate de tip ERP şi rolul lor în managementul 
energetic 
 
4.1. Sistemul integrat Emsys ROMSYS 
 

EMSYS este un sistem integrat dezvoltat sub o concepţie unitară şi în urma 
unor analize globale, experienţă în softuri de gestiune. Aplicaţia Emsys ERP 
funcţionează ca un proces continu în timp real, furnizând informaţii şi analize utilizate 
ca suport în luarea deciziilor. Modulele pricipale ale aplicaţiei pot fi reprezentate în 
modul următor: 
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Fig.  6. Modulele aplicaţiei ERP Emsys 
 

Avantajele sistemului ERP Emsys le putem enumera astfel: 
  - este un sistem multiuser; 
  - uşor de configurat; 
  - modular; 
  - uşor de utilizat, 
  - este un instrument util pentru managementul firmei; 
  - scalabilitatea sistemului; 
  - portabilitatea. 

Menţionăm că în Sucursala de Hidrocentrale Cluj a fost implementat Sistemul 
ERP Emsys. Am participat împreună cu echipa IT&C la implementarea sistemului, 
implementare care a durat 1 an şi jumătate. În etapa de implementare am participat la 
analiza structurii sistemului ERP, la analiza modelării datelor, la împărţirea sarcinilor 
în cadrul echipei informatice din cadrul sucursalei, la migrarea datelor istorice şi la 
modelarea acestora pe noile structuri ale sistemului. 

 
 
4.2. Impactul sistemelor ERP asupra managementului energetic 
 

Producţia este cel mai important proces în lanţul valorii într-o companie 
producătoare, iar calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din 
procesul de producţie este esenţială. Pentru îndeplinirea acestor deziderate este 
esenţială asigurarea eficienţei sistemului informatic de gestiune a activităţii. Numai 
implementarea unei soluţii informatice perfect modelate pe specificul activităţilor unei 
întreprinderi producătoare, poate asigura premisele competitivităţii acesteia. Pentru 
Sucursala de Hidrocentrale Cluj şi pentru toată S.C. Hidroelectrica S.A. am considerat 
că este justificată pe deplin implementarea unui sistem de tip ERP care să preia 
istoricul din toate sistemele existente în prealabil. Justificarea investiţiei într-un 
sistem ERP se poate aprecia prin:  

- Eficientizarea întreprinderii; 
- Standardizarea proceselor economice;  
- Eliminarea insulelor informaţionale; 
- Modularitate şi arhitectură deschisă, care facilitează adoptarea tehnologii- 
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   lor viitoare. 
Dacă ne întrebăm “De ce să se implementeze un sistem ERP în cadrul 

sucursalei? Răspunsul este simplu: pentru că cifrele următoare vorbesc de la sine 
despre avantajele unei soluţii ERP:  

- Reducerea stocurilor – 18%; 
- Reducerea costurilor cu materiale – 5%;  
- Reducerea costurilor adiţionale/salarii – 8%;  
- Creşterea vânzărilor şi a satisfacţiei clienţilor – 12%; 
- Îmbunătăţirea controlului financiar contabil – 16%.  

Trebuie reţinut faptul că implementarea ERP la timp, corelată cu evoluţia 
afacerii şi cea organizaţională, permite creşterea eficacităţii în timp. Toate aceste 
avantaje vin în ajutorul managementului de top al sucursalei, care este în măsură să ia 
decizii în timp real pentru toţi managerii companiei. 
 
5. Tehnici şi tehnologii de dezvoltare a sistemelor integrate 
 
5.1. Posibilităţi de aplicare a noilor tehnologii în domeniul energetic 
 

Faza de analiză şi proiectare a unui sistem informatic trebuie să fie gata înainte 
de realizarea codului, pentru a obţine o atenţie mărită din partea diverşilor 
dezvoltatori. Pentru analiza şi proiectarea sistemelor s-au creat limbajele de 
modelare. Unul din aceste limbaje de modelare este – UML (The Unified Modeling 
Language). Cu ajutorul acestui limbaj au fost realizate toate analizele care au stat la 
baza aplicaţiilor realizate de autoare în domeniul energetic. 

Nevoile industriei, ale societăţilor de producere a energiei electrice au crescut, 
dorindu-se existenţa unor soluţii multiplatformă, unor soluţii care duc la integrarea 
aplicaţiilor, serviciilor şi sistemelor, prin folosirea tehnologiilor actuale. Această 
integrare trebuie să se realizeze într-un mod flexibil, în funcţie de necesităţi. Toate 
acestea conduc la la proiectarea şi (re)folosirea unor standarde pentru îndeplinirea 
cerinţelor legate de vehicularea, disponibilitatea, mentenanţa, securitatea şi regăsirea 
datelor. Mai mult decât atât, trebuie puse bazele constituirii unei arhitecturi destinate 
dezvoltării de aplicaţii distribuite, orientate spre Web. Software-ul trebuie divizat în 
servicii care se pot compune, menite a se conecta şi orchestra în mod spontan în 
cadrul proceselor de afaceri. Soluţia este dată de modelul SOA.  
 O posibilă utilizarea a Grid Computing-ului în domeniul energetic ar fi 
facilitatea colaborării on-line dintre sucursale, recurgându-se la crearea unui portal. 
Un astfel de portal reprezintă interfaţa cu o infrastructură de calcul destinată unor 
proiecte de anvergură, graţie tehnologiilor Grid. Portalul poate oferi suport pentru 
căutarea şi regăsirea informaţiilor, indiferent de localizarea lor fizică, dar poate 
permite şi executarea de activităţi (task-uri) pe mai multe maşini, privite ca un sistem 
unic de calcul. 
 
6. Prototip de sistem informatic managerial la Sucursala de Hidrocentrale Cluj 
“SIMPROD-Hidro” 
 
6.1. Arhitectura noului prototip de sistem informatic “SIMPROD-Hidro” 

 
Capitolul de faţă, prezintă arhitectura ce stă la baza soluţiei de fundamentare 

pe baze raţionale a procesului de decizie pe diverse nivele (uzină, sucursală, 
companie) pe baza conceperii unui prototip de sistem informatic integrat 
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„SIMPROD-Hidro”. În elaborarea soluţiei s-a pornit de la volumul foarte mare de 
date stocate pe suport magnetic în decursul timpului şi de la eterogenitatea surselor 
acestora (fişiere, baze de date, tabele, fişiere excel etc.), precum şi de la necesitatea de 
a le pune în valoare prin transformarea lor în cunoştinte pentru managerii de la fiecare 
nivel.  

Printre factorii consideraţi în prezent ca şi factori de risc în funcţionarea 
sistemelor informatice menţionăm următorii: 

 insularizarea unor volume uriaşe de date fară posibiltatea 
interconectării lor la nivel fizic; 

 platforme diferite de date şi logic nomenclatoare unice; 
 necesitatea conectării acestora la procesele de business prin utilizarea 

unor instrumente complexe de analiză multidimensională; 
 colaborarea ineficientă între diferitele paliere pe care se fundamentează 

procesul de decizie; 
 multitudinea dispozitivelor şi interfeţelor de colectare şi prezentare a 

datelor/informaţiilor; 
 utilizarea ineficientă a tehnologiilor  informatice în sistemele reale. 

Scopul implementării unui sistem informatic “SIMPROD-Hidro” consi-
derăm că este acela ca tot personalul din firmă să beneficieze de aceleaşi informaţii 
utilizând aceleaşi reguli şi instrumente. 

Sintetizând ideile privind limitele sistemului existent, cât şi cerinţele 
sucursalei privind realizarea unui sistem integrat, schema conceptuală a prototipului 
“SIMPROD - Hidro” la nivel de sucursală pe care am elaborat-o, se prezintă astfel:  
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Fig. 7. Schema conceptuală a prototipului de Sistem Informatic “SIMPROD-Hidro” 

 
În această schemă au fost incluse toate modulele componente ale sistemului 

informatic “SIMPROD-Hidro” care au în centru baza de date unică. Se poate remarca 
apariţia modulului Emsys ERP cu submodulele: General, Comercial, Financiar, 
Producţie, Manager şi Administrator, cât şi modulul Emsys Mentenanţă care are 
corespondenţă cu modulul Emsys ERP. Modulul de Management Tehnic este un 
modul S.C. Hidroelectrica S.A. realizat de aceasta. Toate celelalte modulele: Business 
Intelligence, aplicaţia “Tablul de bord” cu o parte din submodulele aferente, aplicaţia 
de “Consumatori Casnici”, aplicaţia “Consumatori Industriali”, aplicaţia “Presiuni 
cable” şi aplicaţia de filtrare achiziţii de date sunt realizările autoarei. Voi enumera 
câteva din avantajele implementării unui astfel de sistem informatic integrat la nivelul 
Sucursalei Hidrocentrale Cluj: 

 permite reproiectarea fluxului de date; 
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 facilitează dezvoltarea unui management inovativ bazat pe informaţii 
obţinute în timp real şi pe instrumente care automatizează procesele de 
gestiune economică şi luare a deciziilor; 

 permite monitorizarea în timp real a întregii activităţi a organizaţiei; 
 asigură implementarea facilă a noilor standarde de calitate; 
 permite adaptarea rapidă la schimbările legislative. 
Dacă urmărim pe nivele arhitectura prototipului privind sursele de date la nivel de 

S.C. Hidroelectrica S.A., acesta ar arăta în modul următor:  
 

 

Fig. 8.  Arhitectura prototipului “SIMPROD - Hidro” privind sursele de date şi 
procedurile de prelucrare pentru obţinerea rapoartelor 
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6.2. Prezentarea modulului de “Business Intelligence” din cadrul prototipului 
“SIMPROD-Hidro” 
 

Arhitectura modulului de Business Intelligence  pe care l-am conceput la nivel 
de sucursală poate fi reprezentat grafic astfel : 

 

 
Fig. 9. Arhitectura propusă a Sistemului “Business Intelligence” la nivelul unei 

sucursale 
 

Datele pot proveni din mai multe sisteme operaţionale, iar integrarea 
informaţiilor se face astfel încât dimensiunile după care se face analiza să fie aceleaşi, 
indiferent din ce sistem provin informaţiile respective. Din consideraţiile anterioare 
rezultă că realizarea unui sistem care să suporte luarea deciziilor în mod conştient, 
fundamentat, presupune pe lângă tehnologia necesară şi existenta unei culturi de 
companie care să promoveze inteligenţa în afaceri ca principal element al unui Real-
time Performance Management for the Enterprise (management de 
sucursală/companie performant în timp-real).  

Un astfel de sistem porneşte de la structura organizatorică a entităţii 
(companie, sucursală, uzină). Anumite structuri organizatorice sunt implicate mai 
mult în decizii operaţionale, iar altele în deciziile tactice şi strategice. Schematic 
partea de decizii, cost, interfaţă utilizatori şi eficienţă este prezentată în figura 
următoare: 
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Fig. 10. Decizii, cost, interfaţă utilizatori şi eficienţă 
 

Primii paşi pe care i-am parcurs, pentru realizarea modulului de Business 
Intelligence au fost analiza şi realizarea unor DTS-uri (Data Transformation Services). 
Ca exemplificare am ales  crearea unui istoric pentru timpi de reparaţii pe centralele 
sucursalei S.H.Cluj. Diagrama control flow şi diagrama data flow aferente se prezintă 
în figurile următoare: 
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Fig. 11. Diagrama control flow 

 

Fig. 12. Diagrama data flow 
 

 
7. Integrarea sistemului de producere, transport şi facturare a energiei electrice 
la S.H. Cluj în sistemul managerial al sucursalei 
 
7.1. Aplicaţia de măsurare a energiei electrice produse „Balanţe Energetice” 
 

Pentru fiecare dintre centralele hidroelectrice ale Sucursalei Hidrocentrale 
Cluj, am elaborat câte un program de calcul şi de listare a balanţei energetice. Pe 
lângă calculul zilnic al balanţei, la fiecare centrală sau staţie există posibilitatea de a 
se actualiza contorii, de a se simula înlocuirea unui contor, de a evidenţia apariţia unei 
erori în funcţionarea unui contor şi de a interveni cu sume cu plus sau cu minus în 
cazul fucţionării greşite a unui contor. Pentru fiecare centrală eroarea de balanţă se 
calculează similar prin aplicarea formulei: 
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100





da

cbda
Er        [%]     

În mod normal eroarea ar trebui să fie cuprinsă între   -1 < Er < 1, dar pentru 
fiecare centrală termenii a, b, c d, se constituie altfel, diferit pentru fiecare centrală în 
parte. 

 
Fig. 13. Diagrama succesiunilor de evenimente pentru “Calcul Balanţe” 

 
Aplicaţia funcţionează de 15 ani, este una dintre primele aplicaţii care le-am 

efectuat şi care a suferit multe transformări pe parcursul acestei perioade, ţinând cont 
de evoluţia informaticii pe parte de hard şi software. Următorul pas care trebuie 
realizat este trecerea la o bază de date SQL, iar cu ajutorul aplicaţiei SCADA să 
preluăm automat indexele contorilor din centrale. Avantajul major al acestei aplicaţii 
este cunoaşterea în orice moment a energiei produse, livrate, a schimbului de pe liniile 
de transport şi urmărirea evoluţiei contorilor care sunt supuşi calculului de balanţe 
astfel încât, în orice moment ştim dacă este necesară sau nu înlocuirea acestora. 
 
7.2. Aplicaţia privind transportul de energie electrică “Presiuni Cable” 
 

Transportul energiei electrice produse în centrala subterană Mărişelu, se 
realizează prin intermediul unor cabluri speciale. Cablurile folosesc la transportul 
energiei produse în centrala subterană până în staţia exterioară, prin aceasta din urmă 
realizându-se legătura cu sistemul energetic naţional. 
 Aplicaţia este destinată mentenanţei predictive şi urmăririi evoluţiei presiunii 
din cablele de transport de energie electrică, ca parametru, pentru acest tip de cabluri. 
Una din problemele importante pe care le-am rezolvat în cadrul acestei aplicaţii 
constă în urmărirea funcţionalităţii cablurilor mari de transport de energie, cabluri 
speciale de 220 KV şi anume evoluţia acestora, care poate fi vizualizată prin grafice 
pe fiecare grup din centrala Mărişelu. Ca urmare, orice defecţiune poate fi 
preîntâmpinată, urmărită evoluţia şi eventual prevenită . 
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Fig. 14. Grafic Presiuni cable grup 1 la CHE Mărişelu 

 
7.3. Aplicaţia privind “Facturarea Consumatorilor Casnici” 
 

Aplicaţia privind facturarea consumatorilor casnici a fost proiectată şi 
implementată în mai multe sucursale din cadrul societăţii S.C. Hidroelectrica S.A. şi 
anume : 

- Sucursala Hidrocentrale Cluj; 
- Sucursala Hidrocentrale Sibiu; 
- Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea; 
- Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş; 
- Sucursala Hidrocentrale Piatra Neamţ; 
- Sucursala Hidrocentrale Buzău. 

Aplicaţia de consumatori casnici realizează evidenţa celor trei tipuri de 
consumatori şi constă în actualizare indexe, înlocuire de contori, modificare tarife, 
realizarea unei arhive a tuturor facturilor emise către un consumator, iar ca ieşire, 
există toate evidenţele necesare pentru compartimentul Marketing – Furnizare, 
inclusiv imprimare automată a facturilor cu regim special, evidenţa verificării 
montării contorilor. Un prim aspect ce trebuie menţionat este faptul că am realizat 
legătura cu aplicaţia de Emsys ERP care este aplicaţia de bază pe societate, astfel 
reuşind să se elimine redundanţa introducerii multiple a valorilor facturilor emise pe 
consumatorii casnici. 

Avantajul principal al acestei aplicaţii este că rezolvă, ţinând pasul cu 
legislaţia în vigoare, facturarea pentru consumatorii casnici şi este similară celei 

 26



folosite în sucursalele de distribuţie de energie electrică. Menţionăm că societatea a 
făcut o economie foarte mare testând şi acceptând o aplicaţie de facturare relizată de 
autoare. Trebuie remarcat faptul că această aplicaţie o să fie în continuă modificare 
conform legislaţiei, care stabileşte modul în care sunt facturaţi consumatorii casnici. 

 

 
 

Fig. 15. Diagrama intrări-ieşiri pentru “Facturarea Consumatorilor Casnici”  

 
7.4. Aplicaţia privind “Facturarea Consumatorilor Industriali” 
 

Aplicaţia de consumatori industriali realizează evidenţa unităţilor plătitoare, pe 
puncte de măsură, constă în actualizare indexe, înlocuire de contori, modificare tarife, 
realizarea unei arhive a tuturor facturilor emise către un consumator, iar ca ieşire, 
există toate evidenţele necesare pentru compartimentul Marketing – Furnizare, 
inclusiv imprimare automată a facturilor cu regim special. Menţionez, că aplicaţia a 
fost implementată în mai multe sucursale din cadrul societăţii S.C. Hidroelectrica 
S.A., alături de aplicaţia de consumatori casnici. În acelaşi timp, am realizat legătura 
cu aplicaţia de Emsys ERP care este aplicaţia de bază pe societate, astfel reuşind să 
eliminăm posibilitatea de a introduce de mai multe ori valorile facturilor emise  pentru 
consumatorii industriali. 

Meniul principal al aplicaţiei care arată în modul următor : 
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Fig. 16. Meniul principal “Facturare Consumatori Industriali” 

Datele de intrare se referă la: indexe finale de contori, atât pe contorul de 
activ, cât şi pe reactiv, contorii înlocuiţi dacă este cazul, puncte de măsură care pot 
conţine mai mulţi consumatori industriali, tarife de energie electrică, tarife la accize, 
ca apoi să se calculeze facturile emise către consumatori, conform contractelor 
încheiate cu aceştia. Energia măsurată de un contor este dată de energia activă, de cea 
reactivă şi de puterile aferente. Prin această aplicaţie, facturile şi specificaţiile sunt 
generate automat.  
 
7.5. Aplicaţia privind filtrarea achiziţiilor de date de la nivelul hidrogene-
ratoarelor 

Funcţionarea la parametrii de eficienţă ai lumii moderne a sectorului energetic 
în România va trebui realizată, în principal, urmând evoluţia mondială, prin furnizarea 
unor servicii energetice de calitate consumatorilor şi la preţuri suportabile, siguranţa 
energetică naţională şi autonomie financiară în producţia şi distribuţia de energie, 
promovarea eficienţei energetice în utilizarea energiei, alinierea la standardele 
europene în domeniul protecţiei mediului şi a dezvoltării energetice durabile.  

Referitor la problematica filtrării înregistrărilor făcute pe grupurile din 
centralele hidroelectrice pentru eliminarea zgomotului, am realizat calculul filtrului 
şi o aplicaţie cu ajutorul căreia a fost rezolvată una dintre cele mai importante 
probleme în direcţia clasificării hidrogeneratoarelor din punctul de vedere al 
performanţelor de reglaj. Principalele idei privind conceperea şi rolul aplicaţiei au fost 
prezentate la simpozionul internaţional în energetică HYDRO 2005 – POLICY INTO 
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PRACTICE VILLACH, AUSTRIA 20052. Folosind acest filtru, de tipul filtru trece 
jos, am obţinut următoarele rezultate  

 

Fig. 17. Trepte de 10 mHz, bp 5% , la P, HG1 Tarniţa, unde diagrama P(t) este 

filtrată 

7.6. Integrarea aplicaţiilor prezentate în noul sistem 
 
 Toate aplicaţiile descrise anterior, pe care le-am conceput şi implementat sunt 
subsisteme ale sistemului informatic “SIMPROD-Hidro” pentru manage-mentul 
sucursalei. Pentru a se putea realiza acest deziderat, de a exista o bază de date unică, 
în primul rând trebuie analizate aspectele datelor cum ar fi: acurateţea, eliminată 
redundanţa şi validarea acestora. Nucleul prototipului de sistem informatic 
“SIMPROD-Hidro”, respectiv acea bază de date unică, o să permită în continuare 
adăugarea de noi aplicaţii, de noi module pentru realizarea  acelor deziterate care sunt 
dorite în continuare de către managementul sucursalei şi care să ajute la luarea de 
decizii corecte în timp real. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Eva Balint, Adrian Mic, The analysis regarding on data acquisition and measurements interpretation 
in classifying the hydrogenerators according to regulation performances, HYDRO 2005 – POLICY 
INTO PRACTICE VILLACH, AUSTRIA 2005 
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8. Concluzii şi contribuţii personale; Direcţii de continuarea a cercetării 
 
8.1. Concluzii, propuneri şi perspective ale cercetării 
 

Demersul ştiinţific din lucrarea de faţă se axează în principal pe perfecţionarea 
managementului în cadrul firmelor din domeniul energetic, prin utilizarea cât mai 
eficientă a tehnologiilor informatice şi de comunicare moderne. 

În tratarea subiectului amintit am pornit de la ideea că perfecţionarea 
managementului energetic reprezintă principala cale pentru firmele din acest domeniu 
pentru a deveni cât mai competitive. Mergând mai departe, am considerat că 
principala modalitate de rezolvare a acestei probleme o constitue implementarea 
tehnologiilor informatice moderne. 

Principalele concluzii şi propuneri rezultate din realizarea cercetării efectuate 
în cadrul companiilor din domeniul energetic sunt următoarele:  

Concluzii şi propuneri privind evoluţia şi dezvoltarea în viitor a sectorului 
energetic în România: 

Din realizarea tezei de faţă se pot desprinde contribuţiile personale asupra 
analizei situaţiei existente la ora actuală în Sucursala de Hidrocentrale Cluj, rolul 
informaticii şi a comunicaţiilor în producerea energiei electrice şi în distribuţia 
acesteia. Ca o contribuţie personală se remarcă faptul că a fost creat un Sistem 
Informatic Integrat, care să conţină partea de producţie, partea economică şi o parte de 
Business Intelligence, care trebuie continuate şi integrate cu noile aplicaţii sau sisteme 
care se vor dezvolta, dar toate trebuie să ţină cont de obiectivele urmărite pe plan local 
şi pe plan naţional, privind producerea de energie electrică. 

Reamintim o sintagmă recunoscută pentru înţelepciunea ei, şi anume că „nu 
energia este scumpă, ci lipsa de energie”, se poate afirma că şi în cazul României 
deceniile următoare vor fi dominate de provocările dezvoltării unei economii eficiente 
energetic, competitive cu carbon redus, securizată energetic. 

Concluzii şi propuneri privind tendinţele actuale în cadrul 
managementului energetic: 

Managementul energetic reprezintă aplicarea unor tehnici profesioniste în 
utilizarea energiei. Pentru ca un program de management al energiei să funcţioneze 
corect, el trebuie efectiv integrat în programele şi procedurile de management general. 
Totuşi managerul energetic este elementul cheie, el trebuie format pentru a cunoaşte 
modul în care trebuie să acţioneze concret în cadrul firmei, dar trebuie şi susţinut de 
conducerea firmei în realizarea obiectivelor ce ţin de producerea, distribuţia şi 
consumul eficient al energiei.  

Ca o contribuţie personală, se ramarcă în cuprinsul lucrarii de faţă, realizarea de 
aplicaţii care acoperă o tematică actuală şi anume, au fost prezentate informaţii necesare 
legate de producerea energiei electrice, de gestiunea energiei electrice, elementele 
legate de monitorizarea utilizării energiei electrice, noţiunile legate de proiectele de 
dezvoltare informatice şi noţiunile financiare legate de analiza costurilor, pe baza 
cărora au fost realizate aplicaţii în sprijinul managemetului de la nivelul unei 
sucursale de producere de energie electrică. 

Pe viitor propunem integrarea tuturor domeniilor din cadrul societăţii, pentru 
ca deciziile luate de management să aibă la bază toate domeniile şi anume toate 
activităţiile care stau la baza producerii de energie electrică, incluzând şi activităţile 
conexe. 
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Concluzii şi propuneri privind aplicarea metodelor de calcul a costurilor 
în companiile din domeniul energetic: 

Un aspect distinct şi de asemenea foarte interesant pe care l-am studiat, ca o 
importantă contribuţie personală, îl reprezintă influenţa cheltuielilor cu 
retehnologizarea hidrocentralelor asupra producţiei de energie electrică, asupra 
pragului de rentabilitate a unei centrale hidroelectrice ţinând cont de structura şi de 
elementele din componenţa costului complet de producere a energiei electrice, la 
nivelul unei zone de cheltuială. Concluzia care se poate sublinia din analiza făcută 
anterioar, este că dacă putem optimiza costurile pentru o amenajare, o sucursală 
respectiv o centrală hidroelectrică, cunoscând în orice moment producţia de energie, 
se poate forma un cost de producţie real competitiv, în funcţie de care să se formeze 
un preţ corect şi în acelaşi timp stimulativ, de decontare a energiei cu scopul de a 
permite o participare eficientă a S.C. Hidroelectrica S.A. ca actor principal, pe piaţa 
liberalizată de energie electrică din România. 

Pe viitor ar trebui ca orice sucursală să îşi cunoască preţul real al producerii 
energiei electrice, să ştie când, cât şi cum să organizeze reparaţiile asupra 
echipamentelor în centrale şi dacă acestea trebuie executate, acest lucru să se poată 
realiza în momentul în care se are un buget clar de venituri şi cheltuieli. 

Concluzii şi propuneri privind rolul tabloului de bord în procesul de 
fundamentare a deciziilor la nivelul sucursalei S.H. Cluj: 

Sistemul Informatic integrat propus „SIMPROD-Hidro”, care se remarcă ca 
şi contribuţia personală majoră a lucrării de faţă, are ca obiect culegerea, înregistrarea, 
validarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea şi difuzarea informaţiilor privind 
exploatarea, funcţionarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, echipamentelor şi 
componentelor utilizate în cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj pentru producerea 
energiei electrice, de la darea lor în exploatare şi până la casare, cu scopul de a asigura 
informaţiile necesare caracterizării comportării instalaţiilor în condiţii reale de 
exploatare, în vederea creşterii siguranţei în funcţionare şi a disponibilităţii 
instalaţiilor prin îmbunătăţirea activităţii de concepţie, exploatare şi întreţinere a 
acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu necesităţile pieţei de energie 
electrică.  
 “Tabloul de bord” realizat, aplicaţie componentă a Sistemului Informatic 
Integrat şi una dintre realizările personale remarcante pentru managementul firmei, 
pune la dispoziţia conducerii sucursalei toate informaţiile necesare luării de decizii 
corecte şi în timp real. “Tabloul de bord” înregistrează şi prelucrează toate 
evenimentele (accidentale şi programate) care caracterizează fiabilitatea, 
disponibilitatea şi mentenabilitatea instalaţiilor de producere, distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice. 
 Pe viitor continuă popularea acestui “Tablou de bord” cu toţi indicatorii 
economici, de producţie de energie electrică care stau la baza decizională, având ca 
fundament toate datele istorice. O altă doleanţă a managementului pentru popularea 
tabloului de bord şi de care se va ţine cont în continuare este realizarea de previziuni, 
prognoze, analize statistice, atât pe partea de producere de energie, cât şi pe partea de 
mentenanţă de echipamente aferente centralelor hidroelectrice. 

Concluzii şi propuneri privind unele alternative de informatizare a 
societăţilor productive: 

A fost propusă ca o contribuţie personală în această lucrare,  un prototip de 
Sistem Informatic Integrat “SIMPROD-Hidro”, care are la bază o mare parte din 
aplicaţiile informatice componente realizate de autoare şi care au dus la 
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informatizarea multor domenii din Sucursala de Hidrocentrale Cluj şi acestea au stat 
la baza luării unor decizii în timp real de către managementul firmei. 

Sprijinul calculatorului în transformarea informaţiilor în cunoştinţe, ca apoi să 
fie transformate în inteligenţă în rezolvarea problematicii de la nivelul decizional al 
unei firme, a fost deja confirmat în numeroase aspecte funcţionale ale societăţii, iar în 
perspectivă se pare ca aceasta este singura alternativă de a stăpâni complexitatea şi 
dinamismul societăţii actuale şi viitoare. Sarcina înţelegerii în profunzime a rolului 
sistemelor de informatizare în funcţionarea societăţilor productive, ca de altfel şi 
gândirea strategiilor adecvate pentru aplicarea lor, pornind de la situaţia socială, 
economică şi tehnică, sunt deosebit de dificile. Cu toate acestea, se poate considera că 
etapele generale de realizare a informatizării societăţii productive trebuie să asigure 
automatizarea pe scară largă a activităţilor umane, amplificarea muncii intelectuale a 
omului şi inovarea sistematică prin care, pe baza finalităţilor anterioare se instaurează 
noua societate corect informatizată în beneficiul decizional de la nivelul managerial al 
societăţii. 

Concluzii şi propuneri privind analiza sistemelor ERP pe piaţa 
românească şi impactul lor asupra managementului energetic: 

În lucrarea de faţă, ca şi o contribuţie personală, sunt prezentate paradigmele, 
avantajele şi dezavantajele unui sistem ERP, analizând câteva soluţii existente pe 
piaţă, cu beneficiile şi particularitãţile sale, oferind scheme conceptuale proprii 
fiecărui sistem analizat şi fãcând o paralelã între acestea.   

Oricare ar fi ERP-ul care ar sta la baza economicului din sucursală, ţinând cont 
de evoluţia informaticii şi a comunicaţiilor, pe viitor se doreşte continuarea integrării 
tuturor datelor pentru ca acestea să se transforme în informaţii, cunoştinţe şi în final în 
inteligenţă pentru managementul de top al sucursalei.  

Concluzii şi propuneri privind aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor 
informatice moderne în domeniul energetic: 

UML-ul a stat la baza analizei şi proiectării tuturor aplicaţiilor care stau la 
baza acestei lucrări şi este modalitatea prin care se pot vedea clar fluxurile 
informaţionale, structura aplicaţiei, structura bazelor iar limbajele de programare 
evoluate au stat la baza  realizării ecranelor, rapoartelor şi legăturilor dintre mulţimea 
de date exitente la nivelul Sistemului Informatic Integrat. 

Concluzii şi propuneri privind conceperea şi utilizarea prototipului de 
sistem informatic integrat „SIMPROD-Hidro”: 

Prototipul Sistemului Informatic de Management „SIMPROD-Hidro” 
realizat pentru Sucursala Hidrocentrale Cluj, respectiv pentru S.C. Hidroelectrica S.A. 
reprezintă: 

- modalitatea de aflarea a informaţiilor necesare pentru managementul 
eficient al activelor corporale si necorporale, managementul producţiei 
de energie electrică, managementul cheltuielilor cu furnizorii, 
managementul resurselor umane, managementul costurilor; 

- posibilitatea reală ca orice decizie să fie luată cu o motivaţie clară şi nu 
după intuiţie; 

- o singură variantă a adevărului; 
- posibilităţi de analiză complexă a datelor (previziuni, prognoze, analize 

statistice); 
- descoperirea unor oportunităţi de afaceri; 
- îmbunătăţirea comunicării şi colaborării dintre angajaţi, în vederea 

alinierii lor la obiectivele societăţii; 
- acces rapid la informaţii; 
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- orientarea către Web; 
- securitatea sporită a informaţiilor; 
- reducerea costurilor de integrare a datelor din sistemele existente în 

cadrul societăţii; 
- realizarea unui portal de informaţii; 
- integrarea datelor provenite din sistemele existente; 
- asigurarea calităţii datelor. 

O altă realizare importantă cu contribuţia personală a autoarei, este demararea 
analizei consistenţei şi acurateţii datelor cumulate pe o perioadă destul de mare în 
sucursală, prin intermediul unor aplicaţii, cu ajutorul unor instrumente specifice, 
scripturi, proceduri automate „Data Transformation Services” pentru a demara primii 
paşi în realizarea unui modul în prototipul propus de Business Inteligence. Pe viitor 
modulul de Business Intelligence se va dezvolta în continuare, având la bază analiza 
facută de autoare şi datele istorice existente în baza de date integrată din prototipul de 
Sistem Informatic „SIMPROD-Hdro”. 

Concluzii şi propuneri privind integrarea unor aplicaţii existente în 
cadrul noului prototip integrat: 

Se pot observa şi menţiona ca şi contribuţii personale, realizarea şi 
implementarea mai multor aplicaţii foarte importante pentru managementul 
sucursalei, respectiv pentru S.C. Hidroelectrica S.A. Eficienţa economică a unei 
sucursale de hidrocentrale trebuie privită în funcţie de: 

- parametrii tehnico-economici daţi de natura amenajării şi a 
echipamentelor aferente acesteia prin integrarea sistemelor SCADA si 
de comunicaţii; 

- cunoaşterea în fiecare moment a situaţiei balanţelor energetice pentru a 
putea interveni în cazul apariţiei unor erori  şi pentru a avea corect 
energia produsă; 

- formarea unui preţ al MWh competitiv, corect şi stimulativ pentru piaţa 
liberalizată de energie electrică din România; 

- furnizarea de energie electrică către consumatorii casnici şi industriali 
facturate corect la un preţ competitiv şi stimulativ pentru aceştia; 

- filtrarea semnalelor de pe hidroagregate în vederea posibilităţii 
participării acestora în reglajul de frecvenţă putere. 

Aceste probleme au fost analizate, studiate şi integrate în aplicaţii proprii Sucursalei 
de Hidrocentrale Cluj. Specific că acestea nu au existat şi acum există datorită 
contribuţiei personale a autoarei şi sunt descrise în capitolul 7 al rezumatului tezei. 

Integrarea tuturor aplicaţiilor realizate într-o bază de date unică la nivel de 
sucursală este cel mai important deziderat care a condus la realizarea acestui prototip. 
Toate deciziile luate la nivel de management trebuie să se bazeze pe date consistente, 
neredundante structurate şi integrate într-o bază de date unică, propusă în sistemul 
„SIMPROD-Hidro”, care să poată fi interogată în timp real şi din care să se poată 
ajunge uşor, prin transformare la cunoştinţe, respectiv inteligenţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



8.2. Diseminarea rezultatelor autoarei 
 

Rezultatele autoarei au fost diseminate în cadrul lucrărilor ştiinţifice prezentate 
mai jos: 
a) Articole ştiinţifice în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, 
recunoscute, cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale: 

1. Eva Balint, Constantin Lazăr, Statistics and mathematical models of the 
reliability of hydropower equipment for two stations namely Mărişelu and 
Lotru Ciunget, International Conference and Exhibition Hydro 2009 – Lyon  
2009 – France, Progress – Potential – Plans, Lyon, Franţa; 

2. Eva Balint, Comparing Study upon Two Hydro Power Stations Using 
Multidimensional Analysis of Historical Data, International WorkShop 
“Tiberiu Popovici” ,Cluj-Napoca, 2008, România; 

3.  Eva Balint, Ioan Rogoz, Delia Zamfirescu, Constantin Lazăr,  Comparing 
Study upon Two Hydro Power Stations Using Multidimensional Analysis of 
Historical Data, International Conference and Exhibition Hydro 2008 – Asia 
2008 - Vietnam -  Water Resources & Renewable Energy Dev't in Asia", 
Vietnam, Asia; 

4. Eva Balint, Adrian Mic, The analysis regarding on data acquisition and 
measurements interpretation in classifying the hydrogenerators according to 
regulation performances, HYDRO 2005 – POLICY INTO PRACTICE 
VILLACH, AUSTRIA, 2005; 

5. Eva Balint, Traian Balint, Vasile Moga, Pachete de programe pentru 
comanda unui plotter analogic,  Proceedings SBE’ 93, Cluj-Napoca, 17-18 
septembrie 1993, pag 75, România. 

b) Articole ştiinţifice în  reviste din  ţară  recunoscute CNCSIS, tip B+ : 
1. Eva Balint, Simona Kleinhempel, Lucia Rusu, A decisional collaborative 

system in hydroelectric domain, Workshop The Economy and the 
NewInformation Technologies Workshop, 19 february 2010, Suceava, 
Romania, published in Journal of Applied Computer and Mathematics, 
supported by SIDE. 

c) Articole ştiinţifice în volumele unor conferinţe naţionale: 
1. Motoc Marius, Eva Balint, Lazar Constantin, Andrei Constantin, 
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