CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA A DOUA REUNIUNE CU PARTENERII ÎN PROIECTUL
“WISEGRID” FINANŢAT DE COMISIA EUROPEANĂ
27 Februarie 2016, Mihai MACARIE

Delegația Centrului Român al Energiei (CRE) a contribuit la a doua reuniune a Consorțiului
Proiectului “WISEGRID – Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models
for European smart GRID”, organizată de Grupul Spaniol ETRA Investigation Y Desarrollo SA joi 23
și vineri 24 Februarie la Londra, în Marea Britanie. Proiectul WISEGRID început la 1 noiembrie 2016
va livra Comisiei Europene, partenerilor în proiect și părților interesate un set de soluții și tehnologii
pentru creșterea inteligenței, stabilității și securității rețelelor electrice europene, prin integrarea
tehnologiilor de stocare și a autovehiculelor electrice și a unei ponderi de energie de minim 50%
din surse regenerabile.
Cele două zile ale întâlnirii partenerilor în proiectul WISEGRID au avut dublul rol de a sumariza
activitățile întreprinse în primele trei luni ale proiectului și de a stabili planul de acțiune necesar
pregătirii livrabilelor aferente Pachetelor de Lucru 1, 2, 3, 19 și 20, ce se vor derula în primele 18 luni
ale proiectului.
Membrii delegației CRE au coordonat atelierul de lucru aferent task-ului 3.2 al Pachetului de Lucru 3,
intitulat “Privacy and data protection Workshop”. Scopul exercițiului a fost de înțelegere a
obiectivelor și elementelor cheie ale Pachetului de Lucru 3. Discutiile si analiza s-au adresat Task-ului
3.2 privind securitatea și confidențialitatea datelor în funcție de legislația în vigoare și de procedurile
Operatorilor Sistemelor de Distributie (OSD), precum și multitudinii datelor de la facturare si
informației în timp real furnizată de sistemele SCADA și echipamentele tip PMU.
Atelierul de lucru coordonat si pregatit inainte de sedinta de proiect a constat în doua sesiuni paralele
de brainstorming, moderate de Mihai PĂUN – Vicepreședinte și Director Proiecte Europene CRE și de
Mihai SĂNDULEAC – Director Tehnic. Sub-grupurile associate celor două sesiuni au adresat subiectul
definirii listei de date specifice de colectat de către principalii actori implicați precum şi identificarea
necesităţilor şi a profilurilor de confidenţialitate, cu accent pe companiile de distribuţie în cazul subgrupului 1 și pe alți actori (ESCO, agregatori, etc.) în cazul sub-grupului 2.
Datele colectate în cadrul fiecarui sub-grup au fost ulterior grupate pe categorii de discuţie şi analiză,
in fiecare din cele doua sub-grupuri: datele aferente reţelelor de electricitate, autovehicule electrice,
stocare, generare, gestionarea bunurilor, datele consumatorilor, instalaţii de răcire-încălzire din
perspectiva OSD-urilor (I); și respectiv Autovehicule electrice, agregatori, consumatori finali (II).
Următoarea întâlnire a partenerilor proiectului WISEGRID se va desfăşura în luna iunie.
Adunarea Generala a Membrilor Asociatiei CRE a aprobat crearea Direcţiei de Cercetare-Dezvoltare
și Inovare a CRE în sedinţa din 17 noiembrie 2016 și completarea Statutului acociatiei cu această
activitate. Consiliul Director a aprobat completarea echipei CRE care lucreaza în cercetare și inovare
cu patru consilieri Proiecte Europene, în ședinţa din 20 decembrie 2016. Trei noi Propuneri de
Proiecte Europene în care CRE este partener impreună cu membrii sai ROMGAZ, CEZ România și
respectiv TRANSELECTRICA au fost înscrise in competitiile Programului Orizont 2020 în ultimele patru luni.
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