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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

- Elaborarea şi realizarea metodelor efeciente de identificare a parametrilor, întocmirea 

schemelor echivalente ale elementelor SEE (liniilor electrice, transformatoarelor de 

putere cu două și trei înfășurări, autotransformatoarelor) pe baza măsurărilor fazoriale 

sincronizate în scopul soluționării problemelor privind monitorizarea parametrilor 

electrici și diagnosticarea stării tehnice; 

- Elaborarea algoritmului de amplasare a dispozitivelor de măsurări fazoriale 

sincronizate în nodurile SEE ce asigură observabilitatea rețelelor cu cheltuieli minime. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1.Analiza sistemelor informaționale ce asigură măsurările sincronizate în SEE; 

2.Analiza lucrărilor științifice în domeniul identificării parametrilor ai modelelor matematice    

ale elementelor SEE; 

3.Analiza și clasificarea metodelor existente de identificare a parametrilor pasivi a schemelor 

echivalente pentru elementele componente ale SEE; 

4.Eleborarea metodelor de identificare a parametrilor pe baza măsurărilor fazoriale 

sincronizate; 

5.Cercetarea proprietăților metrologice ale metodelor elaborate: evaluarea influenței erorilor de 

măsurare ale transformatoarelor de curent și tensiune asupra corectitudinei rezultatelor 

obținute; 

6.Aprobarea metodelor elaborate pe modele matematice ale liniilor electrice și 

transformotaorelor de putere; 

7.Analiza structurii sistemului de măsurări fazoriale sincronizate; 

8.Analiza și clasificarea metodelor existente de amplasare optimă a dispozitivelor de măsurări 

sincronizate; 

9.Utilizarea metodei mărimilor determinante (tensiunilor nodale determinante) la amplasarea 

optimă a dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate ; 

10.Aprobarea algoritmelor elaborate pe scheme de diverse structuri şi dimensiuni; 

11.Dezvoltarea algoritmului de calcul rapid pe baza utilizării simultane a măsurărilor 

sincronizate ale dispozitivelor amplasate optimal și a telemăsurărilor  sistemelor SCADA; 

12.Elaborarea soft-ului pentru amplasarea optimă a dispozitivelor de măsurări fazoriale 

sincronizate. 



3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1.Identificarea publicaţiilor științifice, rapoartelor, normativelor, brevetelor, în domeniul: 

- surselor informaționale de masurări sincronizate în SEE; 

- aplicațiilor masurărilor fazoriale sincronizate;  

- arhitecturii de organizare a sistemului de măsurări sincronizate fazoriale; 

- metodelor de evaluare sau identificare a parametrilor modelelor matematice ale 

elementelor componente ale SEE; 

- metodelor de amplasare optimă a dispozitivelor de măsurări sincronizate. 

2.Familizarea cu metodele existente de identificare a parametrilor pasivi ai liniilor electrice, 

transformatoarelor de putere și autotransformatoarelor; 

3.Clasificarea metodelor de identificare a parametrilor pasivi ai elementelor SEE; 

4.Propunerea și elaborarea metodelor noi de identificare a parametrilor pasivi ai liniilor 

electrice; 

5.Propunerea și elaborarea metodelor noi de identificare a parametrilor pasivi ai 

transformatoarelor de putere cu două și trei înfășurări precum și a autotransformatoarelor; 

6. Aprobarea metodelor elaborate prin simulări; 

7. Determinarea factorilor ce influențează asupra preciziei rezultatelor obținute și a gradului lor 

de influență. 

8.Familizarea cu metodele existente de amplasare optimă a dispozitivelor de măsurări  fazoriale 

sincronizate; 

9.Clasificarea metodelor de amplasare optimă a dispozitivelor de măsurări sincronizate; 

10. Utilizarea  metodei mărimilor determinante pentru amplasarea optimă a dispozitivelor de 

măsurări sincronizate în nodurile SEE; 

11.Verificarea corectitudinei  privind  amplasarea optimă conform metodei propuse scheme de 

diverse structuri şi dimensiuni; 

12.Efectuarea calcului rapid al regimului permanent de funcționare   pentru rețeua electrică cu 

14 noduri  prin utilizarea simultană  a măsurărilor  fazoriale sincronizate amplasate în mod 

optimal și a telemăsurărilor de la sistemele SCADA; 

13.Elaborarea soft-ului destinat pentru optimizarea amplasării dispozitivelor de măsurări 

sincronizate; 

14.Elaborarea concluziilor privind acțiunile realizate, rezultatele primite, domeniile de 

implimentare a metodelor propuse, propunerea acțiunelor ce trebuie să fie preconizate în viitor 

pentru înbunătățirea sau extinderea domeniului de cercetare. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1.Analiza publicațiilor, lucrărilor științifice, rapoartelor, normativelor, în domeniul: 

- surselor informaționale de masurări sincronizate în SEE atât pe plan mondial, cât şi în rețele 

electrice ale Republicii Moldova; 

- aplicațiilor masurărilor fazoriale sincronizate;  

- arhitecturii de organizare a sistemului de măsurări sincronizate fazoariale; 

- metodelor de evaluare sau identificare a parametrilor ai modelelor matematice ale 

elementelor componente ale  SEE; 



- metodelor de amplasare optimă a dispozitivelor de măsurări sincronizate. 

2.Familiarizarea cu metodele existente de identificare a parametrilor pasivi ai liniilor electrice,  

transformatoarelor de putere cu două și trei înfășurări precum  și a autotransformatoarelor; 

3.Clasificarea metodelor de identificare a parametrilor pasivi ai elementelor componente ale  

SEE în fucție de  numărul regimurilor de măsurări, în funcție de modul de reprezentare a 

schemei echivalente a elementului studiat, în funcție de modalitatea  de descriere a regimului de 

funcționare, în funcție de forma de prezentare a datelor de intrare a metodelor propuse; 

4.Propunerea și elaborarea metodelor noi de  identificare a parametrilor pasivi ai liniilor 

electrice: bilanțul puterilor cu un regim sau două regimuri de măsurari, bilanțul curenților cu un 

regim  sau două regimuri de măsurari, metoda cuadripolului  cu un regim  sau două regimuri de 

măsurari; 

5.Propunerea și elaborarea metodelor noi de  identificare a parametrilor pasivi ai 

transformatoarelor de putere cu două înfășurări: metoda cuadripolului cu două regimuri de 

măsurari, bilanțul puterilor și bilanțul curenților la noduri pentru transformatoare cu coeficient 

real sau complex de transformare; 

6.Propunerea și elaborarea metodelor noi de  identificare a parametrilor pasivi ai 

transformatoarelor de putere cu  trei înfășurări: metoda bazată pe sistem de ecuații în 

coordonatele rectangulare; 

7.Aprobarea metodelor elaborate prin simulări cu ajutorul soft-ului specializat (RastrWin, 

MatLAB Simulink, MathCad) pe baza modelelor matematice clasice de reprezentare a LEA de 

110 kV, a transformatoarelor cu două  și trei  înfășurări; 

8.Cercetarea influenței erorilor de măsurăre asupra preciziei rezultatelor obținute; 

9.Familizarea cu metodele existente de amplasare  a dispozitivelor de măsurări  fazoriale  

sincronizate; 

10.Clasificarea metodelor de amplasare a   dispozitivelor de măsurări fazoriale  sincronizate în 

funcție de principiul de funcționare; 

11.Utilizarea  metodei marimelor determinante pentru amplasarea optimă a dispozitivelor de 

măsurări fazoriale  sincronizate în nodurile SEE; 

12.Verificarea corectitudinii de amplasare optimă conform metodei propuse pe scheme de 

diverse structuri şi dimensiuni; 

13.Efectuarea calcului rapid al regimului în schema cu 14 noduri unde dispozitivele  de 

măsurări fazoriale sincronizate sunt amplasate în mod optimal; 

14.Elaborarea soft-ului  destinat pentru optimizarea amplasării dispozitivelor de măsurări 

fazoriale sincronizate  și verificarea pe  scheme de diverse structuri şi dimensiuni; 

15.Elaborarea concluziilor privind acțiunile realizate, rezultatele primite, domeniile de 

implementare a metodelor propuse, propunerea acțiunelor ce trebuie să fie preconizate în viitor 

pentru înbunătățirea sau extinderea domeniului de cercetare. 

5. Rezultatele obținute  

Cunoaşterea parametrilor schemelor echivalente ale elementelor componente a RE este de o 

importanță vitală la soluţionarea problemelor ce ţin de calculul şi optimizarea regimurilor de 

funcţionare ale RE precum şi altor probleme aferente domeniului electroenergetic. În legătură 



cu aceasta, în lucrare s-au realizat cercetări privind determinarea parametrilor schemelor 

echivalente ale elementelor componente. S-au obţinut următoarele rezultatele: 

– s-a analizat metodele cunoscute de identificare; 

– s-a elaborat două metode de identificare a parametrilor schemelor echivalente, utilizând 

ecuaţiile de bilanţ ale puterilor şi curenţilor la noduri; 

– s-a elaborat o metodă de identificare a parametrilor transformatoarelor cu două şi trei 

înfăşurări şi rapoarte complexe de transformare; 

– s-a elaborat studiu de caz privind alegerea schemelor echivalente ale 

transformatoarelor; 

– s-a elaborat studiu de caz privind analiza influenţei erorilor datelor de intrare asupra 

rezultatelor identificării parametrilor schemelor echivalente; 

– s-a propus o clasificare a metodelor de identificare a parametrilor schemelor echivalente 

în baza căreia sunt puse ecuaţiile utilizate. 

Existenţa până în prezent a preţurilor ridicate la dispozitivele de măsurări fazoriale sincronizate 

a condiţionat necesitatea soluţionării problemei privind amplasarea optimă a dispozitivelor în 

RE cu asigurarea observabilităţii lor. Amplasarea s-a realizat în baza criteriului cheltuielilor 

totale actualizate minime. S-au obţinut rezultatele: 

– s-a demonstrat că amplasarea optimă a dispozitivelor se poate realiza prin utilizarea 

metodei mărimilor determinate(tensiunilor nodale determinate). Identificarea 

tensiunilor nodale determinate s-a realizat prin intermediul partiţionării matricei 

admitanţelor nodale în patru submatrice, în care intervine submatricea  qqY  de formă 

cvasi bandă de rang maxim; 

– s-a elaborate un algoritm şi un produs software privind partiţionarea matricei 

admitanţelor nodale în patru submatrice, în care intervine submatricea  qqY  de formă 

cvasi bandă de rang maxim; 

– corectitudinea algoritmului a fost verificată prin utilizarea a 6 scheme de diverse 

structuri şi tipodimensiuni; 

– s-a demonstrat că submatricea de formă cvasi bandă se poate transforma într-o 

submatrice de formă triunghiulară inferioară, rangul căreia este mai mare sau egal cu 

rangurilor acestor submatrice obţinute prin utilizarea metodelor cunoscute; 

– s-a dezvoltat un algoritm de calcul rapid al regimului normal de funcţionare al RE prin 

utilizarea simultană a măsurătorilor fazoriale sincronizate şi a  telemăsurărilor de la 

sistemul SCADA. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații  

ŞEREMET C., STRATAN I. Evaluarea parametrilor transformatorului cu două înfășurări 

utilizând măsurări fazoriale, Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor (cu participare internațională), 1-3 aprilie 2020. Chișinău, Tehnica-UTM, 2020, 

vol. 1, pp. 81-84. ISBN 978-9975-45-632-6.ISBN 978-9975-45-633-3 (Vol. 1); 

BRAGA D., Long-Term Solar Irradiance Forecasting, revista Problemele Energeticii 

Regionale. 2020, nr. 1(45), pp. 94-109. ISSN 1857-0070.10.5281/zenodo.3713424; 

MURDID E., JINGAN B., DOBREA I., VASILOS E., Influence of Synchronized 



Measurement Errors on the Results of Identification of the Transmission Line Parameters, 

6p. Analele Universitatii Din Craiova - Seria Inginerie electrica 2020; acceptat pentru 

publicare; 

          BOȚOC D., PLEȘCA A., SIROUX M., BRAGA D., The Influence of the Magnetic Field 

on the Gadolinium Material, 2020 International Conference and Exposition on Electrical and 

Power Engeneering. 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice  

- FOREN-2020: online- Forumul Regional al Energiei din Europa Centrală și de Est – FOREN 

2020, 7-10 Septembrie 2020. 

Contribution of synchronized measurements to energy efficiency of two-winding power 

transformers. Comunicare a fost făcută de lect. Murdid Ecaterina. Participanți: 

prof.univ.Stratan Ion,  masterand Șeremet Cristian. 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  

9. Materializarea rezultatelor obținute  

Pe baza rezultatelor obţinute, în urma cercetărilor la tema proiectului este pregătită o prelegere 

cu tema „Identificarea parametrilor schemelor echivalente ale elementelor RE” pentru studiile de 

master (ciclu II) la disciplina „Probleme speciale de Electroenergetică” la specialitatea 

„Electroenergetica”. 

Au fost susţinute proiecte de licenţă şi teze de master: 

 Proiect de licenţă „Impactul generării distribuite asupra sistemelor de distribuţie a 

energiei electrice”, student gr .EE-162 Rusu Elisei; 

 Teză de master „Evaluarea parametrilor elementelor reţelelor electrice utilizând măsurări 

fazoriale sincronizate” student gr EE-19M Şeremet Cristian; 

 Teză de master „Studiu privind amplasarea dispozitivelor de măsurări fazoriale 

sincronizate în reţelele electrice” student gr EE-20M Ojog Dumitru. 

În anul 2021 se planifică susţinerea tezei de doctor „Utilizarea măsurărilor sincronizate la 

elaborarea modelelor matematice ale sistemelor electroenergetice”, doctorand Murdid Ecaterina. 

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

În legatură cu situaţia epidimiologică din ţară nu a fost posibil de realizat delegaţiile proconizate 

în străinătate. 

11. Concluzii  

1.Interesul deosebit față de tehnologia măsurărilor fazoriale sincronizate se explică prin faptul că 

aceasta este una din cele mai importante abordări privind supravegherea în timp real a siguranței 

funcționării SEE; 

2.S-au elaborat metode de identificare a parametrilor schemelor echivalente ale elementelor 

SEE, bazate pe utilizarea ecuațiilor de bilanț ale puterilor și curenților la noduri; 

3.S-au elaborat metode de identificare  a parametrilor schemelor echivalente ale 

transformatoarelor cu rapoarte  complexe de transformare; 



4.Studiile de caz au demonstrat că exactitatea ridicată a rezultatelor se poate obține  numai dacă 

erorile datelor de intrare sunt mici; 

5.S-a realizat clasificarea metodelor pe baza modelelor matematice  și ecuațiilor utilizate; 

6.S-a demonstrat că amplasarea optimă  a dispozitivelor de măsurări se poate realiza prin 

partiționarea matricii admitanțelor nodale în patru submatrice, în care intervine submatricea de 

formă cvasi bandă de rang maxim; 

7. S-a elaborat  un algoritm și un produs software privind partiționarea  matricii admitanțelor 

nodale, în care intervine submatricea de forma cvasi bandă de rang maxim. Corectitudinea 

algoritmului și a softului a fost verificată pe șase scheme ale RE de diverse structuri și 

dimensiuni; 

8.S-a dezvoltat un algoritm de calcul rapid  al RE prin utilizarea simultană a măsurărilor 

fazoriale sincronizate și a telemăsurărilor obținute de la sistemul SCADA. 

1.The particular interest to the synchronized phasor measurement technology is explained by 

the fact that this is one of the most important approaches to real-time monitoring of the safety of 

power systems’ operation; 

2.There have been developed methods of identification the parameters of the equivalent schemes 

of power systems’ elements, based on the use of power and current balance equations at nodes; 

3.There have been developed methods of identification the parameters of the equivalent schemes 

of power transformers with complex value of transformer ratio; 

4.Case studies have shown that high accuracy of results would be obtained only if the input data 

errors are small; 

5.The methods has been classified in mathematical models and applied equations; 

6.It has been shown that the optimal placement of measuring devices can be achieved by 

partitioning the matrix of nodal admittances into four submatrices, in which the quasi-band 

submatrix of maximum rank intervenes; 

7.There have been developed the algorithm and the software product for the partitioning of the 

nodal admittance matrix, in which the quasi-band submatrix of maximum rank intervenes. The 

correctness of the algorithm and software was verified on six electric circuit schemes of various 

structures and dimensions; 

8.There has been developed the algorithm for the rapid calculation of the electric circuits by the 

simultaneous use of synchronized phasor measurements and telemetry obtained from the 

SCADA system. 

   

 

Coordonator partener __________/ (dr. univ. Stratan Ion) 

 

  

 

Data: _________________  
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Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului:  20.80009.7007.18 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților conform 

statelor 

211180 375,4  375,4 375,4  

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100 67,6  67,6 67,6  

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator și angajați 

pe teritoriul țarii 

212210 16,9  16,9 16,9  

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 24,0 -24,0    

Servicii de cercetări științifice 222930      

Servicii neatribuite altor aliniate 222990      

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizite de birou 

316110      

Procurarea activelor nemateriale 317110      

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 

335110  24,0 24,0 24,0  

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizitelor de birou 

336110      

Total  483,9 0,0 483,9 483,9  

  

 

Conducătorul organizației ___________/ (dr. hab. Viorel BOSTAN) 

  

Contabil-economist__________/ (Victoria IOVU) 

 

Conducătorul de proiect __________/ (dr. Mihai TÎRȘU) 

 

Coordonator partener __________/ (dr. Ion STRATAN) 

 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 

 

 



Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului:  20.80009.7007.18 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Stratan Ion 1943 dr. 0,50 03.01.2020   

2.  Radilov Tudor 1986 dr. 0,50 03.01.2020   

3.  Gropa Victor 1980 dr. 0,00 03.01.2020   

4.  Macovei Ilie 1938 dr. 0,25 03.01.2020 01.11.2020 

5.  Pogora Victor 1952 dr. 0,25 03.01.2020   

6.  Guţu-Chetruşca C. 1978 dr. 0,50 03.01.2020   

7.  Dobrea Ina 1970 f-grad 0,50 03.01.2020   

  8. Vasilos Elena 1984 f-grad 0,50 03.01.2020   

  9. Murdid Ecaterina 1986 f-grad 0,50 03.01.2020   

  10. Braga Dumitru 1983 f-grad 0,50 03.01.2020   

  11. Antalovschi Valeriu 1987 f-grad 0,50 03.01.2020   

  12. Paduraru Ion 1983 f-grad 0,00 03.01.2020   

  13. Rujanschi Dumitru 1989 f-grad 0,25 03.01.2020   

  14. Guranda Vitalie 1982 f-grad 0,00 03.01.2020   

  15. Jingan Boris 1993 f-grad 0,25 03.01.2020   

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 33 

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării  

 

 

Conducătorul organizației ___________/ (dr. hab. Viorel BOSTAN) 

  

Contabil-economist __________/ (Victoria IOVU) 

 



Conducătorul de proiect __________/ (dr. Mihai TÎRȘU) 

 

Coordonator partener __________/ (dr. Ion STRATAN) 

 

 

 

Data: _________________  

 

LŞ



 
 

 

 


