
CURS 1

STRUCTURA ŞI CARACTERISTICILE REŢELELOR ELECTRICE

Organizarea activităţilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

1990 Se desfiinţează Ministerul Energiei Electrice. Cele două direcţii generale pentru transport şi 
distribuţie (DGTDEE) şi pentru producerea energiei electrice şi termice (DGPEET) se 
transformă în Regia Autonomă pentru Electricitate RENEL.

1998 RENEL se reorganizează, devenind Compania Naţională de Electricitate CONEL. La acel 
moment, funcţiona şi Regia Autonomă pentru Activitate Nucleară.

2000 CONEL se reorganizează în patru entităţi: compania naţională de transport al energiei electrice 
CN Transelectrica SA şi trei societăţi comerciale: TERMOELECTRICA SA (pentru producerea 
energiei electrice şi termice); HIDROELECTRICA SA (pentru producerea energiei electrice) şi 
ELECTRICA SA (pentru distribuţia şi furnizarea energiei electrice).  

2005 Începe privatizarea ELECTRICA SA. Actualmente, cinci din fostele filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice sunt privatizate: Banat, Dobrogea, Muntenia – Sud (ENEL 
Energie), Oltenia (CEZ), Moldova (concernul E-ON). 
ELECTRICA SA mai deţine actualmente în portofoliu: Filiala Electrica Distribuţie Muntenia 
Nord,  Filiala Electrica Furnizare Muntenia Nord, Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Nord,  
Filiala Electrica Furnizare Transilvania Nord, Filiala Electrica Distribuţie Transilvania Sud,  
Filiala Electrica Furnizare Transilvania Sud, Filiala ElectricaServ.   

Separarea legală a activităţilor de producere, transport, distribuţie/furnizare a energiei electrice în  
România a fost realizată prin HG nr. 627/2000. Astfel au fost înfiinţate: CN Transelectrica SA – unicul 
operator de transport şi sistem din România, SC Electrica SA – operator de distribuţie şi furnizor, SC
Termoelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA – companii de producere. Acestora din urmă li se adăuga SNN 
Nuclearelectrica SA, înfiinţată prin HG 365/1998.

Structura operatorilor de distribuţie
În anul 2008 în piaţa de energie electrică din România şi-au desfăşurat activitatea un număr de 35 

de operatori de distribuţie a energiei electrice, din care 8 deţin peste 100.000 clienţi fiecare.
Cei 8 operatori principali de distribuţie a energiei electrice sunt:

1. SC FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA, cu capital integral de stat
2. SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA, cu capital integral de stat
3. SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, cu capital integral de stat
4. SC E.ON Moldova Distribuţie SA, cu capital majoritar privat
5. SC CEZ Distribuţie SA, cu capital majoritar privat
6. SC Enel Distribuţie Banat SA, cu capital majoritar privat
7. SC Enel Distribuţie Dobrogea SA, cu capital majoritar privat
8. SC Enel Distribuţie Muntenia SA, cu capital majoritar privat.

Toate cele 8 societăţi au încheiat procesul de separare legală a activităţii de distribuţie de cea de 
furnizare energiei electrice.
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Structura şi activităţile TRANSELECTRICA
Misiune

1. realizează funcţia de operator de transport al sistemului naţional de transport al energiei electrice;
2. realizează funcţia de operator de sistem al SEN;
3. realizează funcţia de operator comercial al pieţei de energie electrică din România, prin OPCOM;
4. asigură servicii de mentenanţă ale reţelei de transport (atribuţii SMART).

Asigură
1. serviciul de transport; 
2. conducerea tehnică a sistemului electroenergetic;
3. administrarea pieţei de energie;
4. coordonarea planificării dezvoltării SEN;
5. serviciul de transport transfrontalier;
6. coordonarea activităţilor în cadrul racordului SEN la reţeaua interconectată vest-europeană 

(UCTE- Uniunea pentru Coordonarea Transportatorilor de Energie).
Exploatează

1. 77 staţii electrice (49 la 220 kV, 27 la 400 kV, 1 la 750 kV);
2. 8800 km de linii electrice (150 km la 750 kV, 4474 km la 400 kV), 4134 km la 220 kV, 38 km la 

110 kV).
Unităţi subsidiare

1. OPCOM (operatorul pieţei de energie electrică din România);
2. SMART (Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport);
3. sucursala OMEPA (operatorul de măsurare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţă);
4. Filiala SC Teletrans (pentru servicii de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei în RET);
5. Filila SC Formenerg (formarea energeticienilor din România).
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Generalităţi privind structura sistemelor şi reţelelor electrice
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Întrebări

1. Relaţia de definiţie a rezistenţei unui conductor parcurs de c.c. (precizaţi semnificaţia mărimilor şi 
unităţile de măsură).

2. Relaţia de definiţie a inductivităţii unui circuit (precizaţi semnificaţia mărimilor şi unităţile de 
măsură).

3. Relaţia de definiţie a capacităţii unui condensator (precizaţi semnificaţia mărimilor şi unităţile de 
măsură).

4. Relaţia de definiţie a reactanţei unei bobine ideale (precizaţi semnificaţia mărimilor şi unităţile de 
măsură).

5. Relaţia de definiţie a reactanţei unui condensator ideal (precizaţi semnificaţia mărimilor şi 
unităţile de măsură).

6. Expresia impedanţei unui circuit (precizaţi semnificaţia mărimilor şi unităţile de măsură).
7. Expresia admitanţei unui circuit (precizaţi semnificaţia mărimilor şi unităţile de măsură).
8. Rezistenţa echivalentă  unui circuit serie R1, R2.
9. Rezistenţa echivalentă  unui circuit paralel R1, R2.
10. Capacitatea echivalentă  unui circuit serie C1, C2.
11. Capacitatea echivalentă  unui circuit paralel C1, C2.
12. Definiţia puterii aparente complexe într-un circuit de c.a.
13. Structura generală a unui sistem energetic.
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