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Invitație la Open Forum: “Smart Metering” - CNEE 2015  (actualizare: 17 octombrie  2015) 
 

 

Invitaţie de participare la  

Open Forum: Smart MeteringOpen Forum: Smart MeteringOpen Forum: Smart MeteringOpen Forum: Smart Metering, Smart Grids, Smart Grids, Smart Grids, Smart Grids    
 

Stimata Domnișoara / Stimata Doamna / Stimate Domn, 
 

În conformitate cu Programul „Conferinţei Naţionale şi Expoziţia de Energetică - CNEE 2015”,  în 
după-amiaza zilei de miercuri 21 octombrie 2015, începând cu ora 1530, în Sala „Ferdinand” (Centrul 
Internaţional de Conferinţe „Casino Sinaia”) este organizat Open Forum “Smart Metering, Smart Grids”, 
care se va derula sub forma unor scurte prezentări şi discuţii libere.  
 

În cadrul acestui Open Forum se doreşte să se prezinte şi să se discute: 

- Recomandările Comisiei Europene privind introducerea sistemelor de „Smart Metering” şi „Smart 

Grids” cu privire la cerințele funcționale minimale ale sistemelor de „Smart Metering” şi de integrare 

în sistemele „Smart Grids” şi necesităţile de securitate şi de protecție a datelor;  

- Preluarea Recomandărilor Comisiei Europene în reglementarile / actele normative aprobate de 

ANRE; 

- Stadiul actual al acţiunilor şi proiectelor de „Smart Metering” şi „Smart Grids” derulate de 

Operatorii de Sistem, de Transport şi de Distribuţie din Romȃnia;  

- Road Map, acţiuni şi proiecte pentru perioada 2015-2020; 

- Modul de finanţare a proiectelor de „Smart Metering” şi „Smart Grids” şi de analiză a eficienţei 

acestor proiecte în contextul implementării conceptului de „Smart Grids”; 

- Principalele componente şi soluţii adoptate / avute în vedere / preconizate pentru implementarea 

sistemelor de „Smart Metering” şi „Smart Grids” în România; 

- Potenţialii ofertanţi din România de servicii şi produse/componente hardware şi software pentru 

sistemele de „Smart Metering” şi „Smart Grids” ce se vor implementa în România. Modul în care se 

are în vedere sprijinirea/implicarea firmelor de profil din Romania. 

- Necesităţi legislative şi de reglementare pentru implementarea proiectelor de „Smart Metering” şi 

„Smart Grids”. 

Se intenţionează ca sinteza discuţiilor şi eventualele propuneri rezultate din cadrul OPEN FORUM să fie 
transmise de SIER la Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri  şi la 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care, conform Directivelor Comisiei 
Europene, au responsabilităţi majore în acest domeniu. 
 

Participarea este liberǎ/deschisǎ oricǎrei persoane / instituții / companii ! 
 
Pentru a se putea realiza o corelare a expunerilor, rugăm persoanele/instituțiile - interesate sǎ realizeze 

prezentǎri care cǎ devinǎ subiect de dezbatere publicǎ - să ne comunice, de principiu, pȃnǎ în data de 19 octombrie 
2015, care vor fi subiectele pe care doriţi să le atingeţii în cadrul expunerii, precum şi numele persoanei care va face 
prezentarea la urmǎtoarele date de contact: office@sier.ro, 0722.361.954. 
 

Vă mulţumim anticipat pentru participare ! 

Dr.ing. Fănică Vatră 
Director Executiv & Secretar General al SIER 

Preşedinte al Comitetulului Tehnic de Organizare a CNEE 2015    


