PREFAŢĂ

"Dacă înveţi doar nişte metode, vei fi încătuşat de ele, dar dacă înveţi principii,
îţi vei putea concepe propriile metode."
Ralph Waldo Emerson
(Citat preluat din cartea "Alte motive pentru a zâmbi" - Autor: Zig Ziglar)
"Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can - there will always
come a time when you will be grateful you did."
Sarah Caldwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Caldwell)

Pentru a veni în întâmpinarea specialiştilor interesaţi de rezolvarea problemelor
referitoare la calitatea energiei electrice, la nivel european, s-au derulat, succesiv:
- un amplu Program Educaţional intitulat Leonardo Power Quality Initiative
(LPQI), susţinut financiar de Comisia Europeană şi coordonat de European
Copper Institute. Programul LPQI a fost implementat printr-un larg parteneriat
european în care au fost implicate peste 80 de organizaţii din mediul academic şi
industrial;
- organizarea unui Sistem Pan-European de Educaţie Profesională în domeniul
Calităţii Energiei Electrice şi al Compatibilităţii Electromagnetice (Leonardo
Power Quality and EMC Vocational Education System - LPQIVES), prin care să
se poată realiza atât pregătirea, cât şi acreditarea/certificarea specialiştilor interesaţi
de acest domeniu. Finanţarea Uniunii Europene a acoperit doar o parte din
cheltuielile necesare creerii logisticii (programa pentru cele 10 module de curs,
materiale bibliografice, Handbook of Power Quality, LPQIVES web-site etc.),
urmând ca pe baza acestei infrastructuri, Sistemul LPQIVES să se autosusţină
financiar din taxele de pregătire/certificare şi din eventuale sponsorizări.
Cursurile derulate sub egida proiectului european LPQIVES se adresează specialiştilor
din proiectare şi execuţie, consultanţilor, managerilor şi specialiştilor responsabili cu
exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi instalaţiilor consumatorilor şi ale companiilor
de electricitate, firmelor care comercializează echipamente şi furnizorilor de servicii în
domeniul electricităţii, care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în acest domeniu.
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Seria volumelor "Calitatea energiei electrice", editate de Editura SIER, îşi are
rădăcinile ancorate:
-

Într-un prim început, care a avut loc în octombrie 2005, când a fost iniţiat primul curs
în România, din cadrul proiectului european LPQIVES, sub numele - "Calitatea
energiei electrice"-Expert Gradul 1 (compus din 10 module). În prezent, în România
se derulează cea de-a 6-a ediţie a sa.

-

Într-un al doilea început, realizat în martie 2008, când a fost iniţiat cel de-al doilea
curs LPQIVES, numit - "Calitatea energiei electrice" - Expert Gradul 2 (compus din
10 module). Desfăşurat în România, a fost primul curs de această categorie la nivel
internaţional. Până în prezent, s-au desfăşurat 2 ediţii, România fiind singura
participantă la proiectul LPQIVES care a putut îndeplini condiţiile cerute de acest curs.

-

Într-un al treilea început (decembrie 2009), cel prin care, tot la iniţiativa LPQIVES,
SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) a fost desemnată
responsabilă pentru elaborarea versiunii în limba engleză a două module din cadrul
cursului "Power Quality E-learning Training Courses 1st Level" - Leonardo
ENERGY Academy E-learning:
- Module 1 - Introduction into power quality. Voltage dips and short
interruptions. (December 2009);
- Module 4 - Overvoltages and transients (August 2010).

Drept urmare, se doreşte ca seria volumelor "Calitatea energiei electrice", tipărite sub
egida LPQIVES, să constituie un nou produs/"outcome" al acestui program european, baza
lor fiind, în principal, tematica cursurilor LPQIVES "Calitatea energiei electrice" - Expert
Gradul 1, respectiv Gradul 2. Ele oferă, în acelaşi timp, şi o serie de noutăţi/informaţii
"proaspete" care, sperăm, să fie o surpriză plăcută pentru cursanţii care au absolvit acest
curs şi utile celor care iau, pentru prima dată, contact cu subiectele prezentate.
Seria "Calitatea energiei electrice" - așa cum Editura SIER și-a obișnuit deja cititorii oferǎ un larg ansamblu de informaţii/cunoştinţe acumulate/filtrate prin prisma experienţelor
proprii, de-o viaţă, în proiectarea Sistemului Electroenergetic Naţional, cerute, concepute şi
implementate spre a deveni ceea ce este în prezent.
Acest Volumul 2, complementar Volumului 1 apărut în martie 2013, prezintǎ un
domeniu care, în prezent, s-a "maturizat". Acesta, se adresează oricui doreşte să se
regăsească ca specialitate profesională şi este interesat să afle noutăţi / să obţină noi
informaţii, într-o manieră accesibilă, atât teoretică, cât şi practică, "garnisită" cu exemple de
calcul/dimensionare şi studii de caz. În acest mod, considerăm că și acest volum este o
“mână de ajutor” pe care o oferim cititorului/profesionistului, pentru a reuşi să
supravieţuiască într-o lume "fast-forward" şi extrem de intransingentă.
Volumul 2 prezintă şi analizeazǎ o serie de teme, unele dintre ele controversate, cum ar
fi: armonice şi interarmonice, fluctuaţii de tensiune (flicker), influenţa convertoarelor
statice asupra calităţii energiei electrice din reţelele electrice de alimentare, compensarea
puterii reactive în regim deformant, nesimetrii de tensiune şi curenţi electrici, influenţa
surselor de energie distribuite şi a sistemelor de stocare a energiei asupra calităţii energiei
electrice, sistemele/instalaţii de legare la pământ, şi …. lista poate continua.

Prefaţă
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În Volumul 1 au fost tratate, in principal, variaţiile frecvenţei şi ale tensiunii de
alimentare, golurile de tensiune şi întreruperile de scurtă durată, supratensiunile temporare
şi fenomenele tranzitorii, trăsnetul şi dimensionarea instalaţiilor de protecţie contra lui şi a
supratensiunilor pe care le produce, cum se defineşte şi se asigură continuitatea şi
fiabilitatea alimentării cu energie electrică, ce prevederi ar trebui să fie incluse în contractul
încheiat cu partenerul Dvs., în calitate de consumator / producător / companie de
electricitate.
Mulţumim, cu multă căldură, cursanţilor noştri, pentru aportul lor la dezvoltarea
cursului şi, implicit, a acestei cărţi şi Dlui Roman Targosz - Preşedintele LPQIVES CB fără
sprijinul căruia nu am fi reuşit în demersurile noastre, prezenta carte fiind, de asemenea,
editată sub egida LPQIVES/Leonardo Energy.
Autorii sunt conştienţi că prezenta lucrare, fiind prima de acest fel din România, poate
fi îmbunătăţită şi sunt profund recunoscători tuturor celor care vor contribui, prin observaţii
şi sugestii, la realizarea acestui deziderat.
Vă dorim o lectură plăcută şi instructivă !
Autorii
Bucureşti, august 2015
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LPQIVES has started as European Commission sponsored project supporting personal
accreditation in area of Power Quality. The LPQIVES modules and certification have been
implemented at different extent in 5 countries. Romanian LPQIVES program has been the
most successful. It has proven the power quality deserved well trained and qualified
experts.
We feel that Power Quality requires continuous effort. Now we enter the phase when more
and more efforts and resources are placed to increase optimum use of power quality
mitigation techniques from technical but also economical point of view on multiple levels,
also societal level. Skills and knowledge are among critical factors.

Roman Targosz
Chairman of LPQIVES Certification Board

CUVÂNT ÎNAINTE
FORMAREA DE SPECIALIŞTI EXPERŢI ÎN CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE,
UN REZULTAT AL DERULĂRII PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE
LPQI ŞI LPQIVES
Dr.ing. Vatră Fănică, Dr.ing. Poida Ana, Prof.dr.ing. Postolache Petru
1. Necesitatea formării de specialişti în domeniul calităţii energiei electrice
Abaterile de la valorile admise ai diferiţilor parametri ai tensiunilor din reţelele
electrice pot conduce la funcţionarea defectuoasă sau avarierea echipamentelor electrice şi
pot fi generatoare de pierderi financiare la nivelul companiilor afectate de aceste abateri. În
anul 2001 se estima că problemele de calitate a energiei electrice în instalaţiile de joasă
tensiune costau industria europeană peste 10 miliarde euro pe an [1].
Într-un studiu realizat, în anul 2000, de CEIDS-EPRI, s-a estimat că în SUA daunele
cauzate de calitatea necorespunzătoare a energiei electrice erau cuprinse între 119-188
miliarde dolari pe an [2]. Conform unui studiu realizat în perioada 2005-2006 de o echipă
de specialişti din cadrul LPQI (Leonardo Power Quality Initiative), costul daunelor
datorate problemelor de calitate a energiei electrice depăşeau 150 miliarde euro pe an în
Uniunea Europeană (UE-25), peste 90 % din acestea fiind în industrie [3]. Rezultatele
acestei anchete au fost prezentate şi în România, la CNEE 2009 [3], o serie din acestea
regăsindu-se în Volumul 1 [4].
Energia electrică este un produs cu un caracter deosebit deoarece constituie un flux
continuu, nu poate fi stocată în cantităţi mari şi nu poate face subiectul unui control al
calităţii sale înainte de a fi utilizat. Este, de fapt, aplicarea conceptului “just in time” [1],
în care produsul este livrat unui consumator în punctul şi la momentul în care se utilizează,
de către un distribuitor autorizat, fără a se putea verifica calitatea acestuia înainte de livrare.
De asemenea, nu există nici o cale prin care energia electrică ce nu respectă standardele de
calitate să fie retrasă din lanţul de alimentare sau să fie refuzată de către consumator.
Însă, pentru ca principiul “just in time” să aibă succes este necesară cunoaşterea
comportării generale a produsului şi a limitelor sale, trebuie să existe un control bun al
componentelor care produc, transportă şi distribuie produsul şi o încredere maximă că
distribuitorul poate livra acest produs la timp şi cu o calitate corespunzătoare.
Calitatea energiei electrice este influenţată atât de activitatea producătorului,
transportatorului, distribuitorului şi furnizorului, cât şi de activitatea consumatorului de
energiei electrică. Sistemele de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice,
datorită caracteristicilor lor şi a solicitărilor specifice care apar (avarii, trăsnete, vânt,
depuneri de gheaţă etc.), sunt sursa perturbaţiilor sub formă de întreruperi, goluri de
tensiune, nesimetrii, supratensiuni, variaţii de tensiune şi de frecvenţă. De asemenea,
funcţionarea multor consumatori industriali şi, în ultima perioadă, funcţionarea unor
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categorii de producători de energie electrică (centrale electrice eoliene şi instalaţii
fotovoltaice), poate fi însoţită de introducerea în reţeaua electrică de alimentare a unor
importante perturbaţii sub formă de fluctuaţii de tensiune, armonice, interarmonice, goluri
şi creşteri de tensiune, nesimetrii, care pot determina reducerea nivelului de calitate a
energiei electrice livrată consumatorilor conectaţi în reţea.
Fiecare dintre aceste probleme ale calităţii energiei electrice are o altă cauză. Aşa cum s-a
precizat, unele probleme de calitate a energiei electrice îşi au sursa în reţeaua electrică de
transport a energiei electrice sau în reţeaua electrică a distribuitorului, iar altele în reţeaua
consumatorului sau la producător. Un incident în oricare din aceste reţele electrice poate
conduce la o întrerupere în alimentare şi/sau la goluri de tensiune care - în funcţie de structura
reţelei electrice - se pot resimţi la toţi consumatorii şi producătorii racordaţi într-un acelaşi
Punct Comun de cuplare (PCC) şi chiar mai departe. Un incident în instalaţiile unui
consumator sau ale unui producător poate să conducă la un fenomen tranzitoriu care să-i
afecteze pe toţi ceilalţi utilizatori conectaţi în acelaşi PCC. Alte probleme, cum sunt
armonicele, interarmonicele, fluctuaţiile de tensiune (efectul de flicker), nesimetriile, sunt
generate în instalaţiile proprii ale consumatorului sau ale producătorului şi se pot propaga în
reţea afectând astfel şi alţi consumatori sau producători de energie electrică.
Pentru ca procesele tehnologice ale consumatorilor să poată fi derulate în mod eficient,
trebuie ca sistemul electroenergetic să fie capabil să asigure o calitate corespunzătoare a
energiei electrice furnizate, să poată prelua o serie de perturbaţii introduse în reţeaua
electrică de alimentare de instalaţiile consumatorilor şi să asigure preluarea eventualelor
variaţii ale cererii de putere şi energie electrică.
De asemenea, există o varietate de soluţii inginereşti, specifice fiecăreia dintre
perturbaţiile menţionate, capabile să elimine sau să reducă efectele problemelor de
calitate a alimentării. Acest domeniu este în plină dezvoltare, iar consumatorii trebuie
informaţi de evantaiul de soluţii disponibile, avantajele şi costurile aferente.
Analiza, diagnosticarea şi soluţiile pentru îmbunătăţirea calităţii energiei electrice au
fost incluse în programa analitică de inginerie electrică, într-o manieră mai mult sau mai
puţin „timidă”, începând cu mijlocul anilor ’90. Drept urmare, multe generaţii de ingineri
nu au fost şcolarizate în probleme de calitate a energiei electrice, deşi, la locul de muncă, se
pot confrunta zilnic cu astfel de probleme.
Înţelegerea clară a problemelor legate de calitatea energiei electrice în toată
complexitatea lor, indentificarea corectă a cauzelor şi fenomenelor şi prezentarea unor
soluţii adecvate în acest domeniu pot să ajute la evitarea unor daune/avarii, respectiv la
creşterea beneficiului.
Acesta a fost/este obiectivul principal al Programelor Educaţionale LPQI şi LPQIVES,
programe care au fost prezentate în [5-9] şi în Cuvântul Înainte din Volumul 1 [4].
2. Stadiul derulării Programului LPQIVES în România
Începând cu anul 2005, SIER a derulat şi finalizat şase serii de pregătire pentru
obţinerea Certificatului Internaţional LPQIVES de Expert Gradul 1 în domeniul Calităţii
Energiei Electrice, în prezent fiind în derulare Seria 7, şi anume:
• Seria 1 - în perioada octombrie 2005 - noiembrie 2006 şi finalizată în luna decembrie
2006 cu Testul de Certificare. Au participat 72 de cursanţi, 50 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.

Cuvânt înainte
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• Seria 2 - în perioada noiembrie 2006 - noiembrie 2007 şi finalizată în luna decembrie
2007 cu Testul de Certificare. Au participat 28 de cursanţi, 22 fiind certificaţi ca Experţi
LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
• Seria 3 - în perioada februarie 2008 - noiembrie 2009 şi finalizată în luna decembrie
2009 cu Testul de Certificare. Au participat 62 de cursanţi, 45 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
• Seria 4 - în perioada februarie 2009 - noiembrie 2010 şi finalizată în luna decembrie
2010 cu Testul de Certificare. Au participat 9 de cursanţi, 3 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
• Seria 5 - în perioada aprilie 2011 - noiembrie 2011 şi finalizată în luna decembrie
2011 cu Testul de Certificare. Au participat 17 de cursanţi, 13 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
• Seria 6 - în perioada septembrie 2012 - noiembrie 2013 şi finalizată în luna
decembrie 2013 cu Testul de Certificare. Au participat 18 de cursanţi, 11 fiind
certificaţi ca Experţi LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
• Seria 7 - în perioada septembrie 2014 - noiembrie 2015, testul de Certificare fiind
planificat pentru decembrie 2015. Participă 7 cursanţi de la E.ON Moldova
Distribuţie, Transelectrica - OMEPA, CarpatCement - Fabrica de Ciment Fieni şi
Simtech Internaţional din Bucureşti.

Fig. 1 - Participanţi la Seria 7 a cursului LPQIVES Expert Gradul 1 în domeniul Calităţii
Energiei Electrice din perioada septembrie 2014 - noiembrie 2015.
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Începând cu anul 2008, SIER a organizat două serii de pregătire pentru obţinerea
Certificatului de Expert LPQIVES Gradul 2:
• Seria 1 - în perioada martie 2008 - noiembrie 2009 şi finalizată în luna februarie
2010 cu Testul de Certificare. Au participat 54 de cursanţi, 43 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 2 în domeniul Calităţii Energiei Electrice
• Seria 2 - în perioada iulie 2010 - noiembrie 2011 şi finalizată în luna decembrie
2011 cu Testul de Certificare. Au participat 13 de cursanţi, 10 fiind certificaţi ca
Experţi LPQIVES Gradul 2 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
La aceste 9 serii de cursuri LPQIVES Gradul 1 şi Gradul 2 în domeniul Calităţii
Energiei Electrice au participat peste 280 de specialişi din cadrul CN Transelectrica şi
Sucursalele de Transport a Energiei Electrice, OMEPA, Electrica şi Filialele de Distribuţie
a Energiei Electrice, E.ON Moldova Distribuţie, ENEL Distribuţie Dobrogea, CEZ
Distribuţie, RED Union Fenosa din Republica Moldova, ElectricaServ, Electrica Furnizare,
Hidroelectrica şi Sucursalele de Hidrocentrale, HIDROSERV Cluj, Complexul Energetic
Turceni, Electrocentrale Deva, ANRE, SIER, ICEMENERG, ICMET Craiova, ISCE
Bucureşti, Institutul Naţional de Metrologie, Schneider Electric România, OMV Petrom,
HOLCIM România, CarpatCement Holding, Mittal Steel Galaţi, ENERGOBIT din Cluj,
ADREM INVEST din Bucureşti, ECRO din Bucureşti, ARC Braşov, Wind Expert, Eviva
Energy şi Ventureal din Bucureşti, CD Electric din Braşov, SISELEC din Braşov,
RAPTRONIC din Braşov, VRANCART din Adjud, IPA Cluj, PADO GRUP din Iaşi,
ELECTRUX din Constanţa, CARMEUSE HOLDING din Braşov, Simtech Internaţional
din Bucureşti, Electra Total Consulting Bucureşti, Universitatea Politehnica Bucureşti,
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, etc., aceştia însumând aproape 2.300 de
participări la cele peste 90 de Seminarii/Module LPQIVES organizate de SIER pentru
obţinerea Certificatului Internaţional LPQIVES de Expert Gradul 1 şi, respectiv de Expert
Gradul 2 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
În prezent, în România, sunt :
- 146 Experţi Internaţionali LPQIVES Gradul 1 în domeniul Calităţii Energiei Electrice;
- 53 Experţi Internaţionali LPQIVES Gradul 2 în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
Responsabili din partea SIER pentru organizarea şi derularea în România a cursurilor
LPQIVES sunt dl dr.ing. Vatră Fănică - Coordonator Naţional Programe LPQI/LPQIVES şi
dna dr.ing. Poida Ana - Administrator Naţional Programe LPQI/LPQIVES.
Lectorii în cadrul cursurilor LPQIVES în domeniul Calităţii Energiei Electrice
organizate de SIER, au fost:
- Dr.ing. Vatră Fănică, în perioada 2005-2015;
- Prof. dr.ing. Postolache Petru, în perioada 2006-2015;
- Dr.ing. Poida Ana, în perioada 2005-2015;
- Ing. Sufrim Mauriciu, în perioada 2006-2015;
- Ing. Albert Hermina, în perioada 2005-2007;
- Prof.dr.ing. Golovanov Nicolae, în perioada 2005-2008;
- Prof. dr. ing. Toader Cornel, în perioada 2009-2013;
- Prof. dr. Ing. Gheorghe Ştefan, la primele două Module derulate în 2005.
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Fig. 2 - Lectorii la cursul LPQIVES în domeniul Calităţii Energiei Electrice.
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Tot sub egida Programului LPQIVES, în luna februarie 2008, SIER a demarat cursul
Integrarea şi funcţionarea Centralelor Eoliene şi a Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemele
Electroenergetice, care se derulează pe parcursul a 4 Module de câte 2 zile şi se finalizează
cu un Test de Absolvire a Cursului. Până în anul 2014 au fost derulate 7 serii ale acestui
curs, şi anume:
• Seria 1 - în perioada februarie - septembrie 2008. Au participat 76 cursanţi din care
53 au primit Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 2 - în perioada februarie - iulie 2009. Au participat 21 cursanţi din care 14 au
primit Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 3 - în perioada aprilie - iulie 2010. Au participat 23 cursanţi, toţi primind
Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 4 - în perioada februarie - iulie 2011. Au participat 17 cursanţi din care 14 au
primit Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 5 - în perioada februarie - iulie 2012. Au participat 9 cursanţi din care 8 au
primit Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 6 - în perioada martie - iulie 2013. Au participat 18 cursanţi din care 11 au
primit Certificatul de Absolvire a cursului.
• Seria 7 - în anul 2014 - 2 Module. Au participat 14 cursanţi.

Fig. 3 - Participanţi la Seria 6 a cursului Integrarea şi funcţionarea Centralelor
Eoliene şi a Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemele Electroenergetice ,
din perioada martie - iulie 2013.

Cuvânt înainte
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Fig. 4 - Participanţi la Seria 7 a cursului Integrarea şi funcţionarea Centralelor Eoliene
şi a Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemele Electroenergetice,
din anul 2014.
La cele 7 serii ale cursului Integrarea şi funcţionarea Centralelor Eoliene şi a
Instalaţiilor Fotovoltaice în Sistemele Electroenergetice au participat peste 190 cursanţi,
însumând peste 660 de participări la cele 26 de Seminarii/Module organizate de SIER în
perioada 2008-2014, din care 123 cursanţi, dintre cei care au participat la primele șase serii,
au primit Certificatul de Absolvire a cursului.
Lectori în cadrul acestui curs au fost:
- Dr.ing. Vatră Fănică, în perioada 2008-2014;
- Prof. dr.ing. Postolache Petru, în perioada 2008-2014;
- Dr.ing. Poida Ana, în perioada 2008-2014;
- Prof.dr.ing. Golovanov Nicolae, în anul 2008.
În anii 2014 şi 2015, SIER a organizat sub egida Programului LPQIVES două serii ale
cursului de Smart Grids, care se derulează pe parcursul a 4 Module de câte 2 zile şi se
finalizează cu un Test de Absolvire a Cursului.
La cele două serii au participat 38 de cursanţi, aceştia însumând 136 de participări la cele
8 Seminarii/Module organizate de SIER, 30 din cursanţi au primit Certificatul de Absolvire
cursului. Lectori în cadrul acestui curs au fost dl dr.ing. Vatră Fănică, dl prof.dr.ing. Postolache
Petru şi dna dr.ing. Poida Ana.
În anii 2010 şi 2012, SIER a organizat sub egida Programului LPQIVES două serii ale
cursului Sisteme/instalaţii de legare la pamânt. Mijloace şi dispozitive de protecţie
automate şi selective în reţelele electrice pentru evitarea avariilor şi accidentelor prin
electrocutare, care se derulează pe parcursul a 3 Module de câte 2 zile şi se finalizează cu
un Test de Absolvire a Cursului.
La cele două serii au participat 32 de cursanţi, aceştia însumând 89 de participări la cele
6 Seminarii/Module organizate de SIER, 23 din cursanţi au primit Certificatul de Absolvire
cursului. Lectori în cadrul acestui curs au fost dl ing. Sufrim Mauriciu şi dl dr.ing. Vatră Fănică.
Alte detalii sunt disponibile în lucrările [4-9], precum şi pe site-ul SIER (www.sier.ro)
- rubrica “... LPQIVES ...”.
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Fig.5 - Participanţi la prima serie a cursului LPQIVES de Smart Grids
din perioada septembrie 2013 - mai 2014.

Fig. 6 - Participanţi la Seria 2 a cursului LPQIVES de Smart Grids
din perioada septembrie 2014 – aprilie 2015.

Cuvânt înainte
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