
dintr-un tabel. Fiecare utilizator, în funcþie

de fiºa postului sãu, poate analiza o zonã

mai mare sau mai micã a reþelei, mani-

pulând reprezentãri cartografice dinamice

care îi aratã structura echipamentelor

prezente în locaþie, poziþionarea acestora,

diferitele trasee urmate de curentul electric

etc, aspecte integrate într-o singurã repre-

zentare funcþionalã cu informaþii legate de

durata de viaþã, costuri, resurse umane.

În aceastã formã, soluþia geospaþialã nu se

erijeazã doar într-un instrument care

faciliteazã vizualizarea ºi analiza informa-

þiilor legate de reþea mai uºor ºi mai efici-

ent ºi în mod clar mai rapid, dar reprezintã

ºi un ajutor de nepreþuit în procesul de

luare a deciziilor. Managerii pot consulta în

orice moment hãrþile multicriteriale dina-

mice (hãrþi tematice) pre-configurate sau

pe care le pot configura dupã necesitãþi ºi

care le pot atrage atenþia spre exemplu

asupra legãturilor dintre durata de viaþã a

echipamentelor ºi amplasarea acestora pe

diferitele arii geografice, permiþând o plani-

ficare a investiþiilor mult mai eficientã.

Sau, la o interogare simplã, aceeaºi hartã

poate afiºa informaþii provenite din baza de

date a sistemului MIS, respectiv dispersia

forþei de muncã în teritoriu, între sucursale,

pe regiuni, zone, calificãri, nivel de mana-

gement ºi competenþe etc. 

Foarte utile devin însã aceste instru-

mente în cazul analizei incidentelor ºi a

defectelor din reþea, oferind managerului

timpi de reacþie scãzuþi ºi uºurând alegerea

acþiunilor optime

pentru minimiza-

rea pagubelor. Un

pas mare înainte în

direcþia eficienti-

zãrii companiei a

fost fãcut prin capacitatea

sistemului de a corela infor-

maþiile preluate din toate

unitãþile Transelectrica,

înlocuind cu interogãri

simple sau chiar operaþi-

uni automatizate eforturi

de zile întregi de cãutãri

ºi compilãri manuale

de informaþie arhivatã

pe suport de hârtie.

Economiile de resurse

în timp, bani ºi ore

de lucru provenite

de aici sunt imense.

Mai mult decât atât,

procesul decizional beneficiazã acum ºi de o

privire în viitor, managerii având posibili-

tatea de a simula în sistem diferite scenarii

posibile, în funcþie de variabile introduse

ad-hoc, pentru a evalua consecinþele func-

þionale ale unei direcþii posibile ºi pentru

a lua decizia cea mai bunã pentru datele

existente. De exemplu, un director tehnic

poate simula în sistem dezafectarea unei

zone pentru a surprinde felul în care

aceastã acþiune afecteazã configuraþia

întregii reþele. Toate acestea în reprezentãri

intuitive, uºor de folosit ºi de înþeles, care

oferã maximum de informaþie interpreta-

tivã fãrã intervenþie umanã.

Dificultãþile de proiectare ºi imple-

mentare au fost multe, începând de la analiza

necesitãþilor ºi terminând cu instruirea

utilizatorilor, dar cu multã cooperare

generatã de dorinþa de a pune la punct un

sistem funcþional unic, obstacolele au fost

depãºite pe rând. Referindu-se la colabo-

rarea cu echipa Intergraph, doamna

Cristina Loghin, directorul proiectului

aprecia: „A arãtat foarte multã deschidere,

încercând sã rafineze împreunã cu noi

cerinþele documentelor de licitaþie pentru

a putea livra ce ni se potrivea, chiar dacã

uneori asta a însemnat mai mult decât se

ceruse iniþial. Din punctul de vedere al

managerului de proiect, acest lucru a adus

ºi riscuri, pentru cã, de regulã, dacã îi oferi

clientului, în aceeaºi valoare ºi timp, mai

mult decât a contractat, nu îl faci neapãrat

mai fericit sau mai înþelegãtor. În cazul

nostru, însã, aceastã analizã detaliatã a

cerinþelor proiectului ºi implicarea în

înþelegerea afacerii au fost benefice pe

douã planuri: pe de o parte cerinþele

iniþiale s-au completat cu detalieri semni-

ficative, importante pentru client, iar pe de

alta au „educat“ utilizatorul, oferindu-i

înþelegerea puterii unui astfel de sistem”.

Planuri de viitor? 

Odatã dat în exploatare, sistemul este

mai mult decât generos în ceea ce priveºte

direcþiile posibile de dezvoltare pe termen

lung. Mergând pe aceeaºi linie a mãririi

eficienþei ºi a randamentului companiei,

Transelectrica are numeroase oportunitãþi:

sã se gândeascã la utilitatea dezvoltãrii

unei soluþii GIS mobile pentru culegerea ºi

introducerea datelor de pe teren direct în

baza de date prin unitãþi PDA portabile

utilizate de inspectorii din teritoriu, sã

propunã furnizorilor ºi colaboratorilor

extinderea standardelor pentru colectarea

datelor, deja dezvoltate ºi implementate

pentru sistemul propriu sau sã integreze

baza de date actualã cu instrumente de

metering pentru analize aprofundate de

trenduri si diagnostic. Structura complet

deschisã a sistemului permite nenumãrate

direcþii de dezvoltare pe care un manage-

ment dornic sã redefineascã permanent

etaloanele de eficienþã ale companiei, va ºti

sã le foloseascã.
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C
ând operatorul de transport de

energie electricã al României,

Transelectrica, a demarat în anul

2003 procesul de informatizare a activitãþii

companiei, prioritatea zero a companiei era

de a deveni competitivã pe plan interna-

þional prin reduceri masive de costuri ºi

prin alinierea operaþiunilor sale la standar-

dele ºi cerinþele europene UCTE (Union

for the Co-ordination of Transmission of

Electricity). Transelectrica a înþeles cã

acest obiectiv nu putea fi atins fãrã un

management tehnic eficient al întregii

reþele electrice ºi al organizaþiei în ansamblu,

respectiv prin gestionarea informaþiei geo-

spaþiale de-a lungul întregului ciclu de viaþã a

acesteia, permiþând zecilor de utilizatori

controlul real ºi rapid a 8800 km de linii

electrice ºi 76 de staþii. Soluþia, dezvoltatã

de un grup de mai multe firme special pentru

acest proiect, integreazã gestionarea informa-

þiilor geospaþiale despre activele companiei,

cu activitãþi de modelare energeticã a

reþelei, cu gestiunea avariilor ºi a ordinelor

de lucru ºi leagã toate acestea cu MIS –

Sistemul Informaþional pentru Management.

Componenta de dezvoltare a soluþiei de

tip GIS (Geographic Information System) a

fost câºtigatã de Intergraph Computer

Services, iar echipa a ºtiut de la început cã

analiza ºi implementarea nu vor fi nici

facile, nici de scurtã duratã. Însã 8 ani

de experienþã în implementãri de soluþii

complexe ºi-au spus cuvântul, astfel încât

proiectul a fost abordat de la început cu o

metodologie de lucru deja pusã la punct

ceea ce a permis identificarea imediatã

a punctelor sensibile printr-un dialog con-

tinuu între client ºi echipa de implementare

ºi rezolvarea multor probleme încã din faza

de analizã. 

De ce GIS ºi nu o soluþie de 
vizualizare tabelarã a datelor? 

Pentru cã sunt domenii în care

vizualizarea datelor grupate pe criterii

specifice poate reprezenta diferenþa dintre

o decizie corectã ºi una greºitã sau chiar

lipsa unei decizii. Domeniul transportului

energetic nu a fãcut excepþie. Graþie

soluþiei GIS implementate de Intergraph,

acum fiecare tronson de reþea poate fi ana-

lizat în ansamblu ºi în detaliu, harta digitalã

oferind posibilitatea de a face inferenþe

ºi generalizãri extrem de greu de extras

Transelectrica a pariat pe GIS
„În momentul în care managerul de proiect de la Intergraph, absolvent de

Automaticã, a fost întrebat la o ºedinþã de lucru în ce an a terminat Energetica,

am avut certitudinea cã am ales echipa potrivitã pentru soluþia noastrã.”

Cristina Loghin, GIS/MIS Project Director Transelectrica

PROIECTUL TEGIS
Investiþia reprezintã o componentã a

Proiectului de „Modernizare ºi reabilitare

a Sistemului de Transport-Dispecer“ al

Transelectrica, realizatã prin finanþare

PHARE integralã (Programul PHARE

2000) contractat de Ministerul Finanþelor

Publice ºi implementat de Ministerul

Economiei ºi Comerþului 

OBIECTIV GENERAL
Reorganizarea activitãþii de transport

ºi operare a Transelectrica prin introducerea

unui sistem de gestionare a informaþiei geo-

spaþiale (GIS) care sã permitã atât o creºtere

remarcabilã a eficienþei operatorului, cât ºi

a fiabilitãþii acestuia, cu scopul final de a

permite interconectarea cu reþelele elec-

trice vest-europene. Rezultatul final va fi

un sistem unic care va integra într-o bazã

de date centralizatã informaþiile tehnice

asociate activitãþilor din întreaga companie

ºi din cele 8 sucursale ale sale distribuite

în teritoriu.

SISTEMUL TEGIS
este unic ºi comun pentru toate

Sucursalele de Transport din þarã, dar ºi

pentru Sediul Central, 

urmãreºte în special integrarea infor-

maþiilor tehnice, atât geospaþiale, cât ºi

alfanumerice, dar ºi integrarea proceselor;

este realizat într-o arhitecturã centralizatã,

va acoperi activitãþi specifice ale

departamentelor tehnice ºi va rãspunde

atât unor funcþionalitãþi generale pentru un

sistem informaþional geografic, dar mai

ales unor funcþionalitãþi specifice unei

Companii de Transport de energie electricã,

de tip trasãri ºi analizã de reþea, manage-

mentul scoaterilor de sub tensiune, mana-

gementul ordinelor de lucru etc

respectã standardele OpenGIS

este complet deschis

TEGIS poate integra informaþii exis-

tente în diferite sisteme informatice atât

prezente cât ºi viitoare

UTILIZATORI
Numãr total 100, din care profesionali 64,

cu posibilitatea ca sistemul sã fie accesat de

toþi angajaþii din companie ca „light users“

în cele 8 sucursale de transport ºi sediul

central

TRANSELECTRICA - Profil
Operatorul de transport ºi de sistem

al Sistemului Energetic Naþional (SEN),

calitate în care opereazã, întreþine ºi

asigurã dezvoltarea celor 8800 km de

linii electrice aeriene ºi 76 de staþii de

transformare ºi de conexiune ale reþelei

naþionale de transport de înaltã tensiune,

cu scopul pãstrãrii stabilitãþii opera-

þionale ºi a siguranþei SEN.

Asigurã planificarea ºi coordonarea

dezvoltãrii sistemului energetic, inclusiv

interconectarea cu sistemele energetice

ale þãrilor vecine, precum ºi manage-

mentul pieþei de energie.
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