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Paradigma ingineriei energetice

Să asigurăm la nivelul fiecărui utilizator de energie,

cantitatea şi calitatea de care are nevoie, atunci când

are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării unui

volum minim de resurse de materii prime şi materiale

şi a unui impact minim asupra mediului înconjurător

pe întregul ciclu de viaţă de la producere până la

consumul final!



Sisteme energetice tradiționale



Integrarea Utilităților



Conceptul de micro-rețele integrând utilități 

multiple

 Rețelele inteligente se definesc ca fiind rețele de infrastructură energetică, modernizate

prin implementarea unor sisteme digitale bidirecționale de comunicație între furnizor

și consumator, și a unor sisteme inteligente de contorizare și monitorizare.

 Acestea sunt capabile să realizeze interacțiunea și comunicația directă între

consumatori (casnici sau agenți economici), ceilalți utilizatori ai rețelei și furnizorii de

energie. În combinație cu tarifele diferențiate pe zone orare, ele oferă în premieră

consumatorilor posibilitatea de a-și controla și gestiona în mod direct propria structură

de consum, furnizând totodată stimulente puternice pentru utilizarea eficientă a

energiei.

 Micro-rețelele de utilități multiple, reprezintă o abordare în care infrastructurile de

producție, transport și distribuție de energie electrică, termică, apă gaz și altele se

combină cu tehnologiile de acumulare și sunt coordonate pentru a identifica sinergii

între acestea, în vederea obținerii unor soluții optimale pentru fiecare tip de utilitate în

parte și pentru sistemul energetic în ansamblu.



Obietivul principal este de a dezvolta și valida o platforma software

integrată gata pentru a fi disponibilă pe piață care va permite următoarle

funcționalități:

Sprijinirea sectoarelor industriale și a furnizorilor de utilități în selectarea,

simularea și compararea de tehnologii alternative de recuperare a căldurii

reziduale sau a fluxurilor de răcire reziduale WH/C

Simularea stratgeiilor de echilibrare a cererii și disponibilităților

prognozate de H&C

Integrarea surselor regenerabile de eenrgie.
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Proiecte de cercetare – MUSEgrids

This project has received funding from the European

Union’s Horizon 2020 research and innovation

programme under grant agreement No 824441.

Scopul proiectul îl constituie realizarea și validarea unei aplicații integrate

care să permită realizarea următoarelor activități:

 Cuantificarea necesarului de energie, a curbelor de sarcină și a curbelor

clasate folosind metode adecvate de investigație.

 Identificarea potențialului surselor de energie la nivel local din surse

regenerabile intermitente, surse regenerabile dispecerizate sau surse de

energie clasice. Estimarea cantităților anuale și a caracteristicilor de

producție.

 Simularea de scenarii pentru diferite aglomerări urbane sau cartiere cu

scopul de a minimiza consumul de energie / emisiile de GES / costurile de

livrare a energiei prin ajustarea cererii cu producția.
Disclaimer: The sole responsibility for any error or omissions lies with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the 

European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained herein. 



Titlul proiect: „Dezvoltarea infrastructurii de calcul numeric a Universităţii Ovidius din

Constanţa, pentru modelare numerică, simulare şi procesare de structuri masive de date

prin realizarea unui Centru de Date de tip Cloud”, acronim Ovidius Cyber Cloud, nr.

contract 252/29.05.2020, cod MySMIS 124984, Program Operaţional Competitivitate,

Axa prioritară – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul

competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, tip proiect: Proiect de Tip Cloud şi

Infrastructuri Masive de Date.

Organizația care implementează: Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de

Energie, din cadrul Universității “Ovidius” din Constanta.

Scopul proiectului este de a dezvolta un centru de date pentru calcul în cloud constând în

infrastructură, proceduri de operare, integrarea în rețelele de calcul la nivel național și

EOSC. De asemenea, vor fi realizate aplicații integrate pentru modelare multiscalară,

multifizică și baze de date asociate.

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate

Proiecte de cercetare – Ovidius Cyber Cloud



Titlul proiect: Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate și optimizare

multiscalară prin integrarea materialelor nano-structurate în sisteme energetice

avansate, Acronim: MultiScale, contract nr.8/01.09.2016, ID P_40_279, cod MySMIS

105531

Actiunea: 1.2.3 Tip proiect: Parteneriate pentru Transfer de Cunostinte

Organizația care implementează:nting organization: Institutul pentru Nanotehnologii și

Surse Alternative de Energie, din cadrul Universității “Ovidius” din Constanta.

Scopul proiectului este de a dezvolta un program amplu de activități de cercetare

științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care să conducă la soluții robuste de

materiale avansate pentru sisteme energetice obținute prin integrarea de nanostructuri și

metode inginerești de modelare, analiză și optimizare multiscalară și multifizică.

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate

Proiecte de cercetare – MULTISCALE



9 parteneri industriali:

 Agenți termodinamici solizi și lichizi cu capacitate termică mare

 Acoperiri de tip Anti fouling

 Soluții de acoperire anti corozivă

 Straturi rezistente la uzură

 Catalizatori cu răspuns rapid

 Vopseluri antistatice

 Arhitecturi de transfer de cădură optimizate

 Algoritmi de modelare multiscalară și multifizică

 Nanofluide pentru moderarea dispersiilor de radiație LASER pentru biostimulare

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate

Proiecte de cercetare – MULTISCALE
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Proiecte de cercetare – Pilot Faleză Nord
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Concluzii

 Abordarea holistică a dezvoltării de micro-rețele care să
integreze utilități multiple oferă numeroase avantaje în
ceea ce privește valorificarea SER și a RES

 Necesită o abordare interdisciplinară, care să integreze
diferitele tehnologii, sisteme, modele economice şi pieţe
energetice pe baza unui nou cadru legislativ şi a unei
atitudini bazate pe înţelegerea comportamentului
consumatorilor şi a dimensiunilor sociale şi culturale.

 Noile tehnologii şi procedee de lucru necesită noi
abilităţi;



Vă multumesc pentru atenție!

și aștept comentariile dvs la adresa emamut@univ-ovidius.ro

mailto:emamut@univ-ovidius.ro

