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Obiectivele proiectului sunt corelate cu necesitățile actuale ale agentului economic (REPOWER 

Romania) de a implementa sisteme de măsurare inteligentă (SMI - contorizare inteligentă) a 

energiei electrice la consumatori precum și măsuri de creștere a eficienței energetice. Aceste 

necesități sunt în concordanță cu politicile la nivel european și național privind introducerea pe 

scară largă a SMI și creșterea eficienței energetice. 

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui sistem informatic de inteligența 

afacerii (Business Intelligence - BI) prin care agentul economic să pună la dispoziția 

consumatorilor o platformă online pentru managementul consumului. Platforma va oferi agentului 

economic posibilitatea de monitorizare, prelucrare și analiză agregată/detaliată a consumului de 

energie electrică.  

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

- construirea modelului pentru managementul datelor provenite de la SMI; 

- construirea profilurilor de consum pe baza datelor din SMI/dispozitive IoT; 

- realizarea unui model de prognoză a consumului; 



- propunerea unui model decizional prin care agentul economic să-și fundamenteze deciziile 

privind promovarea sistemelor de tarifare avansată pe profiluri de consummator; 

- realizarea unui model de optimizare a consumului; 

- dezvoltarea interfețelor pentru analiza avansată a datelor de consum; 

- propunerea unei metode de integrare a sistemului realizat cu sistemul informatic actual de 

tip CRM (Customer Relationship Management) al agentului economic. 
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