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I.CADRUL DE REGLEMENTARE AL ACCESULUI LA REȚEAUA ELECTRICĂ

1. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010

2. Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile       
( PNAER) – București 2010

3. Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale

4. Hotararea nr.90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la retelele electrice de interes public
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Situația locațiilor de CEF cu propuneri pentru racordarea la RET și RED
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FDEE‐EDTN    :406,12/845MW  = 48%
FDEE‐EDTS    :481,81/901MW   = 53%
FDEE‐EDMN :427.74/1.107MW =39%

Grad de penetrare    ATR+CR/Pcontur

ATR+CR/ Program PNAER= 3.116MW/260 MW



Din 2019, toate clădirile construite în UE vor trebui sa producă cel puţin aceeași
cantitate de energie pe care o consumă, conform legislaţiei adoptate de Parlamentul
European.
Electricitatea va fi asigurată de o instalaţie fotovoltaică “on grid” (surplusul de energie este
injectat în reţea și reţeaua alimentează casa când nu e soare)
10mp de panouri fotovoltaice pot asigura întreaga energie electrică (~1.500kWh/an – toate
aparatele electrice de clasa A)



II.CERINTE TEHNICE ȘI  DE OPERARE IMPUSE CENTRALELOR ELECTRICE 
FOTOVOLTAICE CE VOR FI RACORDATE LA  REȚEAUA  ELECTRICĂ

1. CODUL TEHNIC al Reţelelor Electrice de Distribuţie, aprobat prin Decizia 
ANRE nr. 101 din06.06.2000 

2. Normă Tehnică :Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de  
interes public  pentru  centralele fotoelectrice - document de discuţie

3.   Procedura operațională  - Criteriile de investire a centralelor de dispecer 
cu atributele autorității de conducere prin dispecer în SEN cod :TEL-07.IV 
OP-DN/151 – document elaborat în martie 2012 pentru înlocuirea documentului 
din 2003 - în dezbatere

4.  Cerințe ENTSO-E



Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura în mod reglementat accesul la RED

Cerinţe tehnice de racordare la RED a centralelor electrice fotovoltaice (CEF)

Cerinţele tehnice de racordare specifică: condiţiile tehnice asigurate de Operatorul de Distribuţie în punctele
de delimitare în conformitate cu Standardul de performanţă prezentat în Capitolul nr.4 din Codul Tehnic
;cerinţele tehnice de racordare, proiectare şi de funcţionare pentru utilizatorii racordaţi la RED sau pentru viitorii
utilizatori ai RED.

Cerinţele tehnice de racordare trebuie sa fie similare pentru toţi utilizatorii RED de categorii echivalente.

Echipamentul şi aparatajul din instalaţiile de racordare a utilizatorilor la RED trebuie să corespundă normelor 
tehnice în vigoare în România.

Conexiunile între instalaţiile utilizatorilor şi RED trebuie să fie controlate prin  întreruptoare capabile să întrerupă 
curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare şi să nu producă supratensiuni de comutaţie în afara 
normelor tehnice în vigoare.

Analizele în vederea determinării solicitărilor la scurtcircuit şi a curentului nominal al echipamentelor primare de 
comutaţie în punctele de racordare se fac de către Operatorul de Distribuţie pentru fiecare cerere de racordare.

Protecţiile instalaţiilor în punctele de delimitare a instalaţiilor trebuie să îndeplinească cerinţele minime conform 
normelor tehnice în vigoare, astfel încât să fie redus la minimum impactul asupra RED a incidentelor din 
instalaţiile utilizatorilor.

Timpii de eliminare a defectelor prin protecţia de baza şi de rezervă sunt impuşi utilizatorilor RED, pentru 
instalaţiile de interfaţă cu RED, de către Operatorii de Distribuţie, pentru protejarea instalaţiilor din RED.

Condiţiile tehnice minime pentru legarea la pământ a instalaţiilor utilizatorilor trebuie să respecte cerinţele 
tehnice stipulate în normele în vigoare şi corelate cu modul de tratare a neutrului în zona respectivă.



•Cerinţe pentru centralele electrice fotovoltaice (fotoelectrice)

-CEF trebuie să respecte integral cerinţele Codului tehnic al reţelei electrice de transport/ Codului tehnic
al reţelelor electrice de distribuţie şi prezentei reglementări.

-CEF trebuie să fie capabile să producă pe durată nelimitată, în punctul comun de cuplare, simultan
puterea activă şi reactivă maximă corespunzătoare condiţiilor meteo, în conformitate cu diagrama P-Q
echivalentă pentru care a primit aviz, în banda de frecvenţe 49,5÷50,5 Hz şi în banda admisibilă a
tensiunii.

-Orice panou fotoelectric conectat la retea prin intermediul unui invertor trebuie să aibă capabilitatea:
a) să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze continuu, fără limită de timp, în domeniul de

frecvenţă (47,5 ÷ 52) Hz;
b) să rămână conectat la reţeaua electrică atunci când se produc variaţii de frecvenţă având

viteza de până la 2 Hz/secundă;
c) să funcţioneze continuu la o tensiune în PCC în domeniul (0,90 ÷ 1,10) Un;

-CFED trebuie să rămână în funcţiune la apariţia golurilor şi a variaţiilor de tensiune, pe una sau pe toate
fazele, în punctul de racordare, de tipul celor din figura 1:

Fig.1

-Pe durata golurilor de tensiune, CEF trebuie să injecteze curentul electric reactiv maxim, timp de min 3 s, 
fără a depăşi limitele de funcţionare ale CEF.
-La creşterea frecvenţei, CEF trebuie să asigure scăderea puterii active generate, în funcţie de valoarea 
momentană a frecvenţei, începând de la 50,2 Hz, în mod liniar, până la oprire, la atingerea frecv. de 52 Hz.



CONTROLUL  PUTERII INJECTATE IN RED DE CATRE PRODUCATORI 



III.CONCLUZII:
1. Actualizarea CODULUI TEHNIC al Reţelelor Electrice de Distribuţie, în

conformitate cu cerințele noilor coduri elaborate de ENTSO-E

2. Finalizare adaptarea la Legea 123/2012 a HG90/2008 de aprobare a
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice

3. Elaborare, dezbatere și aprobare NT - Condiţii tehnice de racordare la
reţelele electrice de interes public pentru centralele fotoelectrice

4. Finalizare și aprobare Procedura operațională -Criteriile de investire a
centralelor de dispecer cu atributele autorității de conducere prin dispecer
în SEN Cod :TEL-07.IV OP-DN/151

5. Elaborare o noua PO – Stabilirea puterii maxime instalabile în centralele
fotovoltaice și a rezervelor de putere suplimentare necesare pentru
siguranța SEN , așa cum există pentru CEE

6. Creșterea solicitărilor de racordare a utilizatorilor casnici va trebui să aibă
cerințe de racordare bine definite de reglementator și bine gestionate de
operatorii de distribuție




