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1. GENERALITĂŢI 
              

1.1.Domeniul de aplicare 

1.1.1.Specificaţia tehnică se referă la transformatoare  măsurare curent la medie  tensiune 
în  conformitate cu SR IEC 60044-2:2003/A2:2003  montate în carcasă/răşină şi stabileşte 
condiţiile tehnice de calitate şi metodele de verificare aferente,  regulile de verificare a 
calităţii precum şi alte prescripţii corespunzătoare acestei grupe de produse ale industriei 
electrotehnice. 

1.2. Funcţiuni 

1.2.1.Transformatorul de măsurare curent este destinat a fi utilizat împreună cu aparatul 
de  măsurare electrică (contoare energie electrică, aparate analogice măsurare curent, 
relee de diferite funcţii) la frecvenţe cuprinse între 15Hz şi100 Hz. 

1.3. Documente de referinţă. 

1.3.1.Termenul  transformator / transformatoare de măsurare curent  va fi  utilizat în text 
sub forma simplă: transformator/transformatoare. 

1.3.2.Transformatorul  trebuie să  îndeplinească cerinţele specificate în  urmatoarele 
standarde, dacă nu este precizat altfel în Specificaţia Tehnică: 

  - SR EN 60044-1:2002/A2:2003 (Transformatoare de măsurare curent), 

  - SR EN 60060-1-Tehnici de încercare la înaltă/medie  tensiune;   

  - SR EN 60071-1: Definiţii şi cerinţe generale relativ  la încercări; 

  - SR EN 60071-2 -Coordonarea izolaţiei Partea 2: Ghid de aplicare; 

  - SR EN 60270 -Măsurarea descărcărilor parţiale             

  - IEC 694 (1980)  -Clauze comune pentru instalaţii de înaltă tensiune; 

  - SR EN 60694:2003/A1/A2-Specificaţii comune pentru standardele de aparataj de  înaltă  
tensiune; 

  - IEC 60233: -Încercarea izolatoarelor tip carcasă utilizate la echipamentele Electrice; 

  - SR EN 60529 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP);        

  - SR EN 60068  -Încercări de mediu. Partea 3: Ghid pentru metode de încercare seismică 
a             echipamentelor 

  - EN-45014-99  –Criterii generale pentru declaraţia de conformitate dată de  furnizor; 

  - SR EN 38+A1 -Tensiuni standardizate de CEI 

1.3.3. Referirile din text se fac în continuare pentru standardul SR IEC 60044- 
1:2003/A2:2003  pe capitole,  puncte, tabele şi anexe 
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1.3.4. Referirile la alte standarde se vor  face în mod explicit. 

1.3.5. Daca transformatorul îndeplineşte cerinţele altor standarde autorizate, furnizorul va 
justifica clar în oferta sa,diferenţele între standardele adoptate şi cele de referinţă. Oferta 
trebuie să fie însoţită de o copie în limba engleză a respectivului standard adoptat. 

2. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI DE MEDIU  

2.1. Condiţii de funcţionare în reţea 

2.1.1. Reţeaua funcţionează cu : 

  - neutrul compensat prin bobină  fiind posibilă o punere la pământ pe o fază,urmată  de 
creşterea tensiunii la valoarea de linie pe fazele sănătoase; 

   -neutrul legat la pământ prin rezistenţă.   

 2.1.2.Transformatorul trebuie să corespundă  funcţionării la valorile de tensiune  ale 
reţelei (tensiunea de fază /linie şi tensiunea  maximă corespunzătoare)  în conformitate cu 
SR EN 38+A1.Transformatorul funcţie de destinaţie poate fi: 

− conectat în serie pe fază (în sistem monofazat sau trifazat).  

− funcţie de construcţie să poată fi montat în interior în încăperi încălzite(I)/ fară 
încălzire(NI). 

2.1.3.Transformatorul  este utilizat pentru furnizarea curentului secundar  pentru 
alimentarea echipamentului de măsurare sau  a echipamentelor de  protecţie. 

2.1.4.Transformatorul de tensiune funcţionează la frecvenţa nominală de 50Hz 

2.2. Condiţii climatice de utilizare: 

  a – Temperatura  minimă a mediului ambiant :  

 - de interior……………………………………………………………....(°C):     -5 

      - de exterior………………………………………………………………(°C):     -25; 

  b – Temperatura  maximă a mediului ambiant : ………………….……(°C):     40; 

  c – Temperatura medie zilnică : …………………………………………..(°C):    30 ; 

  d − Umiditatea relativă maximă la temperatura de 25 °C :…………………….95%; 

  e − Altitudinea maximă faţă de nivelul marii:…………………………..(m)       1000 ; 

                     (opţional)……..(m)       2000; 

   f − Presiunea atmosferică:…………………………………… (mm Hg)      760 ± 30     sau  

                                             …………………………………… (kPa)             101,325+4; 

   g − Transformatorul  este destinat  a fi montat în interior în încăperi neîncălzite,  cu 
posibilităţi de formare a condensului pe carcasa izolantă. 
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    h − Condiţii atmosferice:……………………………………………….atmosfera cu poluare 
redusă. 

    i – Acceleraţia seismică la nivelul solului:  

   - acceleraţia orizontală:…………………………………………… (g)     0,3; 

   - acceleraţia verticală : …………………………………………… (g)     0,2; 

 

3. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE 

 3.1. Caracteristici tehnice principale 

 - Tensiunea maximă a reţelei (Um): ……………………………………conform SR EN 38+A1                            

 - Raport de transformare nominal: ……………………………………X1;X10  

 - Numărul înfăşurărilor primare: …………………………………………2 

 - Curentul nominal primar:…………………………(10-15-20-25-30-40-50-60-75A) x1 sau 
x10          

 - Numărul înfăşurărilor secundare…………………………………………2 

 - Curentul nominal secundar 

        a)prima înfăşurare (măsura) ………………………………………….1A/5 A  

        b)a II-a infasurare (protectie) ………………………………………… 1A/5 A  

 -Clasa de exactitate ( conform SR IEC 60044-1:2003/A2:2003) la cos ϕ=0.8: 

        a) prima înfăşurare (măsura )la cos ϕ=0.8-% (recomandat maxim  +0,5%); 

        b) a II-a înfăşurare  (protecţie) …………………………………………..…6P; 

 -Puterile de precizie nominale ale  înfăşurărilor secundare: 2,5-5,0-10-15-                 

                     30VA( conform SR IEC 60044- 2:2003/A2:2003);  

 -Frecvenţa nominală: …………………………………………………………...50 Hz 

 -Curenţii limită 

       a)Curentul limită termic de 1 sec…………………………………………..20 kA  

       b)Curentul limită dinamic………………………………………………..…50 kAmax 

  -Factorul termic de durată ……………………………………………………..1.2 

  -Supratemperatura(conform materialului utilizat) ……………………………65°C  

   -Supracurent:            
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  -Factor de securitate pentru măsură…………………………………………< 10 

  -Limita de precizie pentru protecţie…………………………………………...>10 

  -Tensiunea nominală de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet (1,2/50 µs): 

      a)unda plină…………………………………………………………….125 kVvarf  

      b)unda tăiată……………………………………………………………125 kVvarf 

  -Tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată la frecvenţa industrial (50Hz),    

      între înfăşurarea primară şi înfăşurările secundare legate la masă:…………50 kVef 

  -Tensiunea de încercare a izolaţiei între spirele înfăşurării secundare:…………≥4-kVef  

  -Tensiunea de ţinere de scurtă durată la frecvenţa industrială între fiecare înfăşurare 
secundară şi celalalte înfăşurări legate la masă: 
…………………………………………………3 kVef 

  -Verificarea comportării la atmosfera umedă şi condens…………………………da 

  -Nivelul maxim al descărcărilor parţiale  

        a) la 1.2Um           ptr. Izolaţie internă raşină………………………………………50 pC 

        b) la 1.2Um 3        ptr. izolaţie internă raşină……………………………………..20 pC 

  -Nivelul maxim perturbatii radio la 1,1 Um/ 3  ………………………………………2500 µV 

  -Rezistenţa de izolaţie la 20°C 

       a)înfăşurarea primară faţa de înfăşurările secundare legate la   masă:………..5000MΩ    

       b)fiecare înfăşurare secundară faţă de celelalte scurtcircuitate şi legate la  masă: 
                                                                           

  -Factorul de pierderi dielectrice tg δ, (masurat la 20°C şi la o tensiune de 10kV) a 
înfăşurării primare faţa de celelalte înfăşurări legate la pământ: 
…………………………………………..0.5%              

  -Rezistenţele ohmice ale înfăşurărilor secundare         ………                  .........  Ω 

  -Condiţii de mentenanţă 

         a) Durata normală  de funcţionare pentru : 

- aparate si instalații pentru măsurarea mărimilor electrice : min.15 ani, conform HG 
2139/30.11.2004, codul de clasificare 2.1.16.5  

      b)Disponibilitate…………………………………………………………………..99.95% 

      c)Media timpului de bună funcţionare………………………………………….262.800 ore 

 3.2.Cerinţe constructive  
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a)Gabarit , greutate (valori maxime) 

- lungime x lăţime:   maxim                      300x200 mm x mm  

- înalţimea   maxim                                300 mm 

- dimensiuni de prindere  se stabilesc  la comanda. 

- greutate netă:  maxim                                 35 kg 

De asemenea se vor  preciza: 

 a- etanşeitatea cutiilor de borne care trebuie să fie  de min. IP-31; 

 b- şocurile mecanice în timpul funcţionării care trebuie să corespundă prevederilor de la 
pct. 2.2.; 

 c- transformatorul ambalat trebuie să suporte şocurile din timpul  transportului;  

 d- condiţiile pentru manipulare; 

 e- condiţii de calitate  a  suprafeţei carcasei; ; indiferent de materialul din care este 
realizat (porţelan sau material compozit), trebuie să fie:                                                                                                                                           
- netedă şi lucioasă;                                                                                                                              
- forma să fie asfel încât să nu aibă muchii sau bavuri din turnare , vacuole etc, reţea de 
pori;              - materialul carcasei nu trebuie să poată fi degradat sau deteriorat ca urmare 
a acţiunii agenţilor     climatici, a rozătoarelor etc.;                                                                                                                       

 f- elementele mecanice trebuie să aibă acoperire de protecţie şi să aibă  posibilităţi de 
îmbinare cu suporturile actuale.  

Notă: dimensiunile flanşelor se vor negocia la întocmirea contractului  

b)Condiţii pentru elementele componente cu precizări privind verificarea acestora; 

 - în cazul realizării transformatorelor în carcase din răşini trebuie prevăzut în interior  un 
strat elastic compensator care să preia diferenţele între coeficienţii de dilatare ai înfăşurării 
şi respectiv ai izolaţiei. 

 - materialul pentru miez trebuie să asigure menţinerea caracteristicilor după încercările 
care au consecinţă creşterea gradului de magnetizare, ca urmare după efectuarea acestor 
încercări se verifică menţinerea erorilor de măsurare. 

  -răşina de turnare trebuie să fie astfel aleasă ca în caz de aprindere să nu producă  gaze 
nocive, periculoase pentru personalul de exploatare. 

 c)Condiţii de dispunere  

 -borna de racord de înaltă tensiune se amplasează la partea superioară . 

 -borna de racord a nulului se amplasează la partea inferioară a transformatorului şi se 
prevede cu posibilitatea de desfacere de la pământ. 
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 -bornele înfăşurărilor secundare trebuie să fie asigurate împotriva desfacerii atât   ca 
urmare a vibraţiilor cât şi în procesul de legare şi dezlegare a conductoarelor circuitelor  
secundare. 

 -borna de legare la pămant trebuie să fie accesibilă şi identificabilă prin inscripţionare. 

d)Condiţii minime de severitate impuse de normele de protecţia mediului. 

 - marca CS pentru echipamente autohtone; 

 - marca CE pentru echipamente din import. 

4.ÎNCERCĂRI 

4.1. Reguli generale de verificare 

Echipamentul  va fi asamblat şi testat (la fabrica constructoare sau laboratoare autorizate). 
Toate aceste teste trebuie făcute în concordanţă cu SR IEC 60044-1:2003/A2:2003 ,dacă 
nu este precizat altfel în Specificatia Tehnica. 

Încercările vor fi efectuate într-un laborator acreditat. 

Încercările menţionate în acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii: 

 - încercări individuale ; 

 - încercări de tip. 

Încercarile individuale vor fi efectuate pe toate echipamentele şi pe toate componentele, 
înaintea livrării lor. 

Ofertantul va prezenta rapoarte de încercări, pentru probele de tip efectuate pe 
transformatoare de acelasi tip livrate în ultimii cinci ani. 

4.1.1. Încercări individuale 

a) verificarea marcării bornelor şi polaritaţii; 

b) verificarea aspectului exterior şi acoperirilor; 

c) încercarea cu tensiune de frecvenţa industrială a înfăşurărilor secundare între ele şi faţă 
de masă; 

d) încercarea izolaţiei între spire;    

e) încercări la frecvenţă industrială a înfăşurării primare; 

f) încercări referitoare la clasa de exactitate; 

g) determinarea factorului de securitate pentru înfăşurarea de măsurare şi a factorului 
limită de supracurent pentru înfăşurarea de protecţie; 

h) măsurarea descărcărilor parţiale;  

i) măsurarea rezistenţelor ohmice; 
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j) măsurarea rezistenţelor de izolaţie a înfăşurărilor; 

k) măsurarea factorului de pierderi dielectrice ( tg δ) a înfăşurărilor. 

4.1.2. Încercări de tip 

a) încercarea la impuls de tensiune de traznet; 

b) încercări la frecvenţa industrială a înfăşurării primare; 

c) încercarea la încălzire de lungă durată; 

d) încercarea de ţinere la curenţi de scurtcircuit;  

e) măsurarea rezistenţelor ohmice a înfăşurărilor; 

f) încercarea izolaţiei între spirele înfăşurărilor secundare; 

g) încercări referitoare la clasa de exactitate; 

h) determinarea factorului de securitate pentru măsurare şi a factorului limită de 
supracurent pentru înfăşurarea de protecţie; 

i) încercări la solicitări seismice; 

j) verificarea tracţiunii în borne; 

k) verificarea comportării la atmosfera umedă şi sub condens; 

l) verificarea rezervei de izolaţie. 

 4.2. Metode de încercare 

a - Toate încercările din fabrică (încercări individuale şi de tip) vor fi executate în 
concordanţă cu SR IEC 60044-1:2003/A2:2003 

b - Determinarea rezervei de izolaţie se va face prin aplicarea a câte 4 impulsuri de 
tensiune de trăznet cu nivele de 1.05;1.1; 1.15 etc tensiunea de ţinere la impuls de 
tensiune de trăznet până la obţinerea străpungerii. 

După fiecare nivel de încercare se determină: 

-rezistenta de izolaţie între înfăşurarea de  înaltă tensiune şi înfăşurările secundare; 

-factorul de pierderi dielectrice, tg δ, între înfăşurarea primară si înfăşurările secundare; 

-intensitatea descărcărilor parţiale.    

5.CONDIŢIILE DE ACCEPTARE RECEPŢIE 

5.1.Recepţia la furnizor 

- În cazul când nu se prevede recepţia la furnizor, acesta va efectua încercările individuale  
întocmind protocoalele de încercare şi copii de pe protocoalele încercărilor de tip. 
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- Încercările de recepţie vor fi efectuate în prezenţa a 1-3 (dupa caz) reprezentanţi ai 
Cumpărătorului, durata şi condiţiile de suportare a cheltuielilor fiind prevăzute în contract. 

- Dacă Ofertantul este din afara teritoriului României  trebuie să anunţe data încercărilor cu 
cel putin 30 de zile în avans şi are obligaţia să dea întregul sprijin pentru obţinerea vizelor 
de intrare, în ţara de fabricaţie, pentru reprezentanţii Cumparatorului (daca este cazul). 

 - Dacă o anumită încercare nu poate fi executată în laboratorul acreditat din fabrică, un alt 
laborator acreditat va fi stabilit de comun acord. Această condiţie va fi specificată în ofertă.  

 - Cumpărătorul are dreptul să efectueze şi alte încercări rezonabile fie înainte de livrare 
fie la locul de amplasament în scopul de a fi sigur că transformatorul corespunde cerinţelor 
din specificaţie. 

5.2. Recepţia la cumpărător 

- Recepţia la cumpărator se face de către personal calificat pe baza documentelor 
însoţitoare (copii  ale  protocoalelor încercărilor de tip, protocolalele încercărilor 
individuale, declaraţia de conformitate, cartea tehnică ) şi a stării fizice a echipamentului. 

- Orice lipsă din furnitură, deteriorări constatate vor fi reclamate de urgenţă 
producatorului(într-un interval stabilit prin clauză de contract). 

- Transformatorul complet montat pentru exploatare trebuie supus la probe de punere în 
funcţiune în scopul verificării menţinerii performanţelor în timpul transportului, depozitării şi 
montării; aceste încercări vor consta în repetarea parţiala sau totală a încercărilor 
individuale care s-au efectuat în fabrică. 

 - Dacă transformatorul şi toate accesoriile sale îndeplinesc toate cerinţele menţionate în 
această specificaţie tehnică şi dacă a rezistat în mod adecvat la probele efectuate atat la 
furnizor înainte de livrare cât şi la punerea în funcţiune în instalaţia electrică, atunci el va fi 
considerat acceptat pentru punerea în funcţiune. 

6.MARCARE,LIVRARE, AMBALARE ŞI TRANSPORT 

6.1. Etichetare 

Etichetele care conţin datele tehnice principale trebuie:  

a)să  garanteze lizibilitatea caracterelor pe întreaga durată de viaţă a  transformatorului,în 
condiţiile de funcţionare prevăzute la capitolul 2.  

b)toate plăcuţele trebuie făcute din material rezistent la agenţii atmosferici.Se recomandă 
inscripţionarea  caracteristicilor în relief, direct pe carcasa transformatorului; 

c)să  prezinte cel puţin un element  de siguranţă privind păstrarea caracteristicilor 
inscripţionate iniţial de către producător.  

d)etichetele de informare de pe transformator trebuie sa fie scrise în limba română într- un 
mod clar şi concis . 
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e)în plus faţă de elementele de identificare conţinute de etichetă pe carcasa 
transformatorului va fi insripţionat în relief, la vedere, minim seria de fabricaţie.  

6.2. Marcarea etichetei indicatoare 

Eticheta indicatoare a transformatorului trebuie să conţină cel puţin următoarele  date: 

a)denumirea firmei producătoare sau orice marcă permiţând identificarea sa; 

b)tipul său şi numărul de fabricaţie; 

c)curentul nominal, primar şi secundar; 

d)frecvenţa nominală (50 Hz); 

e)clasa de exactitate; 

f)puterea de precizie; marcarea trebuie să conţină gama puterilor de precizie a fiecărei 
înfăşurări  secundare exprimate în voltamperi, precum şi clasa de exactitate 
corespunzătoare fiecărei înfăşurări; 

g)tensiunea cea mai mare a reţelei; 

h)nivelul de izolaţie nominal.  

6.3. Ambalare 

 -Transformatorul care urmează să fie livrat în conformitate cu această Specificaţie 
Tehnică va fi pregătit pentru livrare şi va fi ambalat astfel încât să fie mânuit uşor,   să 
împiedice orice deteriorare în timpul transportului până la Cumpărător. 

 - Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucăţi şi se vor marca semnele care 
atenţioneaza referitor la poziţia de manipulare şi transport. 

 - În ambalaj vor fi prevăzuţi senzori (care să confirme că s-a respectat şi menţinut starea 
normală a echipamentului în timpul transportului). 

6.4.Transport 

Produsele vor fi transportate pe teritoriul Romaniei până la locul de montaj sau depozitare, 
cu trenul, maşina sau alte mijloace de transport, prin grija furnizorului. 

7. PIESE DE SCHIMB  ACCESORII 

- Ofertantul trebuie să  asigure întreaga gamă a pieselor de schimb  pe durata normală de 
funcționare a transformatorului; 

- Ofertantul trebuie să stabilească separat preţul pentru eventualele piese de schimb sau 
accesorii necesare pentru transformatorul menţionat în această specificaţie tehnică.  

8.DOTĂRI ŞI PREGĂTIRI PENTRU INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI 
MENTENANŢĂ 
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-Ofertantul va prezenta separat în oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate în vederea 
instalării iniţiale şi mentenanţei ulterioare a transformatorului. 

-Ofertantul va menţiona de asemenea instalaţiile recomandate de el pentru monitorizarea 
on si off-line a funcţionării transformatorului. 

 - Furnizorul trebuie să prezinte lista pentru eventualele piese de schimb sau accesorii 
necesare pentru transformatorul  menţionat.  

9. DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE 

a)Documentaţia tehnică însoţitoare va fi în limba română. 

b)Documentaţia însoţitoare va fi pentru minim o unitate din produs şi va conţine:    

 -Documentaţia legală necesară în România pentru utilizare în vederea decontării 
cantităţilor de energie electrică măsurată/înregistrată 

 -Documente şi desene însoţitoare eliberate de producător/furnizor şi care trebuie să 
conţină: 

    a- Denumirea (marca producătorului). 

    b- Simbolul de tip. 

    c- Număr de normă tehnică de produs/standard  

    d- Formularul  de date tehnice (ANEXA 2); 

    e -Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea netă a  transformatorului şi 
greutatea sa de expediere; 

    f - Vedere în secţiune care să prezinte detaliile configuraţiei generale şi  dispunerea 
elementelor de racord; 

    g - Rapoartele de încercare cu încercările de tip şi încercările individuale ale fiecarui  
transformator de curent în parte; 

    h- Lista încercărilor din fabrica producătorului,  precizate în paragraful 4 al acestei 
Specificaţii Tehnice, pe care producătorul/furnizorul nu le poate efectua în laboratorul 
(acreditat) şi sugestii pentru soluţii alternative; 

   i - Mărimea coletului principal şi greutatea sa, poziţia sa de transport; 

   j - Prescripţii de transport; 

 k - Declaraţie de conformitate  

10. MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE ŞI DE MENTENANŢĂ 

Odată cu primul lot de transformatoare livrat, Cumpărătorul trebuie să primească copii în 
limba română a documentaţiei tehnice conţinând toate instrucţiunile referitoare la  tipul  
transformatoarelor din lot şi accesoriile privind, montarea şi demontarea respectiv, 
funcţionarea şi mentenanţa,  
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Această documentaţie trebuie să conţină cel puţin: 

a - Descrierea transformatorului; 

b - Formularul de date tehnice specifice; 

c - Detalii constructive ale transformatorului ; 

d - Scheme de conexiuni pe partea de circuit primar şi secundar. 

e - Lista probelor de punere în funcţiune 

 f - O documentaţie tehnică tipică cu instrucţiunile de funcţionare şi de mentenanţă  pentru 
transformator.  

g - Lista instrumentelor şi echipamentelor de control, protecţie şi măsurare (indicând  
producătorul, modelul şi tipul lor);  

h -  Proceduri de instalare, funcţionare, mentenanţă, reparaţii etc; 

11.CONTROLUL INSTALĂRII,  ÎNCERCĂRII ŞI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE 

Ofertantul va preciza activităţile pentru controlul înainte de montare, după montare şi la 
punerea în funcţiune.  

12. OBLIGAŢII  ÎN CAZ DE DEFECŢIUNI 

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie 
care apar în timpul perioadei de funcţionare standard şi aceasta chiar dacă perioada de 
garanţie a luat sfârşit şi este obligat să înlocuiască transformatorul în înţelegere cu 
Cumparatorul (clauză de contract  pentru dreptul Cumparatorului de a solicita despăgubiri 
în cazul în care Furnizorul refuză sa înlocuiască transformatorul reclamat). 

13.MENŢIUNI SPECIALE 

a) Producătorii de transformatoare sunt obligaţi să respecte toate condiţiile impuse de 
prezenta specificaţie tehnică, standardele menţionate, precum şi eventualele modificări 
sau înlocuiri ulterioare ale acestora. 

b) Mostrele prezentate şi acceptate la achiziţie vor rămîne la beneficiar pe  întreaga durată 
de viaţă. 

c) Mostrele depuse la beneficiar  care nu  sunt  acceptate pentru contractare, pot fi retrase 
de furnizor în maxim 6 luni de la prezentarea acestora spre analiză. 

 În caz contrar mostrele vor rămâne în proprietatea  beneficiarului. 

14.REFERINŢE 

Ofertantul va prezenta lista de referinţe privind transformatoare identice sau similare cu cel 
cerut prin acestă Specificaţie Tehnică şi care au fost livrate de el în ultimii 3 ani. 
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15.DOCUMENTE ANEXATE 

Anexa 1- Modul de cuantificare a criteriilor specificaţiei tehnice, punctaj penalizare  
neîndeplinire      condiţii 

Anexa 2- Foaia de date tehnice specifice 

Anexa 3- Lista deviaţiilor de la specificaţia tehnică pentru transformatorul de curent de 
……..…. A 

Anexa 4-  Lista transformatoarelor de curent de………A la.........kV, similare în funcţiune 
care au fost livrate până acum de Ofertant   

Anexa 5- Lista accesoriilor furnizate pentru transformatoarele de curent de..........A pentru 
instalaţiile de .........kV  

Anexa 6- Lista utilajelor şi dispozitivelor necesare pentru funcţionarea şi mentenanţa 
transformatoarului  de curent de...….A  la........ kV  

Anexa 7 -* Verificare iniţială (Raport de încercare eliberat de BRML sau Certificat  
M.I.D.(The Measuring Instruments Directive)eliberat de un Laborator autorizat CE. 

* În conformitate cu ORDINUL nr. 48 din 8 martie 2010, pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal, L.O. – 2010 , transformatoarele utilizate pentru măsurarea şi 

facturarea  energiei electrice  trebuie să aibă un Raport de Încercare  iniţială eliberat de o instituţie 

autorizată. 

ANEXA 1  

Modul de cuantificare a criteriilor specificaţiei tehnice, punctaj penalizare  neîndeplinire  
condiţii 

Pentru a aprecia din punct de vedere tehnic ofertele se va proceda astfel: 

• Furnizorii vor solicita derogări de la prezenta specificaţie tehnică. Derogările vor 
acoperi cazurile în care nu sunt îndeplinite cerinţele Specificaţiei ca de exemplu:   

o produsul nu prezintă facilitatea solicitată de Specificaţie 

o produsul nu îndeplineşte una din cerinţele Specificaţiei 

o unul din testele solicitate nu a fost efectuat 

o rezultatele testelor nu au fost în conformitate cu Specificaţia 

• criteriile notate cu D sunt descalificatorii.  

• penalizarea minimă este 0 

• însumând punctele de penalizare acumulate în urma acordării derogărilor, va rezulta o 
penalizare totală. 

• în urma analizării derogărilor solicitate de furnizorii de echipamente va fi stabilită 
penalizarea maximă în urma însumării punctelor de penalizare pentru fiecare ofertă în 
parte 

• punctajul acordat ofertei va fi un număr între 0 si 100: 0 pentru penalizarea maximă şi 
100 pentru nici un punct de penalizare obţinut prin interpolare liniară a rezultatelor. 
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Nr.crt paragraf punctaj 

1 1.2.1. D 

2 1.3.2. D 

3 1.3.4. 10 

4 1.3.5. 50 

5 2.1.2. D 

6 2.1.3. D 

7 2.1.4. D 

8 2.2. D 

9 3.1. D 

10 3.2.a. 50 

11 3.2.b. D 

12 3.2.c. D 

13 3.2.d. D 

14 4.1. D 

15 4.1.1. D 

16 4.1.2. D 

17 4.2. D 

18 5.1. D 

19 5.2. D 

20 6.1. D 

21 6.2. D 

    

22 

6.3. D 

23 6.4. D 

24 7. D 

25 8. D 

26 9. D 

27 10. D 

28 10.1. D 
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29 11. D 

30 12.1 D 

31 12.2. D 

32 12.3. D 

33 13. D 

34 14. D 

35 15. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

FORMULAR  DE DATE TEHNICE SPECIFICE 
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Transformatoare de curent de.........A pentru instalaţiile de ……….. kV 

 

PRODUCĂTOR 

TIP TRANSFORMATOR 

 STANDARD        SR IEC 60044-2:2003/A2:2003  şi Specificaţia tehnică  

Nr. 

crt. 

Caracteristica tehnică u.m. cerute oferite 

1 2 3 4 5 

1.Condiţii de serviciu 

1.1 Locul de montaj  Interior

/ 

exterior 

 

1.2 Temperatura ambiantă minimă ° C       -25  

1.3 Umiditatea relativa la 20 ° C % 95  

1.4 Acceleraţia seismică , la nivelul solului,maxim  

-acceleraţia orizontală 

-acceleraţia verticală 

 

g 

g 

 

0,3 

0,2 

 

1.5 Presiunea atmosferică mmHg 760±30  

1.6 Atmosferă cu posibilităţi de formare a condensului  Da  

2.Caracteristici tehnice principale 

2.1 Tensiunea maximă a reţelei (Um) kV   

2.2 Tensiune nominală a înfăşurării primare (Un) kV   

2.3 Frecvenţa nominală Hz 50  

2.4 Modul de tratare al neutrului reţelei: 

-compensat prin bobina de stingere 

-legat la pământ prin rezistenţă 

  

Da 

Da 

 

2.5 Numărul înfăşurărilor secundare  1/2  

2.6 Clasa de exactitate ( erorile conform SR IEC 60044-

2:2003/A2:2003 ) 
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 a) prima înfasurare (măsură şi protecţie) la  

cos ϕ=0.8 

 0,5  

 b) a II-a înfăşurare (protecţie).Erorile conform SR 

IEC 60044-2:2003/A2:2003   

 3P  

2.7 Factor de tensiune nominal    

 -durata nelimitată la sarcină nominală  1,2  

 -durata 8h, la sarcină nominală  1,9  

2.8 Curentul de scurtcircuit în secundar (determinare) A Da  

2.9 Curentul de mers în gol (măsurare) A Da  

2.10 Tensiunea nominală de ţinere la impuls de 

tensiune de traznet (1,2/50 µs): 

   

 -unda plină kVvarf 125  

 -unda taiată kVvarf 125  

2.11 Tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată cu 

tensiune indusă, în înfăşurarea primară 

      kVef 50  

2.12 Tensiune nominală de ţinere de scurtă durată cu 

tensiune de frecvenţă industrială între fiecare 

înfăşurare secundară şi celelalte înfăşurări legate la 

masă 

      kVef         3 2.15 

2.13 Verificarea comportării la atmosferă umedă şi 

condens 

 Da 2.16 

2.14 Nivelul maxim al descărcărilor parţiale    2.17 

a) la 1.2Um      - în cazul transformatoarelor cu izolaţie 
în răşină. 

        pC           50  

b) la 1.2Um 3   - în cazul transformatoarelor cu  

izolaţie în    răşină. 

         pC            

20 

 

2.15 Nivel maxim al perturbaţiilor radio (la 1,1 Um/ 3 ) µV 2500 2.18 

2.16 Rezistenţa de izolaţie la 20°C 

   -izolaţia între înfăşurarea primară şi înfăşurările 

secundare legate la masă 

   -izolaţia fiecarei înfăşurări secundare faţă de celalalte 

înfăşurări scurtcircuitate şi legate la masă. 

 

MΩ 

 

MΩ 

 

5000 

 

1000 
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2.17 Factorul de pierderi dielectrice(tg δ) între 

înfăşurarea principală şi înfăşurările secundare, 

măsurată la 20°C (măsurarea cu tensiune de 2.5kV) 

% 0.5  

2.18 Rezistenţele ohmice ale înfăşurărilor Ω Cât 

rezultă 

 

2.19 Condiţii de mentenanţă 

 Durata normală de funcționare conform HG 2139 / 

30.11.2004. cod de clasificare 2.1.16.5 

ani Min.15  

Disponibilitate % 99.95  

Media timpului de bună funcţionare ore 262.80

0 

 

3.Cerinţe constructive 

3.1 Tip constructiv  inducti

v 

 

3.2 Izolaţie internă      -

răşina 

 

3.3. Izolaţie externă   -răşina 
 -
portela
n 
 -
compoz
it  

 

3.4 Materialul bornei de înalta tensiune  cupru   

3.5 Tipul bornei pentru conectarea conductorului 

primar 

mm M8,M1

0. 

 

3.6 Livrare cleme terminale  Da  

3.7 Tractiunea maximă admisibilă la borna de înaltă 

tensiune (pe toate direcţiile)  

N 1000  

3.8 Cutia terminală  Da  

3.9 Grad de protecţie a cutiei terminale  IP 31  

3.10 Presetupe pentru etanşare cabluri  Da  

3.11 Borna şi clema racord la pământ cf. IEC 

694 

  

3.12 Protecţie anticorozivă a părţilor metalice  Da  
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4.1 Încercări individuale- verificarea marcării bornelor şi 
polarităţii. 

 Da  

4.2. Încercări de tip 

a) încercarea la impuls de tensiune de trăznet 

b) încercarea cu tensiune de  frecvenţă industrială; 

c) încercarea la încălzire de lunga durată; 

d) determinarea curentului de mers în gol; 

e) determinarea curentului de scurtcircuit; 

f) încercarea la încălzire corespunzatoare factorului 

de tensiune şi durata normată; 

g) verificarea rezistenţelor ohmice şi marcarea 

bornelor; 

h) încercări referitoare la clasa de exactitate  

i) încercari la solicitari seismice; 

j) verificarea tracţiunii în borne. 

k) verificarea comportării la atmosfera umedă şi sub 

condens; 

l) verificarea rezervei de izolaţie 

  

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

 

Da 

 

4.3. Numele laboratorului de testare acreditat.  

5.Conditii de livrare, ambalare, transport si depozitare 

5.1. Condiţii de ambalare   

Da 

Da 

 

a) numărul transformatoarelor/colet 

b) greutatea totală a unui colet 

3.13 Gabarit greutate , valori maxime 

a) lungime x laţime mmxm

m 

300x20

0 

 

b) Greutate netă kg 35  

c) Inălţimea  mm 300  

4.Încercări 
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5.2. Condiţii de transport şi depozitare 

-poziţie verticală; 

-prevederea de marcare pentru atestarea 

corectitudinii transportului. 

 

Da 

Da 

5.3. Numărul de zile estimat  pentru montaj şi punerea în 

funcţiune set tripolar 

6.Documentaţii tehnice ce vor fi livrate odată cu produsul 

6.1  Rapoartele de încercări şi certificatele de calitate.  Da 

Da 

Da 

 

Da 

Da 

 

Da 

Da 

 

6.2  Instrucţiuni de montare şi încercări la punere în 

funcţiune 

6.3 Lista lucrărilor de mentenanţă, periodicitatea lor, 

scule şi dispozitive specializate recomandate 

6.4 Lista pieselor de schimb şi furnizorii acestora  

6.5 Desen de ansamblu, file de prospect şi lista 

caracteristicilor tehnice complete 

6.6 Certificat de conformitate (certificat de calitate) 

6.7 Certificat de garanţie şi data de la care începe să 

curgă timpul  

7. Marcare 

7.1  Marcarea bornelor şi plăcuţei indicatoare             SR IEC 60044-2:2003/A2:2003   

7.2 Pe capacul interior al cutiei de borne va fi inscripţionată 

schema electrică de principiu a transformatorului de 

tensiune cu indicarea marcării bornelor secundare. 

   

7.3. Fiecare bornă secundară şi borna de nul a 

transformatorului va avea marcat în dreptul ei simbolul din 

schema de pe capacul cutiei de borne. 

   

8.Alte facilităţi oferite 

     

     

     

     

     

                                                                         Semnătura Ofertantului............................. 
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ANEXA 3 

LISTA  DEVIAŢIILOR DE LA SPECIFICAŢIA TEHNICĂ   PENTRU  TRANSFORMATOARELE DE CURENT DE ……….. 

A 

În cazul în care în ofertă există abateri de la Specificaţia Tehnică, de la condiţiile de  
ofertare şi de la cerinţele generale ale contractului, Ofertantul va face un tabel cu aceste 
abateri şi va semna sub el. 

Nr. 

crt. 

Denumirea Stipularea din 

specificaţie 

Abatere Observaţii 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Semnătura Ofertantului……………… 
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 ANEXA 4 

LISTA TRANSFORMATOARELOR DE CURENT DE ………A LA.........kV,  SIMILARE  ÎN  FUNCŢIUNE  CARE  AU 

FOST  LIVRATE PÎNA ACUM DE OFERTANT. 

Tipurile şi caracteristicile 

transformatoarelor de ……….. A 

la............kV 

Cumpărător Anul livrării 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                 

 

 

 

                                                                 Semnătura Ofertantului…………………… 

 

 



 

23 
 

 ANEXA 5 

LISTA ACCESORIILOR  FURNIZATE PENTRU TRANSFORMATOR DE CURENT DE.........A PENTRU 

INSTALAŢIILE DE………. KV 

N
r. 
cr
t. 

Denumirea Numele 
furnizorului 

Nr. de 
bucăţi 

Preţ 
unit
ar 

Preţ 
total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

            Semnătura Ofertantului…………………… 
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ANEXA 6 

LISTA UTILAJELOR ŞI DIPOZITIVELOR NECESARE  PENTRU FUNCŢIONARE  ŞI   MENTENANŢA 

TRANSFORMATORULUI  DE CURENT DE ……A LA......... kV 

Ofertantul va specifica în tabel lista sculelor şi dispozitivelor furnizate pentru funcţionarea 
şi mentenanţa echipamentului livrat în concordanţă cu această Specificaţie Tehnică. Se va 
specifica separat preţul total al acestora. 

N
r. 
cr
t. 

Denumirea Numele furnizorului Nr. de 
bucăţi 

Preţ 
unitar 

Preţ 
total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

                                                                     

 

  Semnătura Ofertantului…………………… 
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ANEXA 7 

RAPOARTE DE ÎNCERCARE 

Notă: Din rapoartele de încercare trebuie să rezulte: 

− Laboratorul autorizat care a emis raportul; 

− Standardul/norma metrologică aplicată pentru teste; 

− Rezultatul testelor cu menţiunea “Admis” sau “Respins”. 

 


