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1. CERINTE TEHNICE GENERALE 
1.1. Scop 
Aceasta specificaţie se refera la procurarea unei: 
Baterii de condensatoare pentru instalaţiile de 20 kV  
1.2. Standarde de referinţă 
In conformitate cu aceasta specificaţie, Bateriile de condensatoare pentru instalaţiile de 20 kV  

trebuie să îndeplinească cerinţele specificate în următoarele standarde, dacă nu este precizat altfel în 
Specificaţia Tehnică: 

SR EN 60871-1:2006- Condensatoare şunt destinate a fi instalate în reţelele de curent 
alternativ cu tensiunea nominală peste 1 kV. Generalităţi. Caracteristici funcţionale, 
încercări şi valori funcţionale. Reguli de securitate. Ghid de instalare şi exploatare  

 
 Dacă bateria de condensatoare îndeplineşte cerinţele altor standarde autorizate Furnizorul va 

justifica clar în oferta sa diferenţele între standardele adoptate si cele de referinţă. Oferta trebuie să 
fie însoţită de o copie în limba engleza a respectivului standard adoptat. 
 

1.3. Condiţii de funcţionare şi de mediu 
Reţeaua funcţionează cu : 
- neutrul compensat prin bobina  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.   

 
1.4. Condiţii minime de severitate impuse de normele de protecţia muncii: 
 - marca CS pentru echipamente autohtone; 
 - marca CE pentru echipamente din import. 
 
2. ÎNCERCĂRI 
Echipamentul  va fi asamblat şi testat la fabrică. Toate aceste teste trebuie făcute în 

concordanţă  SR EN 60871-1:2006, dacă nu este specificat altfel în Specificaţia Tehnică. 
Încercările vor fi efectuat de un laborator acreditat. 
Încercările menţionate în acest paragraf sunt formate din următoarele categorii: 

- încercări de tip  
- încercări de serie 
- încercări speciale 

După condensatoarele au fost supuse la încercările de tip trebuie supuse la toate încercările de 
serie. Încercări de serie se efectuează la fiecare condensator în parte. 
 

2.1. Metode de încercare 
Toate încercările din fabrica (încercări individuale şi de tip) vor fi executate în concordanţă cu 

SR EN 60871-1:2006 
 
3.CONDIŢIILE DE ACCEPTARE RECEPŢIE 
 
3.1.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. 
În cazul când se prevede recepţia la furnizor, aceasta trebuie să fie combinată cu instruirea 

personalului. 
Încercările de recepţie vor fi efectuate în prezenta a 1-3 (după caz) reprezentanţi ai 

Cumpărătorului, durata şi condiţiile de suportare a cheltuielilor fiind prevăzute în contract. 
Ofertantul trebuie să anunţe data încercărilor cu cel puţin 30 de zile în avans. 
Dacă o anumită încercare nu poate fi executată în laboratoarele (acreditate) ale fabricii, un alt 

laborator acreditat va fi stabilit de comun acord. Aceasta chestiune va fi specificată in ofertă . 



 

 
3 

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 echipamentul corespunde cerinţelor din specificaţie. 
 

3.2. Recepţia la cumpărător 
Recepţia la cumpărător se face de către personal calificat pe baza documentelor însoţitoare 

(copie de protocoalele încercărilor de tip, protocoalele încercărilor individuale, declaraţia de 
conformitate, cartea tehnică ) şi a stării fizice a echipamentului. 

Orice lipsa din furnitura, deteriorări constatate vor fi reclamate de urgenţă producătorului. 
a Bateria de condensatoare  complet montată pentru exploatare trebuie supusă la probe de 

punere în funcţiune în scopul verificării menţinerii performantelor în timpul transportului, depozitării 
şi montării; aceste încercări vor consta în repetarea parţială sau totală a încercărilor individuale care 
s-au efectuat în fabrică. 

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

4.ETICHETARE, AMBALARE ŞI TRANSPORT 
 
Etichetele de informare de pe condensator / bateria de condensatoare  trebuie sa fie scrise în 

limba română într-un mod clar şi concis . 
Etichetele descriptive trebuie să fie din materiale care să nu provoace ştergerea literelor. 

Toate plăcuţele trebuie făcute din material rezistent la agenţii atmosferici. 
Bateria de condensatoare care urmează să fie livrată în conformitate cu aceasta  specificaţie 

Tehnică va fi pregătită pentru livrare şi va fi ambalată astfel încât să fie mânuită uşor şi să se 
împiedice orice deteriorare în timpul transportului până la Cumpărător. 

Pe ambalaj se vor specifica numărul de bucăţi şi se vor marca semnele care atenţionează 
referitor la poziţia de manipulare si transport. 

În ambalaj se vor prevedea sensuri care să ateste ca transformatoarele au fost transportate 
corespunzător. Produsele vor fi transportate pe teritoriul României până la locul de instalare sau 
depozitare cu trenul, maşina sau alte mijloace de transport, prin grija furnizorului. 

 
5. PIESE DE SCHIMB, ACCESORII 
Ofertantul trebuie să stabilească separat preţul pentru eventualele piese de schimb sau 

accesorii necesare pentru condensatorul / bateria de condensatoare menţionată in aceasta specificaţie 
tehnică.  

 
6.DOTĂRI ŞI PREGĂTIRI PENTRU INSTALARE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI 

MENTENANŢĂ  
Ofertantul va prezenta separat în oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate în vederea 

instalării iniţiale şi mentenanţei ulterioare a condensatorului / bateriei de condensatoare 
Ofertantul va menţiona de asemenea instalaţiile recomandate de el pentru monitorizarea on şi 

off-line a funcţionarii bateriei de condensatoare. 

Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului şi de activităţi post garanţie precizând 
costurile şi condiţiile de asigurare a acestor servicii. 
 

7.CONTROLUL INSTALĂRII, ÎNCERCĂRII ŞI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE 
Ofertantul va preciza activităţile pentru controlul înainte, după montare şi la punerea în 

funcţiune.  
 

8. DESENE ŞI INFORMAŢII ÎN OFERTĂ. 
 Fiecare ofertant trebuie să trimită documentaţia tehnică în limba romana şi engleză, în două 

copii ataşate ofertei în vederea realizării studiului preliminar. 
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Documentaţia tehnică trebuie să ofere următoarele detalii: 
a - Foaia de date tehnice (anexa 1); 
b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea neta a condensatorului / baterie de 

condensatoare şi greutatea sa de expediere; 
c - Vedere în secţiune care să prezinte detaliile configuraţiei generale şi dispunerea 
elementelor de racord; 
d - Rapoartele încercărilor de tip; 
e - Mărimea coletului principal care se expediază şi poziţia sa de transport; 
f - Lista încercărilor dintre cele precizate în paragraful 4 al acestei Specificaţii Tehnice, pe 

care Furnizorul nu le poate efectua în fabrica sa şi sugestii pentru soluţii alternative; 
g - Prescripţii de transport; 
j - Lista probelor de punere în funcţiune; 
k - O documentaţie tehnică tipică cu instrucţiunile de funcţionare şi de mentenanţa pentru 
condensator / baterie de condensatoare similar livrată de Furnizor. 

  
9. CARTEA CU INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE ŞI DE MENTENANŢĂ 
Odată cu primul lot de condensatoare /baterie de condensatoare livrată, Cumpărătorul trebuie 

să primească trei copii în limba română a documentaţiei tehnice conţinând toate instrucţiunile 
referitoare la acest echipament  şi accesoriile privind, montarea şi demontarea respectiv, funcţionarea 
şi mentenanţa.  

Aceasta documentaţie trebuie să conţină cel puţin: 
a - Descrierea condensatorului / bateriei de condensatoare ; 
b - Rapoartele de încercare cu încercările de tip şi încercările individuale ale fiecărui 

condensator, in parte;  
c - Foaia de date tehnice specifice. 
d - Lista instrumentelor şi echipamentelor de control, protecţie şi măsură (indicând 
producătorul, modelul şi tipul lor);  
e - Detalii constructive ale condensatorului / bateriei de condensatoare; 
f - Proceduri de instalare, funcţionare, mentenanţă, reparaţii, etc. 
 
10. 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 condensatorul în înţelegere cu Cumpărătorul. În caz că el refuză 
să facă acest lucru, Cumpărătorul are dreptul să ceara despăgubiri. 

 
11.REFERINŢE 
Ofertantul va prezenta lista de referinţe privind bateriile de condensatoare identice sau 

similare cu cea cerută prin această Specificaţie Tehnică şi care au fost livrate de el in ultimii 3 ani. 
 
12.DOCUMENTE ANEXATE 
Anexa 1      - Fişa tehnică 
Anexa 2      - Lista deviaţiilor de la specificaţia tehnică pentru baterie de condensatoare de 20 

kV   
Anexa 3      - Lista bateriilor de condensatoare similare în funcţiune, care au fost livrate până 

acum de către Ofertant  
Anexa 4      - Lista accesoriilor livrate pentru baterie de condensatoare pentru instalaţiile de 

20 kV   
Anexa 5      - Lista utilajelor si dispozitivelor necesare pentru funcţionarea şi mentenanţa 

bateriei de condensatoare pentru instalaţiile de 20 kV  
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ANEXA 1.          FIŞA TEHNICĂ  
Baterie de condensatoare de 20 kV   
 

FABRICANT 
TIP 
STANDARD                   SR EN 60871-1:2006 şi Specificaţia tehnică 

Nr. 
crt. 

Caracteristica tehnica u.m. cerute oferite 

1. Condiţii climatice şi de mediu 
1 2 3 4 5 

1.1. Locul de montaj  Exterior  
1.2. Temperatura ambianta °C   

                                   - maximă  +40 o C  
                                   - minimă  -30 o C  

1.3. Umiditatea relativa maxima  la 40 °°C % 85  
1.4. Altitudinea maxima m 1000  
1.5 Acceleraţia seismica la nivelul solului maxima m/s2 2  
1.6 Nivelul de poluare al mediului - II (mediu)  

2. Date tehnice pentru reţeaua electrică 
2.1. Tensiunea nominală kV 20  
2.2. Tensiunea maxima de serviciu kV 24  
2.3.  Curent de rupere kA 25  
2.4. Stabilitate termică la 1s kAef 25  
2.5.  Stabilitate dinamică  kAmax 63  
2.6. Frecvenţă nominală Hz 50  
2.7. Nivel de izolaţie    

- tensiunea de ţinere la 50 Hz, 1 min. kVef 50  
- tensiunea de ţinere la unda de impuls 1.2/50 µs kVmax 125  

2.8. Curentul de scurtcircuit max. La barele de 20 kV 
ale staţiei 

kA 25  

2.9. Puterea bateriei MVar *  
3. Date tehnice condensatoare 

3.1. Tip condensator 
 

- 
 

Monofazat, 
fără siguranţe 

incluse, 
impregnant 

netoxic, 
biodegradabil 

 

3.2. Tip dielectric - Da  
3.3. Tensiunea nominală kV 12  
3.4. Tensiunea maximă de lucru timp îndelungat kV ≤ 1,1 Un  
3.5. Puterea nominală kVAr 200  
3.6. Curent maxim de lucru timp îndelungat A ≤ 1,3 In  
3.7. Curent maxim posibil A ≤ 1,43 In  
3.8. Toleranţe admisibile pentru capacitate % 0 ÷10  
3.9. Pierderi active W/kVar max. 0,2  

3.10. Nivel de izolaţie    
- tensiunea de ţinere la 50 Hz, 1 min. , între 
bornele legate în scc. şi cuvă 

kVef 28  

- tensiunea de ţinere la unda de impuls 1.2/50 µs, 
între bornele legate în scc. şi cuvă 

kVmax 75  
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3.11. Tensiunea de încercare kVef 28  
3.12. Grad de protecţie pentru cuvă - IP64  
3.13. Grad de protecţie pentru borne - IP00  
3.14. Dimensiuni de gabarit pentru element mm *  

4. Date tehnice baterie condensatoare 
4.1. Tip  - Trifazată, 

automatizată, 
una sau mai 
multe trepte 
de putere, 
montaj în 
exterior 

 

4.2. Schema de conectare - Conexiune 
dublă stea, 

câte un 
condensator 

pe fază şi 
neutrul izolat 

faţă de 
pământ  

 

4.3. Puterea nominală kVar *  
4.4. Număr de trepte buc *  
4.5. Regalare automată - Da  

5. Condiţii de mentenanţă şi fiabilitate 
5.1. Intervalul între două verificări consecutive ani Da  
5.2.  Durata normală de funcționare conform HG 

2139/30.11.2004, codul de clasificare 2.1.16.3.3.  
 

ani Min 12  

6. Alte condiţii 
6.1. Condiţii de livrare - cf. CEI-694  
6.2. Condiţii de ambalare - cf. CEI-694  
6.3. Condiţii de transport - cf. CEI-694  
6.4. Lista cu piese de schimb şi scule special 

recomandate 
- Da  

6.5. Lista încercărilor de tip, individuale şi de pe 
şantier 

- Da  

6.6. Certificate de probe şi teste - Da  
6.7. Cartea tehnică cu specificarea condiţiilor de 

montaj, punere în funcţiune şi exploatare 
- Da  

* conform cerinţelor ulterioare 
 
     Semnătura Ofertantului.............................  
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ANEXA 2. 
LISTA  DEVIATIILOR DE LA SPECIFICAŢIA TEHNICĂ  

                            PENTRU BATERIE DE CONDENSATOARE DE 20 kV   
 

În caz că în ofertă există abateri de la Specificaţia Tehnică , 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 

Abaterea oferită Observaţii 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Semnătura Ofertantului……………… 
  

        
ANEXA 3 

LISTA BATERIE DE CONDENSATOARE DE 20 kV  SIMILARE ÎN  
FUNCŢIUNE CARE AU FOST LIVRATE PÂNĂ ACUM DE OFERTANT, 

 
Denumirea şi descrierea echipamentului Cumpărător Anul livrării 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Semnătura Ofertantului ................................... 
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 ANEXA 4  
                    LISTA ACCESORIILOR  LIVRATE PENTRU BATERIE DE  

CONDENSATOARE DE 20 kV   
Nr. 
crt. 

Denumirea Numele 
furnizorului 

Nr. de 
bucăţi 

Pret 
unitar 

Pret 
total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Semnătura Ofertantului………………… 
 

 
ANEXA 5 

LISTA UTILAJELOR SI DIPOZITIVELOR NECESARE PENTRU 
FUNCTIONAREA SI MENTENANTA BATERIE DE CONDENSATOARE DE 20 
kV   

 
Ofertantul va specifica în tabel lista sculelor şi dispozitivelor furnizate pentru funcţionarea şi 

mentenanţa echipamentului livrat in concordanta cu aceasta Specificaţie Tehnică. Se va specifica 
separat preţul total al acestora. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Numele furnizorului Nr. de 
bucăţi 

Preţ 
unitar 

Preţul 
total 

      
      
      
      
      
      

 
Semnătura Ofertantului……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


