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             [Formular pierderi] 

 

Caracteristicile elementelor de reţea amplasate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare 

patrimonială a instalaţiei de racordare  

ATR________/_________/POD_______________________ 

 
 Acest formular este piesa componenta a documetaţiei de recepţie a instalaţiei de racordare, 

realizată în baza contractului de execuţie nr. ________/_________ încheiat între S.C. FDEE Electrica 

Distribuţie Transilvania Nord S.A. prin SDEE ______________ şi S.C. __________________, numit în 

continuare constructor. 

 Caracteristicile tehnice se completează de către constructor, în baza documentelor primare 

însoţitoare ale echipamentelor montate. Documentele primare (buletine de încercări, etc.) vor fi anexate 

prezentei. Se va completa câte un formular pentru fiecare instalaţie de racordare. 
 
Tabel 1  „TRAFO” 

Parametrii / operatori Tip pierderi 
UM / 

simbol 

Identificat

or 

conform 

schemei 

electrice 

anexate 

Numar /  

data document 

primar 

T1 T2 

1 
Semn pierdere 
“+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială 

”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare patrimonială 
+/-   Conform ATR 

2 Regim de functionare conform schemei normale  
sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) 

B/RC/
RR   

Conform 
convenţie 
exploatare 

3 
Compensarea pierderilor de energie 
reactiva inductiva 
(conform Ordin ANRE 24/2006, art. 30) 

Const. ∆Erc Da/Nu   
Conform 
declaraţie 

consumator 

4 
Procent repartizare  pierderi, doar in cazul 
b) Cap 2. 

Const. ∆Eac, ∆Erc %   
Conform 
declaraţie 

consumator 
(nota 1) 

5 Puterea nominala, Sn 
Const.
Var. 

∆Erc 

∆Eav, ∆Erv, ∆Pv 
kVA   (nota 5) 

6 Pierderile de mers în gol, P0 Const. ∆Eac, ∆Pc kW   (nota 5) 

7 Pierderile în scurtcircuit, Psc Var. ∆Eav kW   (nota 5) 

8 Curentul de mers în gol, i0 Const. ∆Erc %   (nota 5) 

9 Tensiunea de scurtcircuit, usc Var. ∆Erv %   (nota 5) 

Nota:  
1. Pentru cazul b) Cap 2, se recomanda repartizarea pierderilor constante in transformator proportional cu puterea aprobata in ATR. 
2. Pierderile variabile se impart intre mai multi utilizatori in functie de consumul fiecarui utilizator in parte. 

 

Tabel 2 “LEA” trifazată 

Parametrii / operatori Tip pierderi 
UM / 

simbol 

Identificator 

conform schemei 

electrice anexate 
Numar /  

data 

document 

primar Lindividuala 
Lcomuna 

pentru 

cazul b) 

1 
Semn pierdere 
“+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială 

”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare patrimonială 
+/- 

 
 Conform ATR 

2 Regim de functionare conform schemei normale  
sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) 

B/RC/RR 
  Conform 

convenţie 
exploatare 

3 Tensiunea nominală a instalatiei de utilizare Var. ∆Eav, ∆Erv, ∆P  kV   Conform ATR 
4 Secţiunea  mm2   (nota 6) 

5 Material (OL-AL, Al, izolat / neizolat) -   (nota 6) 

6 Lungimea liniei în porţiunea considerată, l Var. ∆Eav, ∆Erv Km   (nota 5) 

7 Rezistenţa ohmică specifică a cond., r0 Var. ∆Eav Ω/km   (nota 5) 

8 Reactanţa specifică a liniei, x0 Var. ∆Erv Ω/km   (nota 5) 

 



 

 

Tabel 3 „LES” trifazată 

Parametrii / operatori Tip pierderi 
UM / 

simbol 

Identificator 

conform schemei 

electrice anexate 
Numar /  

data 

document 

primar Lindividuala 
Lcomuna 

pentru 

cazul b) 

1 

Semn pierdere 
“+”punct de măsurare amplasat în aval faţă de punctul de delimitare patrimonială 

”-“ punct de măsurare amplasat în amonte faţă de punctul de delimitare 

patrimonială 
+/- 

 
 Conform 

ATR 

2 Regim de functionare conform schemei normale  
sub tensiune şi în sarcină (B)/ sub tensiune în gol (RC) / în rezervă (RR) 

B/RC/RR 
  Conform 

convenţie 
exploatare 

3 
Procent repartizare pierderi, 
energie reactiva generata, doar in 
cazul b) Cap 2  

Const. 
∆Eac, ∆Erc 

∆Pc 
%   

Conform 
declaraţie 

consumator 

4 Tensiunea nominală a liniei, Un 
Const. 
Var. 

∆Erc 

∆Eav, ∆Erv , ∆Pv 
kV   Conform 

ATR 

5 Secţiunea mm2   (nota 6) 

6 Material (Cu, Al) / tip izolaţie -   (nota 6) 

7 
Lungimea liniei în porţiunea 
considerată, l 

Const. 
Var. 

∆Eac, ∆Pc 
∆Eav, ∆Erv 

km 

  Conform 
proces 
verbal 
lucrări 

ascunse 

8 
Rezistenţa ohmică specifică a 
conductoarelor, r0 

Var. ∆Eav Ω/km 
  (nota 5) 

9 Reactanţa specifică a liniei, x0 Var. ∆Erv Ω/km   (nota 5) 

10 
Capacitatea specifică a cablurilor, 
c0 

Const. ∆Erc µF/km 
  (nota 5) 

11 Pierderi specifice în dielectric, ∆Pd Const. ∆Eac, ∆Pc kW/km   (nota 5) 

Nota (LEA, LES): 
3. Pentru cazul b) Cap 2, se recomanda repartizarea pierderilor constante respectiv a energiei reactive generate, proportional cu 

numarul de utilizatori pe calea de curent comuna. 
4. Pierderile variabile se impart intre mai multi utilizatori in functie de consumul fiecarui utilizator in parte. 

 
Tabel 4 „Tip activitate utilizator” 

Activitate cu un schimb de 8 ore   
Activitate în două schimburi de câte 8 ore   
Activitate în trei schimburi de câte 8 ore   
Activitate cu un schimb de 10 ore   
Activitate cu un schimb de 12 ore   
Activitate în două schimburi de câte 12 ore   

Nota: 
 Datele sunt necesare atunci cand grupul de masurare nu este prevazut cu contor cu inregistrare orara sau in cazul in care este 
necesar recalculul datorat defectarii grupului de masurare. 

 
Prin semnarea acestui document utilizatorul ia cunoştinţă de caracteristicile elementelor de reţea 

amplasate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare a instalaţiei de racordare şi acceptă faptul că 
acestea vor sta la baza calculului de pierderi pe elementele de reţea amplasate între punctul de măsurare şi cel de 
delimitare patrimonială. Daca proprietarul echipamentelor care separa punctul de delimitare de cel de masurare, 
aduce schimbari de natura sa modifice valoarea parametrilor de calcul, cade in sarcina acestuia informarea partilor 
interesate. 

 
Constructor Utilizator Şef Centru Exploatare 

SC ................................... ..................................... ..................................... 
   

Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila 
Nota: 
5. Parametrii tehnici trebuie să fie cât mai actuali şi se iau din buletine de fabrică, din cataloage de produs si se compara ca ordin de marime 

cu datele din tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, sau din ultimul buletin PRAM (vezi Ordinul 
ANRE 24/2006/art 12 lit. B). 

6. În tabelele LEA, LES în cazul în care se cunosc doar caracteristicile de la poziţiile 4,5 respectiv 5,6 parametrii electrici corespunzători (r0, x0, 
c0, ∆Pd ) vor fi estimaţi în baza nomenclatoarelor (cataloagelor) de producător din baza de date a operatorului de reţea. În cazul în care se 
completează toate poziţiile din tabela LEA, LES, poziţiile amintite vor avea caracter informativ, calculul pierderilor se va face în baza valorilor 
parametrilor specifici. 

7. Formulele de calcul a pierderilor sunt conforme cu prevederile din Ordinul ANRE 24/2006. 


