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CONDIŢII TEHNICE PENTRU GENERATOARE MONTATE IN 
INSTALATIILE PROSUMATORULUI 

 

 
  

1. Metode de anti-insularizare folosite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodele de anti-insularizare vor fi precizate în ATR în conformitate cu cerinţele 
documentaţiei de referinţă. 
 

2. Valori de reglaj ale protecţiei de interfaţă la prosumatori (Ord. ANRE nr. 
132/2020) 

 
Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă 

aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice    
    

 Funcţia de protecţie Valoare 
Temporizare 

(s) 
 Funcţia de protecţie de tensiune treapta I 1.15 Un 0.5 
 Funcţia de protecţie de tensiune treapta II 0.85 Un 3.2 
 Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I 52 Hz 0.5 
 Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II 47.5 Hz 0.5 

METODE DE ANTI-
INSULARIZARE FOLOSITE 

Metode bazate pe 
comunicaţie la 
distanţă: 
- Integrare în 
SCADA 

Metode pasive:  
- Max./Min. U; 
- Max./Min. f; 
- Df/dt 

Metode active:  
- Salt de frecventa; 
- Variaţie fazor de 
tensiune; 
- Variaţia brusca a 
curentului 
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 Funcţia de protecţie de maximă tensiune 
(valoarea mediată la 10 minute)* 

1.1 Un 603 s** 

 
   * Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator 
(invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe 
unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată < 30 kVA.   
   ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, 
respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s."   
 

3. Schema de principiu utilizată la conectarea prosumatorilor 

 
Unităţi generatoare racordate le reţeaua operatorului de distribuţie (schemă de principiu a 

echipamentelor de comutaţie/întreruptoare)   
 

4. Condiţii tehnice pentru stabilitatea în frecvenţă 
 
 Modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatorului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte stabilitatea de frecvenţă: 
 a) modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la reţea 
şi să funcţioneze în domeniile de frecvenţă şi perioadele de timp prevăzute în tabelul 1P; 
 b) modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la reţea 
şi să funcţioneze la viteze de variaţie a frecvenţei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 
ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms şi de 1,25 Hz/s pentru un interval de 
timp de 2.000 ms, în funcţie de tipul de tehnologie şi de puterea de scurtcircuit a sistemului 
în punctul de racordare. Reglajele protecţiilor din punctul de racordare trebuie să permită 
funcţionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de variaţie a 
frecvenţei; 
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 c) Valoarea vitezei de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care modulul 
generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la reţea se aleg dintre 
valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informaţiilor solicitate de către ORR 
producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului, şi se precizează în ATR. ORR 
transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp 
corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator (invertor)/generator sincron 
aparţinând prosumatorilor racordaţi la reţelele electrice de distribuţie. 
 

Durata minimă în care un modul generator trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să 
funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală 

 
Domeniul de frecvenţe Durata de funcţionare 
47,5 Hz - 48,5 Hz Minimum 30 de minute 
48,5 Hz - 49 Hz Minimum 30 de minute 
49 Hz - 51 Hz Nelimitat 
51,0 Hz - 51,5 Hz 30 de minute 

 
 
 Operatorul de distribuție consideră corespunzătoare generatoarele pentru 
care sunt prezentate documente de certificare de tip după cum urmează:  

1. TEST REPORT emis de o firmă de certificare recunoscută pe plan european 
în conformitate cu standardele EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019, EN 
50438:2013,  după caz; 

2. Certificate de conformitate (Certificate of compliance) cu standardele 
citate, emise de firme de firme recunoscute pe plan european pentru tipul de 
generator pentru care a fost transmis Test report;  

3. Test report pentru verificarea protecţiei de tip ROCOF; 
4. Declaraţia de conformitate a producătorului privind respectarea 

nivelurilor de stabilitate în frecvenţă în conformitate cu Ord. 228/2018, respectiv, 
Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de stabilire a unui 
cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare 
(RfG) şi documentele derivate sau compatibile cu acest regulament. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


