
titlul cărții și subtitlu 

1

Ing. Constantin-Sorin ORBOIU 

CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA ŞI OPTIMIZAREA 
CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ  

DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

nume și prenume autor (autori)  
 

 2

Referent ştiinţific: 
Prof. univ. dr. ing. Horia Leonard ANDREI 
(Universitatea „Valahia” din Târgoviște) 

 
 
 

Editura ZVEN  
str. Boerescu Zaharia, nr. 2, R3/3 

130059, Târgovişte, Dâmboviţa 

tel/fax: 0345 401 330; mobil: 0765 464 304 

zven.print@gmail.com  |   www.zven.ro 

 

Editor – Ion Anghel 

 

Tehnoredactare – Constantin‐Sorin ORBOIU 

Coperta – după o idee a autorului 

 
 

 
 

Orboiu, Constantin‐Sorin  
Contribuţii privind analiza şi optimizarea 

consumurilor de energie electrică din instituţiile  
de învăţământ preuniversitar / Ing. Constantin‐Sorin 

ORBOIU. Târgovişte: Editura ZVEN, 2020 
Conţine bibliografie 
ISBN 978‐606‐8955‐78‐0 

 

62 

 
 

 
 

Copyright © 2020 CONSTANTIN‐SORIN ORBOIU. All rights reserved 
 

Acest volum este protejat prin copyright. Reproducerea integrală sau parțială, 
multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, fără permisiunea scrisă  
a deținătorului copyright‐ului reprezintă o încălcare a legislației cu privire  

la protecția proprietății intelectuale și se pedepsesc conform legilor în vigoare. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

titlul cărții și subtitlu 
 

 3

ING. CONSTANTIN-SORIN ORBOIU 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRIBUŢII PRIVIND  
ANALIZA ŞI OPTIMIZAREA 

CONSUMURILOR DE ENERGIE 
ELECTRICĂ DIN INSTITUŢIILE  

DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Târgovişte, 2020 



2 

CUPRINS 

Introducere 5 

1. Parametri de calitate a energiei electrice, standarde naţionale şi internaţionale 6 

1.1. Istoric 6 

1.2. Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 9 

1.3. Limitarea regimului nesimetric şi deformant în reţelele electrice 15 

2. Stadiul actual al instituţiilor de învăţământ preuniversitar la nivel naţional şi

internaţional – consumatori de energie electrică

20 

2.1. Descrierea instituţiilor 20 

2.2. Caracteristici comune legate de consumatorii de energie electrică 26 

2.3. Procent din consumul total de energie al instituţiilor publice din ţară 30 

2.4. Regimul deformant al echipamentelor din reţeaua electrică a unui beneficiar 33 

2.5. Consumatori uzuali din reţeaua electrică a unui beneficiar 35 

3. Monitorizarea şi analiza parametrilor electrici la o instituţie de învăţământ

preunivesitar

38 

3.1. Tipuri de laboratoare 38 

3.2. Prezentarea instalaţiei electrice 39 

3.3. Tipuri de consumatori 43 

3.4. Descrierea aparatului cu care s-au făcut măsurătorile 45 

3.5. Rezultatele măsurătorilor efectuate 48 

3.6. Monitorizarea unor tipuri de consumatori utilizaţi 69 

4. Modelarea caracteristicilor tensiune-curent u(i) pentru o unitate de învăţământ

preuniversitar

79 

4.1. Prezentare algoritmi numerici de modelare a caracteristicilor unui consumator 79 

4.1.1. Modelul polinomial 80 

4.1.2. Modelarea polinomială în MATLAB 82 

4.2. Modelarea polinomială a caracteristicii u(i) pentru o sală de clasă 83 

4.2.1. Modelarea polinomială pentru intervalul 1 85 



 

 
3 

 

4.2.2. Modelarea polinomială pentru intervalul 2 92 

4.2.3. Modelarea polinomială pentru intervalul 3 96 

4.2.4. Modelarea polinomială pentru intervalul 4 100 

4.2.5. Modelarea polinomială pentru intervalul 5 104 

4.2.6. Modelarea polinomială pentru intervalul 6 108 

4.3. Modelarea polinomială a caracteristicii u(i) pentru corpul A al unitaţii de 

învăţământ preuniversitar 

112 

4.3.1. Modelarea polinomială pentru intervalul 1 116 

4.3.2. Modelarea polinomială pentru intervalul 2 120 

4.3.3. Modelarea polinomială pentru intervalul 3 124 

4.3.4. Modelarea polinomială pentru intervalul 4 128 

4.3.5. Modelarea polinomială pentru intervalul 5 132 

4.3.6. Modelarea polinomială pentru intervalul 6 136 

4.3.7. Modelarea polinomială pentru intervalul 7 140 

4.3.8. Modelarea polinomială pentru intervalul 8 144 

4.3.9. Modelarea polinomială pentru intervalul 9 148 

4.3.10. Modelarea polinomială pentru intervalul 10 152 

4.3.11. Modelarea polinomială pentru intervalul 11 156 

4.3.12. Modelarea polinomială pentru intervalul 12 160 

4.3.13. Modelarea polinomială pentru intervalul 13 164 

4.3.14. Modelarea polinomială pentru intervalul 14 168 

4.3.15. Modelarea polinomială pentru intervalul 15 172 

5. Eficientizarea consumurilor specifice şi posibilitatea utilizării surselor regenerabile 

de energie 

177 

 

       5.1. Eficientizarea consumurilor specifice 177 

       5.2. Calculul şi analiza eco-financiară ale utilizării unui sistem fotovoltaic 180 

6. Concluzii, contribuţii originale şi direcţii de dezvoltare 202 

Bibliografie 206 

 

 

 



4 

MULŢUMIRI 

Această lucrare am elaborat-o în perioada programului de doctorat din domeniul 

fundamental: Ştiinţe inginereşti din cadrul Universitaţii ‘Valahia’ din Tîrgovişte, la care am fost 

admis în octombrie 2017, sub atenta îndrumare a domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Horia Leonard 

ANDREI, care în calitatea sa de conducător de doctorat m-a sprijinit cu profesionalism în 

finalizarea referatelor, articolelor şi nu în ultimul rând a prezentei teze.  

Am fost beneficiarul îndrumărilor deosebite atât ale domnului prof. Horia ANDREI, cât 

şi ale membrilor comisiei de îndrumare: domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Dinu COLŢUC, domnul 

Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae VASILE şi nu în ultimul rând domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin 

DOGARU-ULIERU, care m-au sfătuit şi mi-au oferit sugestii, observaţii în realizarea atât a 

referatelor cât şi a acestei lucrări de doctorat. 

Îmi exprim recunoştinţa faţă de echipa managerială a Liceului Tehnologic ‘Goga 

Ionescu’ din Titu, formată din doamna Director Doina GHIŢULESCU  şi doamna Director 

Adjunct Gabriela PASAT, cât şi faţă de colectivul Facultăţii de Inginerie Electrică, îndeosebi 

faţă de domnul Decan Conf. Dr. Ing. Henri COANDĂ, cu a căror colaborare am putut finaliza, la 

sfârsitul perioadei de trei ani de cercetare doctorală, acestă teză.  

Totodată sunt recunoscător fostei echipe manageriale formată din domnul Director 

Petrin TRANDAFIR şi doamna Director Adjunct  Anca-Irina ILIE, ce m-au primit cu căldură şi 

onestitate în colectivul Liceului Teoretic ‘Mihai Viteazul’ din Vişina, actualei  echipe 

manageriale formată din doamna Director Carmen-Rosana NICOLAE şi doamna Director 

Adjunct  Ionela-Camelia DUMITRU, pentru înţelegerea acordată în perioada programului 

doctoral, cât şi colegilor de serviciu pentru ajutorul oferit. 

În primul rând mulţumesc familiei mele, îndeosebi copiilor mei Ruxandra-Teodora şi 

Ştefan-Adrian pentru susţinerea, înţelegerea şi dragostea oferite din suflet şi necondiţionat. 

De aceea imi exprim respectul faţă de persoanele menţionate cărora le aduc calde 

mulţumiri  pentru ajutorul oferit în evoluţia educaţională personală. 

Târgovişte 2020 



 

 
5 

 

 

INTRODUCERE 
 

Un deziderat al societăţii noastre, şi nu mă refer doar la România, este eficientizarea 

consumului de energie electrică şi creşterea procentului de utilizare a energiei verzi. Acest fapt 

poate fi realizat datorită cercetărilor efectuate asupra unor subiecţi reprezentativi din diferite 

zone ale economiei. 

În România şcolile sunt unele dintre cele mai numeroase, reprezentând circa 25% dintre 

instituţiile publice consumatoare de energie electrică. De aceea am ales ca subiect de studiu 

pentru această lucrare o instituţie de învăţământ preuniversitar, Liceul Tehnologic “Goga 

Ionescu” Titu - Dâmboviţa, iar rezultatele obţinute în urma acestei cercetării, pot aduce  beneficii 

majore întregii societăţi. 

Având în vedere profilul energetic comun, constituit în marea majoritate a cazurilor din 

consumatori de acelaşi tip existenţi în sălile de clasă, în laboratoare, în sistemele de încălzire şi 

iluminat, monitorizarea şi analiza parametrilor energiei electrice devin subiecte extrem de 

importante. Pe baza datelor obţinute de la un sistem de achiziţii de date se pot elabora algoritmi 

evoluaţi pentru modelarea şi eficientizarea energetică a unui consumator de tip şcoală. De 

asemenea parametrii energiei sunt comparaţi cu cei stabiliţi de standardele internaţionale pentru a 

face analiza calităţii energiei electrice.  

Folosind valorile furnizate de sistemul de achiziţie de date, în această lucrare a fost 

dezvoltată o aplicaţie în mediul de programare Matlab-Simulink pentru modelarea 

caracteristicilor consumatorilor de energie electrică din liceul monitorizat. Se fac aprecieri asupra 

metodelor de optimizare a consumurilor de energie electrică şi se evaluează indicatorii de calitate 

ai acesteia, având ca referintă standardele naţionale şi internaţionale cât şi normele interne.   

Ţinând cont că profilul energetic al acestui consumator este comun şi altor instituţii 

publice, datorită echipamentelor consumatoare de energie electrică, în final este propusă soluţia 

de alimentare de la surse regenerabile de energie. 
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1. PARAMETRII DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE, STANDARDE 

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

1.1. Istoric 

În anii ’80, datorită nevoii de monitorizare a calităţii energiei electrice, au aparut pe 

piaţă sisteme electronice necesare atingerii obiectivelor propuse. Totuşi, rezultatele acestor 

aparate nefiind sigure, nu puteau fi folosite decât pe plan intern [1], sau de către beneficiari între 

care existau protocoale de colaborare şi conformitate. 

Astfel a aparut în anul 1987 la iniţiativa Institute of Electrical and Electronics Engineer 

(IEEE), primul standard IEEE 1159, privind calitatea energiei electrice [2][3]. Ulterior au apărut, 

în urma discuţiilor dintre specialiştii din domeniul energiei electrice [4]-[7], câteva reguli privind 

monitorizarea calităţii energiei electrice: 

o Clasificarea nivelurilor de calitate a energiei electrice furnizate 

o Definirea cerinţelor beneficiarilor de energie electrică 

o Impunerea unei ordini în piaţa energiei electrice 

o Creearea unei legături între furnizorii, beneficiarii de energie electrică şi 

producătorii de sisteme de măsurare 

o Definirea de metode de măsurare necesare obţinerii de rezultate sigure indiferent de 

sistemele de măsurare utilizate şi în ce condiţii 

În 1999 a fost prezentat primul document elaborat de International Electrotechnical 

Commission (IEC), privind monitorizarea calităţii energiei electrice [8]-[11], a cărui structură, ce 

respectă tradiţia instituţiei, cuprinde două părţi: 

1. Standardele şi normativele ce definesc parametrii perturbaţiilor din sistemul 

energetic 

a.    Sunt concepute şi redactate documentele de referinţă 

b. Modul de organizare al măsuratorilor 

c.    Alegerea atât a metodelor cât şi a mijloacelor de măsurare 

2. Anexele informative privind modul de monitorizare a reţelei de energie electrică 

pot cuprinde: 
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a.    Exemple pentru efectuarea măsurătorilor, respectiv pentru rezolvarea 

diferitelor probleme apărute în sistemul de distribuţie 

b. Norme de protecţie privind instalarea şi exploatarea 

c.     Exemple de determinări statistice 

d.  Bibliografie 

Dintre organizaţiile la nivel mondial ce concep şi stabilesc standarde de calitate ale 

energiei electrice amintim[12]-[16]: 

  World Standards Cooperation (WSC) este compusă din urmatoarele trei organizaţii: 

o International Standard Organization (ISO) stabileşte norme în majoritatea 

domeniilor.  

o International Electrotechnical Commission (IEC) stabileşte norme în domeniile 

electronicii şi electricităţii. 

o International Telecommunication Union (ITU) stabileşte norme în domeniul 

telecomunicaţiilor. 

  Comité Européen de Normalisation (CEN) se ocupă de normele din domeniul electric prin: 

o Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) 

o Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC) 

Principalele standarde şi reglementări internaţionale din domeniul calităţii energiei 

electrice ce se referă la perturbaţiile electromagnetice [8][9] sunt: 

 IEEE 519/1992 recomandă limitele nivelurilor armonicilor admise în punctele de 

conexiune dintre furnizor şi consumator.  

 IEEE 1159/2009 se referă la modul în care ar trebuii să se deruleze monitorizarea şi 

interpretarea fenomenele electromagnetice ce influenţează calitatea energiei electrice. 

 IEEE 1459/2010 se referă la valorile şi limitele puterilor: active, reactive şi aparente 

în situaţiile speciale, dar şi pentru tensiuni şi curenţi nesinusoidali, tensiuni de linie 

nesimetrice apărute datorită receptorilor dezechilibraţi. 

 EN 50160/2010 se referă  la limitele şi toleranţele admise ale parametrilor tensiunii 

electrice din sistemele publice de distribuţie a energiei electrice. 

 Familia de standarde IEC 61000 se referă în detaliu la compatibilitatea 

electromagnetică: 
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- SR EN 61000-3-2/2015 standardizează limitele pentru emisiile de curent 

armonic pentru receptoarele ce absorb pe fază un curent de cel mult 16A. 

Înlocuieşte: SR EN 61000-3-2:2006, SR EN 61000-3-2:2006/A1:2010, SR 

EN 61000-3-2:2006/A2:2010, ce au încetat la data de 30.06.2017 

- SR EN 61000-3-3/2014 standardizează limitele fluctuaţiilor şi flickerelor 

de tensiune în  reţelele de joasa tensiune aferente echipamentelor ce absorb  

un curent de cel mult 16A, şi care nu au impuse restricţii de conectare. 

Înlocuieşte: SR EN 61000-3-3:2009, ce a încetat la data de 18.06.2016 

- SR EN 61000-3-11/2002 standardizează limitele fluctuaţiilor, flickerelor şi 

variaţiilor de tensiune pentru toate reţelele publice de alimentare de joasă 

tensiune, aferente echipamentelor care absorb un curent ce nu este mai 

mare de 75A, şi ce au impuse restricţii de conectare. 

- SR EN 61000-3-12/2012 standardizează limitele pentru curenţi armonici 

în reţelele de joasă tensiune publice, produşi de receptori ce absorb un 

curent pe fază mai mare de 16A şi de cel mult 75A 

- SR EN 61000-6-1/2007 standardizează imunitatea în mediile rezidenţiale, 

comerciale şi cele mai scăzut industrializate. 

- SR EN 61000-6-2/2006 standardizează  imunitatea pentru mediile 

industriale. 

- SR EN 61000-6-3/2007 standardizează emisiile pentru mediile 

rezidenţiale, comerciale şi cele mai scăzut industrializate. 

- SR EN 61000-6-3/2007/A1:2011 standardizează emisiile pentru mediile 

rezidenţiale, comerciale şi cele mai scăzut industrializate. 

- SR EN 61000-6-3/2007/A1:2011/AC:2012 standardizează emisiile pentru 

mediile rezidenţiale, comerciale şi cele mai scăzut industrializate. 

- SR EN 61000-6-4/2007 standardizează emisiile pentru mediile industriale. 

- SR EN 61000-6-4/2007/A1:2011 standardizează emisiile mediilor 

industriale. 

Organizaţia naţională ce concepe şi stabileşte standarde de calitate ale energiei electrice 

este: 

 Institutul Român de Standardizare (ASRO) ce elaborează norme în domeniul electric prin:  
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o Autoritatea Naţională de Reglementare Energetic (ANRE) [8]. 

Principalele standarde şi reglementări existente din domeniile compatibilităţii 

electromagnetice şi a calităţii energiei electrice, ce au fost armonizate cu cele europene sunt [17]-

[20]: 

 NTE 012/14/00 - normativ pentru diminuarea fluctuaţiilor de tensiune şi efectului de 

flicker în reţelele de transport şi distribuţie. Înlocuieşte PE 142/80 

 NTE 007/08/00 – normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri 

electrice. Înlocuieşte PE 107/95 

 Decizia 269/2003 – metodologia determinării secţiunii economice a conductoarelor în 

reţelele electrice de distribuţie cu tensiunea cuprinsă între 1V şi 110kV. 

 Ordinul 20/2004 completat cu ordinul 35/2004 – codul tehnic pentru reţelele de 

transport energie electrică. 

 Ordinul 45/2006 – regulament pentru stabilirea modalităţii de racordare a 

consumatorilor la reţelele electrice publice 

 Codul tehnic 11/12/2008 -  codul tehnic pentru reţelele de distribuţie a energiei 

electrice 

 PE 143 2008 – normativ pentru limitarea regimului nesimetric şi deformant în reţelele 

electrice 

 Ordinul 11/2016 - standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei 

electrice 

 

1.2. Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 

Aprobat prin ordinul 11/2016 emis de preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în M.O. partea I, nr. 291/18.04.2016, acesta 

reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei în reţelele electrice publice, stabilind 

indicatori de performanţă, aplicabili în relaţiile comerciale dintre operatorii de distribuţie şi 

consumatorii conectaţi la RED (reţea electrică de distribuţie) [8][20]. 

Pentru a putea fi conectat la RED, consumatorul trebuie să indeplinească cumulativ 

condiţiile: 

a. instalaţiile electrice proprii au tensiunea nominală alternativă cuprinsă între 230V şi 

110kV şi frecvenţa nominală de 50Hz. 
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b. datorită modului de funcţionare, aceste instalaţii nu introduc perturbaţii inacceptabile 

după normativele în vigoare, care să afecteze funcţionarea normală a RED sau a altor 

consumatori din zona respectivă. 

c. sunt respectate condiţiile contractuale de distribuţie/furnizare. 

În procesul de standardizare a limitelor valorilor parametrilor energiei electrice, se ţine 

cont de: 

o Calitatea rapoartelor de optimizare şi fezabilitate a reţelelor electrice. 

o Calitatea proiectării şi execuţiei reţelelor şi echipamentelor electrice. 

o Calitatea tehnică a echipamentelor din sistemul electric. 

o Gradul de automatizare al sistemului energetic. 

o Măsurile şi mijloacele utilizate pentru a menţine şi a creşte calitatea furnizării 

energiei electrice. 

o Raportul puterilor active şi reactive absorbite de sistemul energetic. 

Într-un nod al reţelei electrice, gradul de calitate al energiei, poate fi descris de: 

o Calitatea tensiunii, prin încadrarea în limitele impuse. 

o Calitatea frecvenţei, încadrarea în limitele impuse. 

o Gradul de simetrie al reţelei trifazate (tensiune/curent). 

o Abaterea de la forma sinusoidă a tensiunii şi curentului. 

De aceea, a fost necesară apariţia unor indicatori de calitate, ce stau la baza 

recomandărilor internaţionale şi naţionale pentru distribuţia energiei electrice, fiind definit ca 

raportul dintre valoarea măsurată şi valoarea standardizată. 

În principiu, sistemul de indicatori cuprinde: 

o Abaterile faţă de valorile standardizate. 

o Valorile instantanee măsurate comparate cu valorile estimate într-un nod de reţea. 

Astfel apare o clasificare a acestor indicatori: 

 Primari – ce sunt influenţaţi numai de furnizorul de energie, şi se referă la: 

 Calitatea energiei electrice propriu-zise: 

- Valoarea amplitudinii tensiunii de alimentare. 

- Valorile supratensiunilor temporare şi tranzitorii. 

- Numărul golurilor de tensiune. 

- Valoarea frecvenţei. 
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 Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrica: 

- Numărul întreruperilor de scurtă, respectiv lungă durată. 

 Secundari – ce sunt influenţaţi în ceea mai mare parte de consumatori, fiind consideraţi 

indicatori perturbatori, cum ar fi [21][22]: 

- Armonicile şi interarmonicile. 

- Nesimetriile. 

- Fluctuaţiile de energie 

- Flickerele. 

Indicatorii enumeraţi sunt influenţaţi şi determinaţi de tipul şi mărimea sarcinii consumatorilor. 

Indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie pentru energie electrică privesc: 

- continuitatea alimentării beneficiarilor cu energia electrică contractată. 

- întreruperi tranzitorii (cu durata de maxim 1s), de scurtă (cu durata între 1s 

şi 3min), respectiv lungă durată (cu durata peste 3min), atunci când 

valorile efective ale tensiunii de fază în PCC (punct comun de conectare) 

sunt sub 5% din tensiunea de referinţă. Mai pot fi întreruperi planificate 

necesare mentenanţei reţelei, fiind anunţate din timp utilizatorilor din 

respectivul sistem de distribuţie a energiei electrice, dar şi neplanificate, 

acestea nefiind anunţate în prealabil beneficiarilor. 

- Pentru ca rezultatele unor măsuratori să fie reprezentative, este 

recomandat un interval de minim o săptămână pentru colectarea datelor în 

procesul de măsurare. În prezentul standard sunt utilizate valorile a trei 

tipuri de tensiuni (figura 1.2.1) pentru evaluarea unor caracteristici ale ei 

(golul şi întreruperea exemplificate în figura 1.2.1), acestea fiind: 

i. Tensiunea de alimentare – este valoarea efectivă a tensiunii la 

bornele de alimentare a unui consumator la un moment dat, 

valoare ce poate fi diferită pentru consumatorii din instalaţie faţă 

de PCC. 

ii. Tensiunea nominală (Un) – este valoare de referinţă a tensiunii într-

un sistem ce utilizează energie electrică, de regulă fiind diferită de 

tensiunea de alimentare. 
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iii. Tensiunea declarată/contractuală (Uc) – include tensiunea 

nominală, fiind mai generală, şi este utilizată ca termen 

contractual. 

 
Figura 1.2.1 – Tipuri de tensiuni cu caracteristicile ei: golul şi întreruperea 

- OD (operator distribuţie) are obligaţia să înregistreze şi să calculeze anual 

diferiţi indici, cum ar fi: 

i. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index adică 

indicele frecvenţă medie a întreruperilor din sistem) reprezintă 

numărul mediu de întreuperi de lungă durată a beneficiarului din 

reţea, calculându-se astfel: 

          (1) 

unde:  utilizatori ce au suferit întreruperi 

 total utilizatori deserviţi 

ii. ENS (Energy Not Suply adică energia nelivrată) reprezintă energia 

totală nelivrată beneficiarilor, calculându-se astfel: 

         (2) 

unde:  puterea electrică la întreruperea i 

 timpul fără tensiune la întreruperea i 
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iii. AIT (Average Interruption Time adică  timpul mediu de 

întrerupere) reprezintă timpul mediu de întrerupere a 

beneficiarului, calculându-se astfel: 

                        (3) 

unde: AD (Anual Demand adică  consumul anual) este 

consumul de energie electrică anuală fără pierderi, din 

reţeaua la care este conectat beneficiarul. 

- calitatea tehnică din RED a energiei. 

- calitatea curbei de tensiune în PD (punct de delimitare) este măsurată 

conform standardului SR EN 50160, în care găsim principalii parametrii 

de calitate: 

i. limitele pentru Uc în reţele electrice de: 

 JT (joasă tensiune = tensiune ce are valoarea efectivă 

nominală Un de cel mult 1kV) ↔ ±10% faţă de Un 

 MT (medie tensiune = 1kV<Un≤36kV) ↔ ±5% faţă de Un 

 IT (înaltă tensiune = 36kV<Un≤110kV în România) ↔ 

±5% faţă de Un 

ii. flicker (instabilitate a senzaţiei vizuale provocată de o sursă de 

lumină a cărei luminozitate variază în timp, fiind produsă de 

variaţia tensiunii) ↔ Plt≤1, pentru 95% din săptămână. 

iii. variaţii rapide de tensiune în regim normal ↔ ±5% faţă de Un la 

JT; ±4% faţă de Uc la MT şi IT. 

iv. nesimetrie (componenta negativă Kn) ↔ ≤2% (în mod excepţional 

se poate atinge zonal 3%) la JT şi MT, pentru 95% din săptămână; 

≤1% la IT, pentru 95% din săptămână. 

v. frecvenţa (este responsabilitatea operatorului de transport şi de 

sistem - OTS) ↔ cuprinsă între 47Hz şi 52Hz 100% din timp, şi 

între 49.5Hz şi 50.5Hz 99.5% din an. 

vi. THD (factorul total de distorsiune armonică) pentru tensiune la JT 

şi MT să nu depăşească 8%, iar la IT să nu depăşească 3%.  
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vii. Într-o perioadă oarecare de o săptămână, 95% din valorile efective 

ale armonicilor de tensiune, mediate pe un timp de 10min în PD la 

JT şi MT, nu depăşesc abaterile indicate în tabelul 1.2.1. 

 
Tabelul 1.2.1 – Abaterile maxime ale valorilor efective pentru armonicele de tensiune în PD la JT şi MT 

Armonici impare (% din fundamentală): Armonici pare (% din 

fundamentală): Nu multiplu de 3 Multiplu de 3 

Rang Prag Rang Prag Rang Prag 

5 6% 3 5% 2 2% 

7 5% 9 1,5% 4 1% 

11 3,5% 15 şi 21 0,5% 6 ÷24 0,5% 

13 3%     

17 2%     

19,23,25 1,5%     

- calitatea comercială a energiei electrice contractate: 

- obligativitatea încadrării în termenele stipulate în contractele de servicii 

furnizor/beneficiar. 

- încadrarea perturbaţiilor generate de către reţeaua electrică a beneficiarului 

în limitele admisibile impuse de către furnizorul de servicii. 

- măsurarea consumului de energie de către beneficiar, cu ajutorul unui 

mijloc de măsurare verificat metrologic, montat de către furnizor. 

- mentenenţa periodică atât a RED cât şi a mijloacelor de măsurare a 

consumului de energie electrică. 

Excepţiile de la prevederile acestui standard sunt: 

a) forţa majoră, cum ar fi: 

- condiţii atmosferice deosebite sau alte dezastre naturale (furtuni, inundaţii, 

alunecări de teren, avalanşe, cutremure, incendii, etc). 

- intervenţii neautorizate (sabotaj, vandalism). 

- dispoziţii ale autorităţilor (restricţii din motive de securitate publică). 

- accidente cu urmari grave. 

- situaţii deosebite apărute în economie (greve). 

- diminuarea sau întreruperea alimentării de energie electrică din motive de 

politică externă. 
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b) atunci când OTS introduce perturbaţii în funcţionarea RED, iar OD limitează pe cât 

posibil respectivele efecte negative ce duc la modificarea anormală a parametrilor 

reţelei electrice . 

 

1.3. Limitarea regimului nesimetric şi deformant în reţelele electrice 

Întocmit de  către Consultanţă şi Inginerie pentru Sisteme Electroenergetice conform 

contractului nr. 7/28.07.2008, având ca beneficiar SC Electrica SA, „Normativul privind 

limitarea regimului deformant şi nesimetric în reţelele electrice de distribuţie” reprezentând 

revizia 6 a PE 143/1994, stabileşte condiţiile de conectare la RED a unui beneficiar, astfel încât 

să se asigure în nodul de reţea respectiv pentru toţi beneficiarii legaţi la el, parametrii de calitate 

ai energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare, minimizându-se eventualele 

perturbaţii cu regim deformant introduse în acel PCC [8][14][21][22]. 

Teoretic atât curentul cât şi tensiunea dintr-o reţea electrică au forma sinusoidală. În 

realitate, datorită curenţilor nesinusoidali din reţeaua electrică, unda tensiunii se deformează. 

Astfel, efectul comportamentului curentului din reţea asupra tensiunii se poate descrie: 

- pentru un curent liniar, prin suprapunerea efectelor elementare obţinem efectul 

asupra tensiunii 

- pentru curenţii nesinusoidali, prin descompunerea lor în serie Fourier, ce se descrie 

ca o sumă de unde sinusoide: prima (fundamentală) pentru frecvenţa de 50Hz, iar 

următoarele sunt multiple ale fundamentalei, acestea numindu-se armonici. 

Exemplificarea din figura 1.3.1 a deformării unei unde sinusoidala de către armonica 

4. 
Figura 1.3.1 – Deformarea undei sinusoidale de armonica 4 
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6. CONCLUZII, CONTRIBUŢII ORIGINALE ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

 

La nivelul Uniunii Europene există o preocupare deosebită pentru minimizarea efectelor 

regimului deformant, îmbunătăţind astfel calitatea energiei electrice. Pentru obţinerea unor 

rezultate cât mai satisfăcătoare, se recomandă o gestionare mai bună a reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice, o analiză mai profundă a regimului deformant din acestea, cunoaşterea 

limitărilor sistemului energetic, şi nu în ultimul rând a standardelor în vigoare [9]. 

De aceea au fost emise diverse directive, printre care şi cea cu numărul 27/2012/UE şi 

care a fost transpusă în Legea 121/2014 din legislaţia autohtonă, ce constă în creşterea eficienţei 

energetice atât în economie cât şi în sectoarele sociale.  

Atunci când calitatea tensiunii de alimentare este deficitară, din punct de vedere 

economic, apare o cheltuială ascunsă, inutilă, suportată de către beneficiarul energiei electrice, 

atât în factura emisă de furnizor, cât şi prin reparaţiile defecţiunilor apărute la echipamentele 

conectate la reţeaua electrică în cauză. 

De aceea furnizorul are obligaţia verificării perturbaţiilor apărute în reţeaua electrică, 

identifică sursele acestora şi împreună cu beneficiarul ce crează astfel de probleme, trebuie să  

gasească soluţii pentru scăderea acestora între limitele impuse de standarde, protejând astfel 

echipamentele celorlalţi beneficiari ai RED, ce au dreptul să primească energie electrică cu 

calitatea contractată. 

Nici furnizorul nu scapă de cheltuieli inutile la apariţia perturbaţiilor energiei electrice 

din reţea, deoarece menţinerea acestora un timp mai îndelungat duce la funcţionarea 

dispozitivelor de protecţie, rezultând până la urmă daune. 

Astfel există un compromis între furnizorul de energie electrică şi beneficiarul ei, 

furnizorul obligându-se să asigure o calitate minimală a acesteia, dar din nefericire nu o 

garantează. Dacă beneficiarul doreşte totuşi o calitate a energiei electrice mai superioară, atunci 

părţile vor fi nevoite să aibă o negociere separată, implicând nu numai soluţii tehnice deosebite, 

dar şi cheltuieli pe măsură. 

Sarcina supravegherii activităţii furnizorului de energie electrică o are reglementatorul 

autohton ANRE ce are grijă să existe un echilibru între calitatea energiei electrice furnizate şi 

preţul acesteia. 
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Începând cu anul 2009, furnizorii au obligaţia să plătească compensaţii beneficiarilor, 

atunci când se depăşesc termene de soluţionare a diferitelor situaţii neconforme atât tehnic cât şi 

comercial, ce sunt reglementate de către ANRE [8]. 

Pentru a sublinia impactul unei calităţi deficitare a energiei electrice asupra economiei 

din Uniunea Europeană, vedem estimările pierderilor de aproximativ 10 miliarde de euro pe an. 

De aceea s-a impus etichetarea energetică a echipamentelor electrice şi electronice cu 

gradul de perturbaţii pe care le-ar introduce în reţeaua electrică la funcţionarea în aceasta, având 

rolul de a reduce impactul asupra mediului,  cât şi consumul de energie electrică în ciclul de viaţă 

al acestora, dându-i astfel posibilitatea beneficiarilor să aleagă echipamente mai eficiente din 

punct de vedere energetic, mai performante, ducând până la urmă la economii băneşti [23]. 

Din nefericire, în România în comparaţie cu alte state din Uniunea Europeană, rata de 

înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice este scăzută, depăşind ciclul de viaţă al 

acestora, existând astfel un potenţial de creştere a eficienţei energetice foarte ridicat. Importante 

sunt politicile statului în acest sens, dar şi informarea, sensibilizarea, aplicarea de avantaje gen 

reduceri de preţ la electrocasnice dacă se predă cel vechi. 

Analizând parametrii de calitate ai energiei electrice se poate constata urmatoarele: 

 dezechilibrul în încărcarea cu consumatori pe cele trei linii. De aceea este necesară 

echilibrarea lor prin mutarea consumatorilor, atât din punct de vedere al influenţei 

lor asupra reţelei, cât şi a perioadelor de consum. 

 factorul de putere minim, ce afectează puterea reactivă din reţea, ar trebui asigurat 

de beneficiar, pentru a nu plăti energia reactivă, este normat la 0.92, dar în realitate 

el are valori mult mai mici, ajungând până la 0.85. Aducerea lui la valori normale 

se realizează prin reducerea consumatorilor de energie reactivă, prin mărirea 

secţiunii conductoarelor reţelei, sau prin compensare, reducând astfel efectele 

negative asupra reţelei, precum: creşterea pierderilor de tensiune, reducerea 

capacităţilor reţelei de distribuţie, etc.[16] 

 corpurile de iluminat formate din tuburi fluorescente cu descărcare în gaze de joasă 

presiune, chiar dacă au un consum mic de putere activă, cel de putere reactivă 

depăşeşte normele, nefiind contorizat. Mai mult, acestea introduc în instalaţia 

electrică armonici de curent ce depăşesc recomandările din EN50160. De aceea 

pentru creşterea eficienţei energetice, acestea ar putea fi înlocuite de becuri cu 
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LED, ce ar duce la o reducere cu până la 50% a consumului de energie electrică. 

Alte beneficii aduse de folosirea LED-urilor sunt: ciclul de viaţă ridicat, nu au în 

componenţă materiale toxice, au o bună stabilitate cromatică şi nu emit radiaţii 

infraroşii sau ultraviolete. 

Cum toate programele de pe piaţa aplicaţiilor de modelare-simulare, din cauza 

aproximărilor de calcul, las loc interpretărilor, şi soluţiile de modelare oferite de Matlab pot fi 

reinterpretate, în funcţie de experienţa utilizatorului, de noutăţile aduse aplicaţiei, şi nu în ultimul 

rând de setul de date folosit la modelare, ce ar trebuii să cuprindă detalii cât mai multe şi 

cuprinzătoare ale tuturor consumatorilor pe care dorim să-i studiem [1]-[14]. 

Autorul şi-a adus contribuţia la dezvoltarea acestui domeniu datorită cercetărilor şi 

experimentelor efectuate, după cum urmează: 

 în urma unui studiu amplu asupra monitorizării calităţii energiei electrice din ultimii 

ani din bibliografia pusă la dispoziţie de profesorii îndrumatori, dar şi de alţi colegi 

de studiu, atât din ţară cât şi din străinătate, s-a evidenţiat actualitatea temei alese. 

 a fost monitorizată  şi analizată calitatea energiei electrice consumate de către corpul 

de clădire al instituţiei de învăţământ studiate în conformitate cu standardele 

naţionale din domeniul distribuţiei energiei elecrice. 

 în urma analizei celor trei faze ce alimentează corpul A al instituţiei de învăţământ, s-

au elaborat modele matematice atât pentru toată clădirea, cât şi numai pentru o sală 

de clasă, alegând intervale de timp reprezentative, cu durata unei perioade de 15 

minute, în care se găsesc regimuri de funcţionare caracterizate de: tensiuni şi curenţi 

maximi şi minimi, tensiuni dezechilibrate, consum de curent fluctuant. 

 respectivele regimuri de funcţionare au fost modelate matematic cu ajutorul regresiei 

polinomiale, utilizând aplicaţia Matlab, cu care s-au generat funcţii polinomiale de la 

ordinul 1 până la 6, rezultând forme de undă pentru tensinea U în funcţie de curentul 

I din perioada analizată, ce se pot compara atât între ele cât şi cu graficul generat de 

datele măsurate de analizorul UMG 96RM. 

 s-a observat că în majoritatea cazurilor de modelare, funcţia polinomială de ordinul 6 

a generat un grafic mai apropiat de cel generat de datele reale [15]-[23]. 

 ţinându-se cont de oferta comercială din zonă, s-a exemplificat şi simulat atât 

eficientizarea consumurilor specifice de energie electrică, cât şi producerea de 
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energie verde folosind panouri fotovoltaice, evidenţiindu-se beneficiile realizării 

acestora. 

 s-a simulat amplasarea sistemului fotovoltaic on grid utilizând aplicaţia BlueSol 

Design, modelând sistemul de producere a energiei electrice folosind panourile 

fotovoltaice exemplificat anterior, fiind evidenţiaţi indicatorii economici rezultaţi. 

 s-a facut o analiză a costului duratei de viaţă a generatorului fotovoltatic folosind 

aplicaţia OpenLCA dezvoltată de Green Delta, arătând beneficiile instalării unui 

astfel de generator într-o instituţie publică, şi impactul acestuia asupra mediului 

înconjurător. 

 

Direcţii de dezvoltare 

Aceste concluzii pot reprezenta punctul de plecare pentru utilizarea “energiei verzi”. 

Astfel ţinându-se cont de aşezarea geografică, de locaţia şi nu în ultimul rând de spaţiul 

disponibil al acestui liceu, se poate opta pentru producerea de energie utilizând panouri 

fotovoltaice. Beneficiile aduse de acestea vor fi nu numai economice, ci şi ecologice, prin 

micşorarea consumului de energie produsă prin utilizarea combustibililor fosili, reducând astfel 

şi emisiile nocive ce poluează mediul [9]-[11][72]. 

Pe baza datelor colectate, o mică parte fiind prezentate în acest raport, se poate elabora 

şi implementa un proiect de generare a energiei electrice de către panourile solare folosind în 

special fonduri europene sau accesând certificatele verzi, pentru acoperirea unei părţi foarte mari 

din costuri. Restul cheltuielilor poate fi acoperit din subvenţii guvernamentale şi bugetul local. 
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