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CZRC …………………      
 

C H E S T I O N A R    E N E R G E T I C 
pentru obţinere aviz tehnic de racordare – Producatori – 

 
1. Date de identificare a utilizatorului şi a consultantului de specialitate 
1.1. Denumirea societăţii comerciale (cu specificarea modului legal de organizare : 
S.R.L.,S.C.,etc) …………………………………….……………  
Adresa:…..………….………….. Cod fiscal nr…………………………..…, reprezentată prin 
…………………..………….Telefon: …..……………..…,  Fax*……….………, având BI / CI 
seria …..…..nr. …………………, CNP ………………  .  persoana împuternicită să reprezinte 
producatorul ………………… ………….., act. împuternicire……………………………..……. , 
vă rog să aprobaţi eliberarea avizului de racordare pentru racordarea la reteaua electrică a 
locului de producere/consum intern având denumirea :…………………………………………... 
aflat în localitatea ………………….…str. …………………..…, nr. .. cu destinaţia (producţie, 
comerţ, servicii, alte activitati) ………………………. …………………………………………… 
1.2. Consultant de specialitate ( persoană autorizată pentru consultanţă tehnică): 
- nume …………………………………………, nr/data act autorizare ……………………, 

emis de …………………………….. adresa ………… …… ……………………, telefon 
…………………….. . 

2.  Date generale asupra obiectivului pentru care se solicită avizul tehnic de racordare 
2.1 Denumirea obiectivului (locului de producere/consum intern ) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………           
2.2 Adresa (se anexează plan de încadrare în zonă)……………………………………………. 
2.3  Specificul activităţii(producţie/comerţ/servicii): ……………………………………………… 
modul de lucru (nr.de schimburi, zile lucrătoare săptămânal) …………………………………… 
2.4  Data prevazută pentru punerea în funcţiune a obiectivului: ………………………………… 
2.5 Felul în care obiectivul este racordat în prezent (schemă, caracteristici, căi de alimentare 
şi modul în care se face măsura energiei )** ……………….……………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.6  Descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară, daca este 
cazul**:........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
2.7 Expunerea problemei a cărei rezolvare impune modificarea instalaţiei de racordare şi 
documente care să susţină această cerere, daca este cazul ** 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
2.8 . Descrierea modificărilor de natură administrativa, faţă de situaţia anterioară, daca 
este cazul**:............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Se anexează copie după avizul de racordare obţinut anterior  
3.  Date  energetice : 
3.1. Durata maximă de restabilire a alimentării cu energie electrică acceptată de 
producator/SI ……………………………… 
3.2. Date privind cel mai mare motor ( tip, mod de pornire, caracteristici de functionare , 
etc)……………………… 
3.3. Precizări privind sursele de alimentare proprii ale utilizatorului (tip, putere, timp de 
pornire, durata maximă de funcţionare, etc.) ……………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
3.4 Factorul de putere mediu la care va funcţiona Centrala/SI …………………………… 
3.5. Detalii privind receptoarele , caracteristicile acestora , regimul de funcţionare , puteri 
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instalate şi absorbite , etc . 
4.  Alte informaţii privind producatorul ( activitatea acestuia , elementele energetice ale 
instalaţiilor generatoare şi receptoarelor, condiţii de funcţionare, etc.) care se consideră 
necesare pentru definitivarea şi caracterizarea punctului de producere/consum intern şi care 
să permită o analiză completă din punct de vedere energetic 
……………………………………………………… …………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
*)  Pentru comunicarea rapidă cu utilizatorul privind solicitarea de clarificari, completare 
documentatie, etc, se va solicita nr. Tel/Fax unde poate fi contactat  
**) Punctul 2.5., 2.6.,2.7.si 2.8. se completează numai pentru obiectivele existente pentru 
care se solicită. dezvoltare/separare cu spor de putere, modificare tehnica/administrativa fara 
spor de putere , etc. 

 
 
 

 
Data:  …………………              
 
 
 
 
 
 
Utilizator:                                                                                                 Consultant:            
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ANEXĂ la chestionarul pentru obţinerea avizului tehnic de racordare producator 
 

Descrierea datelor 
Unităţi de măsură Categoria 

datelor 

Centrala electrică: 

Punctul de racordare la reţea  Text, schemă S,D 

Tensiunea nominală la punctul de racordare KV S.D 

Puterea totală netă a centralei electrice MW S,D,R 

În punctul de racordare: 

Valoarea curentului maxim de scurtcircuit: 

- Simetric KA S,D 

- Nesimetric KA S,D 

Valoarea curentului minim de scurtcircuit: 

- Simetric KA S,D 

- Nesimetric  KA D 

Grupuri generatoare: 

Puterea nominală aparentă MVA S,D,R 

Factor de putere nominal (cos φn)  S,D,R 

Putere netă  MW S,D,R 

Puterea activă nominală produsă la borne MW S,D 

Puterea activă maximă produsă la borne MW S,D 

Tensiunea nominală  KV S,D,R 

Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la 
parametrii nominali 

Hz D,R 

Consumul serviciilor proprii la puterea produsă 
maximă la borne 

MW S,D,R 
 

Puterea reactivă maximă la borne Mvar S,D,R 

Putere reactivă minimă la borne Mvar S,D,R 

Putere activă minimă produsă MW S,D,R 

Constanta de inerţie a turbogeneratorului(H) MWs/MVA D,R 

Raportul de scurtcircuit  D,R 

Curent statoric nominal A D,R 

Reactanţe saturate şi nesaturate ale grupurilor generatoare: 

Reactanţa nominală [tensiune nominala 2/ putere 
aparentă nominală ] 

 S,D,R 

Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa 
nominală  

% S,D,R 

Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa 
nominală 

% D,R 

Reactanţa supratranzitorie longitudinală % din 
reactanţa nominală 

% S,D,R 

Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa 
nominală 

% D,R 

Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa 
nominală 

% D,R 

Reactanţa supratranzitorie transversală % din 
reactanţa nominală 

% S,D,R 

Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa 
nominală 

% D,R 
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Descrierea datelor 
Unităţi de măsură Categoria 

datelor 

Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa 
nominală 

% D,R 

Reactanţa de secvenţă negativă % din reactanţa 
nominală 

% D,R 

Reactanţa Poitier % din reactanţa nominală  % D,R 

Constante de timp ale grupurilor generatoare: 

Tranzitorie a înfaşurării de excitaţie cu statorul 
închis (Td

’)  
s D,R 

Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu 
statorul închis (Td

”)  
s D,R 

Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul 
deschis (Td0

’) 
s D, R 

Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu 
statorul deschis (Td0

”)  
s D,R 

Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul 
deschis, pe axa q (Tq0

’)  
s D,R 

Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu 
statorul deschis, pe axa q (Tq0

”) 
s D,R 

Diagrame pentru grupurile generatoare: 

Diagrama de capabilitate Date grafice D,R 

Curba eficienţei în funcţionare Date grafice D,R 

Unităţi de transformare: 

Număr de înfăşurări  Text  S.D 

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare MVA S,D,R 

Raportul nominal de transformare  kV/kV S,D,R 

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări % din Unom S.D.R 

Pierderi în gol kW S,D,R 

Pierderi în sarcină kW S,D,R 

Curentul de magnetizare  % S,D,R 

Grupa de conexiuni Text S,D 

Domeniu de reglaj kV-kV S,D 

Schema de reglaj (longitudinal sau 
longotransversal) 

Text, diagrama D,R 

Mărimea treptei de reglaj şi număr prize % D 

Reglaj sub sarcină  DA/NU D 

Tratarea neutrului  Text, diagrama S,D 

Curba de saturaţie  Diagrama R 
 

Capabilitatea grupului generator din punct de vedere al puterii reactive: 

Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă 
generată 

Mvar generat S,D,R 

Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă 
generată 

Mvar generat D,R 

Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la 
valorile nominale pentru putere,tensiune şi 
frecvenţă 

Mvar D,R 

Putere reactivă în regim capacitiv la putere 
maximă / minimă generată 

Mvar absorbit S,D,R 

Sistemul de excitaţie al generatorului: 
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Descrierea datelor 
Unităţi de măsură Categoria 

datelor 

Tipul sistemului de excitaţie Text D,R 

Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) V D,R 

Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) V D,R 

Durata maximă admisibilă a menţinerii plafonului 
de excitaţie 

s D,R 

Schema de reglaj al excitaţiei V/V D.R 

Viteza maximă de creştere a tensiunii de excitaţie V/s D,R 

Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie  V/s D,R 

Dinamica caracteristicilor de supraexcitaţie Text D,R 

Dinamica caracteristicilor de subexcitaţie Text D,R 

Limitatorul de excitaţie Schema bloc D,R 

Regulatorul de viteză: 

Funcţia de transfer echivalentă, eventual 
standardizată a regulatorului de viteză, valori şi 
unităţi de măsură 

Text D,R 

Timpul de închidere / deschidere al ventilului de 
reglaj al turbinei 

s D,R 

Răspunsul susţinut la variaţia de frecvenţă MW/Hz D,R 

Raspunsul nesusţinut la variaţia de frecvenţă MW/Hz D,R 

Statism maxim % S,D,R 

Statism normal % D,R 

Statism minim % D,R 

Zona maximă de insensibilitate la frecvenţă Hz D,R 

Zona normală de sensibilitate la frecvenţă Hz D,R 

Zona minimă de insensibilitate la frecvenţă Hz D,R 

Zona de insensibilitate MW D,R 

Capabilitatea de aruncare a sarcinii MW D,R 

Detalii asupra regulatorului de viteză prezentat în 
schema bloc referitor la funcţiile de transfer a 
elementelor individuale şi unităţile de măsură 

Schema D,R 

Schema bloc şi parametrii pentru regulatorul 
automat de viteză generator-turbină, (eventual 
cazan), la grupurile termoelectrice şi nuclear. 

Text D.R 

Regulatorul de tensiune (RAT): 

Tipul regulatorului Text D 

Funcţia de transfer echivalentă, eventual 
standardizată a regulatorului de tensiune, valori şi 
unităţi de măsură 

Text D,R 

Date asupra protecţiilor: 

Posibilitatea funcţionării în regim asincron fără 
excitaţie (pierderea excitaţiei) – puterea activă 
maximă şi durata 

Text D 

Excitaţie minimă Text, diagrama D 

Excitaţie maximă Text, diagrama D 

Diferenţiala Text D 

Protecţia contra funcţionării în regim asincron cu 
excitaţia conectată 

Text D 

Stabilirea următoarelor reglaje: 

Limitatorul de excitaţie maximă Text, diagrama D 
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Descrierea datelor 
Unităţi de măsură Categoria 

datelor 

Limitatorul de excitaţie minimă Text, diagrama D 

Limitatorul de curent statoric Text, diagrama D 

 
Datele standard de planificare (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice care 

caracterizează producătorii racordaţi la RED. 
Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale 

de stabilitate statică şi tranzitorie şi dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul 
protecţiilor şi alte date necesare în programarea operativă. 

Datele înregistrate (R) reprezintă date validate care vor fi incluse în condiţiile de 
racordare, agreate de producător / Operator de Transport, Operator de Sistem, Operator de 
Distribuţie, după caz. 
 
UTILIZATOR ,                                                                                           CONSULTANT , 
 
 
 
 

1) Date din contractul de furnizare existent ; 
2) Se evidenţiază şi puterile obţinute anterior, cu precizarea avizelor de racordare respective  


