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Prosumator vs. Consumator - Concepție integrată

- Prosumatorul este participant activ la funcționarea rețelei

- Concepția integrată se referă corelarea ȋntre nivelul de 
dezvoltare a rețelelor cu consumul de energie electrică şi 
nivelul de dezvoltare al producerii distribuite

- Integrarea prosumatorilor în RED începe practic de la 
alegerea corespunzătoare a protecţiilor necesare

- Primul palier al integrării surselor regenerabile de energie, 
al generării distribuite este cel operaţional în care trebuie 
să stabilim cum vor funcţiona şi cum vor fi protejate 
aceste instalaţii

- Obiective: electrosecuritate, calitatea energiei electrice, 
standard de performanță



Prosumatorii – cerinţe ANRE referitoare la 

protecţiile electrice şi practici internaționale

- Ord. 228/2018, art. 14: “Soluţia de racordare a prosumatorului cu 
injecţie de putere activă în reţea, cu puteri instalate mai mici de 1 MW, 
nu trebuie să permită funcţionarea acestora în regim insularizat, 
inclusiv prin dotarea cu protecţii care să întrerupă injecţia puterii 
active în reţea a prosumatorilor la apariţia unui asemenea regim”

- Exista un alt articol, Art. 18, care se refera la protecțiile 
prosumatorului necesare pentru instalațiile de producere, sistemul de 
stocare, etc.

- SR EN 50438:2014, “Prescripţii pentru instalaţiile de micro-generare 
destinate a fi conectate în paralel cu reţelele electrice de distribuţie de 
joasă tensiune, de interes public”

- SR CLC/TS 50549-1 “Prescripţii pentru instalaţiile de generare 
destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie”

- O primă observație este că SR CLC/TS 50549-1 nu ȋnlocuieste SR EN 
50438:2014

- A doua observație este ca SR CLC/TS 50549-1 are un capitol de 
protecții de interfață care recomanda antiinsularizarea cu dispozitiv 
dedicat care sa nu fie integrat in invertor (unitati de generare)



Prosumatorii – de ce sunt foarte importante protecţiile

electrice? 

- Spre deosebire de centralele de puteri mari care pot avea o 
multitudine de protectii si rezervari, instalatiile
prosumatorilor pot avea un numar limitat de protectii, 
economic posibile

- Instalatiile prosumatorilor functioneaza in imediata apropiere
a locuintelor, invertoarele se pot gasi chiar in interiorul unei
locuinte, unde se desfasoara viata zilnica a proprietarului, a 
familiei sale, a copiilor, a persoanelor varstnice

- Un incendiu sau avarie la instalatia de producere e.e. a 
prosumatorului poate afecta locuinta acestuia, poate
reprezenta un pericol direct pentru persoane care nu au 
pregatire de specialitate si nu inteleg consecintele utilizarii
acelor instalatii

- Cele mai multe accidente legate de utilizarea curentului
electric se petrec la joasa tensiune

- Eventualele carente in a reglementa si rezolva aceste
chestiuni conduc la daune sau/si accidente de munca



Protecţii şi praguri

Parametru
Durata maximă de 

deconectare

Timp minim de 

funcţionare

Valoare de 

deconectare

Creştere de tensiune –

stadiu 1a
3 s - 230 V + 10%

Creştere de tensiune –

stadiu 2
0,2 s 0,1 s 230 V + 15%

Scădere de tensiune 1,5 s 1,2 s 230V – 15%

Creştere de frecvenţă 0,5 s 0,3 s 51,5 Hz

Scădere de frecvenţă 0,5 s 0,3 s 47,5 Hz

LoM (dacă este

impusă)
Condiţii naţionale Condiţii naţionale

Tensiunile indicate sunt valori efective sau valorile componentelor 

fundamentale

Creştere de tensiune – stadiu 1: valoare pe 10 min în conformitate cu EN 50160

Calculul valorii pe 10 min trebuie să fie în conformitate cu agregarea pe 10 min prezentată în 

EN 61000-4-30, clasa S. Funcţia trebuie să se bazeze pe calculul rădăcinii pătrate din media 

aritmetică, a valorilor de intrare la pătrat, pe un interval de 10 min. Ca o abatere de la EN 

61000-4-30 poate fi utilizată o fereastră mobilă. Este suficient să se calculeze valoarea 

alunecătoare la fiecare 3 s a unei noi valori pe intervalul de 10 min care trebuie comparată cu 

valoarea de deconectare. Toleranţa privind timpul de deconectare este de ±10%

Tabel 1. Performanţa implicită a protecţiei de interfaţă, rezultat din Tabelul 4 din SR EN

50438:2014



Recomandari

Ȋn anexele SR EN 50438 sunt prezentate cerinţele de protecţii la nivelul

unor ţări europene, absolut toate ţările impun protecţii de anti-

insularizare prin dispoziţii ale OD, tările mai dezvoltate având trepte mai

multe de protecţii, la care se adauga ROCOF şi Voltage shift (df/dt si “salt

de vector tensiune”), iar ţările din zona României (Republica Cehă, Cipru,

Austria) se limitează, de regulă, la funcţiile de bază (min/max U si f)

Ȋn acord cu prevederile standardului EN 50438 o serie de producători

oferă releele necesare protecţiei de interfaţă, respectiv, Bender

GmbH din Germania, ABB, Lovato Electric SpA din Italia ş.a..

Este evident că existenţa unei asemenea oferte de relee de interfaţă, care

satisfac funcţiile şi cerinţele din standardul EN 50438, a plecat de la

o cerere în acest domeniu.

Avand in vedere cele de mai sus, o funcţionare sigură a prosumatorilor în

reţea trebuie să ţină cont de necesitatea realizării protecţiilor anti-

insularizare la punctul de delimitare, în firida de racord (blocul de

măsurare şi protecţie) conform reglementarilor in vigoare.



Chestiunea pragului de putere cf. SR CLC/TS 50549-1

4.9. Protecţie de interfaţă

În conformitate cu HD 60364-5-551 trebuie prevăzut un echipament de comutaţie 

automat pentru deconectarea instalaţiei de generare de la reţeaua electrică de 

distribuţie în cazul pierderii alimentării sau în cazul abaterii tensiunii sau 

frecvenţei la bornele de alimentare faţă de valorile declarate pentru regim 

normal de funcţionare. Acest echipament pentru deconectare automată trebuie 

să realizeze următoarele obiective:

• să prevină generarea de energie de către instalaţia de generare, ceea ce poate 

conduce la o situaţie de creştere a tensiunii în reţeaua electrică de distribuţie la 

care este conectată. Astfel de creşteri de tensiune ar putea să provoace 

deteriorări pentru echipamentul conectat la reţeaua electrică de distribuţie şi 

chiar pentru reţeaua electrică de distribuţie;

• să detecteze situaţiile de insularizare involuntare şi să deconecteze instalaţia 

de generare în acest caz. Această cerinţă este esenţială pentru a preveni 

deteriorările altor echipamente, atât în instalaţiile producătorilor cât şi în reţeaua 

electrică de distribuţie, din cauza reconectării (automate) asincrone şi pentru a 

permite efectuarea lucrărilor de mentenanţă după o deconectare intenţionată a 

secţiunii reţelei electrică de distribuţie;



Chestiunea pragului de putere cf. SR CLC/TS 50549-1

Scopul protecţiei de interfaţă nu este acela de a:

• deconecta instalaţia de generare de reţeaua electrică de distribuţie în cazul defectelor interne. 
Protecţia împotriva defectelor interne (scurtcircuite) trebuie să fie coordonată cu protecţia 
reţelei electrice, în conformitate cu criteriile de protecţie definite de OD (protectie distincta! -
n.m. )

• să prevină deteriorările la unitatea de generare din cauza incidentelor (de exemplu 
scurtcircuite) care au loc în reţeaua electrică de distribuţie sau a operaţiunilor de reanclanşare 
(în special reanclanşarea automată rapidă, care se poate întâmpla după câteva sute de ms). Prin 
urmare, unitatea de generare trebuie să dispună de un nivel adecvat de imunitate (a se vedea 
4.8). 

Prin urmare, sistemul de protecţie de interfaţă trebuie să îndeplinească cerinţele 
prezentei specificaţii tehnice şi reglajele configurate trebuie să fie conforme cu cerinţele 
OD.

Sistemul de protecţie de interfaţă trebuie realizat ca un dispozitiv dedicat şi nu trebuie 
integrat în unităţile de generare, cu excepţia cazului când OD a definit o valoare limită 
(prag) sub care se permite integrarea sistemului de protecţie de interfaţă în unităţile de 
generare.

NOTA 2 - Exemple de valori limită sunt 6 kW (Italia) sau 30 kVA (Germania).

NOTA 3 - Nu trebuie să fie posibilă utilizarea sistemelor de protecţie de interfaţă integrate 
din următoarele două motive:

- amplasarea sistemului de protecţie de interfaţă cât mai aproape posibil de punctul de 
conectare, pentru a se evita declanşarea (deconectarea) din cauza creşterilor de tensiune 
care se produc în reţeaua electrică a producătorului;

- pentru a permite efectuarea încercărilor periodice în amplasament. În anumite ţări, 
încercările periodice în amplasament nu sunt impuse dacă sistemul de protecţie satisface 
criteriile de securitate la defect singular.



Abordari

- În Europa există o mare varietate de abordări pentru realizarea 
obiectivelor menţionate mai sus. Pe lângă observarea pasivă a 
tensiunii şi frecvenţei, există şi alte metode pasive şi active utilizate 
pentru a detecta cazurile de insularizare. 

- Releul de protecţie de interfaţă acţionează asupra întreruptorului de 
interfaţă. OD poate să impună ca releul de protecţie de interfaţă să 
acţioneze suplimentar pe un alt echipament de comutaţie cu o 
întârziere corespunzătoare, în cazul în care întreruptorul de interfaţă 
nu poate să funcţioneze corect.

- În cazul defectării sursei de alimentare cu energie a protecţiei de 
interfaţă, aceasta din urmă trebuie să declanşeze întreruptorul de 
interfaţă fără întârziere. OD poate solicita o sursă de alimentare ne-
întreruptibilă, de exemplu, în cazul capabilităţii LVRT, întârzierii 
protecţiei etc.

- Atunci când reglajele pentru valorile limită şi timpul de acţionare sunt 
configurabile în amplasament, trebuie prevăzute mijloace pentru a 
proteja reglajele împotriva interferenţelor nepermise (de exemplu, 
parolă sau sigiliu), în cazul în care sunt solicitate de OD.



Standardul Italian CEI 0-21/04.2019 “Reference technical rules for the connection of 

active and passive users to the LV electrical Utilities”

Norma italiana satisface atat cerintele unui standard si poate servi ca ghid de 

aplicare pentru instalatii de generare de la 800 W la 10 MW. 

Conţine prevederi concrete referitoare la utilizatorii activi, care vizează:

Punerea în funcțiune, operarea și deconectarea instalației de producție;

Luarea măsurilor necesare astfel ca instalațiile de producție să nu funcţioneze 

izolat cu porţiuni din reţeaua de JT a distribuitorului; 

Sa fie precizate cerințele privind instalațiile de producție care funcționează în 

exploatare izolate pe rețeaua internă a producătorului. 

OD și deținătorii de instalații de producție trebuie: 

să garanteze siguranța persoanelor la același nivel ca cel așteptat în condiții de 

funcționare normale;

să fie asigurată eliminarea defectelor prin utilizarea protecțiilor instalate în rețea 

și pe instalațiile individuale de producere; 

să adopte proceduri adecvate pentru a evita posibilele condiții periculoase pentru 

echipamentul conectat, la restabilirea paralelului cu restul rețelei de distribuție.

Este interesant că exact aceste prevederi deschid larg uşa atât pentru întocmirea 

unei convenţii de exploatare riguroase între operatorul de distribuţie şi prosumator, 

cât şi pentru prevederea unor protecţii de interfaţă acecvate. 

Norma italiana (I)



Norma italiana prevede explicit responsabilitățile utilizatorilor pentru 

siguranța ȋn exploatare (cap. 7.4.6):

-Distribuitorul și Utilizatorii trebuie să adopte reguli de siguranță pentru executarea 

lucrărilor în conformitate cu toate legile aplicabile în materie, ȋn special pentru 

lucrarile cu ȋntreruperea tensiunii in retea si a centralei. In acest caz Utilizatorul va 

trebui sa respecte toate regulile prevăzute de procedurile Distribuitorului ȋn punctele 

de sectionare stabilite in conformitate cu normele protectie si siguranta la lucrări;

-Pentru desfăşurarea intervențiilor, OD si Utilizatorul trebuie sa foloseasca proceduri 

organizatorice specifice. In cazul Utilizatorilor activi (prosumatori) trebuie sa se 

utilizeze documente specifice pentru schimbul de informatii 

-OD si Utilizatorul fac actualizarea procedurilor si a documentatiei cand apar 

modificari in instalatii sau ori de cate ori este cazul

-Instalarea si intretinerea aparatajului intra in competenta fiecarui proprietar. 

Norma italiana (II)



Reprezentarea schematică a configuraţiei sistemului de generare funcţionând în paralel 

cu reţeua de joasă tensiune, conf. CEI 0-21/04.2019 (Fig. 11, pag. 53)

Scheme prevazute de standarde



Scheme prevazute de standarde



Schema cf. SR CLC/TS 50549-1

Reţea electrică de 

distribuţie

Reţea electrică a 

producătorului; 

(POC) Punct de 

conectare

Întreruptor principal

Releu de protecţie de 

interfaţă

Funcţionarea  

producătorului în 

regim ne-insularizat

Întreruptor de 

interfaţă

Funcţionarea reţelei 

producătorului în 

regim insularizat

Întreruptorul unităţii 

de generatoare



Toate standardele prezentate au o cerință comună, şi 
anume, “toleranța la un defect singular” 

- Toleranta la un defect singular: Sistemul de protectie 
de interfață este compus dintr-un releu de protectie de 
interfata si un intreruptor pentru deconectare de la 
reteaua electrica care trebuie sa indeplineasca 
cerintele de toleranta la un defect singular. 

Un defect singular nu trebuie sa determine pierderea 

functiilor de protectie

Rezulta: este necesara rezervarea intreruptoarelor si a 

protectiilor

Toleranţa la un defect singular al sistemului de protecție de 

interfață



La ora actuală există un număr de oferte de relee de interfaţă ale 

producătorilor de echipamente electrice destinate să satisfacă tocmai 

aceasta cerinţa. Chiar și sistemele de generare  de putere redusă distribuite 

trebuie să fie conectate la rețeaua electrică printr-un sistem de protecţie  cu 

funcționare sigură, care să nu permită apariţia supratensiunilor sau a 

frecvenţelor anormale în instalaţiile conectate în reţeaua de joasă tensiune Fără 

îndoială că în absenţa cererii, asemenea oferte nu ar fi existat. Astfel de relee, 

puse în vânzare de firme ca Bender, ABB, Lovato Electric.

Soluții privind protecțiile de interfață



- Ord. 228/2018 si standardele internationale solicita existenta unei 

protectii de interfata cu rol de antiinsularizare si protectie electrica de 

siguranta;

- O protectie de interfata in instalatiile producatorului presupune mai 

multe conditii: 

1. Posibilitatea de a sigila acea protectie;

2. Posibilitatea de a interveni pentru verificari si mentenanta;

3. Daca vorbim de o protectie la nivel de invertor, interventia la 

invertor ar duce la pierderea garantiei, lipsa know-how, software sau 

truse special de reglaj si interventie, etc..

- Daca standardul Italian prevede ca protectiile de interfata sa apartina 

utilizatorului, la fel si SR CLC/TS 50549-1, nu inseamna ca se renunta 

la protectii sau la criteriul tolerantei la un defect singular. Dimpotriva, 

aceste principii sunt foarte riguros stipulate.    

Rezumat privind protecțiile



❑ Toate standardele actuale relevante cuprind cele doua aspecte 
esentiale: necesitatea protectiei de interfata intre utilizator si RED 
plus criteriul tolerantei la defect singular;

❑ Ordinul 228/2018 prevede realizarea protecţiilor de interfaţă în 
punctul de racordare. Ordinul reflecta prevederile SE EN 50438:2014
si SR CLC/TS 50549-1.

❑ SR CLC/TS 50549-1 si norma italiana, standardele cele mai recente 
din 2019, prevad realizarea protectiei de interfata in cadrul 
instalatiilor utilizatorului.

❑ Realizarea protectiilor in instalatiile utilizatorului implica 
responsabilizarea acestuia si respectarea reciproca a unor proceduri 
de reglaj, sigilare si mentenanta

❑ Pentru Romania sau macar pentru Electrica ar fi necesar un ghid 
tehnic la nivelul normei italiene CEI 0-21/04.2019 in privinta solutiilor 
de racordare si protectie a prosumatorilor (centralele mici racordate 
la joasa tensiune)

❑ Solutiile tehnice de protectie a prosumatorilor trebuie sa fie foarte 
sigure sub aspectul electrosecuritatii, atat pentru utilizatori cat si 
pentru lucratorii OD (centralele devin o parte a locuintelor, dar si a 
retelei!)

Concluzii




