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EVALUATION OF A PROJECT FOR A MICRO-HYDRO AT 
LACUL MARE – DOGNECEA, USING RETScreen SOFTWARE 

 
  This paper shows how to use the free RETScreen software for an 
accurate assessment of a project of micro-hydroelectric power plants on Lacul 
Mare – Dognecea (Caraş-Severin county). 
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  1. Introducere 
 
  În secolul XXI, energia electrică este prezentă în viaţa societăţii 
umane pretutindeni, zi de zi. Din păcate, în multe situaţii modalităţile de 
producere a acesteia au efecte negative asupra mediului înconjurător, de 
unde şi accentul din ce în ce mai mare ce se pune pe producerea ei 
folosind surse „curate”. Una dintre aceste surse o constituie apa râurilor. 
  În situaţia în care o comunitate restrânsă îşi propune să constru-
iască o micro-hidrocentrală pentru uz propriu, problema cea mai delicată 
care se pune este reprezentată de costul investiţiilor necesare pentru 
construirea acesteia (este cunoscut faptul că în general 60 % din costul 
iniţial al unei MHC îl constituie cheltuielile pentru realizarea barajului de 
acumulare), dar şi de costul producerii ulterioare a energiei electrice. 
                                                 
1 RETScreen este o marcă înregistrată a Natural Resources Canada, © 1997-2009. 
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  În sprijinul realizării unor asemenea proiecte pot veni nu numai 
specialiştii, dar şi unele aplicaţii software, relativ uşor de utilizat şi de 
către nespecialişti. 
 
  2. Prezentarea generală a soft-ului RETScreen 
 
  Aplicaţia gratuită denumită RETScreen Clean Energy Project 
Analisys Software este dezvoltată sub egida Ministerului Resurselor 
Naturale din Canada, la realizarea ei contribuind experţi din cele mai 
diverse domenii: academic, industrial, guvernamental etc. Soft-ul poate 
fi folosit în orice parte a lumii, pentru a se evalua: producţia de energie 
electrică din diverse surse, costul de producţie al acesteia, viabilitatea 
financiară şi riscurile financiare ale unui potenţial proiect. 
  Disponibil este gratuit în 36 de limbi (printre care şi limba română), 
programul dispunând şi de unele baze de date, care includ: diverse produse 
şi proiecte, date hidrologice şi climaterice etc. Ultima variantă a aplicaţiei (v4,  
44 MB) poate fi descărcată de pe site-ul www.retscreen.net [1]. 
 

 
Fig. 1  Modul standard de pornire al aplicaţiei – calea celor „şase paşi” 

 
  Cerinţele minimale ale unui sistem pentru funcţionarea corectă 
a soft-ului RETScreen sunt următoarele: Microsoft© Excel 2000 sau 
mai actual, Microsoft© Windows 2000 sau mai nou, Microsoft.NET 
Framework 2.0 sau mai actual, precum şi ultimele actualizări de la 
Microsoft pentru Windows şi Excel. 
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  3. Modul de utilizare a aplicaţiei 
 
  După instalarea aplicaţiei pe calculator, aceasta poate fi 
lansată în lucru în mod standard, parcurgându-se apoi aşa-numita cale 
a celor „şase paşi” (figura 1), de altfel uşor de completat chiar de către 
un utilizator de nivel mediu al aplicaţiei Excel din suita Office© de la 
Microsoft©. 
  Datele preliminare vor fi introduse treptat, în celulele 
corespunzătoare, de sus în jos. 
  În figura 2 este prezentat codul culorilor diagramei iniţiale 
pentru introducerea datelor. Celulele cu fond galben sunt cele în care 
utilizatorul va introduce datele preliminare necesare pentru calcularea 
proiectului. Cele cu fond albastru permit de asemenea introducerea de 
date, pentru acestea fiind disponibile şi baze de date on-line. Celulele 
cu fundal gri permit introducerea de date care nu sunt însă strict 
necesare pentru dezvoltarea proiectului. În fine, cele cu fond alb sunt 
cele în care vor apărea rezultatele proiectului, deci sunt calculate de 
program. 

 
 

Fig. 2   Codul de culori al diagramei iniţiale pentru introducerea datelor 
 

 4. Microhidrocentrala de la Lacul Mare – trecut şi viitor 
 
  4.1. Scurt istoric al MHC de la Lacul Mare – Dognecea 
 
  În anii 1983-85, în apropierea localităţii Dognecea din judeţul 
Caraş-Severin a fost refăcut un vechi baraj (datând încă din anul 1750!) 
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pe cursul de apă Dognecea. Atunci s-a construit aici şi o mică 
hidrocentrală (figura 3), utilată cu o microturbină proiectată la Institutul 
de Cercetări şi Proiectări în Hidroenergie Reşiţa. Între anii 1994 şi 1998 
aceasta a fost funcţională, dovedind astfel posibilitatea exploatării 
potenţialului micilor acumulări de apă [2]. Din păcate, ulterior s-a 
renunţat la ea, unele estimări concluzionând că nici debitul de apă nu 
este suficient pentru o exploatare economică. 

 
 

Fig. 3  Clădirea MHC de la Lacul Mare – Dognecea (1996) 

  Din acest punct de vedere, folosirea unui program cum este cel 
prezentat în lucrare (RETScreen), ar putea duce în viitor la evaluări 
mult mai corecte ale unor asemenea proiecte. 
 
  4.2. Proiectul potenţial Lacul Mare – Dognecea 
 
  În figura 4 este prezentată fereastra aplicaţiei. În aceasta se 
introduc datele iniţiale ale proiectului ce se doreşte a fi estimat. 
  În prima foaie de lucru (denumită chiar „Început” de către 
dezvoltatorii aplicaţiei), în partea superioară a acesteia, se introduc 
următoarele date (figura 4): 

- numele şi locaţia proiectului; 
- numele autorului proiectului şi denumirea aleasă pentru proiect; 
- tipul proiectului (producţie de energie electrică în acest caz); 
- tehnologia utilizată (turbină hidroelectrică); 
- tipul reţelei (aici, în afara reţelei); 
În partea inferioară a foii de lucru se află o zonă care conţine date 

statistice despre locaţia proiectului sau date dintr-o locaţie cât mai apropiată, 
aleasă de către autorul proiectului (s-a ales în acest caz Oraviţa). 
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Fig. 4  Fereastra de pornire a aplicaţiei RETScreen (date iniţiale ale proiectului) 

 Este vorba despre date statistice privind aşezarea geografică, 
temperaturile de calcul pentru încălzire şi pentru răcire, temperatura 
medie a aerului pentru lunile anului, umiditatea relativă etc. (figura 5). 

 

 
Fig. 5  Partea inferioară a foii de lucru „Început” 

  În a doua foaie de lucru a aplicaţiei, denumită „Model 
energetic” (figura 6) vor fi introduse date de două tipuri: 

- unele privitoare la sistemul de „referinţă” de producere a 
energiei (pentru compararea ulterioară cu proiectul propus), şi 

- altele privitoare la proiectul ce se propune. 
  Este necesar a fi cunoscute diverse date iniţiale, cum ar fi 
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pr energiei electrice de la furnizorul din locaţia respectivă (în €), 
precum şi alte date caracteristice specifice proiectului. Cu ajutorul 
acestora, soft-ul va efectua în final o analiză comparativă a costurilor. 

eţul 

 
Fig. 6  Foaia de lucru „Model energetic” 

  În figura  de lucru „Model 

ternică zonă de calcul 

, la demâna doar 

 foaie de lucru, prezentată în figura 

e setări; 
amente (costuri); 

ăsură etc. 

unor calcule în 
modu

7 este redată partea inferioară a foii
energetic”, zonă în care aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului şi  
posibilitatea analizării emisiilor de gaze de seră, precum şi veniturile 
obţinute din reducerea gazelor cu efect de seră (GES), pentru cazurile 
în care se doreşte a se face diverse comparaţii. 
  În această foaie de lucru există şi o pu
pentru o analiză financiară detaliată (figura 7). Aceasta cuprinde rata 
estimată a inflaţiei, durata estimată de viaţă a proiectului, costuri totale 
iniţiale, eventualele subvenţii ce pot fi obţinute etc.  
  Astfel, calculele financiare relativ laborioase în
a contabililor, sunt efectuate de către aplicaţie, cu condiţia ca utilizatorul 
să dispună de date iniţiale precise. 
  În sfârşit, există şi o a treia
8, denumită de către dezvoltatorii aplicaţiei „Unelte”, care pune la 
dispoziţia utilizatorului multiple facilităţi, dintre care enumerăm 
următoarele: 
 

- divers
- aparate şi echip
- conversia între diferite unităţi de m
  

o T todată, există aici şi posibilitatea efectuării 
l „Personalizat” (figura 8). 
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Fig. 7  Foaia de lucru „Model energetic” – analiza financiară 

 

 
Fig. 8  Foaia de lucru „Unelte” 

 
 5. Concluzii 

 subliniat, circa 60 % din costul iniţial al unei 

ri, o asemenea 

 
  

 s-a  ■ Aşa cum
MHC îl constituie cheltuielile pentru realizarea barajului de acumulare, 
iar din acestea 75 % depind de specificul terenului. 
  ■ Deşi costurile iniţiale sunt relativ ma
investiţie odată finalizată poate depăşi o durată de viaţă de 50 de ani, 
cu costuri de exploatare extrem de reduse [3]. 

 259



 260 

stalată, costurile 

 aplicaţiei sunt puţine: nu poate lua în calcul 

care 
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  ■ Aplicaţia RETScreen® estimează puterea in
iniţiale pe baza caracteristicilor terenului, a curbei cumulate a debitului 
şi a înălţimii de cădere. 
  ■ Dezavantajele
variaţiile sezoniere ale înălţimii de cădere în proiecte cu acumulare şi 
nici variaţiile sezoniere ale consumului în cazul unui sistem izolat. 
  ■ Utilizarea acestei aplicaţii relativ simplu de folosit, 
dispune şi de multe baze de date, ar putea duce în viitor la o mai 
uşoară implementare a proiectelor de acest gen, în folosul unor 
comunităţi izolate sau care doresc o energie foarte ieftină pe termen 
lung, a cărei producere nu va afecta mediul înconjurător.  
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