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ETUDE DE RACCORDEMENT D’UNE FERME 
EOLIENNE DE 20 MW - Partie III de la 

 
 L'article présente les solutions possibles de raccordement au système 
électro énergétique national (SEN) de la ferme éolienne de Nufăru, dép. de 
Tulcea ayant une puissance installée de 20 MW. Les calculs de circulation des 
puissances sont effectués sur le réseau à N éléments et les réseaux à N-1 
éléments, en fonction des contingences prises en compte. 
 
 Mots clés : parcs éoliens, puissance 
 Cuvinte cheie: parcuri eoliene, circulaţii de puteri 
 
 
 7. Regimuri de dimensionare pentru etapele 2016 şi 2021 
 
 În conformitate cu setul de reguli pentru construirea regimurilor 
de dimensionare transmis de CNTEE Transelectrica: 
 ● CEE Nufăru se va considera pentru regimurile cu N elemente 
încărcată la puterea nominală şi la 70 % din puterea nominală în 
regimuri cu N-1 elemente în funcţiune; 
 ● Producţia centralelor eoliene din zona analizată va fi crescută 
la 70 % Pinstalat considerat la etapele analizate. Centralele eoliene din 
celelalte zone geografice vor fi considerate cu 30 % Pinstalat. S-a luat în 
considerare cea mai actuala situaţie a contractelor de racordare, în 
primul rând, şi a ATR dintre CEE care influenţează zona Tulcea 
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comunicată de CNTEE Transelectrica; 
 ● Cea mai mare centrală din zonă se va încărca la puterea 
maximă disponibilă (CNE Cernavodă); 
 ● Toate centralele hidro din zonă se vor încărca la puterea 
maxima disponibilă. 
 
 7.1.Etapa VSI 2016 - regim fără considerarea CEE Nufăru  
 

 Din analiza regimurilor staţionare cu N elemente în funcţiune în 
ansamblul SEN, a rezultat că sunt satisfăcute condiţiile de încărcare a 
elementelor de reţea şi de încadrare în limitele admisibile de tensiune în 
RET, în zona Dobrogea şi în reţeaua de distribuţie Enel Dobrogea.  

 Verificarea criteriului N-1 a condus la contingenţe periculoase 
în reţeaua de transport şi distribuţie. Gradul de încărcare a reţelei 
electrice din zona analizată este ilustrat în tabelul 1 (verificarea 
criteriului N-1 - fără CEE). 

Tabelul 1  

ELEMENT SENSIBIL 
Smax 

CONTINGENŢĂ 
SN-1 SN-1 

[MVA] [MVA] % 
FILES2 -  BARBO2  304 SMIRD1 -  GUTIN1  277 91 
FOCSA2 -  BARBO2  304 SMIRD1 -  GUTIN1 307 101 
L.SAR2 -  FILES2  304 SMIRD1 -  GUTIN1  255 84 

 
În concluzie, la etapa VSI 2016 în regimul de dimensioare, la 

verificarea criteriului N-1 elemente în funcţiune, fără CEE Nufăru, s-a 
semnalat suprasarcină pe LEA 220 kV Focşani-Barboşi de 101%Sn. 
Eliminarea acestei suprasarcini se realizează prin construirea LEA 
nouă 400 kV Smârdan-Gutinaş. 
 
 7.2. Etapa VSI 2016 - regim cu considerarea CEE Nufăru 
  

Variantele A şi B de racordare sunt practic identice din punct de 
vedere al circulaţiilor de putere pe elementele de reţea din zona 
analizată, astfel încât se va analiza o singură variantă de racordare a 
CEE Nufăru. 
 Modelarea puterii corespunzătoare CEE Nufăru 20 MW pe 
regimul de dimensionare a condus la un nou regim staţionar. 

Din analiza regimurilor staţionare cu N elemente în funcţiune în 
ansamblul SEN, a rezultat că sunt satisfăcute condiţiile de încarcare a 
elementelor de reţea şi de încadrare în limitele admisibile de tensiune în 
RET şi RED. 
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Verificarea criteriului N-1, considerând CEE Nufăru cu o putere 
generată de 70 % din puterea instalată, a condus la semnalarea 
aceleiaşi contingenţe ca şi în cazul regimului staţionar VSI 2016 de 
dimensionare. Apariţia noii centrale eoliene conduce la accentuarea 
încărcării LEA 220 kV Focşani-Barboşi cu 1 % faţă de regimul staţionar 
fără CEE (anexa F 2.2.). Eliminarea acestei suprasarcini se realizează 
prin construirea LEA 400kV Smârdan-Gutinaş. 

Gradul de încărcare al reţelei electrice din zona analizată în 
configuraţie incompletă de funcţionare este ilustrat în tabelul 2 
(verificarea criteriului N-1 - cu CEE). 

Tabelul 2  

ELEMENT SENSIBIL 
Smax 

CONTINGENŢĂ 
SN-1 SN-1 

[MVA] [MVA] % 
FILES2 -  BARBO2  304 SMIRD1 -  GUTIN1  280 92 
FOCSA2 -  BARBO2  304 SMIRD1 -  GUTIN1 311 102 
L.SAR2 -  FILES2  304 SMIRD1 -  GUTIN1  255 84 

 
7.3. Etapa GNV 2016  
 
- fără CEE Nufăru: În regimul cu N elemente în funcţiune, nu se 

constată depăşiri ale circulaţiilor de puteri sau a tensiunii în nodurile 
RET precum nici în reţeaua de distribuţie 110 kV Enel Dobrogea; 

La verificarea criteriului N-1 elemente în funcţiune, s-a 
semnalat suprasarcină pe LEA 220 kV Fileşti-Barboşi de 125 % Sn. 
Eliminarea acestei suprasarcini se realizează prin construirea LEA 400 
kV Smârdan-Gutinaş. 

- cu CEE Nufăru: În regimul cu N elemente în funcţiune, nu se 
constată depăşiri ale circulaţiilor de puteri sau a tensiunii în nodurile 
RET precum nici în reţeaua de distribuţie 110 kV Enel Dobrogea; 

La verificarea criteriului N-1 elemente în funcţiune, s-a 
semnalat creşterea suprasarcinii pe LEA 220kV Fileşti-Barboşi cu 1% 
datorită apariţiei CEE (126 % Sn). Eliminarea acestei suprasarcini se 
realizează prin construirea LEA 400kV Smârdan-Gutinaş. Aceasta 
impune participarea investitorului la realizarea circuitului 2 al LEA 400 
kV Gutinaş – Smârdan, împreună cu alţi investitori implicaţi, în cota 
parte. 

 
7.4. Etapa VSI 2021  
 
- fără CEE Nufăru: În regimul cu N şi N-1 elemente în funcţiune, 

nu se constată depăşiri ale circulaţiilor de puteri sau a tensiunii în 
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nodurile RET precum nici în reţeaua de distribuţie 110 kV din zona 
Tulcea Vest, unde urmează să fie racordată noua CEE;  

La verificarea criteriului N-1 în zona Medgidia, unde conform 
situaţiei contractelor+ATR există o putere mare generată de CEE, la 
declanşarea TR1 400/110 kV Medgidia Sud se supraîncarcă TR2 
400/110 kV Medgidia Sud cu 106 % Sn. De asemenea, la declanşarea 
TR2 400/110 kV Medgidia Sud se supraîncarcă TR1 400/110 kV 
Medgidia Sud cu 107 % Sn, LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud 105 % 
Sn şi LEA 110 kV Medgidia Nord - Medgidia cu 117 % Sn. Această 
situaţie în zona Medgidia este cunoscută şi soluţia propusă în alte studii 
constă în: LEA d.c. Medgidia Nord-Medgidia Sud, LEA d.c. Basarabi-
Medgidia Sud şi al treilea TR 400/110 kV în Medgidia Sud. Aceste 
suprasarcini nu sunt influenţate de racordarea noii CEE în Tulcea Vest. 

- cu CEE Nufăru: În regimul cu N elemente în funcţiune, nu se 
constată depăşiri ale circulaţiilor de puteri sau a tensiunii în nodurile 
RET precum nici în reţeaua de distribuţie 110 kV din zona Tulcea Vest;  

Verificarea criteriului N-1, considerând CEE Nufăru cu o putere 
generată de 70 % din puterea instalată, nu a condus la contingenţe 
periculoase în reţeaua de transport şi de distribuţie. 

 
7.5. Etapa GNV 2021 
 
- fără CEE Nufăru: La verificarea criteriului N elemente în 

funcţiune, nu s-au semnalat depăşiri de limită termică în RET/RED şi de 
asemenea nivelul de tensiune în RET/RED se încadrează în limitele 
admisibile. 

Verificarea criteriului N-1 a condus la semnalarea unor 
contingenţe periculoase. Astfel, la declanşarea LEA 400 kV Gutinaş – 
Braşov apare suprasarcină de până la 12 % pe LEA 220 kV Stejaru - 
Gheorghieni - Fântânele. Măsura propusă de eliminare a acestor 
suprasarcini este realizarea LEA 400 kV Suceava – Bistriţa – Gădălin.  

- cu CEE Nufăru: In regimul cu N elemente în funcţiune, nu se 
constată depăşiri ale circulaţiilor de puteri sau a tensiunii în nodurile 
RET precum nici în reţeaua de distribuţie 110 kV din zona Tulcea Vest; 

La verificarea criteriului N-1 se constată că la contingenţa LEA 
400 kV Braşov – Gutinaş creste supraîncărcarea pe LEA 220 kV 
Stejaru – Gheorghieni cu 1 % faţă de regimul fără CEE. 
 
 8. Cerinţe privind sistemul de telecomunicaţii aferent CEE 
 Nufăru  

 
În vederea monitorizării regimului de funcţionare a CEE Nufăru, 
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beneficiarul investiţiei va realiza un sistem propriu de transmitere în 
timp real a datelor, care va asigura legătura de comunicaţie date între 
centrala eoliană şi treapta de dispecer stabilită de OTS. Acest sistem va 
asigura şi interfaţa cu sistemul SCADA al operatorului de reţea. 

Punctul în care sistemul de teletransmisie al CEE se va 
conecta la sistemul SCADA al operatorului de reţea va fi stabilit de 
acesta. 

Fluxul informaţional între CEE Nufăru şi treapta de dispecer va 
asigura în timp real următoarele funcţii: 
 - recepţia consemnelor de putere; 
 - deconectarea pe criterii de siguranţă, la dispoziţia treptei de 
dispecer; 
 - transmiterea către punctul de interfaţă cu sistemul EMS/ 
SCADA al operatorului de reţea a următoarelor informaţii din punctul de 
racordare la RED 110 kV: 
 - puterea activă şi puterea reactivă produse şi maxim posibile; 
 - tensiunea; 

- frecvenţa; 
- poziţia echipamentelor de comutaţie primară din punctul de 

delimitare; 
- contorizarea energiei active produse; 
- reglaj f / P (da/nu); 
- date meteorologice (viteza şi direcţia vântului, presiunea 
atmosferică, temperatura etc.). 
Mediul de transmisie va fi optic, folosind ca suport fizic fibrele 

optice tip single-mode din structura conductoarelor de protecţie ale 
liniilor aeriene de 110 kV, motiv pentru care, în lucrările de reabilitare a 
liniilor de 110 kV din zonă, este inclusă şi înlocuirea conductoarelor de 
protecţie existente cu conductoare tip OPGW. Comunicaţia se va 
realiza conform Standardului IEC 60870-5-101. 
 
 9. Concluzii 
 
 ■ La verificarea criteriul N-2 pe liniile de evacuare din CNE 
Cernavodă, fără/cu CEE Nufăru, nu se constată depăşiri ale circulaţiilor 
de putere.  
 ■ Se constată că în staţia Tulcea Vest 110 kV se depăşeşte 
curentul de scurtcircuit monofazat, inaintea aparitiei CEE, aspect care 
va trebui avut în vedere la retehnologizarea staţiei. 
 ■ Cu valorile pentru puterea minimă de scurtcircuit şi factorii de 
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calcul pentru tipul de turbină prevăzut (Vestas, 2,5 MW), rezultă că sunt 
îndeplinite condiţiile de calitate a energiei electrice. La punerea în 
funcţiune a grupurilor eoliene se vor verifica condiţiile de calitate. 
  ■ Se prezintă indicatorii de siguranţă în punctul de racord al 
CEE la RET (ieşirea din celula LEA 110 kV CEE din staţia Tulcea Vest).   

■ Sunt prezentate lucrările necesare în fiecare variantă şi 
investiţiile aferente. Pe baza valorii totale de investiţie, varianta A de 
racordare a CEE Nufăru  este cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic. 
 ■ Racordarea CEE Nufăru 20 MW este condiţionată de 
realizarea următoarelor întăriri: 
 O nouă LEA d.c.400 kV Gutinaș – Smârdan; 
 O nouă LEA s.c. 400 kV Suceava-Bistrița-Gădălin. 
 ■ Cota de participare se va stabili după cunoaşterea CEE 
participante şi în conformitate cu instrucţiunile elaborate de ANRE, 
conform Legii 220/2002. 
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