
  BERLEȘTI             ANEXA nr.1  la HCL nr.16 /17 februarie 2023 

 
  

NECESITATEA, OPORTUNITATEA ȘI  POTENȚIALUL ECONOMIC  
AL INVESTIȚIEI  

 
 ”Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la „energie verde”, prin 

realizarea de investiții in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru economisirea 
energiei” 

 
 

NECESITATEA INVESTIȚIEI  
Dezvolta unui parc fotovoltaic la sol se justifica prin necesitatea zonei respective de a beneficia de 
energie din resurse regenerabile. Energia produsa, rămasă neconsumată, va fi debitata in reteaua 
de Distributie din S.E.N. prin intermediul unui punct de conexiune. 
Așa cum rezultă din facturile eliberate de CE, furnizorul de energie actual, și de centralizatorul de 
consum electric pe perioada anului 2022, Primăria a avut un consum de 168 MWh/an în anul 2022 
fațaă de 128 MWh/an, consumul din 2021, ceea ce reprezintă o creștere a consumului de energie 
electrică de 42%.  
În plus, prin alte proiecte în curs de desfășurare, Primăria a primit acordul de instalare a patru stații 
de încărcare automobile electrice, fiecare stație, fiind cu încărcare rapidă, sunt prevăzute cu o 
putere instalată de 50 kW. Folosirea acestor stații cu alimentarea lor din SEN nu este rentabilă, din 
cauza prețului excesiv de mare la energia electrică, care a aurcat la 250 Euro/MWh. În consecință 
furnizarea de energie electrică acestor stații de  încărcare automobile va fi mai mult decât 
binevenită. 
Scopul intocmirii proiectului este necesitatea producerii de energie verde (din surse regenerabile). 
Investitia vine ca un aport la necesitatea reducerii poluarii la nivel mondial. 

 
OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 
Piața fotovoltaică a fost una foarte dinamică în ultimii zece ani în România, precum și în restul lumii. 
Spre deosebire de alte proiecte energetice, timpul de finalizare a unei CEF este destul de rapid. O 
instalație fotovoltaică la scară largă ar putea fi dezvoltata în câteva luni. În unele cazuri, procesul de 
autorizare a durat mult mai mult decât faza reală de construire și punere în funcțiune. 

Proiectul propus descrie construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu capacitatea de 48 kWp, 
care va produce anual o cantitate de energie electrică regenerabilă de cca 61 MWh, necesar 
consumului propriu, conform Programului : Sprijinirea accesului UAT și al organizațiilor din 
GAL, la „energie verde”, prin realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și/sau 
pentru economisirea energiei. 

Centrala fotovoltaică este formată dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produc energia 
electrică în curent continuu (cc) şi care prin intermediul unor invertoare electronice transformă 
curentul continuu (cc) în curent alternativ (ca) cu caracteristicile de frecvenţă şi tensiune impuse de 
operatorul de transport. 
Parcul Fotovoltaic va fi amplasat în judetul Gorj. 
Coordonate GPS: latitudine 44°55′N, longitudine  23°40′E 

Primăria dispune de armătoarele suprafețe de terenuri: 

- Suprafața totală a comunei: 5420 Ha 
- Din care: 5136 extravilan și 284 intravilan; 

Comuna are o populație de 1986 locuitori la momnetul actual. 
Soluția tehnică adoptată este necesară datorită unor investiții pentru instalarea a patru stații 

de încărcare a automobilelor electrice și a celor hibrid, dar și pentru a asigura, în regim de 
PROSUMATOR, alimentarea cu energie electrică a înstalațiilor de iluminat.  



Investițiile pentru cele patru stații de încărcare de 50 kW fiecare, încărcare rapidă, vor fi 
finalizate pe parcursul acestui an, 2023, de aceea la calculul consumului anual se va adăuga și 
consumul prezumptiv aferent acestor stații: 4 ore / zi pentru fiecare stație, timp de 200 zile pe an, 
ceea ce va insemna 160 MWh/an, folosiți pentru încărcarea automobolelor electrice sau hibrid. 
Beneficiile proiectului: 

 Productia de energie verde, curata; 
 Investitie ecologica; 
 Sistem de generare a energiei ecologic bazat pe surse de energie regenerabile; 
 Controlul centralei electrice prin conceptul centralei virtuale (VPP); 
 Echilibrarea variabilității energiei regenerabile prin intermediul unei unitati inteligente de 

stocare a energiei; 
 Investitie verde; 
 Reducerea emisiilor de seră; 
 Alimentare electrică pentru mai multe familii; 
 Reducerea consumului de combustibili fosili; 
 Participare la procesul național de echilibrare a rețelelor electrice de distributie; 
 Oportunități de angajare; 
 Viața proiectului - peste 30 de ani. 

Sistemul fotovoltaic cu conexiune la o reţea de energie electrică, se caracterizează prin producţia de 
energie electrică şi ulterior prin cele 4 elemente principale ale sale: 

 Panouri fotovoltaice 
 Invertor 
 Linia electrică a reţelei 
 Echipament de monitorizare și sincronizare a funcționării întregului echipament. 

În cazul utilizării  unei CEF de putere mai mare, construită special pentru a se injecta energia direct 
în bara de 20 kV aparținând SEN, este nevoie să se prevadă și transformatoare care să urce 
tensiunea de la 0,4 kV la 20 kV. 
Aceste elemente, la rândul lor se completează cu o serie de echipamente auxiliare precum sunt 
diferitele protecţii împotriva supratensiunilor, sau contoarele de energie. 

POTENȚIALUL ECONOMIC 
Construirea unei centrale electrice fotovoltaice de 48 kWp cu racord la sistemul energetic national, 
la Primăria Berlești, judetul Gorj, vizeaza : 

 punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile; 
 folosirea energiei regenerabile în regim de prosumator : 
 dezvoltarea economica a beneficiarului investitiei; 
 producerea de energie verde; 
 protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, 

prin diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru 
producția de energie electrică; 

 reducerea dependenței de imporurile de resurse de energie primară (în principal 
combustibili fosili) și îmbunătățirea siguranței în aprovizionare; 

 crearea a noi locuri de muncă prin realizarea/modernizarea capacităților de producere a 
energiei din surse neconvenționale, implicarea mai activă a mediului de afaceri în 
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie; 

 atingerea tintei strategice a Romaniei, respectiv „ponderea energiei electrice produse din 
aceste surse in totatul consumului brut de energie electrica. 

Prin realizarea acestei investiții se vor obține si reducerea gazelor cu efect de seră, notate 
prescurtat cu GES,precum și reducerea energiei primare, produsă din combustibilii fosili. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           CONSILIER,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
   Maria DUMITRAȘCU                                                                        Secretarul general comunei  
                                                                   Eugen ARGEȘANU 
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NUMĂRUL DE LOCUITORI DESERVIȚI /UTILIZATORI DIRECŢI 

AI PROIECTULUI  DE INVESTIȚIE 

 

 ”Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la „energie verde”, prin 

realizarea de investiții in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru economisirea 

energiei” 

 

 

     Numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi  2003 locuitori 

 

Nr.crt. Locuitori deserviți /utilizatori direcţi ai proiectului  de 

investiție 
Total 

1 Populație  1986 

2 Angajați primărie  17 

 Total 2003 
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CARACTERISTICILE TEHNICE ALE  PROIECTULUI DE INVESTIȚIE  

”Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la „energie verde”, prin realizarea de 

investiții in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru economisirea energiei” 

 

Realizarea a investitiei ”Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la 

„energie verde”, prin realizarea de investiții in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru 

economisirea energiei”, consta in urmatoarele lucrari: 

-  se vor monta 88 buc panouri fotovoltaice de 540W. Puterea totala a panourilor fotovoltaice noi 
montate va insuma 47,52 kWp; 
-  invertoare 50 kW – 1 (una) buc , cu 8 intrări de curent continuu,  pentru transformarea energiei de 
curent continuu in curent alternativ; 
-  post transformare, PC existent, , aflat la o distanță de cca 70 m de împrejmuire. 
- structura metalica pentru sustinere panouri fotovoltaice; se vor monta 88  panouri fotovoltaice de 
540W, pe  structura metalica, se vor monta 8 șiruri de 11 panouri.  
Total  = 88 panouri, cu Pi = 47,52 kWp/ 
- Sistem cabluri  si  conectica  curent  continuu, 
- Sistem cabluri  si  conectica  curent alternativ, 
- Sistem impamantare si paratrasnet, 
- Santuri  pentru  cablaje, 
- Amenajare  teren, 
- Sistem iluminat montat pe structura metalica de sustinere a panourilor, 
- Drumuri  acces  perimetrale - se va amenaja o alee perimetrala  in lungime  stabilită de 
constructor, cu o latime variabila de 5m – 6m,  terenul este déjà împrejmuit. Va trebui doar 
semnalizat cu anunțul : ACCES INTERZIS ; 
- Sisteme  de gestionare  si  managementul  productiei,   
- Sistem de monitorizare  video si  efractie, 
- construcție de protecție conținând  învertoarele, tabloul de distribuție  și sistemul de monitorizare. 
- Imprejmuire, 
- Racordarea pentru alimentarea parcului fotovoltaic se va realiza in PTAB, amplasat in apropierea 
zonei in care se va amenaja centrala fotovoltaica 
- accesul se va face pe latura de vest a parcului fotovoltaic, folosindu-se drumul balastat. 
- Instalatie de protectie impotriva descarcarilor electrice 
- Pentru asigurarea continuitatii in alimentare se propune și rămâne la alegerea beneficiarului dacă 
va monta sau nu o baterie de stocare,  să se monteze o baterie de stocare de 20 kWh dimensionata 
astfel incat sa poata furniza pentru o perioada de 60 minute 25% din puterea centralei fotovoltaice, 
La intocmirea Proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere solicitarea intocmirii Studiului de 
solutii catre operatorul de distributie, in vederea racordarii Centralei Electrice Fotovoltaice la SEN. 
- monitorizarea se va face din cladirile  existente ale beneficiarului; 
- se vor monta panouri pe structuri de otel zincat; 
- Instalatii de legare la pamant si paratrasnet – se va realiza din platbanda OLZn 40x4mm si 
electrozi teava zincata 2 ½”. La instalatia de legare la pamant se vor racorda toate partile metalice 
ale echipamentelor, inclusiv ale constructiilor. Priza de pamant va fi comuna cu instalatia de 
paratrasnet. 
-In vederea ecologizarii terenului, acesta se va amenaja astfel: 
Se vor executa lucrari de sapatura, excavatii, umpluturi, acolo unde va fi cazul LES 0.4 kV: Se va 
poza subteran  cablu  nou de 0,4 kV pe domeniul  Primariei Berlești in profile tipizate: 
- profil „M” pe pat de nisip de 10 cm, acoperit de pamant, cablu asezat la o adancime de cca. 0,8 m 
fata de suprafata solului, santul avand o latime de minim 0,4 m in functie de necesitate, prevazand 
pe trasee camine de tragere; 
Cabluri electrice 



Pentru parcul fotovoltaic s-au proiectat urmatoarele cabluri electrice: 
a) Cabluri de curent continuu 

Cablurile care vor conecta panourile fotovoltaice intre ele, alcatuind siruri de module. Acestea se vor 
monta pe profilele structurii metalice cu colier din plastic. 
Cablurile care vor conecta sirurile de module la cutiile de conexiuni si monitorizare. Acestea se vor 
monta pe profilele structurii metalice cu coliere de PVC si apoi in canale de cabluri, pe rastele. 
Cablurile care vor conecta cutiile de conexiuni, monitorizare si telecomunicatii la statiile de 
conversie si transformare. Acestea se vor monta in canale de cabluri, pe rastele. 
    b) Cablurile de curenti slabi 
Cablurile de curenti slabi care vor conecta modulele de comunicatie ale statiilor de conversie si de 
transformare, cu dulapul de comunicatii se vor monta in canale de cabluri, pe rastele. 
   c) Cabluri de curent alternativ 
Cablurile de 20kV care vor conecta statiile de conversie si transformare intre ele si la punctul de 
conexiune de 20kV, sunt formate fiecare din cate 3 cabluri tip A2XSY 3X150mmp, pozate in canal 
de cabluri, pe rastele. 
Avantaje: 
- Montare rapida  
- Nu necesita intretinere (mentenanta usoara) 
- Puterea instalata pe suprafata pusa la dispozitie poate fi mai mare decat in cazul primei variante 
Dezavantaje: 
- In cazul in care stratul de zapada va depasi grosimea de 30 cm, va fi  afectat randamentul  
panourilor  fotovoltaice. 
- Vegetatia trebuie tunsa periodic astfel incat sa nu depasesca 20-30cm. 
Costurile pentru instalarea acestei CEH FV nu trebuie să depășească 45000 Euro, TVA inclus. 
Producția de energie preconizată a fi obținută din această variantă, cu panouri fixe, așezate pe sol 
sub un unghi de 24-35 grade, este prezentată în captura de ecran, de mai jos, obținută din 
Diagrama PVGIS, la locația cu coordonatele 44.915/23.663 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Prin realizarea acestei investiții se vor obține si reducerea gazelor cu efect de seră, notate 
prescurtat cu GES, precum și reducerea energiei primare, produsă din combustibilii fosili, 
notată cu Tep (tone echivalent petrol). 

Anul de referință este anul în care consumul de energie nu este acoperit de producțiua de 
energie regenerabilă. Acest an este anul 2021 și obiectivul investiției este de a produce energie 
regenerabilă cu scopul de a înlocui energia consumată din SEN cu energie regenerabilă, prin care 
se obțin următoarele rezultate rezultate : 

Economia de energie primară, prin faptul că energia primară este fără emisie de GES, 
pentru că nu se folosește energie obținută din combustibili fosili ; 

Economia de bani fiindcă un MWh obținut din SEN va costa 300 Euro/lună, în timp ce 1 
MWh obținut din surse regenerabile va costa atât cât vor fi cheltuielile cu întreținerea instalațiilor din 
CEF, adică cca  6000 Euro /MWp/an. Pentru cei 0,48 MWp , ce constitie centrala de față, vor fi 
suficienți 2800 Euro/an. Aceste beneficii vor permite dezvoltarea activităților lucrative ale comunei 



într-un viitor imediat și avantajele acestei dezvoltări se vor putea identifica după implementarea 
programului. 

Diminuarea gazelor cu efect de seră in primul an de după implementarea proiectului : 
GES1 = 61 * 0,33 = 20,13  tCO2/an 
Reducerea energiei primare : 
Tep1 = 61*0,086 = 5,246 Tep 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           CONSILIER,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
   Maria DUMITRAȘCU                                                                        Secretarul general comunei  
                                                                   Eugen ARGEȘANU 
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LISTA 

agenților economici deserviți direct de investiția ”SPRIJINIREA ACCESULUI COMUNEI 

BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI IN PRODUCEREA 

DE ENERGIE REGENERABILA" 

 

 

 

S.C. CRISICOS SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/530/2005, 

S.C. TAVROCOM SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/40/2005;  

ROMANESCU C. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ număr de ordine în Registrul 

Comerţului: F18/1087/2010 

S.C. YANBOR TRANS PREST S.R.L, Număr de ordine în Registrul Comerţului: 

J18/95/2019, 

S.C. BERTYLAV 2017 SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/570/2017,  

S.C. GOSPOBER-PREST SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/366/2014, 

S.C. POCRIDAN COM S.R.L, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/929/1994, 

S.C. SEPTIBOGDACOR SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/267/2013;  

S.C. ZORLIHU SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/122/2001;  

S.C. CATGAR STYLE SRL, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/548/2009;  

GRIVEI P. ILEANA INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ, număr de ordine în Registrul 

Comerţului: F18/192/2005 ; 

S.C. DIALGRECO SRL,  Număr de ordine în Registrul Comerţului: J18/1082/2008.  

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL Dr. CĂRĂSEL COJOCARIU  MIHAI - cabinet individual 

de medicina generala. 
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