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ADNOTARE 

Autor – CRISTIAN Nicolae. Titlul – Sisteme de distribuție a energiei electrice în prezența 

generării distribuite. 

Structura lucrării: lucrarea conține o introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 2 link-

uri utilizate, 107 pagini, 62 figuri, 27 tabele. 

Cuvinte-cheie: generare distribuită, sisteme de distribuție a energiei electrice, surse regenerabile, 

centrală electrică, integrarea surselor distribuite, putere optimă, reglementare, racordare la rețea. 

Scopul lucrării: posibilitatea integrării surselor distribuite la rețeaua electrică de distribuție. 

Obiectivele generale: analiza stadiului de dezvoltare a generării distribuite în Republica Moldova, 

modelarea surselor distribuite, impactul generării distribuite asupra rețelelor electrice de distribuție, 

calculul regimului permanent a rețelelor electrice de distribuție în prezența surselor distribuite.  

Rezultate obținute: în urma studiului au fost prezentate soluțiile de integrare și modelare a surselor 

distribuite la rețeaua electrică de distribuție, s-a prezentat impactul integrării surselor distribuite 

asupra rețelei electrice de distribuție, s-a obținut modelul de calcul a rețelelor electrice de distribuție 

în prezența generării distribuite prin metoda ascendent-descendent. 

ABSTRACT 

Author – CRISTIAN Nicolae Title – Electricity distribution systems in the presence of distributed 

generation. 

Thesis structure: The paper comprises an introduction, four chapters, conclusions, 2 links used, 

107pages, 62 figures, 27 tables. 

Keywords: distributed generation, electricity distribution systems, renewable sources, power plant, 

integration of distributed sources, optimal power, regulation, connection to the grid. 

The scope of the work: the possibility of integrating distributed sources into the electricity 

distribution network. 

General objectives: analysis of the development stage of distributed generation in the Republic of 

Moldova, modeling of distributed sources, impact of distributed generation on electricity 

distribution networks, calculation of the permanent regime of electricity distribution networks in the 

presence of distributed sources. 

Result obtained: Following the study, were presented the solutions for integration and modeling of 

distributed sources in the electricity distribution network, was presented the impact of the 

integration of distributed sources on the electricity distribution network, was obtained calculation 

model of electricity distribution networks in the presence of distributed generation.
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INTRODUCERE 

Progresul societății este strîns legat de consumul de energie sub diferite forme și în diferite cantități, 

sectorul energetic reprezentând o componentă indispensabilă a societății, iar modul în care este 

îndeplinită această condiție influențează în mod direct calitatea vieții oamenilor. Astfel, apariția 

sistemelor energetice se datorează creșterii nevoii de energie în toate domeniile de activitate a 

societății. Avantajele utilizării energiei electrice au dus la crearea unor sisteme energetice mult mai 

complexe, aceasta în cele din urmă a condus la dezvoltarea unor instalații electrice complexe, 

destinate producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice, constituind 

componentele unui sistem electroenergetic. Prin structura, funcționarea și posibilitatea extinderii 

sistemelor electroenergetice, aceasta reprezentînd una din cele mai complexe sisteme create de om. 

Distribuția energiei electrice, împreună cu producerea și transportul energiei electrice, constituie o 

componentă de bază a sistemului electroenergetic. Rețelele electrice de distribuție preiau energia 

electrică direct de la sursele de generare sau din rețelele electrice de transport și o furnizează 

consumatorilor, respectând indicatorii de calitate a energiei electrice. Rețelele electrice de 

distribuție au o pondere importantă din sistemul electrenergetic, atît ca suprafață, cât și ca funcție. 

Utilizarea pe scară largă a surselor de generare distribuită, îndeosebi cele conectate direct la rețelele 

electrice de distribuție, au făcut ca sistemul electroenergetic să devină mult mai complex. Astfel, în 

scopul adaptării continue a sistemelor de distribuție a energiei electrice la cerințele actuale lucrarea 

de față are drept scop să evidențieze unele aspecte legate de situația actuală de dezvoltare a 

sistemelor de distribuție a energiei electrice în prezența surselor de generare distribuită. În ceea ce 

urmează se vor aborda următoarele aspecte: 

- Analiza stadiului actual de dezvoltare ale sistemelor de distribuție a energiei electrice, 

tendințe de dezvoltare. Locul și rolul sistemelor de distribuție în cadrul sistemului 

electroenergetic.  

- Analiza componentelor funcționale ale sistemelor de distribuție a energiei electrice în 

prezența  surselor de generare distribuită. 

- Modelarea sistemelor de distribuție a energiei electrice. Integrarea surselor de generare 

distribuită în sistemele de distribuție. 

- Impactul generării distribuite asupra sistemelor de distribuție a energiei electrice. 

- Calculul regimului permanent a rețelelor electrice de distribuție în prezența surselor 

distribuite. 
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