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1. FISA Proiectului
1. Denumire:

Parc fotovoltaic complet automatizat, conectat la SEN

Durata de viaţă investitiei: 15 de ani
2. Localizare:

Brasov, Stupini CF 117885 Nr. Top. 10489/1

3. PUZ:

Stupini etapa a IV” aprobat prin HCL nr. 318/2000

4. Certificat de Urbanism:

nr 3165 din 06.12.2010

5. Propietar teren:

Capatina Ion Octavian si Capatina Octavian Dan

6. Beneficiar:

Capatina Octavian Dan

7. Suprafata efectiva parc:

9720mp (1ha)

8. Putere de varf ca:

maxim 1,50MWca

9. Putere medie parc:

~220kWca

10. Ore de operare:

maxim ~4000 h

11. Nr de panouri fotovoltaice: 5000buc J300M sau ET300 (1,94mp/buc) = 9702mp
12. Tip de panou fotovoltaic:

policristalin, monocristalin cu eficienta >14%

13. Tip de invertoare:

84buc STP 17000TL-10, Esire 230Vca cosΦ=1

14. Bransament:

Transformatoare 3buc 230/20000Vca

15. Sisteme support:

Suport metalic, direct pe pamant pe 2-3 rand suprapuse
(garda sol h min = 0,7-1m, unghi inclinare α=26-33°)

16. Monitorizare:

complet automatizat, VPN GPRS

17. Proiect de arhitectură:

Ambient Proiect Cluj Napoca

18. Proiectant parc fotovoltaic Negoiu Impex Cluj Napoca str. Titulescu 165/13, 0264-442597
19. Proiectant bransament

Kreuzpointer Brasov

20. Expertiza topografica:

Top Utility Rîşnov

21. Data elaborarii

dec 2011 (revizia 2, octombrie 2012)
înapoi http://www.itc-cluj.ro/negoiu/negoiu-StudiiFezabilitate.htm
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DATE GENERALE:
1. Denumirea proiectului:

„PARC FOTOVOLTAIC”
Braşov Stupini Merilor FN
cu orientare fixa, de 1,5Mw conectat la SEN complet automatizat
2. Descrierea proiectului
Parcul fotovoltaic este complet automatizat şi supravegheat electronic de la distanţă prin suport
GSM-GPRS, nu are nici un angajat la faţa locului. Parcul este o construcţie temporară, uşoară,
demontabilă şi nu
presupune nici un gram de
beton.
Din
întreaga
suprafaţă de 31.000mp se
scot din circuitul natural
mai puţin de 150mp
(POT=CUT=0,005
%) Terenul rămâne în
continuare
disponibil
pentru fânaţ, păşune sau
legumicultură.
Procesul
tehnologic este unul curat
nu presupune substanţe
chimice solide, fluide sau
gazoase prin urmare nu
necesită utilităţi de apă şi
canalizare.
Fig. 1. Suporţi de fixare al panourilor solare.

Toate echipamentele sunt „outdoor” prin urmare nu necesită
încălzire şi deci nici surse de gaz metan sau alt combustibil fosil.
Conectarea la reţeaua SEN se va face conform studiului de
soluţie aprobat prin ATR de către Electrica Transilvania sud prin
intermediul unui transformator trifazat ridicător 230V/20kVca.
Montarea echipamentelor aferente branşamentului parte aparţinând
distribuitorului (Electrica Distribuţie Transilvania Sud) presupune
montarea acestora în incinta parcului într-un container (vezi mai sus
ATR). Toată proprietatea 3,1ha unde se construieşte parcul
fotovoltaic propriu-zis se îngrădeşte cu un gard metalic din plasă
sudată, înalt de 2,0m

Fig. 2. Modul de fixare in sol a suporţilor panourilor solare.
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3. Amplasamentul:
judeţul Braşov, localitatea Braşov, cartier Stupini, str. Merilor FN colt cu str. Târgului
Zona de mica industrie conform PUZ . „Stupini etapa a IV” aprobat prin HCL nr. 318/2000
Edificarea unui parc
Fotovoltaic pe întreaga
suprafaţa utilizabila, de
aproximativ 1,5Mw conectat
la o radiaţie medie anuală pe
zi de 3,36Kwh/mp/zi (după
NASA) va avea o producţie
medie anuala de ~ 1,4-1,7
GWh funcţie de calitatea
echipamentelor folosite.
Fig. 3. Terenul de 3,0ha din Braşov
Stupini str. Merilor FN

7. Utilităţi si Necesităţi:
•

Parcul necesită o linie de MT
pentru evacuarea puterii de
1,5Mwca. Linia de MT se afla
chiar pe terenul pe care se edifica
construcţia. Locul de branşament
este stabilit de Distribuitorul
FDEE Transilvania sud.
• Parcul fotovoltaic nu necesita
nici un fel de alte utilitati.
• Parcul nu necesita nici un fel de
construcţii suplimentare, toate
echipamentele sunt de tipul
outdoor.
• Parcul fotovoltaic nu produce
nici un fel de reziduuri.
Parcul fotovoltaic este complet
automatizat, nu necesita personal locat in
incinta parcului.
Fig. 4. Liniile de 0,4kV si de 20kV de pe str. Târgului (in dreapta străzii terenul din str Merilor FN)

8. DATE GENERALE
Durata de viaţă a investiţiei:
15 de ani
Durata de viaţă justificată economic:
15 ani dacă legislaţia din domeniu nu se modifică
Intrarea în parc se face din fosta str. Merilor, actual str. Vasile Copilu Cheatră după clădirea imobilului
CF Braşov NT 10490 printr-o poartă de 5,56m soluţie avizată de Comisia de circulaţie nr. din ….
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S-au elaborat doua expertize topografice, ultima in luna august curent pentru a întruni cerinţele
din PUZ aprobat in anul 2000 de HCL nr 318. Originalul se afla la Serviciul de urbanism al Primăriei si
o copie e ataşata in anexe.
Clima si fenomenele naturale specifice
Temperatura medie anuala este de 8.72°C vezi punctul 12 - Datele Meteo
Categoria de importanta a obiectivului
Mica industrie: echivalent cu o centrala electrică de circa 220kW si o producţie de circa 1,41,7GWh/an
Arhitectura, amenajări exterioare si sistematizare verticala.
Parcul fotovoltaic consta din structuri metalice înfipte in pământ organizate pe rânduri cu
proiecţia la sol de 3,6m si distanta intre rânduri de 8,2m. Stâlpi de susţinere sunt efectiv înfipţi in pământ
la o adâncime calculate de 1,7m (nu necesita nici un fel de fundaţie de beton! – vezi fig. 1 şi 2). Panoul
fotovoltaic funcţie de marca are intre 16-23kg. Singura problema este rezistenta la vânt. Înălţimea
minima fata de sol este de 1,0m si înălţimea maxima este de 2,75m. Cablurile dintre panouri si panouri
si invertoare sunt prinse tot de aceste structuri la înălţimea de 1,5m deasupra solului.
Tot pe aceste structuri se montează invertoarele modulare de 17-20kW funcţie de marca
comercială aprovizionată. Un invertor vine la 60- 64 de panouri fotovoltaice (funcţie de datele tehnice
combinate ale panourilor şi invertoarelor) si cântăreşte aproximativ 32-36kg,
Toata structura este demontabila, re amenajabilă în cazul în care pe durata de viaţă se înlocuiesc
panourile fotovoltaice cu unele noi mai performante (randament superior) care va REDUCE nevoia
totală de suprafaţă.
Structură
Studiul de structură este efectuat de PUK Werke GmbH, Berlin, Nobelstrasse 45-55, si
încadrează proiectul de structură în zona climatica vânt 1 si zăpadă 2 si se încadrează în normele DINEN
1990, DIN 18800 şi DIN 1055 (eurocoduri). Aceste calcule nu se difuzează fiind protejate de DIN ISO
16016, decât de către proiectant dacă e cazul şi sub anumite condiţii şi reglementări internaţionale (vezi
anexa PUK Werke).
10. Date si indici care caracterizează investiţia proiectata, cuprinşi in anexa la cererea pentru
autorizare:
- suprafeţele - construita desfasurata, construita la sol si utila – nu e cazul
- suprafaţa – imobilizata 10mp sub container, circa 130mp total stâlpi înfipţi in pământ ~150mp
- inalţimile clădirilor si numărul de niveluri - nu e cazul.
- înălţimea maximă a şirurilor de panouri 2,75m
- volumul construcţiilor - nu e cazul
- volumul containerului – 20mc
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. sunt identice
în cazul de faţă şi se pot calcula, în extremis, în 2 feluri:
1) socotim terenul de sub panouri drept suprafaţă construită (nu e cazul)
POT=CUT=36,6%
2) socotim teren construit numai suprafaţă scoasă efectiv din circuitul natural şi în acest caz
POT=CUT=0,005%
11. Situaţia finala:
11.1. Suporţi metalici panouri fotovoltaice
Panourile fotovoltaice sunt amplasate pe nişte suporţi metalici care sunt bătuţi in pământ la o adâncime
de peste 1,5m, adâncime ce rezulta din calculele de rezistenta las vânt, ploaie si/sau zăpadă.
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11.2. Rezultatul

Terenul propriu zis va rămâne în continuare să fie exploatat ca fînaţe sau păşune sau pentru culturi mici.
11.3. Amplasarea panourilor pe teren
Se face pe 24 de rânduri, rândurile sunt de lungimi diferite datorită conformaţie şi orientării
terenului dar lungimea fiecărui rând este un multiplu de 15 sau 16m, datorită grupării panourilor la un
invertor modular.
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1.4 Gard din panouri metalice uşoare
Împrejmuirea este cu plasa sudata montata pe stâlpi metalici la 2m
distanta (150buc) la inăltimea de 2,0m. Stâlpii metalici sunt de 2,5-3 ţoli
si sunt fixaţi in beton intr-un orificiu cu diametru de 30cm si adâncimea
de 0,5m.
După priza betonului pământul in exces se tasează in jurul fundaţiei
pentru creşterea rezistentei. Stâlpii din cele 4 colturi di din dreptul porţii
vor avea un diametru de 4-5 ţoli si vor fi ingropati 70cm. Forma
împrejmuirii este ca in imaginea alăturata.
Parc fotovoltaic de 1500Kw putere la vârf in ca, conectat la reţeaua
naţionala (20Kv), in zona de mica industrie. Aproximativ 50000- 6000
de panouri montate la circa 70-100cm deasupra solului pe doua rânduri.
Număr de panouri se va determina pe baze comerciale si tehnice deopotrivă (performanta/cost).
Orientate spre sud si înclinate la 26-30 ° . Se conectează la linia de 20Kv aflata pe strada Târgului.
Soluţia este avizată de distribuitorului Electrica Transilvania sud.
12. Datele meteo:
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NASA Surface meteorology and Solar Energy Available Tables
Latitude 45.699 /Longitude 23.57 was chosen
Monthly Averaged Midday Insolation Incident On A Horizontal Surface (kW/m2)
Lat 45.699
Lon 23.57

Jan

Feb

Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep

Oct

Nov

Dec

22-year Average
0.22
0.32 0.41 0.46 0.54 0.56
0.59 0.57 0.45 0.35
0.23
2
Monthly Averaged Clear Sky Insolation Incident On A Horizontal Surface (kWh/m /day)
Lat 45.699
Lon 23.57

Jan

22-year Average

Feb

2.29

Mar

3.47

Apr May Jun Jul

5.09 6.49 7.18 7.46

Aug Sep
7.28

Oct

6.41 5.16

0.18

Nov Dec
1.9
3

3.68 2.46

Monthly Averaged Insolation Incident On A Horizontal Surface (kWh/m2/day)
Lat 45.699
Lon 23.57

Jan

22-year
Average

Feb

1.46

Mar Apr May Jun

2.27

Jul

Aug

3.32 4.01 4.94 5.40 5.55

Sep

5.07

Annual
Average

Oct Nov Dec

3.62 2.48 1.51

1.15

3.40

Minimum And Maximum Difference From Monthly Averaged Insolation (%)
Lat
45.699
Jan Feb
Lon 23.57
Minimum -12

-22

Maximum 14

24

Mar
-24
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-15

May

Jun

-30

Jul

-20

Aug Sep

-19

-15
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-33

16
10
23
24
14 13
20
Monthly Averaged Insolation Clearness Index (0 to 1.0)

Nov

Dec

-21

-17

-21

23

20

27

Lat
45.699
Jan
Lon 23.57

Feb Mar Apr May Jun

Jul

22-year
Average
K

0.43

0.46 0.47 0.43 0.45

0.46

0.49 0.51 0.46 0.44

0.40

0.40

0.45

Minimum
K

0.38

0.36 0.35 0.36 0.31

0.37

0.40 0.43 0.30 0.35

0.33

0.31

0.35

Maximum
K

0.50

0.57 0.54 0.47 0.55

0.57

0.56 0.58 0.55 0.55

0.48

0.50

0.54

Aug Sep

Oct

Nov

Dec

Annual
Average

Monthly Averaged Daylight Hours (hours)
Lat
45.699
Lon
23.57
Average

Jan

Feb

Mar Apr May Jun

Jul Aug Sep

Oct

Nov Dec

9.13
10.4 11.9 13.5 14.9 15.6 15.3 14.1 12.5
11.0
9.55
8.76
Monthly Averaged Air Temperature At 10 m Above The Surface Of The Earth (°C)
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Lat 45.699
Jan
Lon 23.57
22-year
Average

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Annual
Average

-3.42

-2.25 2.54 8.92 14.5 17.7 20.2 20.2 15.3 9.50 2.93 -2.33

8.72

Minimum

-6.29

-5.36 -0.81 4.24 9.11 12.0 14.4 14.9 10.8 5.88 0.23 -4.88

4.58

Maximum

-0.78

0.71 6.02 13.4 19.5 22.8 25.2 25.2 19.9 13.3 5.58 0.04

12.6

S-a optat pentru datele NASA si nu PVGIS, tinand cont de faptul ca baza de date PVGIS cu privire la
România este eronata [1]
13. Panouri solare si Invertoare
Selecţia aparaturi (panouri fotovoltaice, invertoare) ţine de partea comercială efectivă (timp,
pret/performanţă) atâta timp cât această aparatură respectă cerinţele tehnice şi este compatibilă pe
interfeţele interioare dar şi exterioare.
SC Negoiu Impex Cluj Napoca St.Fezabilitate Parc Fotovoltaic 1,5Mw, Brasov, str. Merilor FN

9/11

14. TIMPUL DE RECUPERARE A INVESTIŢIEI
Avantaje:
1. Preţul echipamentelor s-a înjumătăţit în ultimii 2 ani
Riscuri:
1. În ultimii 2 ani legislaţia în domeniu s-a schimbat de 2 ori şi se va mai schimba odată în acest an
2. Legile sunt modificate prin acte inferioare (regulamente şi ordine) de către ANRE
3. Piaţa reglementată a certificatelor verzii este într-o plajă foarte mare (minim 27 – maxim 55
euro)
4. Rata inflaţiei ridicata si nepredictibilă
5. Corupţia generalizata la toate nivelele (cea mai corupta tara din UE)
Simulare pe un interval corespunzător minimului si maximului posibil a Certificatelor Verzii
Plecând de la datele comerciale uzuale in acest moment (octombrie 2012) facem o simulare cu
module solare tip ET295W, nu 300W vezi fig. . Datele economice de intrare in simulare sunt:
Cost echivalent echipamente ~ 1euro/w si 2% cost instalare, 3% cost O&M, o rata de actualizare de
7%(vezi inflaţia ridicata peste 5%), preţ de achiziţie de circa 27euro/MWh la Electrica Furnizare, marja
valorica a CV intre minim 27 euro si maxim 55 euro (PLUS INCERTITUDINEA LEGISLATIVA) in
urma simulării cu aplicaţia specializata KOGAION V1.12 dezvoltata in mediul Matlab rezulta:
TIMP de RECUPERARE ACTUALIZAT intre 6,88 ani si 21ani.
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TIMP de RECUPERARE (neactualizat)
RATA INTERNA de RETUR (RIR)

intre 4.69 ani si 9,52 ani
intre 8,42 % si 20,85 %

* Dupa 15 ani nu va mai funcţiona schema de sprijin (Certificatele Verzii)
Valorile medii pentru cei 3 indicatori economici, extraşi mai sus, sunt: 13,94 ani, 7,10 ani si 14,63%
15 CONCLUZIE
Prin asumarea unui anumit risc, investiţia poate fi rentabila in sensul ca RIR sa fie de cel puţin 14%.
Fapt riscant dar posibil daca rata inflaţiei ar putea fi, intr-o medie multianuala (primii 10 ani), sub 4%,
având in vedere ca in simulare s-a avut in vedere o rata de 5% (corespunzătoare trimestrului III 2012).
O alta soluţie ar fi renunţarea (momentan) la refacerea împrejmuirii sau si construcţia parcului
fotovoltaic in mai multe etape pentru diminuarea costurilor si reducerea riscurilor, îndeosebi riscul 5.
Dezvoltarea investiţiei in etape este posibila întrucât prin studiul de soluţie pentru branşament, indicat de
distribuitorul Electrica Transilvania Sud, s-au prevăzut 3 transformatoare ridicătoare, fiecare având o
putere de circa 1/3 din puterea totala (~500kVA).
Decizia de a investi si modul de a o face integral sau pe etape, ţinând cont, de RISC-urile identificate
aparţine exclusiv investitorului. Investiţia poate fi încă rentabila daca nu se depăseste luna martie 2013.
SC NEGOIU IMPEX srl Cluj Napoca, Ing. Octavian Capatina
Solar Feasibility Studies – Maximizing Energy ROI
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Site Survey - This is generally conducted by a renewable energy practitioner and may include a structural engineer. The site
survey involves a physical inspection of the company property under consideration along with interviews with key company
personnel. Some of the main tasks conducted are:
• Inspection and location of installed energy equipment
• Analysis of historical energy usage patterns and costs
• Analysis of future energy usage (projected)
• Inspection of additional property to determine other options such as: geothermal, ground mounted solar, parking lot
solar awnings, etc.
• Shading analysis at possible solar sites for use in determining future ballpark solar production
• Utility interconnection study
• Location of possible system components placement: inverters, conduit and wiring, cutoff switches, etc.
It is important that the individuals conducting the site survey meet with the customer’s facility manager (and any other
company officers who are involved in the project) to discuss any concerns regarding the location(s) of renewable equipment,
specific energy requirements relating to the company’s core product or service, aesthetics, timing, payback expectations, tax
situation, regulatory mandates, budget constraints and possible work interruptions during installation(s).
Analysis / Recommendations / Report Creation - Taking the results of the site survey and additional investigations (zoning
restrictions, local building permit requirements, specific incentives available, etc.), the renewable energy practitioner now
analyzes all of the data gathered, puts together a list of energy implementation possibilities and begins to narrow these down
to concrete recommendations. It is important that the possibilities and recommendations be discussed with the client’s
decision making team before the final report is created. The report itself should include:
• The company’s current & projected energy usage
• Energy related risks
• Potential energy efficiency and renewable energy projects
• Recommendations
• Analysis of the risk / reward of current renewable energy and energy efficiency incentives available
• Payback scenario analysis
• Life cycle cost analysis
• Financing options analysis
Many of the benefits of a Feasibility Study should be obvious at this stage. First and foremost the company obtains a realistic
blueprint for reducing their energy footprint, reducing their energy costs and reducing their energy risk. Without this
document, written by a competent outside practitioner, less than optimal projects may be implemented. In some cases a
market based approach is less expensive than implementing a physical project.
Maximize Your Energy Dollars - A top notch renewable energy practitioner keeps up with the national / state / local /
utility energy legislation, rules, incentives and tax implications and can leverage this knowledge to find substantial cost
savings and revenue opportunities. Hiring a top notch renewable energy practitioner insures that your company is not leaving
money on the table.
Minimize Your Energy Risk - A top notch renewable energy practitioner keeps up with the latest technologies and has
hands on experience with many of them. Their expertise and experience will ensure the proper technology fit resulting in
seamless integration, optimized energy output and quality, minimized ongoing maintenance and compliance with current and
future energy / carbon regulations.
Project Credibility - Internal energy audits and studies conducted by company personnel can take months and even years to
come together. Most study participants are not qualified to conduct a detailed study and must do preliminary research before
even beginning the actual study. In addition, those chosen often must conduct the study on a part time basis so that it does not
impact their normal job requirements. When the final study is complete, the recommendations are often watered down in
order to minimize any risk to the study team members. Worse still, the final report and recommendations are most often
ignored by the actual decision makers because the study team lacks the required expertise and credibility and cannot back up
their recommendations. A proper Feasibility Study conducted by a top notch renewable energy practitioner eliminates this
credibility gap, takes away the decision risk and provides clear documentation for any future audits (Dept. of Energy, Utility,
Board, IRS, etc.).
One thing is certain in today’s energy environment, companies must be proactive in assessing and managing their energy
risk. Climate Change legislation and / or a national RPS standard is likely in the near future. Fossil fuel prices are trending
higher and utility rates will continue to climb due to these higher fuel costs, infrastructure upgrades, smart grid
implementation and phased in RPS standards. Lenders are now penalizing companies with increased interest charges for
having high energy risks and / or high greenhouse gas footprints. Pension funds are allocating increasing amounts of money
into “Sustainable” and “Green” companies as they realize that these companies tend to outperform companies adhering to the
old energy economy. Competitors are managing their energy more effectively and efficiently allowing them to lower prices
while maintaining profit margins. The best way to combat and take advantage of these trends is to conduct a proper
Feasibility Study and then implement as many of the recommendations as possible.
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