
NORME TEHNICE Gr. 2

Varianta a Varianta b Varianta c

1

Abrevierea  TFJS  înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru 
circuite subterane 

tensiunea foarte joasă de 
securitate 

2

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de 
protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se 
seama:

numai de sarcinile în regim normal 
de funcţionare

numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în 
regim normal şi de pornire

3
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de 
lumină se face în funcţie de

natura izolaţiei conductoarelor de 
alimentare

condiţiile de iluminare naturală cerinţele luminotehnice

4
Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de 
lumină se face în funcţie de

destinaţiile încăperilor şi a 
construcţiei

natura izolaţiei conductoarelor de 
alimentare

condiţiile de iluminare naturală

5

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la 
incendiu trebuie asigurată:

întotdeauna din două surse de 
alimentare independente

 dintr-o singură sursă de 
alimentare, în anumite cazuri

din una sau din două surse,  
conform opţiunii 
consumatorului

6
Alimentarea transformatorului de sonerie sau 
soneriei de 220 V se face:  . 

numai direct din tabloul de 
distribuţie

 numai dintr-un circuit de iluminat 
normal

dintr-un circuit de prize

7
Alimentarea transformatorului de sonerie sau 
soneriei de 230 V se face:  . 

numai direct din tabloul de 
distribuţie

 dintr-un circuit de iluminat normal numai dintr-un circuit de prize

8
Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul 
tablourilor electrice:

este interzisă este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se 
recomandă

9

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi 
receptoarelor electrice în locuri în care ar putea 
fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, 
căldură sau şocuri mecanice:

se admite se admite condiţionat este interzisă

10

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi 
distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: 

este interzisă, cu unele excepţii este permisă întotdeauna nu există în prescripţiile 
energetice o prevedere în acest 

sens



11

Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă 
tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor 
instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze 
în funcţionare normală sau în caz de avarie: 

este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului

12

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte 
sau utilaje pe care poate să apară condens:

se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat

13

Atunci când secţiunea conductorului neutru este 
cel puţin egală sau echivalentă cu a 
conductorului de fază,

 este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua este 
de tip  TN 

 nu este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua 
este de tip  TT 

 nu este cazul să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua 
este de tip  IT 

14

Atunci când secţiunea conductorului neutru este 
cel puţin egală sau echivalentă cu a 
conductorului de fază,

 nu este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua este 
de tip  TN 

  este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua 
este de tip  TT 

 nu este cazul să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru dacă rețeaua 
este de tip  IT 

15

Atunci când un echipament nu conţine, prin 
construcţie, caracteristici corespunzătoare 
influenţelor externe ale locului  (sau 
amplasamentului):

 el nu poate fi utilizat în instalația 
electrică 

 el poate fi totuşi utilizat cu 
condiţia ca instalația să fie montată 

în tub

 el poate fi totuşi utilizat cu 
condiţia să fie prevăzut cu o 

protecţie suplimentară 
corespunzătoare la realizarea 

instalaţiei 

16

Branşamentul electric este partea din instalaţia 
de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între 
linia electrică şi:

 firida de branşament  coloana electrică  punctul de delimitare între 
distribuitor şi consumator, 

reprezentat de bornele 
contorului

17

Cablurile de energie la circuitele care 
alimentează receptoare de importanţă deosebită, 
se prevăd cu conductoare de cupru atunci când 
secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar 
rezulta mai mică de :

10mm2 16mm2 6mm2



18

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie 
etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu 
mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

Cu Al otel

19
Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de 

protecţie la pământ
nu trebuie să fie legate la pământ trebuie legate la pământ numai 

în anumite situaţii

20

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, 
de curent continuu sau de tensiuni diferite

se recomandă să fie grupate pe 
acelaşi panou (dulap)

este interzisă gruparea pe acelaşi 
panou (dulap)

este admisă gruparea pe acelaşi 
panou (dulap), în anumite 

condiţii

21

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, 
de curent continuu sau de tensiuni diferite

nu pot fi grupate pe acelaşi panou 
(dulap), necondiţionat

se recomandă să fie grupate pe 
acelaşi panou (dulap)

este interzisă gruparea pe acelaşi 
panou (dulap)

22

Circuitul de alimentare al bateriei de 
condensatoare de joasă tensiune se 
dimensionează la un curent electric:

 egal cu curentul nominal al bateriei  de 1,5 ori curentul nominal al 
bateriei

 de 2 ori curentul nominal al 
bateriei

23

Clădirile de producţie electrică, amplasate în 
afara localităţilor,

se construiesc întotdeauna fără 
ferestre

pot fi construite cu ferestre 
amplasate la o înălțime de minim 

2m față de sol 

pot fi construite cu ferestre dacă 
terenul pe care se află aceste 

clădiri este păzit.

24

Clădirile de producţie electrică, amplasate în 
afara localităţilor,

se construiesc întotdeauna fără 
ferestre

pot fi construite cu ferestre dacă 
terenul pe care se află aceste clădiri 

este împrejmuit 

pot fi construite cu ferestre 
amplasate la o înălțime de 

minim 2m față de sol 

25
Coloanele electrice colective pot alimenta cel 
mult:

 10 apartamente  20 de apartamente  30 de apartamente

26

Condensatoarele legate direct la bornele 
receptoarelor de joasă tensiune: 

nu se prevăd cu dispozitive speciale 
de descărcare

se prevăd cu dispozitive speciale de 
descărcare

se prevăd cu dispozitive speciale 
de descărcare în anumite situații

27

Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe 
toata lungimea lor

pot avea doua secţiuni dacă 
lungimea coloanelor depăşeşte 20m

pot avea doua secţiuni dacă 
lungimea coloanelor depăşeşte 

10m

28
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu 
culoarea:

roşie albastră galbenă



29

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice 
individuale trebuie să fie legat la pământ:

numai dacă secţiunea conductorului 

este mai mică de 10 mm2

în cazul tablourile de distribuţie ale 
consumatorilor, la borna de legare 
la pământ de pe rama metalică a 

tablourilor

doar dacă secţiunea 
conductorului nu are valoare 
constantă pe toată lungimea 

coloanei

30

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice 
individuale trebuie să fie legat la pământ:

în cazul firidelor de branşament, la 
bara de legare la pământ

numai dacă secţiunea 
conductorului este mai mică de 10 

mm2

doar dacă secţiunea 
conductorului nu are valoare 
constantă pe toată lungimea 

coloanei


