
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două 

circuite cu conductoare izolate torsadate, 
distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie:

30 cm 50 cm nu este normată

2 La dimensionarea LEA joasă tensiune. la 
traversările şi apropierile faţă de drumurile 
situate în afara localităţilor, stâlpii LEA joasă 
tensiune. se amplasează:

în zona de protecţie a drumului, 
necondiţionat

în afara zonei de protecţie a 
drumului

în zona de protecţie numai cu 
acordul unităţii care administrează 
drumul şi luarea măsurilor stabilite 
de comun acord

3 La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă 
încărcările rezultate prin calcul depăşesc 
momentul maxim al stâlpului şi se montează o 
ancoră, dimensionarea acesteia se face la 
încărcări de calcul cu un coeficient de 
siguranţă în regim normal de funcţionare, de:

2 2,5 1,5

4 La dimensionarea LEA joasă tensiune., la 
determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se 
ia în considerare o încărcare suplimentară 
provenită din greutatea montorului şi a 
dispozitivelor de montaj, cu valoarea 
recomandată de:

500 daN 100 daN 250 daN

5 La dimensionarea liniilor electrice de joasă 
tensiune, într-o anumită deschidere, ca 
,,măsură de siguranţă": 

se prevede realizarea unor fundaţii 
speciale

deschiderea nu va depăşi 80% din 
valoarea deschiderii calculate

se prevede interzicerea înnădirii 
conductoarelor în deschiderea 
respectivă

6 La dimensionarea reţelelor electrice de 
distribuţie, puterea activă de calcul (Pc) este 
definită ca fiind:

puterea activă instalată puterea activă pentru care se 
dimensionează un element de reţea 
la care se va racorda un grup de "n" 
consumatori

puterea pentru care au fost 
dimensionate instalaţiile interioare 
ale consumatorilor

7 La dimensionarea reţelelor electrice de 
distribuţie, puterea reactivă de calcul (Q) este 
definită ca fiind:

Suma puterilor reactive maxime 
individuale absorbite de 
receptoarele dintr-un grup, într-o 
perioadă de timp dată

Valoarea puterii reactive 
corespunzătoare funcţionării cu un 
factor de putere unitar

Suma puterilor reactive maxim 
absorbite la un moment dat de un 
grup de receptoare sau de 
consumatori



8 La dimensionarea sau verificarea liniilor 
electrice aeriene, din punct de vedere al 
solicitării termice în condiţiile curentului de 
scurtcircuit, pentru defecte cu punere la 
pământ, se recomandă luarea în considerare:

numai a rezistenţei echivalente a 
instalaţiei de legare la pământ

numai a rezistenţei arcului electric rezistenţei echivalente la locul de 
defect

9 La dimensionarea stâlpilor de lemn de 
întindere în regim de avarie se consideră ca 
ipoteză de calcul:

ruperea conductoarelor în 
condiţiile unui vânt perpendicular 
pe linie, simultan cu depunere de 
chiciură 

ruperea conductoarelor în 
condiţiile de vânt în lungul liniei, 
simultan cu depune de chiciură 

nu se dimensionează în regim de 
avarie

10 La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune 
peste 1kV se admite o depăşire a rezistenţelor 
de calcul cu maximum :

10% 5% 3%

11 La executarea liniilor electrice aeriene cu 
tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea valorilor 
rezistenţelor de dispersie ale prizelor de 
pământ:

nu se face dacă s-au executat 
conform proiectului

ne se face fiind inclusă constructiv 
în conductorul de nul al reţelei

se face conform normelor specifice

12 La executarea unui terminal într-o reţea de 
cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi 
minime necesare refacerii:

de trei ori a terminalului respectiv o singură dată a terminalului 
respectiv

de două ori a terminalului respectiv

13 La instalaţiile de peste   1 kV se admit separări 
de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului: 

la orice tip de instalaţie la instalaţiile capsulate, condiţionat la instalaţiile interioare de tip 
închis, condiţionat

14 La instalaţiile electrice de forţă secţiunile 
conductoarelor de fază trebuie să fie 
corespunzătoare din punct de vedere al: 

stabilităţii termice în regim de 
scurtă durată la pornire. 

tipului cicuitului de alimentare 
(aerian sau subteran)

stabilităţii termice în regim de 
lucru permanent sau intermitent al 
receptoarelor

15 La instalaţiile electrice interioare de joasă 
tensiune, marcările panourilor trebuie să fie 
vizibile: 

numai atunci când uşile tabloului 
sunt închise

numai atunci când uşile tabloului 
sunt deschise

atât atunci când uşile tabloului sunt 
închise, cât şi atunci când sunt 
deschise.

16 La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de 
protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de 
maxim:

30° 45° 60°

17 La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd 
prize artificiale de pământ pentru dirijarea 
potenţialelor la:

toţi stâlpii LEA din zonele cu 
circulaţie frecventă;

toţi stâlpii speciali ai LEA din 
zonele cu circulaţie redusă;

toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din 
zonele cu circulaţie redusă;

18 La LEA de joasă tensiune cu conductoare 
neizolate, conductorul de nul:

se va monta, de regulă, direct pe 
consolă

se va monta întotdeauna pe 
izolatoare

se poate monta folosind izolatoare, 
cu luarea unor măsuri  

19 La liniile de 110 kV se va folosi: de regulă RARM de regulă RART în cazuri justificate RARM 



20 La liniile de 220 şi 400 kV:  se montează RART  se montează RARM normele nu fac precizări privind 
dispozitivele de RAR care se 
montează

21 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV, conductoarele de protecţie se leagă la 
pământ:

la fiecare stâlp de întindere la fiecare stâlp special la fiecare stâlp

22 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV, în cazul izolatoarelor străpungibile, 
numărul de izolatoare dintr-un lanţ,  
determinate pe baza tensiunilor nominale de 
ţinere se măreşte cu:

5% 10% 15%

23 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV, în cazul lanţurilor multiple de 
întindere, verificarea elementelor de izolatoare 
şi a clemelor şi armăturilor componente, la 
gruparea specială de încărcări (regim de 
avarie) se face:

prin ruperea unui element de 
izolator dintr-o ramură;

prin ruperea câte unui element de 
izolator din două ramuri;

prin ruperea a două elemente de 
izolator  dintr-o ramură

24 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV, pentru stâlpii înalţi, la marile 
traversări, nivelul de izolaţie:

este acelaşi ca la toţi stâlpii de 
întindere

din considerente mecanice, este 
mai mic decât la restul stâlpilor de 
întindere 

pentru un grad mărit de siguranţă, 
este mai mare decât la restul 
stâlpilor de întindere

25 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea 
conductorului, respectiv cleme sau legături cu 
tracţiune limitată, la:

stâlpi de întindere stâlpi de susţinere de tip întărit stâlpi de susţinere de tip normal

26 La liniile electrice aeriene de 110 kV, numărul 
de izolatoare din lanţurile de întindere, formate 
din elemente tip capa-tija, se consideră:

mai mare cu o unitate decât la 
lanţurile de susţinere

mai mic cu o unitate decât la 
lanţurile de susţinere

egal cu cel de la lanţurile de 
susţinere

27 La liniile electrice aeriene de medie tensiune 
se pot utiliza stâlpi de lemn din:

conifere foioase tari alte specii

28 La pozarea cablurilor de energie şi de comandă 
- control se va prevedea la cutiile terminale o 
rezervă de cablu având lungimea minimă:

 necesară refacerii de două ori a 
cutiei terminale

 necesară refacerii de trei ori a 
cutiei terminale;

necesară refacerii o singură dată a 
cutiei terminale



29 La realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune 
pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul 
în comun:

dacă linia pentru transportul în 
comun este pentru troleibuze, 
acestea trebuie prevăzute cu 
limitator de cursă care să reţină 
captatoarele la deconectarea 
accidentală a lor de la linia de 
contact

este interzisă  la dimensionarea stâlpilor se ţine 
seama şi de încărcările datorate 
instalaţiilor de transport în comun 
iar distanţele între circuite sunt cele 
reglementate

30 La realizarea planşeelor în coridoarele 
încăperilor de producţie electrică:

 nu se admit denivelări;  se admit denivelări de maxim 5% ; se admit denivelări de maxim 10%.


