
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 Regimul de funcţionare a reţelelor electrice de 

joasă tensiune va fi:
strâns buclat în zone cu densitate 
de consum mare

buclat, în zone cu densitate de 
consum medie

radial

2 Reţeaua de tip IT se utilizează:  numai cu dispozitiv de control 
permanent al izolaţiei 
conductorului neutru faţă de 
pământ şi/sau
declanşarea automată în caz de 
defect  

fără a fi necesară luarea unor 
măsuri anumite

utilizarea unui anumit tip  de reţea 
(ca schemă de protecţie) şi eventual 
prevederea unor protecţii sunt 
opţiuni ale proiectantului

3 Normativul pentru proiectarea reţelelor 
electrice de distribuţie publică – PE 132/2003 
se aplică la:

reţelele electrice de 110 kV 
destinate evacuării energiei 
electrice produse în centralele 
electrice

reţelele electrice destinate exclusiv 
alimentării cu energie electrică a 
consumatorilor industriali

reţele electrice de distribuţie de 
110 kV, 20 kV  şi 0,4 kV, urbane şi 
rurale, pentru  alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor 
casnici, terţiari, şi micilor 
consumatori

4 Reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu 
conductoare torsadate:
    .

se realizează obligatoriu pe ambele 
părţi ale străzilor, pentru evitarea 
traversărilor

 vor fi instalate de regulă, pe o 
singură parte a străzilor

vor putea fi construite pe ambele 
părţi ale străzilor dacă lăţimea 
acestora este mai mare de 15 m 

5 Reţelele electrice de distribuţie de medie 
tensiune pot funcţiona:

cu neutrul izolat pentru curenţi 
capacitivi mai mici de 10 A

cu neutrul tratat pentru curenţi 
capacitivi mai mari de 10 A

normele tehnice nu conţin 
prevederi privind tratarea neutrului 
în funcţie de mărimea curenţilor 
capacitivi6 Reţelele electrice de joasă tensiune în cablu 

subteran vor fi prevăzute de regulă :  
 pe o singură parte a străzilor  pe ambele părţi ale străzilor normativele nu prevăd o anumită 

regulă în acest caz
7 Reţelele electrice de medie tensiune, cu 

racordare directă la staţiile electrice de 
110kV/20kV, sunt acelea în care:

PT. 20/0,4 kV sunt racordate direct 
la barele de 20 kV ale staţiilor 
electrice de transformare prin 
intermediul liniilor de 20 
kV(distribuitori)

PT. 20/0,4 kV sunt racordate la 
staţiile electrice prin intermediul 
punctelor de conexiuni

PT. 20/0,4 kV  racordate la staţiile 
electrice prin intermediul unui 
punct de alimentare

8 Reţelele electrice de medie tensiune, cu 
racordare indirectă prin puncte de conexiuni la 
staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea 
în care:

PT. 20/0,4 kV sunt racordate prin 
linii de medie tensiune la staţiile 
electrice de transformare prin 
puncte de alimentare

PT. 20/0,4 kV sunt racordate prin 
linii de 20 kV direct la barele de 
medie tensiune ale staţiei electrice

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin 
linii de 20 kV la barele punctului 
de conexiune, care, la rândul lui, 
este alimentat din staţia electrică 
prin linii de medie tensiune care au 
sau nu alte sarcini pe ele



9 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă 
teniune) cu tensiune nominală > 500 V se 
măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

10 Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre 
transformatoarele de putere, va fi cel puţin:

3 ore 5 ore 7 ore

11 Săgeata conductorului de protecţie, la starea de 
săgeată maximă:  

trebuie să fie egală cu săgeata 
conductorului activ

 nu trebuie să depăşească săgeata 
conductorului activ

poate fi mai mare decît săgeata 
conductorului activ, dar nu cu mai 
mult de 20% 

12 Sârmele de oţel utilizate la realizarea 
conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel 
a conductoarelor aluminiu - oţel destinate 
liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari 
de 1 kV:

se protejează împotriva coroziunii 
prin zincare clasa 2-a

se protejează împotriva coroziunii 
cu grund epoxidic

nu se protejează împotriva 
coroziunii

13 Schema de legare la pământ de tip TN-S, în 
care un conductor de protecţie distinct este 
utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează:

când trebuie separate PE şi N 
pentru asigurarea funcţionării 
protecţiei

la ultimul tablou spre consumator reglementările nu fac precizări 
privind cazurile în care se 
utilizează acest tip de schemă

14 Schema pentru calculul curenţilor de 
scurtcircuit, dacă se aplică teoria 
componentelor simetrice în cazul 
scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se 
întocmeşte:

 pentru toate cele trei faze, în 
ambele cazuri

 numai pentru o fază, în ambele 
cazuri

 doar în cazul scurtcircuitelor 
simetrice, numai pentru o fază

15 Scurtcircuitul departe de generator reprezintă 
un scurtcircuit în timpul căruia valoarea:

componentei simetrice de c.a. 
rămâne practic constantă

componentei simetrice de c.a. 
scade

componentei simetrice de c.a. se 
dublează

16 Se admit doze comune pentru circuitele de 
iluminat normal, de prize, de comandă şi de 
semnalizare:

 dacă acestea funcţionează la 
aceeaşi tensiune

 întotdeauna  dacă puterea instalată pe fiecare 
circuit nu depăşeşte 2 kW

17 Se admite alimentarea a mai multor receptoare 
electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie 
(de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. 
prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, 
dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

 8 kW  10 kW  15 kW

18 Se admite condiţionat  instalarea, în încăperi 
comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi 
joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două 
transformatoare de putere în ulei cu o putere 
totală de:

1260 kVA inclusiv  1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv



19 Se admite montarea la etajul I al clădirilor a 
transformatoarelor de putere cu ulei, 
condiţionat, când acestea au puteri de până la:

 400 kVA  630 kVA  1000 kVA

20 Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau 
animalelor domestice sau de 
crescătorie cu mase puse accidental 
sub tensiune datorită unui defect 
electric

contactul direct al persoanelor sau 
al animalelor cu părţi active 

contactul persoanelor sau 
animalelor domestice sau de 
crescătorie cu părţi ale unei 
instalaţii electrice

21 Se prevede accesul pe la ambele capete pe 
coridoarele din dreptul tablourilor de 
distribuţie formate din mai multe panouri 
având o lungime mai mare de:

 10 m  3 m  5 m

22 Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din 
interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie 
realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

 50 A  100 A 75 A

23 Se recomandă ca montarea instalaţiilor 
electrice de interior cu tensiunea până la şi 
peste 1000V să fie amplasate:

în aceeaşi încăpere în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice 
o astfel de recomandare

24 Se recomanda ca numărul de manşoane de 
legătura pe 1 km de linie nou-construita, 
pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de 
maximum:

 2 bucăţi  4 bucăţi  5 bucăţi

25 Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea 
cablurilor de energie si de comanda control, 
având, la manşoane, lungimea minima:

necesara refacerii o data a 
manşonului

necesara refacerii de doua ori a 
manşonului respectiv

necesara refacerii de trei ori a 
manşonului respectiv

26 Secţiunea economică (densitatea economică) 
se foloseşte:

în proiectarea liniilor electrice, 
pentru alegerea secţiunii 
conductoarelor

în exploatarea liniilor electrice, 
pentru verificarea limitei de 
încărcare economică  

în exploatarea liniilor electrice, 
pentru stabilirea oportunităţii 
realizării unui circuit nou (LEA 
nouă)

27 Secţiunea economică a conductoarelor 
cablurilor este secţiunea pentru care se 
realizează un regim optim economic, 
corespunzător unor: 

 cheltuieli de investiţii minime  cheltuieli de exploatare minime  cheltuieli totale minime

28 Secţiunea minimă admisă a conductorului de 
fază pentru circuitul unui receptor 
electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 
kW este de:

2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu



29 Secţiunea minimă admisă pentru conductoare 
de fază din circuite pentru prize monofazate în 
instalaţiile electrice din interiorul clădirilor 
este de:

2,5 mm2 cupru, 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

30 Secţiunea nominală a unui conductor funie 
alcătuit din două metale se exprimă prin:

valorile rotunjite ale secţiunilor 
ambele metale

valoarea secţiunii celei mai mari 
dintre cele două (aferente celor 
două metale)

valoarea exactă a secţiunii 
conductorului, luată cu 2 zecimale


