
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 În funcţie de raportul R/X (în care R este 

partea reală, iar X, coeficientul părţii 
imaginare a impedanţei complexe a căii de 
scurtcircuit de la sursă la locul defectului) 
factorul pentru calculul valorii de vârf a 
curentului de scurtcircuit:

creşte la scăderea raportului R/X creşte la creşterea raportului R/X nu depinde de raportul R/X

2 Secţiunile cablurilor de comandă – control, din 
cupru, folosite la circuitele secundare ale 
transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie 
mai mici de:

 1 mmp  1,5 mmp  2,5 mmp

3 Secţiunile transversale ale coloanelor electrice 
colective din blocurile de locuinţe nu trebuie 
să depăşească, în cazul utilizării aluminiului:

 3 x 50 + 25 mmp  3 x 70 + 35 mmp  3 x 95 +50 mmp

4 Secţiunile transversale minime admise ale 
cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici 
de:

 1 mmp pt. conductoarele de cupru 
si 2,5 mmp pt. conductoarele de 
aluminiu

 1,5 mmp pt. conductoarele de 
cupru si 4 mmp pt. conductoarele 
de aluminiu

 2,5 mmp pt. conductoarele de 
cupru si 4 mmp pt. conductoarele 
de aluminiu

5 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie 
montate în aşa fel încât:

 conductoarele de alimentare să fie 
legate la şuruburile de contact

 conductoarele de plecare spre 
consumatori să fie legate la 
şuruburile de contact

 conductoarele de alimentare să fie 
legate la duliile filetate

6 Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care 
protejează: 

 numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit  atât la curenţi de suprasarcină cât 
şi la curenţi de scurtcircuit

7 Simbolul literar I utilizat pentru notarea 
schemei de legare la pământ de tip IT are 
următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă 
de pământ, sau legarea la pământ a 
unui punct            printr-o 
impedanţă de valoare foarte mare. 

legarea directă la pământ a unui 
punct activ – neutrul, în cazul în 
care acesta este accesibil sau a unui 
conductor de fază, în cazul în care 
neutrul nu este accesibil;

legarea directă a maselor la punctul 
de alimentare legat la pământ; 
curent alternativ, punctul de legare 
la pământ este în mod normal 
punctul neutru; iar în cazuri 
speciale, punctul de legare la 
pământ poate fi un conductor de 
fază. 8 Simbolul literar T  utilizat pentru notarea 

schemei de legare la pământ de tip IT are 
următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă 
de pământ, sau legarea la pământ a 
unui punct printr-o impedanţă de 
valoare foarte mare. 

 legarea directă  la pământ a 
maselor instalaţiei 

legarea directă la pământ a unui 
punct activ – neutrul, în cazul în 
care acesta este accesibil sau a unui 
conductor de fază, în cazul în care 
neutrul nu este accesibil;



9 Simbolul literar T utilizat pentru notarea 
schemei de legare la pământ de tip TN are 
următoarea semnificaţie:

izolarea tuturor părţilor active faţă 
de pământ, sau legarea la pământ a 
unui punct printr-o impedanţă de 
valoare foarte mare. 

 legarea direct la pământ a maselor 
instalaţiei, independent de 
eventuala legare la pământ a unui 
punct al alimentării

legarea directă la pământ a unui 
punct activ – punctul neutru, în 
cazul în care acesta este accesibil 
sau a unui conductor de fază, în 
cazul în care pnctul neutru nu este 
accesibil;10 Sistemele de bare colectoare precum şi 

derivaţiile acestora, din tablourile electrice de 
joasă tensiune se marchează prin vopsire, 
astfel:

faza L1 - roşu închis, faza L2 - 
galben, faza L3 - albastru închis

faza L1 - negru, faza L2 - verde 
galben, faza L3 - roşu închis

faza L1 - roşu închis, faza L2 - 
negru, faza L3 - galben

11 Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate 
(STP) se recomandă să fie  montate la distanţe 
de minim:

3cm de locurile din materiale 
combustibile a uşilor şi ferestrelor 
şi de 10 cm de pardoseală 

1 cm de locurile din materiale 
combustibile a uşilor şi ferestrelor 
şi de 5 cm de pardoseală 

14 cm de locurile din materiale 
combustibile a uşilor şi ferestrelor 
şi de 20 cm de pardoseală 

12 Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui 
transformator, se realizează prin ţevi cu 
diametrul de:

10 cm 20 cm 30 cm

13 Stabilirea secţiunilor economice ale LEA are 
la bază un calcul economic bazat pe criteriul: 

investiţii minime consumuri proprii tehnologice 
minime

cheltuieli totale actualizate minime

14 Stâlpii de intervenţie pot fi:  numai de susţinere de întindere terminali
15 Stâlpii de intervenţie se dimensionează: numai în regim normal  numai în regim de avarie în regim normal şi de avarie
16 Stâlpii de intervenţie: se folosesc pe perioada normală a 

funcţionare a liniei electrice
nu se folosesc la liniile electrice 
aeriene

se folosesc pentru remedierea 
temporară a unor porţiuni de linii 
avariate

17 Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: fixarea conductoarelor, prin 
întindere, la capetele liniei

fixarea conductoarelor, prin 
întindere, ca puncte de sprijin, in 
lungul liniei

pentru susţinerea conductoarelor în 
panou

18 Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor 
electrice aeriene se montează:

în alveolă de beton în pământ prin fundaţii burate în pământ prin batere cu vibraţii

19 Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor 
electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:

cu răşini cu grunduri de exterior cu substanţe speciale în instalaţii 
industriale de specialitate

20 Stâlpii de susţinere se folosesc: în mod curent pe linii pentru 
susţinerea conductoarelor

pentru fixarea conductoarelor prin 
întindere

nu se folosesc la construcţia 
reţelelor

21 Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se 
vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:  

vopsire grunduire zincare



22 Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu 
dispozitive de legare la pământ a părţilor 
metalice:

în mod obligatoriu numai în cazul stâlpilor pe care 
este montat aparataj

numai în cazul stâlpilor speciali

23 Stâlpii terminali se folosesc la: remedierea temporară a unor 
porţiuni de linii avariate

fixarea conductoarelor prin 
întindere la capetele liniei

se folosesc numai ca stâlpi de colţ

24 Staţiile de conexiuni cu tensiuni până la 20 kV 
vor fi dispuse, de regulă:

în aer liber în interior, în clădiri de zid nu există nici o prevedere legală

25 Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV 
vor fi dispuse, de regulă:

în aer liber în interior, în clădiri de zid nu există nici o prevedere legală

26 Staţiile de transformare de 110 kV/MT de 
distribuţie publică, echipate cu un 
transformator, se realizează pentru un profil 
final de maxim:

25 MVA 40 MVA 63 MVA

27 Staţiile de transformare din Sistemul Energetic 
Naţional, cu tensiunea primară de 400kV, 
220kV sau 110kV, se vor realiza cu:

două trepte de tensiune maxim două transformatoare 
(autotransformatoare)

nu există nici o prevedere legală 
care să reglementeze acest aspect

28 Staţiile de transformare exterioare amplasate 
în zone poluate (niveluri de poluare III şi IV) 
se realizează în sistem constructiv de tip:

înalt semiînalt jos

29 staţiile noi de transformare, de distribuţie, se 
vor realiza, de regulă: 

 atât cu partea de 110 kV, cât şi cu 
partea de MT, montate în exterior

 atât cu partea de 110 kV, cât şi cu 
partea de MT, montate în interior

 cu partea de 110 kV montată în 
exterior, iar partea de MT montată 
în interior

30 Structura reţelelor electrice de medie tensiune 
va fi:

de regulă, radială-arborescentă în buclă, cu funcţionare în buclă în cazuri justificate, în buclă cu 
funcţionare radială


