
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 LEA de MT noi se vor realiza, de regulă, pe 

stâlpi: 
 de beton metalici de lemn

2 Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu 
material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă 
izolantă, capsule izolante etc):

numai dacă sunt accesibile opţional întotdeauna

3 Liniile de 110 kV se vor realiza, de regulă, în 
soluţie aeriană: 

 pe stâlpi metalici  pe stâlpi de beton pe stâlpi metalici sau de beton

4 Masă (a unui echipament sau element de 
construcţie)reprezintă:

elemente conductoare din instalaţie 
aflate sub tensiune

elemente izolante din instalaţie 
aflate în legătură cu pământul

parte conductoare accesibilă a unui 
echipament, care poate fi atinsă şi 
care în mod normal nu se află sub 
tensiune, dar care poate fi pusă sub 
tensiune în urma unui defect a 
zolaţiei de bază.

5 Partea de construcţie a posturilor de 
transformare de reţea în cabină (zidită sau 
compactizată) se va dimensiona pentru puterea 
plafon de:

1000 kVA 1600 kVA 630 kVA 

6 Pentru stabilirea puterii de dimensionare a unui 
post de transformare se va aplica la suma 
puterilor absorbite pe toate liniile de joasă 
tensiune alimentate din acel post un coeficient 
general de simultaneitate de:

0,6 0,7 0,85

7 Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor 
electrici, care se prevede pe toate 
conductoarele de fază, trebuie să producă 
deconectarea:

 neapărat a tuturor conductoarelor 
active

de regulă numai a conductorului în 
care este detectat supracurentul

întotdeauna numai a conductorului 
în care este detectat supracurentul

8 Protecţia motoarelor electrice împotriva 
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare 
şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:

întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată care poate fi temporizată în anumite  
cazuri



9 Protecţia motoarelor electrice împotriva 
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare 
şi restabilirea ei ulterioară se prevede:

la motoarele cu puteri peste 5 kW dacă o întrerupere a sursei de 
alimentare sau o scădere a tensiunii 
poate produce o condiţie 
periculoasă, o deteriorare a maşinii 
sau afectarea activităţii în curs de 
desfăşurare

la motoarele cu puteri peste 10 kW

10 Protecţia unui motor trifazat împotriva 
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

pe toate conductoarele de fază şi pe 
conductorul neutru

pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază

11 Protecţia unui motor trifazat împotriva 
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

pe un conductor de fază pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază

12 Reţelele de medie tensiune de distribuţie 
publică existente la tensiunile de 6 şi/sau 10 
kV:

 se vor trece  la tensiunea de 20 kV, 
etapizat. până în anul 2020

 se vor trece  la tensiunea de 20 kV, 
iar etapele şi modul de trecere se 
vor stabili pe bază de calcul tehnico-
economic

se vor menţine şi se vor dezvolta în 
continuare

13 Săgeata stâlpilor de  beton din LEA peste         
1 kV: 

se normează numai la stâlpii de 
susţinere având o înălţime de peste 
20 m 

 nu se normează  reglementările tehnice nu fac 
referire la normarea săgeţii la acest 
tip de stîlpi 

14 Schema electrică de conexiuni trebuie să 
permită separarea de lucru a unor părţi ale 
instalaţiei:

întotdeauna se admite să nu se prevadă o 
separare de lucru specială pentru 
unele elemente din schema electrică

dacă acest lucru este necesar pentru 
executarea lucrărilor fără 
întreruperea funcţionării întregii 
instalaţii

15 Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în 
mod normal separate, să fie conectate pentru 
scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul 
executării unor manevre), chiar dacă în aceste 
intervale de timp putererea de scurtcircuit 
depăşeşte valoare nominală pentru care este 
dimensionată instalaţia?. 

nu se admite se admite, dar în astfel de situaţii 
trebuie să se prevadă măsuri în 
vederea evitării eventualelor 
accidente de persoane în cazul unui 
scurtcircuit

se admite, fară masuri speciale, 
având în vedere probabilitatea mică 
de producere a unui scurtcircuit în 
intervalul de timp respectiv



16 Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin 
intermediul unui element conductor 
al persoanelor sau animalelor 
domestice sau de crescătorie cu 
părţi active ale unei instalaţii 
electrice

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

contact electric al persoanelor sau 
al animalelor cu părţile conductoare 
accesibile
puse sub tensiune ca urmare a unui 
defect.

17 Se poate renunţa, în anumite condiţii, la 
prevederea unui dispozitiv de protecţie 
împotriva suprasarcinilor la reţelele IT, în cazul 
în care fiecare circuit neprotejat împotriva 
suprasarcinilor este protejat printr-un 
dispozitiv:

de protecţie împotriva 
scurtcircuitelor 

de protecţie împotriva 
supratensiunilor 

de curent diferenţial rezidual

18 Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu 
se determină având în vedere următoarele 
criterii de dimensionare şi verificare:

curentul maxim de durată, căderea 
de tensiune, secţiunea economică

curentul maxim de durată, 
solicitarea termică la scurtcircuit, 
căderea de tensiune

curentul maxim de durată, 
solicitarea termică la scurtcircuit, 
căderea de tensiune, secţiunea 
economică

19 Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie 
corespunzătoare din punct de vedere al: 

tipului reţelei (LEA sau LES) stabilităţii termice în regim de lucru 
permanent sau intermitent al 
receptoarelor

căderii de tensiune

20 Separarea de lucru trebuie să fie făcută:  de regulă, pe toate părţile. o separare de lucru numai pe o 
singură parte (spre alimentare) este 
admisă în cazurile în care nu poate 
să apară tensiunea inversă pe partea 
din instalaţie care nu a fost 
separată.

obligatoriu pe toate părţile.

21 Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste 1kV 
se dimensionează în regim de avarie 
considerându-se ipotezele 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

22 Stâlpii de susţinere echipaţi cu izolatoare 
suport: 

se verifică în regim normal de 
funcţionare şi în regim de avarie

nu se verifică în regim de avarie se verifică în condiţii de montaj

23 Stâlpii se dimensionează prin calcul pe baza 
încărcărilor de calcul: 

în regim normal de funcţionare şi în 
regim de avarie

numai în regim de avarie în condiţii de montaj



24 Staţiile de transformare 110 kV/MT se vor 
realiza cu două unităţi de transformare:

în situaţii particulare, justificate 
tehnico-economic

de regulă când nu se poate realiza rezervarea 
consumatorilor prin reţeaua de 
medie tensiune  

25 Staţiile de transformare de distribuţie, cu două 
transformatoare, vor avea de regulă profilul 
final de maximum: 

2x40 MVA 2x25 MVA 2x63 MVA

26 Valoarea curentului maxim admisibil într-un 
conductor în regim permanent de lucru se 
stabileşte în funcţie de: 

lungimea circuitului materialul conductorului secţiunea conductorului

27 Valoarea curentului maxim admisibil într-un 
conductor în regim permanent de lucru se 
stabileşte în funcţie de: 

modul de montare natura izolaţiei conductorului lungimea circuitului

28 În instalaţiile de joasă tensiune aferente 
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie 
măsurată:

numai între două conductoare 
active 

 numai între conductoarele active 
luate 2 câte 2 

între conductoarele active şi 
conductorul de protecţie conectat la 
reţeaua de legare la pământ 

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

tensiunea foarte joasă de securitate 

30 Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, 
suporturi, armături) se protejează prin:

vopsire smălţuire zincare


