
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 Accesul în posturile de transformare, cu 

transformatoare cu ulei, din interiorul 
blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se 
va face:

 din interiorul clădirii  de regulă, numai din exteriorul 
clădirii;

din subsolul sau demisolul clădirii 
printr-o încăpere tampon

2 Acoperişurile si planşeele clădirilor şi 
încăperilor în care se găsesc instalaţii electrice 
trebuie sa fie executate din:

scândură acoperită cu tablă beton armat; beton sau scândura

3 Acţiunea vântului şi chiciurii asupra 
armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din 
LEA de j.t.:

produce eforturi mult mai mari 
decât cele pe conductoare sau stâlpi

produce eforturi mult mai mici 
decât cele pe conductoare sau stâlpi 
şi aceste eforturi se pot neglija

produce eforturi comparabile cu 
cele pe stâlpi sau conductoare

4 Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea 
nominală mai mare de 20 kV, în condiţii 
normale, nu trebuie să fie mai mică de:

0,8 m 0,5 m 1,2 m

5 Adâncimea de pozare în condiţii normale a 
cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV 
inclusiv  va fi, de regulă, cel puţin de:

 0,5 … 0,6 m  0,7....0,8 m; c)  0,9....1,0 m

6 Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA 
existentă se justifică economic atunci când 
curentul acesteia depăşeşte:

curentul corespunzător secţiunii 
economice

curentul corespunzător frontierei 
economice

curentul corespunzător frontierei 
termice

7 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

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

destinaţiile încăperilor şi a 
construcţiei

natura izolaţiei conductoarelor de 
alimentare

cerinţele luminotehnice

9 Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene 
trebuie să se bazeze pe o concepţie de 
dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a 
reţelelor din zona respectivă, ţinând seama de o 
perspectivă de:

5-10 ani 10-15 ani până în 5 ani

10 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

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

numai direct din tabloul de 
distribuţie

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



12 Aliniamentul este: porţiunea de linie compusă din una 
sau mai multe deschideri, cuprinsă 
între doi stâlpi de întindere 
consecutivi

porţiunea de linie compusă din una 
sau mai multe deschideri, cuprinsă 
între două puncte consecutive ale 
traseului, în care linia îşi menţine 
direcţia 

distanţa măsurată pe verticală între 
punctele de prindere ale 
conductorului la doi stâlpi 
consecutivi 

13 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul 
tablourilor electrice:

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

14 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 (in vechiul I7)

15 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni 
şi distribuţie în interiorul încăperilor de 

este interzisă, cu unele excepţii; este permisă întotdeauna; nu există în prescripţiile energetice 
o astfel de recomandare

16 Amplasarea instalaţiilor electrice pentru 
alimentarea unor consumatori, se face, de 
regulă:

în centrul de putere al 
amplasamentului

evitând utilizarea terenurilor 
agricole sau forestiere

în toate cazurile pe terenuri 
aparţinând domeniului public

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

se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat

18 Analizele de fiabilitate a instalaţiilor energetice 
sunt:

analize calitative analize cantitative analize economice

19 Apropierea axului  LEA de joasă tensiune de 
construcţii în care se prelucrează sau 
depozitează substanţe combustibile, 
inflamabile sau cu pericol de incendiu 
(explozie):

este interzisă la o  distanţa mai 
mică de 1,5 ori înălţimea deasupra 
solului a celui mai înalt stâlp din 
zonă

este permisă condiţionat (doar în 
"cazurile obligate" în care nu se 
poate respecta distanţa minimă, cu 
tratarea de comun acord între 
unităţile care administrează linia şi 
construcţia)

este interzisă

20 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de 
clădiri se realizează:

respectând o distanţă pe verticală 
de minim 2 m, măsurată la săgeată 
sau deviaţie maximă

în funcţie de categoria de pericol a 
clădirii

respectând o distanţă pe orizontală 
de minim 1 m între un stâlp al LEA 
şi orice parte a unei clădiri 

21 Arborele de defectare este o schemă de calcul 
care se construieşte în raport cu o:

stare de insucces dată stare de succes dată stare critică

22 Armăturile, clemele, piesele de fixare ale 
conductoarelor din centralele şi staţiile 
electrice, în condiţii de scurtcircuit:

 se verifică la solicitări mecanice  se verifică la solicitări termice nu trebuie verificate la solicitări în 
condiţii de scurtcircuit



23 Armăturile, clemele, piesele de fixare ale 
conductoarelor din instalaţii energetice se 
verifică la:

arc electric solicitări electromagnetice solicitări mecanice şi termice

24 Atunci când sarcina maximă a unei viitoare 
LEA creşte cu o anumită rată în prima parte a 
perioadei de analiză, sarcina maximă de calcul 
utilizată pentru stabilirea secţiunii economice a 
liniei este 

mai mică decât sarcina maximă 
atinsă în final

mai mare decât sarcina maximă 
atinsă în final

egală cu  sarcina maximă atinsă în 
final

25 Având în vedere experienţa acumulată până în 
prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în 
cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă 
alegerea izolaţiei din:

polietilenă (PE)  PVC de preferinţă polietilenă reticulată 
(XLPE), 

26 Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se 
recomanda sa se instaleze:

în interior  în exterior  în interior până la puteri de 250 
kVAr pe treapta

27 Bateriile de condensatoare pot fi montate în 
instalaţiile electrice de:

0,4 kV 20 kV 110kV

28 Bobinele de reactanţă pentru compensarea 
puterii reactive se racordează de regulă:

în reţelele de 400kV; pe terţiarele AT-urilor de 
400/220/110 kV;

în reţelele de 110 kV

29 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

30 Ca elemente de separare în zonele de lucru se 
folosesc:

siguranţe fuzibile; orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.


