
NORME TEHNICE Gr. 2

Varianta a Varianta b Varianta c

1

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile 
de conductor neutru (N) şi de conductor de 
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare 
separate, 

 Se prevede bornă sau bară c0mune 
pentru conductoarele de neutru şi 

respectiv conductoarele de 
protecţie.

 Se prevăd borne sau bare separate 
pentru conductoarele de neutru şi 

respectiv conductoarele de 
protecţie.

 Se prevăd borne sau bare 
separate pentru conductoarele 

de neutru şi respectiv 
conductoarele de protecţie, în 

anumite situații

2

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile 
de conductor neutru (N) şi de conductor de 
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare 
separate, 

este permis să se conecteze 
conductorul neutru la orice altă 

parte a instalaţiei legată la pământ

este permis să se conecteze 
conductorul neutru la orice altă 

parte a instalaţiei legată la pământ, 
în anumite situații

nu este permis să se conecteze 
conductorul neutru la orice altă 

parte a instalaţiei legată la 
pământ

3

Dacă de la orice punct al unei instalaţii funcţiile 
de conductor neutru (N) şi de conductor de 
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare 
separate, 

Este permis să se formeze mai mult 
de un conductor neutru sau mai 

mult de un conductor de protecţie 
din conductorul PEN.

nu este permis să se formeze mai 
mult de un conductor neutru  din 

conductorul PEN.

nu este permis să se formeze 
mai mult de un conductor de 

protecţie din conductorul PEN.

4

Dacă din verificarea la stabilitatea termică la 
scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara 
de nul din interiorul tabloului de distribuţie de 
joasă tensiune se va realiza din:

aluminiu cu secţiunea minimă de 

100 mm2

 aluminiu cu secţiunea minimă de 

150 mm2

 oţel cu secţiunea minimă de 

150 mm2

5

Dacă într-un amplasament se exercită mai multe 
influenţe externe, caracteristicile 
echipamentelor electrice:

 nu sunt condiţionate dacă există 
acceptul beneficiarului 

se aleg astfel încât să fie 
satisfăcute condiţiile cele mai 

dezavantajoase. 

în spaţiul respectiv nu se pot 
monta echipamente electrice

6

Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor 
este realizată cu întrerupere, dispozitivul de 
comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu: 

 toate conductoarele active conductorul neutru  toate conductoarele de fază

7

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe 
baza:

puterilor instalate ale aparatelor 
electrocasnice existente la 

consumator

puterii absorbite, care se poate 
determina în funcţie de puterea 

totală instalată şi de un coeficient 
de simultaneitate

criteriilor constructive



8

Dimensionarea circuitelor care alimentează 
prize de tensiuni reduse prin transformator, se 
face pe baza 

puterii absorbite de receptoarelor 
alimentate din transformator

puterii nominale a 
transformatorului

puterii instalate a receptoarelor 
alimentate din transformator

9

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de 
alimentare 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

10

Din punct de vedere al influenţelor externe, în 
categoria şi clasa de influenţă BA5 se 
încadrează:

încăperile și/sau spaţiile de 
producţie  

încăperile și/sau spaţiile de 
producţie electrică 

încăperile și/sau spaţiile 
comerciale  

11

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de 
iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg 
astfel încât să suporte fără deformări:

peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de 
iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg

de 3 ori greutatea corpului de 
iluminat utilizat

12

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de 
joasă tensiune se recomandă să se facă:

 în plan vertical  în plan vertical, iar în cazuri bine 
motivate, în plan orizontal

 în plan orizontal, iar în cazuri 
bine motivate în plan vertical

13

Distanţa de conturnare reprezintă: . distanţa cea mai scurtă de-a lungul 
izolaţiei, între două părţi neizolate 
sub tensiune sau între acestea şi 

părţi legate la pământ

distanţa cea mai scurtă în aer liber, 
fără interpuneri de alte materiale 
izolate, între două părţi neizolate 
sub tensiune sau între acestea şi 

părţi legate la pământ

distanţa determinată de 
condiţiile împiedicării 

apropierii periculoase de părţile 
sub tensiune ale personalului de 
exploatare sau ale utilajelor de 
exploatare şi de reparaţii, cu 

respectarea normelor de 
protecţie a muncii în vigoare 

pentru instalaţii electrice.

14

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 
inferioară a firidelor de branşament trebuie să 
fie de:

 0,3 m  0,4 - 0,5 m  1m

15

Dulapul electric este un element component al 
unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, 
echipat cu aparate şi materiale electrice

realizat  în construcţie                    
închisă,

realizat în construcţie deschisă realizat în interiorul unei firide 

16

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de 
alimentare al receptoarelor electrice cu putere 
nominală până la:

0,5 kW 1 kW 2 kW



17

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile 
celor cu risc de incendiu sau de 

explozie

instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare

18

Expresia ,,de regulă" folosită într-o 
reglementare tehnică indică: 

faptul că prevederea respectivă 
poate fi aplicată în anumite cazuri

obligativitatea strictă a respectării 
prevederii în cauză

faptul că nerespectarea unei 
astfel de prevederi trebuie 
justificată întotdeauna în 

proiect

19

Expresia ,,de regulă" folosită într-o 
reglementare tehnică indică: 

obligativitatea strictă a respectării 
prevederii în cauză

faptul că prevederea respectivă 
trebuie să fie aplicată în 

majoritatea cazurilor

faptul că respectarea unei astfel 
de prevederi trebuie justificată 

întotdeauna în proiect

20

Fiecare conductor conectat la bara principală de 
legare la pământ la tabloul general: 

nu este obligatoriu să poată fi 
deconectat individual

trebuie să poată fi deconectat uşor, 
fără utilizarea unei scule

trebuie să poată fi deconectat 
individual

21

Folosirea, în normativele energetice a formulei 
,, se admite ", ca mod de indicare a gradului de 
obligativitate a prevederilor, indică: 

obligativitatea strictă a respectării 
prevederilor în cauză;

o soluţionare satisfăcătoare, care 
poate fi aplicată în situaţii 
particulare, fără a fi obligatorie 
justificarea ei în proiect.

o soluţionare satisfăcătoare, 
care poate fi aplicată în situaţii 
particulare, fiind obligatorie 
justificarea ei în proiect.

22

Îmbinarea tuburilor de protecţie a 
conductoarelor electrice la trecerile prin 
elemente de construcţie este:

admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu 
diametru mai mic de 16 mm

23

În amplasamente cu risc de incendiu datorita 
prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa 
corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie 
să fie limitată la: 

200º C 115º C 80º C

24

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din 
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate 
receptoare electrice dacă:

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o 
tensiune nominală care nu depăşeşte 

24 V tensiune alternativă 

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o 
tensiune nominală care nu 
depăşeşte 12 V tensiune 

alternativă 

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o 
tensiune nominală între 12 V şi 

24 V tensiune alternativă 

25

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale 
de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la 
următoarele înălţimi măsurate de la axul 
aparatului la nivelul pardoselii finite:

peste 1m peste 1,5 m peste 2m



26

În cazul consumatorilor racordaţi direct la 
reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, 
pornirea directa a motoarelor monofazate se 
admite pentru o putere de până la:

 3 kW  4 kW 5,5 kW

27

În cazul consumatorilor racordaţi direct la 
reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, 
pornirea directă a motoarelor trifazate se admite 
pentru o putere de până la:

4 kW 5,5 kW  7,5 kW

28

În cazul în care alimentarea consumatorului se 
face din cofretul de branşament de joasă 
tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim 
normal de funcţionare faţă de tensiunea 
nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

3% pentru receptoarele din 
instalaţiile electrice de lumină şi 5% 

pentru restul receptoarelor (forţă 
etc.) 

10% pentru toate tipurile de 
receptoare 

5% pentru receptoarele din 
instalaţiile electrice de lumină 

şi 12% pentru restul 
receptoarelor (forţă etc.) 

29

În cazul în care funcţionarea în paralel  a două 
sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se 
evita această schemă:

opţional, se prevăd  blocaje 
corespunzătoare pentru 

împiedicarea conectării în paralel 
sau se montează indicatoare de 

securitate

se montează indicatoare de 
securitate

în cazuri extreme, când nu se 
pot realiza blocaje, se admite 
montarea de indicatoare de 

securitate 

30

În cazul în care funcţionarea în paralel  a două 
sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se 
evita această schemă:

se prevăd  blocaje corespunzătoare 
pentru împiedicarea conectării în 

paralel

se montează indicatoare de 
securitate

reglementările în vigoare nu fac 
referire la o astfel de situaţie 


