
                                EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  GRADELE III şi IV (LEGISLAŢIE).   

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

Examenul de autorizare pentru gradele 
II, III şi IV constă:

în susţinerea unei probe scrise, 
constând în 2 subiecte: un chestionar 

cu 30 de întrebări şi o aplicaţie 
numerică

într-un interviu susţinut in faţa unei 
Comisii ANRE, urmat de rezolvarea 
unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind 
necesară obţinerea unui punctaj minim 

de 30  puncte

2

Executarea de lucrări de proiectare sau 
de executare a instalaţiilor electrice 
fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se 
sancţionează

Este permisă pentru instalaţiile 
electrice de utilizare

Constituie doar abatere

3

Executarea sau folosirea de instalaţii 
clandestine în scopul racordării directe 
la reţea

contravenţie infracţiune contravenţie sau infracţiune, după caz

4

Finanţarea lucrărilor de electrificare a 
localităţilor este obligaţia:

autorităţilor locale  ministerului de resort operatorului de distribuţie în 
executarea contractului de concesiune 

5

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie orice proiectant de specialitate 
(societate comercială atestată pentru 

activităţi de proiectare)

6

Furnizorul de energie electrică este 
îndreptăţit sã rezilieze contractul de 
furnizare a energiei electrice  în caz de:

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre judecătorească 

definitivă

racordare ilegală la reţeaua de 
distribuţie 

neplata facturilor 

7

Furnizorul de energie electrică este 
îndreptăţit sã rezilieze contractul de 
furnizare a energiei electrice  în caz de:

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre judecătorească 

definitivă, neplata facturilor sau alte 
situaţii prevăzute de legislaţia în 

vigoare.

Plata cu întârziere a facturilor Consum de energie mai mare decât cel 
aferent puterii aprobate prin avizul 

tehnic de racordare



8

Furnizorul de energie electrică este 
îndreptăţit sã rezilieze contractul de 
furnizare a energiei electrice în caz de:

neplata abonamentului radio-tv sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre judecătorească 

definitivă

neplata facturilor

9

Furnizorul de energie electrică este 
îndreptăţit sã rezilieze contractul de 
furnizare a energiei electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos de 
energie

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

10

Furnizorul de energie electrică este 
îndreptăţit sã rezilieze contractul de 
furnizare a energiei electrice numai în 
caz de:

consum de energie mai mare decât cel 
aferent puterii aprobate prin avizul 

tehnic de racordare

consumarea unei cantităţi de energie 
mai mare decât cea contractată

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre judecătorească 
definitivă, neplata facturilor sau în alte 

situaţii prevăzute de legislaţia în 
vigoare.

11

Furnizorul de ultima de ultimă instanţă 
este:- 

furnizorul desemnat de ANRE pentru a 
presta serviciul public de distribuţie a 

energiei electrice, în orice condiţii

furnizorul desemnat de ANRE pentru a 
presta serviciul universal de furnizare 

în condiţii specifice reglementate;

un operator economic ale cărui acţiuni 
sau părţi sociale sunt deţinute în 

totalitate de statul român

12

Grupul de măsurare a energiei 
electrice:

nu face parte din instalaţia de 
racordare;

face parte din instalaţia de racordare; face parte din instalaţia de racordare 
numai în cazurile de excepţie, când 
punctul de măsurare este diferit de 

punctul de delimitare;

13

În cazul apariţiei unor divergenţe cu 
privire la racordarea la reţelele 
electrice sau emiterea de avize de 
amplasament, între un solicitant şi o 
subunitate sau unitate a unui operator 
de reţea, declanşarea procedurii de 
soluţionare a neînţelegerii se va face 
numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la 
nivelul operatorului de reţea

înregistrarea unei acţiuni în justiţie parcurgerea procedurii de mediere la 
nivelul Ministerului Economiei şi 

Finanţelor



14

În cazul constatării, conform 
prevederilor legale în vigoare, a unor 
acţiuni menite să sustragă energia 
electrică prin ocolirea echipamentelor 
de măsurare: 

clientul final va fi sancţionat 
contravenţional

clientului final i se va rezilia contractul 
de furnizare

 furnizorul este îndreptăţit să solicite 
unui client final constituirea de 

garanţii financiare pentru o perioadă 
de consum echivalent de maximum un 

an 

15

În cazul consumului fraudulos de 
energie electrica, perioada de 
recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 
luni pentru ceilalţi consumatori

6 luni pentru toţi consumatorii 6 luni pentru consumatori casnici si un 
an pentru ceilalţi consumatori

16

În cazul existenţei mai multor puncte 
de delimitare, se consideră un singur 
loc de consum şi o singură instalaţie de 
utilizare dacă:

instalaţiile din aval aferente fiecărui 
punct de delimitare sunt legate electric 
între ele prin reţele ale operatorului de 

distribuţie;

dacă există un singur proprietar  instalaţiile din aval aferente fiecărui 
punct de delimitare sunt legate electric 

între ele prin reţele ale utilizatorului.

17

În cazul în care electricianul autorizat 
îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, 
ANRE poate emite un duplicat, dacă: 

Legitimaţia este declarată nulă, într-un 
ziar local şi titularul achită tariful de 

autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un 
ziar local şi titularul achită o penalitate 
în cuantum de 500 RON indiferent de 

gradul şi tipul de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un 
ziar local şi titularul achită un tarif de 

emitere a duplicatului, conform 
prevederilor din regulamentul de 

autorizare

18

În cazul sistemelor de măsurare de 
categoria C, pentru consumatorii 
casnici înregistrarea energiei reactive:

este obligatorie nu este obligatorie se face cu acordul consumatorului

19

În cazul sistemului de citire automată 
la nivelul punctului central, indecşii se 
stochează în baza de date pe o perioadă 
de minim:

400 zile 200 zile 300 zile

20

În conformitate cu prevederile legii 
nr.123/2012  sunt considerate surse 
regenerabile de energie:

energia solară  energia eoliană Energia electrică obţinută prin arderea 
combustibililor fosili

21

În funcţie de puterea contractatã, 
consumatorii, alţii decât cei casnici, 
pot fi mari consumatori, când puterea 
contractatã depăşeşte:

50 kW  100 kW 200 kW



22

În operarea sistemelor de măsurare, 
Operatorii de măsurare a energiei 
electrice îndeplinesc următoarele 
funcţii de bază:

măsurarea energiei electrice şi a 
mărimilor specifice pentru 

determinarea serviciilor de sistem 
tehnologice

furnizarea energiei electrice achiziţionarea valorilor mărimilor 
măsurate

23

În punctele de delimitare distribuitor/ 
consumator, limitele în care trebuie să 
se încadreze tensiunea, în 95% din 
săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată +/ - 12% din tensiunea contractată

24

În punctele de măsurare de categoria B 
se utilizează:

 exclusiv contoare electronice  exclusiv contoare de inducţie  contoare electronice sau contoare de 
inducţie

25

În vederea autorizării pentru ambele 
tipuri de autorizare (A şi B), 
electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de 
calificare şi experienţă profesionale, 

cumulate, pentru fiecare tip de 
autorizare şi susţin examene separate 

pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de 
calificare si experienţă profesionale, 
cumulate, pentru fiecare tip şi susţin 

un singur examen

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil 
în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

26

În vederea înscrierii la examenul de 
autorizare, electricianul trebuie să 
transmită în documentaţia anexată 
cererii de autorizare o lista de lucrări 
executate; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl 
transmite sau nu)

Nerelevant Un document obligatoriu din dosar, 
care trebuie întocmit corelat cu 

informaţiile conţinute în carnetul de 
muncă

27

Încadrarea punctelor de măsurare 
aferente locurilor de consum în una 
dintre categoriile A, B, C, se face 
considerând:

 energia electricã consumatã în 
ultimele 12 luni, pentru locurile de 

consum existente

 puterea maximã contractatã, pentru 
orice loc de consum

 energia electricã anualã contractatã, 
pentru locurile de consum noi

28

La cererea scrisă a unui client final, 
furnizorul este obligat să comunice, în 
scris, o ofertă privind condiţiile de 
furnizare a energiei electrice, într-un 
interval de cel mult: 

 5 zile lucrătoare  15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare



29

În cadrul sesiunii în care expiră 
valabilitatea legitimaţiei de electrician 
autorizat deţinute electrician autorizat, 
titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru 
a  viza legitimaţia pentru o nouă 

perioadă de 5 ani, cu plata tarifului 
corespunzător gradului si tipului de 

autorizare

Va transmite la ANRE o cerere şi 
documentaţia aferentă pentru 

prelungirea valabilităţii legitimaţiei 
pentru acelaşi grad şi tip ca cea 

deţinută, pentru o perioadă de 5 ani, cu 
plata a 50% din tariful corespunzător 
tipului/ tipurilor de autorizare deţinut/ 

deţinute

În cazul în care doreşte continuarea 
activităţii în calitate de electrician 

autorizat, va susţine un nou examen, 
cu respectarea prevederilor 

Regulamentului de autorizare

30

La stabilirea zonei de protecţie a unui 
post de transformare se are  în vedere:

nu se delimitează zona de protecţie a 
acestui tip de capacitate energetică

 numărul de personal calificat alocat 
executării lucrărilor de mentenanţă

tipul constructiv al acestuia


