
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 Ca soluţie constructivă posturile de 

transformare vor fi:
posturi de transformare subterane posturi de transformare aeriene pe 

stâlpi metalici sau de beton
posturi de transformare în cabină 
supraterană în anvelopă de beton 
sau metal 

2 Cablu de energie este: Cablu de înaltă tensiune 
(110÷400kV), medie tensiune 
(6÷35kV) sau joasă tensiune (sub 
1kV) folosit în circuitele primare 
ale instalaţiilor de producere, 
transport, distribuţie şi utilizare a 
energiei electrice, în curent 
alternativ sau continuu

Numai cablu de înaltă tensiune 
(110÷400kV) sau medie tensiune 
(6÷35kV) folosit în circuitele 
primare ale instalaţiilor de 
producere, transport, distribuţie a 
energiei electrice, în curent 
alternativ sau continuu

Numai cablu de  joasă tensiune 
(sub 1kV) folosit în circuitele 
primare ale instalaţiilor de utilizare 
a energiei electrice, în curent 
alternativ sau continuu

3 Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: 
energie, circuite secundare, telecomunicaţii):

 se instalează în tuburi diferite pot fi instalate în acelaşi tub 
cablurile care se rezervă reciproc

Se admite să fie instalate în acelaşi 
tub, în anumite condiţii, numai 
cablurile care deservesc acelaşi 
aparat sau receptor

4 Cablurile de energie cu ecran comun peste 
izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se 
pot utiliza până la tensiunea de: 

 6 kV inclusiv;  10 kV inclusiv; c) 20 kV inclusiv.

5 Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru Aluminiu Cupru sau Aluminiu (normele 
tehnice nu precizează)

6 Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea 
manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea 
prin amplasarea lor la o distanta minima de:

 15 cm  25 cm  30 cm

7 Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie 
etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu 
mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

Cu Al otel

8 Căile de curent din instalaţiile electrice cu 
tensiunea nominala peste 1 kV se vor realiza, 
de regulă, din conductoare neizolate rigide, 
astfel:

în instalaţiile exterioare de 6-400 
kV

sub formă de bare în staţiile de 6-
20 kV

sub formă de ţevi în instalaţiile 
interioare de 110 kV

9 Căile de curent din instalaţiile electrice de 
înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din 
conductoare neizolate flexibile în:

instalaţiile exterioare de 6-400 kV staţiile de 6-20 kV instalaţiile interioare de 110 kV



10 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele 
electrice cu tensiunea sub 1kV se face 
considerând:

valorile tensiunii de alimentare impedanţele elementelor 
componente ale reţelei constante

impedanţele de scurtcircuit

11 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele 
electrice cu tensiunea sub 1kV se face 
considerând:

impedanţa pozitivă egală cu 
impedanţa negativă

impedanţa pozitivă mai mare decât 
impedanţa negativă

impedanţa pozitivă mai mică decât 
impedanţa negativă

12 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele 
electrice cu tensiunea sub 1kV se face în 
următoarele condiţii:

scurtcircuitul este departe de 
generator

scurtcircuitul este aproape de 
generator

scurtcircuitul este alimentat într-un 
singur punct al reţelei de 
alimentare cu energie electrică

13 Când se montează cuţite de legare la pământ 
(fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile?

întotdeauna; atunci când distanţele de izolaţie 
fază - pământ sunt mari;

atunci când curenţii care se închid 
prin pământ în caz de scurtcircuit 
sunt mici. 

14 Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de 
protecţie la pământ

nu trebuie să fie legate la pământ; trebuie legate la pământ numai în 
anumite situaţii

15 Celule de tip deschis sunt cele:                                                                                                                    delimitate astfel încât nici o parte 
aflată sub tensiune nu poate fi 
atinsă, iar învelişul metalic al 
celulei protejează persoanele 
împotriva efectelor termice ale 
arcului electric

delimitate astfel încât persoanele 
sunt protejate, prin masuri luate la 
montaj sau în exploatare, numai 
împotriva atingerii accidentale a 
părţilor sub tensiune 

la care echipamentul este complet 
închis în carcase de protecţie, 
etanşe faţă de aerul atmosferic

16 Circuitele de joasă tensiune de curent 
alternativ, de curent continuu sau de tensiuni 

nu pot fi grupate pe acelaşi panou 
(dulap), necondiţionat

se recomandă să fie grupate pe 
acelaşi panou (dulap)

este admisă gruparea pe acelaşi 
panou (dulap), în anumite condiţii

17 Coloanele electrice colective pot alimenta cel 
mult:

 10 apartamente  20 de apartamente  30 de apartamente

18 Compensarea puterii reactive se aplică în 
instalaţiile electrice ale:

operatorului de distribuţie operatorului de măsurare consumatorilor industriali şi 
similari

19 Compensatoarele statice pentru reglajul puterii 
reactive se vor instala prioritar în:

în nodurile de sistem de 400 kV; în staţiile de evacuare a puterii din 
centrale;

în nodurile de interconexiune ale 
SEN. 

20 Compensatoarele statice sau sincrone, pentru 
reglajul tensiunii şi puterii reactive, se vor 

în staţiile de înaltă tensiune în staţiile de medie tensiune nu există nici o prevedere legală

21 Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe 
toata lungimea lor

pot avea doua secţiuni dacă 
lungimea coloanelor depăşeşte 20m

pot avea doua secţiuni dacă 
lungimea coloanelor depăşeşte 10m



22 Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă 
tensiune sunt: 

conductoare destinate a proteja 
personalul împotriva atingerilor 
indirecte

conductoare destinate a proteja 
LEA împotriva loviturilor directe 
de trăsnet

noţiunea de ,,conductoare de 
protecţie" este prevăzută numai în 
reglementările aferente reţelelor de 
joasă tensiune

23 Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile 
electrice de:

 110 kV  110 kV, numai în terenuri silvice  medie tensiune

24 Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu 
culoarea:

roşie albastră galbenă

25 Conductorul de nul, la LEA cu conductoare 
neizolate:   

se dispune în partea de sus a 
coronamentului, lângă stâlp

se dispune în partea de jos a 
coronamentului, lângă stâlp

nu are prevăzută prin normative o 
anumită dispunere 

26 Conductorul de protecţie al coloanelor 
electrice individuale trebuie să fie legat la 
pământ:

în cazul firidelor de branşament, la 
bara de legare la pământ

în cazul tablourilor de distribuţie 
ale consumatorilor, la borna de 
legare la pământ de pe rama 
metalică a tablourilor

doar dacă secţiunile conductoarelor  
nu au valoare constantă pe toată 
lungimea

27 Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi 
secţiune cu conductorul de fază:

în circuitele monofazate cu două 
conductoare, indiferent de 
secţiunea conductoarelor

în circuitele monofazate cu trei 
conductoare şi în circuitele 
polifazate ale căror conductoare de 
fază au secţiunea mai mică sau 

egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al

în circuitele monofazate cu trei 
conductoare şi în circuitele 
polifazate indiferent de secţiunea 
conductoarelor de fază 

28 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:  la borna din interior  la oricare dintre borne  la borna conectata la partea filetata 
a duliei

29 Conductorul profilat este un conductor a cărui 
secţiune transversală nu are formă de:

elipsă cerc pătrat

30 Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductor sau parte conductoare 
destinată să fie pusă sub tensiune în 
funcţionare
normală

conductorul neutru (N) conductorul PEN


