
                                EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  GRADELE III şi IV (LEGISLAŢIE).   

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

La stabilirea zonei de siguranţă a unei 
staţii electrice se au în vedere:

tensiunile nominale de contur nu se delimitează zona de siguranţă a 
acestui tip de capacitate energetică

tensiunea cea mai înaltă din cadrul 
acesteia

2

Lăţimea zonei de protecţie şi de 
siguranţă a unei linii de 220 kV este de: 

55 m  81 m 25 m

3

Lăţimea zonei de protecţie şi de 
siguranţă a unei linii de 400 kV este de: 

75 m 100 m 55 m

4

Legea energiei electrice nr. 123/2012 
creează cadrul de reglementare pentru 
desfăşurarea activităţilor în sectorul:

doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei electrice şi al energiei termice 
produse în cogenerare

5

Legitimaţia de electrician autorizat 
eliberată de ANRE este valabilă pentru 
o perioadă de:

3 ani 4 ani 5 ani

6

Legitimaţia de electrician autorizat 
gradul IIIB conferă următoarele 
competenţe titularului:

De executare de  instalaţii electrice cu 
orice putere instalată tehnic realizabilă, 
la o tensiune nominală maximă de 20 

kV

De executare de instalaţii electrice cu 
orice putere instalată tehnic realizabilă, 
la o tensiune nominală maximă de 220 

kV

De proiectare de  instalaţii electrice cu 
orice putere instalată tehnic realizabilă, 
la o tensiune nominală maximă de 20 

kV

7

Legitimaţiile de electrician autorizat 
pot fi:

De tip G (general) pentru instalaţii 
electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B 
(pentru executare) de instalaţii electrice

De tip U (universal) pentru instalaţii 
electrice de utilizare



8

Linia electrica directa este: linia electrică ce leagă o capacitate 
energetică de producţie izolată de un 

client izolat

Linia electrica prin care se transmite 
energia electrica de la producător către 

mai mulţi consumatori

linia electrică ce leagă un producător şi 
un furnizor de energie electrică, în 
scopul alimentării directe a sediilor 
proprii, a filialelor ori a clienţilor 

eligibili ai acestora

9

Liniile electrice subterane (LES) fac 
parte din categoria capacităţilor 
energetice pentru care se stabilesc 
zone de protecţie şi siguranţă?

nu,  zonele de protecţie şi siguranţă se 
stabilesc doar pentru liniile electrice 

aeriene (LEA)

da, indiferent de tensiunea nominală de 
funcţionare

doar LES având tensiunea nominală de 
220 kV

10

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor 
cuprinse între punctul de racordare si 
punctul de delimitare la racordarea 
unui utilizator se execută astfel:

 de către operatorul de reţea, cu forte 
proprii

 de către utilizator  se contractează de către operatorul de 
reţea cu agenţi economici atestaţi în 

condiţiile legii

11

Metodologiile de reglementare a 
preţurilor şi tarifelor în sectorul 
energiei electrice se aprobă: 

de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

12

Neînţelegerile privind racordarea 
utilizatorilor la reţelele electrice de 
interes public, dintre operatorii de 
distribuţie şi solicitanţi, se 
soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile unei 
proceduri specifice aprobate de ANRE

întotdeauna în justiţie

13

Nerespectarea normelor tehnice emise 
de către ANRE constituie:

Infracţiune Contravenţie Abatere

14

O persoană care deţine în proprietate 
sau în folosinţă o reţea electrică de 
distribuţie proprie la data intrării în 
vigoare Legii nr,123/2012: 

nu are obligaţii privind asigurarea 
accesului la reţea

este obligată să asigure accesul la reţea 
numai pentru producători de energie 

electrică din surse regenerabile 

este obligată să asigure accesul la 
reţea, conform reglementărilor 

autorităţii competente

15

O reţea electrica de distribuţie este 
definită ca fiind:

reţeaua electrica cu tensiunea de linie 
nominala strict mai mare de 220 kV

reţeaua electrica cu tensiunea de linie 
nominala strict mai mare de 110 kV

reţeaua electrica cu tensiunea de linie 
nominala pana la 110 kV inclusiv



16

O soluţie de racordare este valabilă 
 numai dacă:    

a fost confirmată            printr-un aviz 
tehnic de racordare şi acesta este 

 valabil la rândul său;    

a fost prevăzută ca variantă de soluţie 
în studiul de soluţie; 

prevede o instalaţie de racordare cu 
costuri minime pentru utilizator.

17

Obligaţiile de serviciu public pentru 
operatorii economici din sectorul 
energiei electrice se pot stabili: 

în conformitate cu prevederile Legii 
serviciilor publice de gospodărire 

comunală

prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a Guvernului

18

Obţinerea avizului tehnic de racordare 
de către un utilizator:

 nu este obligatorie pentru o durata mai 
mică de 6 luni

 nu este obligatorie pentru o putere 
ceruta sub 100 kW

este obligatorie pentru orice loc nou de 
consum

19

Operator de distribuţie este o persoană 
fizică sau juridică:

Care deţine si exploatează reţeaua 
electrica de iluminat public

Care întreţine si dezvolta reţeaua 
electrica de transport al energiei 

electrice

ce deţine, sub orice titlu, o reţea 
electrică de distribuţie şi care răspunde 
de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă 
este necesar, de dezvoltarea reţelei de 

distribuţie într-o anumită zonă 

20

Operatorul de distribuţie asigură 
sosirea echipei de intervenţie în mediul 
rural, astfel încât, restabilirea tensiunii 
să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării 
întreruperii alimentarii cu energie 

electrică

10 ore din momentul anunţării 
întreruperii alimentarii cu energie 

electrică

2 ore din momentul anunţării 
întreruperii alimentarii cu energie 

electrică

21

Operatorul de distribuţie este obligat 
să răspundă la sesizările efectuate de 
utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris În termen de 3 zile lucrătoare În reglementările aprobare nu există 
nici o prevedere cu privire la acest 

aspect

22

Operatorul de distribuţie este obligat 
să răspundă la sesizările, altele decât 
cele privind nivelul tensiunii, efectuate 
de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris În termen de 30 zile calendaristice În termen de 5 zile lucrătoare



23

Operatorul de distribuţie: Exploatează, retehnologizează, 
reabilitează si dezvolta reţelele 

electrice de distribuţie, cu respectarea 
reglementarilor tehnice in vigoare  

Monitorizează siguranţa in funcţionare 
a reţelelor electrice de distribuţie, 

precum si indicatorii de performanta ai 
serviciului de distribuţie

Încasează contravaloarea energiei 
electrice furnizate

24

Operatorul de măsurare a energiei 
electrice vehiculate prin puncte de 
măsurare de categoria A:

 este unic  poate fi oricare furnizor  poate fi oricare producător

25

Operatorul de reţea va comunica în 
scris solicitantului imposibilitatea de a 
emite aviz tehnic de racordare si 
motivele justificate ale refuzului in 
situaţia în care:

utilizatorul nu este de acord cu soluţia 
stabilită de operatorul de reţea

prin racordare s-ar încălca normele în 
vigoare

 nu a fost respectat avizul de 
amplasament

26

Operatorul de transport si de sistem 
este:

orice persoană juridică ce deţine, sub 
orice titlu, o reţea electrică de 

transport şi care răspunde de operarea, 
asigurarea întreţinerii şi, dacă este 
necesar, de dezvoltarea reţelei de 

transport într-o anumită zonă 

Orice persoana care deţine, sub orice 
titlu o reţea electrica de distribuţie si 
este titulara unei licenţe de distribuţie

Persoana juridică proprietară a 
reţelelor electrice de transport, pe care 
le exploatează in baza licenţei pentru 

furnizarea energiei electrice

27

Operatorul economic aflat în 
reorganizare judiciară, care nu deţine 
atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis 
de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de 
ANRE

Poate efectua doar de lucrări de 
încercări de echipamente electrice

28

Ordinea de prioritate economică  
reprezintă

 ierarhizarea surselor de alimentare cu 
energie electrică după criterii 

economice;

 ierarhizarea surselor de alimentare cu 
energie electrică după puterile instalate

 ierarhizarea surselor de alimentare cu 
energie electrică după capacitatea de a 

dispune rapid de o anumita putere

29

Parcurgerea unei etape preliminare de 
documentare şi informare a viitorului 
utilizator pentru racordarea acestuia la 
reţeaua electrică:

este obligatorie pentru utilizator; la solicitarea utilizatorului, este 
obligatorie pentru operatorul de reţea;

nu este prevăzută de legislaţia în 
vigoare.



30

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, 
furnizorii vând energie electrică 
clienţilor finali prin:

Contracte bilaterale la preţuri 
reglementate 

Contracte bilaterale la tarife fixe prin contracte bilaterale, la preţuri 
negociate sau stabilite prin oferte-tip
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