
NORME TEHNICE Gr. 2

Varianta a Varianta b Varianta c

1

Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte 
acea încăpere sau spaţiu: 

care serveşte exclusiv pentru 
procese tehnologice electrice. 

în care se efectuează diverse 
operaţii sau procese tehnologice, 

accesibil şi persoanelor neinstruite 
în exploatarea instalaţiilor 

electrice

în care accesul este permis 
numai persoanelor autorizate 

pentru exploatarea instalaţiilor 
electrice şi care au 

responsabilitate în acest sens

2
Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă 
tensiune poate fi făcută:

în orice spaţiu în dulapuri speciale în exterior

3
Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă 
tensiune poate fi făcută:

în încăperi separate în exterior în orice spaţiu

4
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau 
ţevi montate în pământ:

este interzisă este admisă este admisă numai pentru 
conductoare de cupru

5
Instalarea prizelor în depozitele cu materiale 
combustibile categoria BE2 

nu se admite se admite se admite condiţionat

6
Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate 
în spaţiile de producţie :

 trebuie să fie de tip deschis pot fi de tip capsulat alegerea tipului de instalaţie 
este opţiunea proiectantului

7
Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate 
în spaţiile de producţie :

pot fi de tip închis alegerea tipului de instalaţie este 
opţiunea proiectantului

 trebuie să fie de tip deschis

8

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de 
lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii 
finite, la înălţimea de:

1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului

9
Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de 
lumină trebuie montate:

numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are 
importanţă

10
Întreruperea conductorului de protecţie prin 
aparate de conectare:

 este permisă nu este permisă  de regula nu este permisă, cu 
excepţia anumitor cazuri

11

Întreruptorul automat cu care se protejează  
circuitul de alimentare al unei baterii de 
condensatoare de joasă tensiune se reglează 
pentru protecție la scurtcircuit:

 la cel puțin 3 ori curentul nominal 
al bateriei 

 la cel mult 5 ori curentul nominal 
al bateriei 

 la cel puțin 5 ori curentul 
nominal al bateriei 



12

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea 
conductorului neutru este mai mica decât cea a 
conductoarelor de fază, 

este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru,  
corespunzătoare secţiunii 

conductorului de fază. 

este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru,  
corespunzătoare secţiunii acestui 

conductor. 

 nu este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru  

13

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea 
conductorului neutru este mai mica decât cea a 
conductoarelor de fază, 

nu este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru  

este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru  

este necesar să se prevadă o 
protecţie de supracurent pe 

conductorul neutru numai dacă 
acesta are și funcția de 
conductor de protecție 

14

Într-o reţea TN-C-S,   montarea dispozitivelor 
de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) 
se face:

 numai pe partea reţelei TN-C  numai pe partea reţelei TN-S pe partea reţelei TN-C și pe 
partea reţelei TN-S

15

Izolaţia de bază este izolaţia:  maselor părţilor active periculoase părților conductoare accesibile 

16

Izolaţia de bază este izolaţia:  maselor părților conductoare accesibile  care asigură protecţia de bază

17

Izolaţia dublă este .  izolaţie realizată prin utilizarea 
împreună a unei izolaţii de bază şi a 

unei izolaţii suplimentare

izolaţia părţilor active periculoase 
care asigură un grad de protecţie 

împotriva şocurilor electrice, 
echivalent celui unei izolaţii duble

izolaţia independentă prevăzută 
suplimentar faţă de izolaţia de 
bază, pentru protecţie în caz de 

defect.

18

Izolaţia întărită este  .  izolaţie realizată prin utilizarea 
împreună a unei izolaţii de bază şi a 

unei izolaţii suplimentare

izolaţia părţilor active periculoase 
care asigură un grad de protecţie 

împotriva şocurilor electrice, 
echivalent celui unei izolaţii duble

izolaţia independentă prevăzută 
suplimentar faţă de izolaţia de 
bază, pentru protecţie în caz de 

defect.

19

Izolaţia suplimentară  este  izolaţie realizată prin utilizarea 
împreună a unei izolaţii de bază şi a 

unei izolaţii suplimentare

izolaţia părţilor active periculoase 
care asigură un grad de protecţie 

împotriva şocurilor electrice, 
echivalent celui unei izolaţii duble

izolaţia independentă prevăzută 
suplimentar faţă de izolaţia de 
bază, pentru protecţie în caz de 

defect.



20

La alegerea soluţiilor de realizare a instalaţiilor 
de conexiuni şi distribuţie de joasă tensiune:

nu se va prevedea utilizarea 
conductoarelor neizolate

se va avea în vedere posibilitatea 
utilizării conductoarelor neizolate

reglementările tehnice nu fac 
referire în acest caz la  tipul 

conductoarelor 

21

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune 
fracționabile cu trepte comutabile se prevăd 
dispozitive de descărcare: 

manuală automată manuală sau automată

22
La circuitele electrice de comandă, 
automatizare, măsurare şi semnalizare: 

se prevăd numai                                   
conductoare din aluminiu

se prevăd numai                                   
conductoare din cupru

se prevăd conductoare din 
aluminiu sau cupru

23

La circuitele electrice pentru alimentarea 
receptoarelor de importanţă deosebită 
(receptoare din blocul operator al spitalelor, 
iluminat de siguranţă, etc) materialul 
conductoarelor este:

întotdeauna aluminiu  întotdeauna cupru cupru sau aluminiu, condiţionat  

24

La confecţionatea construcţiilor pentru montajul 
instalaţiilor electrice de joasă tensiune (panouri, 
stelaje etc.):  

se vor folosi numai materiale 
incombustibile.

se admite şi folosirea de materiale 
combustibile pentru elementele de 

izolaţie 

 cu acceptul beneficiarului se 
pot folosi și materiale 

combustibile 

25

La consumatorii alimentaţi din posturi de 
transformare proprii, puterea celui mai mare 
motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu 
va depăşi:

10 % din puterea transformatorului 
din care este alimentat

 20 % din puterea 
transformatorului din care este 

alimentat

30 % din puterea 
transformatorului din care este 

alimentat

26

La instalaţiile electrice de putere de joasă 
tensiune, densitatea maximă de curent admisă  
în regim de scurtă durată la pornire este de:

50 A/mm2 pentru conductoare de 
cupru

35 A/mm2 pentru conductoare de 
aluminiu

20 A/mm2 pentru conductoare 
de aluminiu

27

La instalaţiile electrice de putere de joasă 
tensiune, densitatea maximă de curent admisă  
în regim de scurtă durată la pornire este de:

35 A/mm2 pentru conductoare de 
aluminiu

35A/mm2 pentru conductoare de 
cupru

16 A/mm2 pentru conductoare 
de aluminiu

28

La instalaţiile electrice de putere secţiunile 
conductoarelor de fază trebuie să fie 
corespunzătoare din punct de vedere al: 

tipului cicuitului de alimentare 
(aerian sau subteran)

secţiunii conductorului de 
protecţie

stabilităţii termice în regim de 
defect



29

La instalaţiile electrice de putere secţiunile 
conductoarelor de fază trebuie să fie 
corespunzătoare din punct de vedere al: 

stabilităţii termice în regim de 
scurtă durată la pornire. 

tipului cicuitului de alimentare 
(aerian sau subteran)

secţiunii conductorului de 
protecţie

30

La instalaţiile electrice interioare de joasă 
tensiune, marcările panourilor trebuie să fie 
vizibile: 

numai atunci când uşile tabloului 
sunt închise

numai atunci când uşile tabloului 
sunt deschise

atât atunci când uşile tabloului 
sunt închise, cât şi atunci când 

sunt deschise.


