
                                EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  GRADELE III şi IV (LEGISLAŢIE).   

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se 
poată mobiliza automat si integral în:

10 s 50 s  30 s

2

Rezerva de reglaj secundar este 
rezerva care poate fi integral 
mobilizata la:

abaterea frecventei de la valoarea de 
consemn

abaterea soldului SEN de la valoarea 
de consemn

abaterea tensiunii de la valoarea 
nominala

3

Sancţiunile contravenţionale aplicate 
de ANRE electricienilor autorizaţi pot 
fi asociate cu una dintre următoarele 
măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de 
prezentare la o nouă examinare

Retragerea autorizării fără drept de 
prezentare la o nouă examinare

Avertisment verbal

4

Scopul "Codului tehnic al reţelelor 
electrice de distribuţie" este:

De a promova si impune regulile şi 
cerinţele de ordin comercial în vederea 

bunei funcţionări a pieţei de energie 
electrică

De a stabili şi a impune regulile şi 
cerinţele minime de ordin tehnic 

pentru operatorii de distribuţie (OD) şi 
utilizatorii RED în vederea realizării 

unei funcţionări sigure, stabile şi 
economice a acestor reţele

De a promova si impune regulile şi 
cerinţele de ordin tehnic minimale 

pentru o funcţionare sigură, stabilă şi 
economică a reţelelor electrice de 

transport în beneficiul tuturor 
utilizatorilor acestora

5

Se considera o întrerupere in 
alimentarea cu energie electrica: 

situaţia in care tensiunea efectiva in 
punctul de delimitare devine mai mica 

decât 5% din tensiunea nominala a 
reţelei in punctul respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in 
punctul de delimitare devine mai mica 

decât 1% din tensiunea nominala a 
reţelei in punctul respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in 
punctul de delimitare devine mai mica 
decât 10% din tensiunea nominala a 

reţelei in punctul respectiv

6

Se pot utiliza contoare cu preplată 
pentru punctele de măsurare de 
categoria:

A B C

7

Serviciile de sistem asigurate de 
operatorul de transport şi de sistem 
(CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice, furnizate de utilizatorii 
RET

auxiliare funcţionale, care exprimă activitatea 
operaţională a CN 

TRANSELECTRICA SA



8

Serviciile de sistem tehnologice sunt 
realizate folosindu-se ca resurse:

sistemele de reglaj primar al frecvenţei rezervele de putere consumatorii nedispecerizabili, care 
pot fi deconectaţi la dispoziţia CN 

TRANSELECTRICA SA

9

Serviciile de sistem tehnologice, 
asigurate de operatorul de transport şi 
de sistem (CN TRANSELECTRICA 
SA) includ:

reglarea tensiunilor în reţeaua electrică 
de transport

retehnologizarea staţiilor electrice 
aflate în patrimoniul CN 
TRANSELECTRICA SA

compensarea consumului propriu 
tehnologic (CPT) din reţeaua electrică 

de transport

10

Serviciul de sistem aflat în 
responsabilitatea operatorului de 
transport şi de sistem (CN 
TRANSELECTRICA SA) are scopul 
de a asigura:

funcţionarea în siguranţă a SEN administrarea pieţei de energie 
electrică, prin OPCOM

restaurarea funcţionării Sistemului 
Electroenergetic Naţional după un 

colaps total sau al unei zone

11

Sistarea furnizării energiei electrice la 
un consumator pentru întârzieri la 
plata facturii aferente consumului de 
energie, care depăşesc limitele legale,  
va fi obligatoriu preavizata cu:

cel puţin 3 zile înainte cel puţin 5 zile înainte cel puţin 10 zile înainte

12

Sistemul electroenergetic este definit 
ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice 
interconectate, indiferent de nivelul de 

tensiune

Ansamblul instalaţiilor 
electroenergetice interconectate prin 

care se realizează numai transportul şi 
distribuţia energiei electrice

ansamblul instalaţiilor 
electroenergetice interconectate prin 

care se realizează producerea, 
transportul, conducerea operativă, 
distribuţia, furnizarea şi utilizarea 

energiei electrice 

13

Sistemul Electroenergetic Naţional 
(SEN) este definit ca fiind:

Totalitatea instalaţiilor de producere a 
energiei electrice de pe teritoriul 

naţional

sistemul electroenergetic situat pe 
teritoriul naţional; SEN constituie 
infrastructura de bază utilizată în 
comun de participanţii la piaţa de 

energie electrică

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice 
interconectate, indiferent de nivelul de 

tensiune



14

Solicitanţii se pot adresa operatorului 
la reţeaua căruia doresc să se 
racordeze, în vederea obţinerii avizului 
tehnic de racordare:

 prin intermediul operatorului pieţei de 
energie electrica

 prin intermediul unui titular de licenţa 
de furnizare

 direct sau prin intermediul unui 
proiectant de specialitate atestat

15

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori utilizatorii noi care sunt distribuitori 
sau au grupuri generatoare indiferent 

de tensiunea reţelei la   care se 
racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se 
racordează la reţele electrice de medie 

sau joasă tensiune, indiferent de 
puterea solicitată, dacă soluţia de 
racordare este unică şi evidentă

16

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip "consumator 
casnic" individuali, indiferent de 

puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la 
reţelele electrice având tensiune 

nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori 
sau au grupuri generatoare indiferent 

de tensiunea reţelei la   care se 
racordează

17

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori 
sau au grupuri generatoare indiferent 

de tensiunea reţelei la   care se 
racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se 
racordează la reţele electrice de medie 

sau joasă tensiune, indiferent de 
puterea solicitată, dacă soluţia de 
racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip "consumator casnic" 
individuali, indiferent de puterea 

solicitată

18

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un 
spor de putere ce poate fi acordat prin  

instalaţiile de racordare existente, 
indiferent de tensiunea reţelei la care 

sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori 
sau au grupuri generatoare indiferent 

de tensiunea reţelei la   care se 
racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi 
caracteristicile echipamentelor 

instalaţiilor de utilizare şi/sau al 
proceselor tehnologice, impun 
necesitatea unei analize pentru 

stabilirea impactului racordării asupra 
reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi 

stabilirea măsurilor pentru încadrarea 
acestui impact în limitele normate



19

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care 
solicită o putere mai mică de 30 kVA, 

indiferent de categoria din care fac 
parte din punct de vedere al activităţii 

lor

utilizatori existenţi care solicită un 
spor de putere ce poate fi acordat prin  

instalaţiile de racordare existente, 
indiferent de tensiunea reţelei la care 

sunt racordaţi

utilizatorii perturbatori

20

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un 
spor de putere ce poate fi acordat prin  

instalaţiile de racordare existente, 
indiferent de tensiunea reţelei la care 

sunt racordaţi

utilizatorii de tip "consumator casnic" 
individuali

utilizatorii care se racordează la 
reţelele electrice având tensiune 

nominală de 110 kV sau mai mare

21

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la 
reţelele electrice având tensiune 

nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori 
sau au grupuri generatoare indiferent 

de tensiunea reţelei la   care se 
racordează

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

22

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care 
solicită o putere mai mică de 30 kVA, 

indiferent de categoria din care fac 
parte din punct de vedere al activităţii 

lor

utilizatorii care, prin tipul lor şi 
caracteristicile echipamentelor 

instalaţiilor de utilizare şi/sau al 
proceselor tehnologice, impun 
necesitatea unei analize pentru 

stabilirea impactului racordării asupra 
reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi 

stabilirea măsurilor pentru încadrarea 
acestui impact în limitele normate

utilizatorii noi care se racordează la 
reţelele electrice având tensiune 

nominală de 110 kV sau mai mare

23

Soluţia de racordare se stabileşte printr-
un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită  modificarea / 
îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare 

existente sau creşterea gradului de 
siguranţă în punctul de delimitare, 
dacă lucrările necesare nu pot fi 

stabilite prin fişa de soluţie 

utilizatorii de tip "consumatori" care se 
racordează la reţele electrice de medie 

sau joasă tensiune, indiferent de 
puterea solicitată, dacă soluţia de 
racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care 
solicită o putere mai mică de 30 kVA, 

indiferent de categoria din care fac 
parte din punct de vedere al activităţii 

lor



24

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie nu se aplică în 
condiţii de:

Întrerupere accidentală a energiei 
electrice

Forţă majoră Evenimente accidentale determinate de 
angajaţii operatorului de distribuţie

25

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie nu se aplică în 
condiţii de:

Forţă majoră Evenimente accidentale determinate de 
angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de 
terţi

26

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie nu se aplică:

în cazul întreruperilor în alimentarea 
cu energie electrică pentru racordarea 

noilor consumatori

în cazul întreruperilor în alimentarea 
cu energie electrică pentru efectuarea 

de revizii

în condiţii de forţă majoră

27

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie se aplică în 
relaţiile dintre operatorul de distribuţie 
şi utilizatorii reţelelor electrice de 
distribuţie care:

Au instalaţii electrice care 
funcţionează la tensiunea nominală 
alternativă în gama 0,4-110 kV şi la 

frecvenţa din SEN, de 50 Hz 

Prin regimul lor de funcţionare nu 
introduc perturbaţii în alimentarea 

altor utilizatori ai reţelelor electrice de 
distribuţie din zonă 

Au contracte de furnizarea a energiei 
electrice încheiate cu operatorul de 

distribuţie

28

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie se aplică în 
relaţiile dintre operatorul de distribuţie 
şi utilizatorii reţelelor electrice de 
distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximă 
prevăzută în avizul tehnic de racordare 
(ATR) şi respectă condiţiile prevăzute 

în contract

Au contracte de furnizarea a energiei 
electrice încheiate cu operatorul de 

distribuţie

Au instalaţii electrice care 
funcţionează la tensiunea nominală 

alternativă în gama 220 kV - 400 kV şi 
la frecvenţa din SEN, de 50 Hz 

29

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie stabileşte 
indicatorii şi nivelurile de performanţă 
privind:

Evenimentele accidentale produse de 
terţi asupra reţelelor electrice din 

patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a 
lucrărilor planificate de exploatare şi 

mentenanţă 

30

Standardul de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie stabileşte 
indicatorii şi nivelurile de performanţă 
privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de distribuţie 

Asigurarea continuităţii în alimentarea 
cu energie electrică şi a calităţii 

energiei electrice distribuite 

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la reţelele electrice de 

distribuţie


