
                                EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  GRADELE III şi IV (LEGISLAŢIE).   

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1

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

Racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de distribuţie 

Furnizarea energiei electrice Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la reţelele electrice de 

distribuţie

2

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

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor 
privind calitatea curbei de tensiune

Întreruperile programate, ca urmare a 
lucrărilor planificate de exploatare şi 

mentenanţă 

3

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

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor 
privind calitatea curbei de tensiune

Furnizarea energiei electrice

4

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

Asigurarea continuităţii în alimentarea 
cu energie electrică şi a calităţii 

energiei electrice distribuite 

Debranşarea consumatorilor rău-
platnici de la relele electrice de 

distribuţie

Evenimentele accidentale produse de 
terţi asupra reţelelor electrice din 

patrimoniul public

5

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

Asigurarea continuităţii în alimentarea 
cu energie electrică şi a calităţii 

energiei electrice distribuite 

Întreruperile programate, ca urmare a 
lucrărilor planificate de exploatare şi 

mentenanţă 

6

Studiul de soluţie elaborat în vederea 
racordării la reţelele electrice se 
avizează atât de operatorul de 
distribuţie cât şi de operatorul de 
transport şi de sistem în toate cazurile 
care prevăd: 

racordarea grupurilor dispecerizabile 
la reţelele electrice de distribuţie

racordarea utilizatorilor racordaţi la 
medie tensiune care deţin în 

patrimoniu receptoare cu puteri totale 
de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de 
transformare 400(220)/110 kV prin 

linii electrice de distribuţie cu 
tensiunea de 110kV



7

Succesorii legali ai unor contracte de 
furnizare pot continua derularea 
acestor contracte:

cu obligaţia modificării numelui 
titularului în termen de o luna

cu obligaţia modificării numelui 
titularului în termen de 6 luni

 fara nici o obligaţie

8

Sunt obligaţi sã asigure menţinerea 
factorului de putere între limitele 
prevăzute în reglementãrile emise de 
ANRE:

consumatorii casnici toţi consumatorii de energie electrica toţi consumatorii de energie electricã, 
cu excepţia consumatorilor casnici

9

Sunt parametrii tehnici de calitate ai 
serviciilor de transport si de sistem:

frecventa în SEN si tensiunea în RET calitatea curbelor de tensiune si de 
curent

nivelul consumului propriu tehnologic 
(pierderi de energie electrica)

10

Sursele staţionare de energie electrică 
în curent continuu, dacă nu sunt 
racordate prin invertoare la SEN, se 
supun supun dispoziţiilor Legii nr. 
123/2012?

Da Nu Da, doar sub aspectul stabilirii preţului 
de vânzare e energiei electrice produse

11

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

12

Termenul de elaborare a unui studiu de 
soluţie pentru racordarea unui loc de 
producere / consum la o reţea cu 
tensiunea de 110 kV sau mai mare, de 
la data depunerii datelor complete, este 
de maximum:

şase luni trei luni nouă luni

13

Termenul de elaborare a unui studiu de 
soluţie pentru racordarea unui loc de 
producere / consum la o reţea de medie 
sau de joasă tensiune, de la data 
depunerii datelor complete, este de 
maximum:
.

trei luni două luni o lună



14

Termenul minim de anunţare, în 
situaţii deosebite, a consumatorilor 
privind întreruperea necesară pentru 
lucrări planificate de exploatare şi 
mentenanţă este:

48 ore 24 ore 10 ore

15

Termenul pentru emiterea avizului 
tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare la 

joasă tensiune

20 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare la  

medie tensiune

30 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare 

16

Termenul pentru emiterea avizului 
tehnic de racordare (ATR) este de:

 30 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare la 

110 kV 

30 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare la 

medie tensiune

15 zile calendaristice de la 
înregistrarea cererii de racordare la 

joasă tensiune

17

Termenul standard a pentru 
transmiterea de către operatorul de 
distribuţie către un utilizator a 
proiectului de contract  pentru 
serviciul de distribuţia energiei 
electrice este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea 
completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea 
completă a documentaţiei

30 zile lucrătoare de la depunerea 
completă a documentaţiei

18

Termenul standard pentru răspuns la 
reclamaţii privind nivelul tensiunii este 
de:

30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare

19

Timp de 100% din an frecvenţa trebuie 
să se încadreze în banda:

50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

20

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a 
unei capacităţii energetice, acordată în 
baza legii este obligat:

să stabilească şi să aplice, pe întreaga 
durată a executării lucrărilor, măsurile 
de protecţie a persoanelor, bunurilor şi 

mediului

sa stabilească un sistem de comunicare 
cu consumatorii de energie electrică ce 

vor fi alimentaţi din instalaţiile 
electrice aflate în construcţie

să obţină toate avizele, acordurile şi 
atestatele prevăzute de lege pentru 

realizarea obiectivului autorizat



21

Trecerea în altă categorie de punct de 
măsurare pentru locurile de consum se 
face prin grija Operatorului de 
măsurare, atunci când consumul de 
energie electrică pentru ultimele 12 
luni se abate de la valorile de definiţie 
cu:

 + 5% respectiv - 20%  +10% respectiv  - 30%  + 10% respectiv - 10%

22

Trecerea la un grad de autorizare 
superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza 
gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de 
către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare 
în condiţiile prevăzute în Regulament, 

indiferent dacă vechea legitimaţie a 
expirat sau nu

23

Un consumator temporar este 
consumatorul care

utilizează energie electrica pentru 
organizarea sau desfăşurarea unor 
activitati ocazionale în locuri de 

consum diferite;

utilizează energie electrica pentru o 
perioada de timp, în anumite condiţii;

utilizează energie electrica în mod 
repetat, pentru o anumită perioadă de 

timp, la acelaşi loc de consum.

24
Un consumator: poate avea mai multe locuri de 

consum, în incinte sau zone diferite; 
poate avea mai multe locuri de consum 

în aceeaşi incintă sau zonă;
nu poate avea mai multe locuri de 

consum.

25

Un electrician autorizat care execută 
lucrări de instalaţii electrice:

Are obligaţia de a respecta proiectele 
lucrărilor de instalaţii electrice şi 

normele tehnice aplicabile

Are obligaţia de a participa la recepţia 
şi la punerea în funcţiune a instalaţiei 

electrice de utilizare proiectată/ 
executată, chiar dacă nu i se solicită 
acest lucru de către beneficiarul sau 
operatorul de reţea la care urmează a 

se racorda instalaţia electrică de 
utilizare;

Are dreptul de a racorda la SEN noi 
puncte de consum, urmând a solicita 
acordul operatorului de reţea după 

recepţia la terminarea lucrărilor



26

Una dintre obligaţiile electricianului 
autorizat care execută lucrări de 
instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a 
lucrărilor de instalaţii electrice doar 

dacă sunt întocmite de el

De a participa la recepţia şi la punerea 
în funcţiune a instalaţiei electrice de 

utilizare proiectată/ executată, în cazul 
în care i se solicită acest lucru de către 
beneficiarul sau operatorul de reţea la 
care urmează a se racorda instalaţia 

electrică de utilizare

De a racorda la SEN noi puncte de 
consum, urmând a solicita acordul 

operatorului de reţea după recepţia la 
terminarea lucrărilor

27

Una dintre obligaţiile electricianului 
care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 

autorizare şi să respecte normele 
tehnice corespunzătoare tipurilor de 

instalaţii electrice proiectate

Să semneze documentaţii de proiectare 
chiar dacă nu sunt realizate de el, 
astfel încât proprietarul să poată 
demara cât mai repede execuţia 

instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia 
instalaţiilor electrice de orice putere 

sau tensiune tehnic realizabilă

28

Una dintre obligaţiile electricianului 
care deţine autorizaţie de tip B şi 
execută instalaţii electrice este:

Să execute  instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 
autorizare, numai în una dintre 

calităţile prevăzute în regulament 
pentru exercitarea activităţii

Să execute  instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 

autorizare şi să respecte normele 
tehnice corespunzătoare tipurilor de 

instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar 
conform gradului si tipului de 
autorizare, având în vedere că 

experienţa practică îi permite acest 
lucru

29

Urmărirea respectării de către 
operatorii economici a sistemului de 
preţuri si tarife în domeniul energiei 
electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în domeniul Energiei

Ministerului de resort (Ministerul 
Economiei şi Mediului de Afaceri)

Cancelariei Primului-ministru

30

Utilizatorii reţelelor electrice au 
obligaţia solicitării avizului tehnic de 

 racordare: 

 înainte de a începe executarea 
instalaţiei de utilizare care urmează să 

fie racordată la reţeaua electrică;

pe parcursul executării instalaţiei de 
utilizare care urmează să fie racordată 

la reţeaua electrică;

la terminarea instalaţiei de utilizare, 
 înainte de punerea ei sub tensiune. 


