
ÎNTREBĂRI GRILĂ 
 “Instalaţii în construcţii” 

 

1. Din categoria receptoarelor electrice de luminǎ, fac parte: 
a) corpuri de iluminat şi prize; 
b) motoare şi cuptoare; 
c) ceasuri, difuzoare, prize pentru antene, telefoane etc. 
 

2. Din categoria receptoarelor electrice de forţǎ, fac parte: 
a) corpuri de iluminat şi prize; 
b) motoare şi cuptoare; 
c) ceasuri, difuzoare, prize pentru antene, telefoane etc. 
 

3. Receptoarele electrice de tip ceasuri, difuzoare, prize pentru antene, telefoane etc., fac parte din 
categoria receptoarelor: 
a) de forţǎ;                                 b) de luminǎ;       c) pentru transmiterea informaţiilor. 
 

4. Receptoarele electrice care din punct de vedere al siguranţei în funcţionare necesitǎ alimentarea 
din douǎ sau mai multe surse de alimentare, fac parte din categoria receptoarelor: 
a) de luminǎ sau forţǎ;      b) normale;         c) vitale. 
 

5. Receptoarele electrice normale din punct de vedere al siguranţei în funcţionare necesitǎ: 
a) alimentarea dintr-o singurǎ sursǎ, pe o singurǎ cale; 
b) alimentarea dintr-o singurǎ sursǎ, pe una sau mai multe cǎi; 
c) alimentarea din mai multe surse, pe una sau mai multe cǎi. 
 

6. În cazul alimentǎrii consumatorilor de la douǎ sau mai multe surse: 
a) toate aceste surse aparţin Sistemului Energetic Naţional; 
b) toate aceste surse sunt considerate ca fiind surse de bazǎ; 
c) una este sursǎ de bazǎ, care, de regulă, este Sistemul Energetic Naţional, indiferent prin câte 
căi se face alimentarea, iar a doua (sau celelalte) este o sursă proprie.  
 

7. Alimentarea consumatorilor cu energie electricǎ se face: 
a) direct din reţeaua electricǎ de distribuţie – de joasǎ tensiune a furnizorului printr-o soluţie de 
racord electric specifică, denumită branşament; 
b) direct din reţeaua electricǎ de distribuţie – de medie tensiune a furnizorului printr-o soluţie de 
racord electric specifică, denumită branşament; 
c) indirect din reţeaua electricǎ de distribuţie – de joasǎ tensiune a furnizorului printr-un branşament. 
 

8. Elementele branşamentului electric sunt: 
a) coloanele de alimentare ale firidei de branşament; 
b) firida de branşament şi punctul de delimitare; 
c) tabloul general al consumatorului. 
 

9. Pentru blocurile de locuit cu număr mare de apartamente se adoptă: 
a) câte un cofret de branşament pentru fiecare apartament; 
b) câte un cofret de branşament pentru fiecare scară a blocului; 
c) un cofret de branşament pentru tot blocul.  
 

10. Firidele de distribuţie pentru apartamentele din cadrul unei locuinţe condominiale se execută 
astfel: 
a) 600400200 mm echipate cu maximum 12 siguranţe fuzibile de 25 A; 
b) 400600200 mm echipate cu maximum 12 siguranţe fuzibile de 25 A; 
c) 600600200 mm echipate cu maximum 20 siguranţe fuzibile de 25 A. 
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11. Consumatorii casnici urbani individuali (tip vilă sau gospodărie individuală) se conectează la 
SEN printr-un confret de branşament de: 
a) 600600200mm;  b) 400600200mm;   c) 600400200mm. 
 

12. Consumatorii casnici rurali se conectează la SEN printr-un racord aerian mono sau trifazat, 
cablurile electrice de racord fiind trecute printr-un suport de trecere, în firida de branşament în 
care se află: 
a) o siguranţǎ  de 25A;                      b) trei siguraţe de 25A;         c) douǎ siguraţe de 25A. 
 

13. În figura alǎturatǎ este reprezentat un branşament electric: 
a) individual, tip derivaţie; 
b) colectiv cu branşare la firida principalǎ; 
c) individual, tip intrare – ieşire. 
 

14. Racordul monofazat derivaţie se practică: 
a) doar în cazul locuinţelor individuale din mediul rural, prin 
derivaţie de la un stâlp al LEA (cu conductoare neizolate sau izolate 
torsadate); 
b) doar în mediul urban, pe străzile periferice; 
c) atât în cazul locuinţelor individuale din mediul rural, prin derivaţie 
de la un stâlp al LEA (cu conductoare neizolate sau izolate torsadate), cât şi în m
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15. În figura alǎturatǎ este r
a) individual, tip derivaţie; 
b) colectiv cu branşare la tabloul general; 
c) colectiv cu branşare la firida principalǎ. 
 

16. Racordul tip intrare-ieşire, se utilizează în cazul: 
a) locuinţelor individuale din zonele rezidenţiale sau centrale; 
b) consum
trifazaţi; 
c) locuinţelor individuale din mediul rural şi în mediul urban, pe str
 

17. Branşamentul electric individual este specific: 
a) unei construcţii civile care conţine mai mulţi consumatori;
b) clădirilor civile aparţin
c) blocurilor de locuinţe. 
 

18. Branşamentul electric colectiv este specific: 
a) unei construcţii civile care conţine mai mulţi consumatori;
b) clădirilor civile aparţinând unei singure pers
c) blocurilor de locuinţe, fiecǎrei scǎri de bloc. 
 

19. Un branşament electric co
a) unui tablou general (
b) firidelor secundare; 
c) tabloului de utilitǎţi comune (TUC). 

 

20. Din punct de vedere a execuţiei, respectiv a cerinţ
în camerele de zi din clǎdirile de locuit să se prevadă: 
a) douǎ locuri de lampă (cu comutator) şi trei prize dub
b) un loc de lampă (cu comutator) şi trei prize simple;
c
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21. Din punct de vedere a execuţiei, respectiv a cerinţei privind accesibilitatea, se recomandă ca 
în bucǎtǎriile din clǎdirile de locuit să se prevadă: 
a) douǎ locuri de lampă şi trei prize duble; 
b) un loc de lampă şi una sau douǎ prize cu contact de protecţie; 
c) un loc de lampă şi una sau douǎ prize duble. 
 

22. Din punct de vedere a execuţiei, respectiv a cerinţei privind accesibilitatea, se recomandă ca 
în fiecare dormitor din clǎdirile de locuit să se prevadă: 
a) un loc de lampă (cu comutator) şi douǎ prize; 
b) un loc de lampă şi una sau douǎ prize triple; 
c) un loc de lampă şi una sau douǎ prize duble. 
 

23. Din punct de vedere a execuţiei, respectiv a cerinţei privind accesibilitatea, se recomandă ca 
în bǎile din clǎdirile de locuit să se prevadă: 
a) un loc de lampă cu întrerupător şi o priză cu contact de protecţie, amplasate în interiorul băii, 
langă uşă; 
b) un loc de lampă cu întrerupător şi douǎ prize cu contact de protecţie, amplasate în afara băii, 
langă uşă; 
c) un loc de lampă cu întrerupător şi o priză cu contact de protecţie, amplasate în afara băii, langă 
uşă. 
 

24. Din punct de vedere a execuţiei, respectiv a cerinţei privind accesibilitatea, se recomandă ca 
în vestibul, cǎmarǎ, debara, WC –uri, care compun clǎdirile de locuit să se prevadă: 
a) câte un loc de lampă cu comutator; 
b) câte un loc de lampǎ cu întrerupǎtor; 
c) câte un loc de lampă cu întrerupǎtor şi o prizǎ simplǎ sau dublǎ. 
 

25. De pe un circuit de priză se pot alimenta receptori cu puterea unitară de: 
a) maxim 2000 W;                             b) minim 2500 W;               c) maxim 2500 W. 
 

26. Legăturile între dozele centralizate şi de la acestea la corpurile de iluminat şi la aparate de 
comandă ale acestora, se execută: 
a) sub pardoseala nivelului superior (tavan); 
b) sub pardoseala nivelului respective; 
c) indiferent. 
 

27. Legăturile între dozele centralizate şi de la acestea la prize, se execută: 
a) sub pardoseala nivelului superior (tavan); 
b) sub pardoseala nivelului respective; 
c) indiferent. 
 

28. În cazul în care zidurile nu sunt tencuite, sau grosimea stratului de tencuialǎ nu depǎşeşte 
(5…10) mm, legăturile între dozele centralizate şi de la acestea cǎtre consumatori (corpuri de 
iluminat, aparatele de comandǎ ale acestora, prize) se prevǎd în: 
a) şliţuri orizontale prevăzute în  panouri; 
b) şliţuri verticale prevăzute în  panouri; 
c) şliţuri orizontale şi verticale prevăzute în  panouri. 
 

29. Dacǎ clǎdirea este prevǎzutǎ cu planşee din beton de 14 cm grosime şi pardoseli din covor 
PVC, lipit direct, legăturile între dozele centralizate şi de la acestea cǎtre consumatori (corpuri de 
iluminat, aparatele de comandǎ ale acestora, prize) se executǎ în: 
a) tuburi IPY (tub izolant uşor protejat) montate aparent pe planşee sau pereţi verticali; 
b) tuburi IPY (tub izolant uşor protejat) montate în panouri pe şantier; 
c) tuburi IPY (tub izolant uşor protejat) montate la turnarea panourilor. 
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30. Nivelurile de iluminare în incintele din clǎdirile de locuit variazǎ conform normelor 
internaţionale între: 
a) (50...500)lx;                                    b) (150...500)lx;                      c) (100...500)lx. 
 

31. Pentru asigurarea confortului vizual în interiorul clǎdirilor de locuit, se recomandǎ utilizarea  
surselor de iluminat: 
a) cu temperatura de culoare de maxim 2500K şi cu un coeficient de redare a culorilor >80; 
b) cu temperatura de culoare de maxim 3000K şi cu un coeficient de redare a culorilor <80; 
c) cu temperatura de culoare de minim 3000K şi cu un coeficient de redare a culorilor >80. 
 

32. Iluminatul general cu unul sau mai multe aparate de iluminat de tip plafonierǎ, acţionate de 
aparate de comandǎ cu reglare finǎ sau în trepte care sǎ permitǎ obţinerea unor nivele ambientale 
mai scǎzute se recomandǎ: 
a) în camerele de zi ale clǎdirilor de locuit, cu suprafeţe >30 m2; 
b) în camerele de zi cu forme geometrice variate ale clǎdirilor de locuit; 
c) în camerele de zi ale clǎdirilor de locuit, cu suprafeţe <30 m2. 
 

33. Aparatele de iluminat moderne folosite în interiorul încǎperilor tip camerǎ de zi din cadrul 
clǎdirilor de locuit pot fi: 
a) plate, la plafon; b) semiîngropate;   c) îngropate. 
 

34. În camerele de locuit cu suprafeţe mai mari de 30m2 şi/sau forme geometrice variate, se pot 
prevedea urmǎtoarele tipuri de instalaţii de iluminat: 
a) cu aparat de iluminat montat deasupra mesei, care realizeazǎ un iluminat localizat; 
b) cu lampadare mobile montate în zona de odihnǎ, de citit, de relaxare (cu comandǎ localǎ); 
c) cu aplice fixe, montate pe perete, sau cu aplice fixe, montate în zona din camerǎ care poate fi 
utilizatǎ pentru lucru la birou. 
 

35. În cazul camerelor de dormit din interiorul clǎdirilor de locuit, se recomandǎ pentru 
asigurarea nivelului de iluminare general utilizarea: 
a) aplicelor montate pe pereţi, cu distribuţie semiindirectǎ a fluxului; 
b) aplicelor montate pe pereţi, cu distribuţie indirectǎ a fluxului 
c) aplicelor montate pe pereţi, cu distribuţie semiindirectǎ sau indirectǎ a fluxului. 
 

36. În cazul camerelor de dormit din interiorul clǎdirilor de locuit, se recomandǎ, pe lângǎ 
iluminatul general, pentru asigurarea nivelului de iluminare cerut utilizarea: 
a) veioze;                   b) lǎmpi incandescente cu halogen;               c) lǎmpi fluorescente alb cald. 
 

37. În cazul încǎperilor destinate activitǎţii intelectuale se recomandǎ utilizarea sistemului de 
iluminat general, uniform distribuit în cazul: 
a) încǎperilor mari; 
b) încǎperilor în care mobilierul nu este fix; 
c) încǎperilor în care amplasarea este dictatǎ de considerente tehnologice. 
 

38. În cazul încǎperilor destinate activitǎţii intelectuale se recomandǎ utilizarea sistemului de 
iluminat combinat, general uniform distribuit şi local în cazul: 
a) încǎperilor în care mobilierul nu este fix; 
b) încǎperilor mari în care sarcinile vizuale sunt diferite (laboratoare); 
c) încǎperilor în care amplasarea este dictatǎ de considerente tehnologice. 
 

39. În cazul încǎperilor destinate activitǎţii intelectuale se recomandǎ utilizarea sistemului de 
iluminat general localizat şi asimetric dirijat în cazul: 
a) sǎlilor de clasǎ;                              b) birourilor;      c) atelierelor de proiectare. 
 

40. Pentru iluminarea spaţiilor industriale se pot folosi sisteme: 
a) general uniform distribuit;       b) general localizat şi zonat;          c) combinat, general şi local. 
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41. În cazul spaţiilor industriale se recomandǎ utilizarea sistemului de iluminat general uniform 
distribuit, în cazul: 
a) halelor industriale cu înǎlţime medie; 
b) halelor industriale cu înǎlţime mare; 
c) halelor industriale cu înǎlţime micǎ. 
 

42. În cazul spaţiilor industriale se recomandǎ utilizarea sistemului de iluminat general localizat 
şi zonat, în cazul: 
a) halelor industriale cu înǎlţime medie; 
b) halelor industriale cu înǎlţime mare; 
c) halelor industriale cu înǎlţime micǎ. 
 

43. În cazul spaţiilor industriale se recomandǎ utilizarea sistemului de iluminat general localizat 
şi zonat, în cazul: 
a) halelor industriale în care se desfǎşoarǎ simultan mai multe procese de fabricaţie sau mai 
multe operaţii cu sarcini vizuale diferite; 
b) halelor industriale în care se desfǎşoarǎ simultan mai multe procese de fabricaţie sau mai 
multe operaţii cu sarcini vizuale identice; 
c) halelor industriale în care se desfǎşoarǎ un singur proces de fabricaţie dar cu mai multe 
operaţii cu sarcini vizuale identice. 
 

44. Sistemul de iluminat al spaţiilor industriale, tip combinat, general şi local, este specific: 
a) locurilor de muncǎ distribuite neuniform în spaţiul industrial, cu sarcini vizuale identice; 
b) locurilor de muncǎ distribuite neuniform în spaţiul industrial, cu sarcini vizuale diferite; 
c) locurilor de muncǎ distribuite uniform în spaţiul industrial, cu sarcini vizuale diferite. 
 

45. Sistemele de iluminat ale spaţiilor industriale folosesc lǎmpi: 
a) cu vapori de mercur sau sodiu de înaltǎ presiune; 
b) fluorescente tubulare; 
c) cu vapori de mercur de înaltǎ presiune şi adaosuri de halogenuri metalice. 
 

46. Sistemele de iluminat ale spaţiilor industriale care folosesc lǎmpi fluorescente tubulare se 
recomandǎ în cazul: 
a) spaţiilor de înǎlţime micǎ (3...4) m; 
b) spaţiilor de înǎlţime medie (6 m); 
c) spaţiilor înalte, fǎrǎ necesitǎţi de redare a culorilor. 
 

47. Sistemele de iluminat ale spaţiilor industriale care folosesc lǎmpi cu vapori de mercur sau 
sodiu de înaltǎ presiune, se recomandǎ în cazul: 
a) spaţiilor de înǎlţime micǎ (3...4) m; 
b) spaţiilor înalte (> 6m); 
c) spaţiilor fǎrǎ necesitǎţi de redare a culorilor. 
 

48. Sistemele de iluminat ale spaţiilor industriale care folosesc lǎmpi cu vapori de mercur de 
înaltǎ presiune şi adaosuri de halogenuri metalice, se recomandǎ în cazul: 
a) spaţiilor medii cu necesitǎţi de redare corectǎ a culorilor; 
b) spaţiilor înalte fǎrǎ necesitǎţi de redare a culorilor; 
c) spaţiilor înalte cu necesitǎţi de redare corectǎ a culorilor. 
 
 
 


