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Criterii de clasificare 

• după nivelul de tensiune; 
• în funcţie de destinaţia şi extinderea geografică; 
• în funcţie de topologie;  
• în funcţie de situaţia neutrului faţă de pământ; 
• după tipul curentului 

 
 
Clasificarea RE după nivelul de tensiune 
• Reţele de joasă tensiune Un≤1 kV 
- În România este folosită tensiunea de 400/230V 

• Reţele de medie tensiune 1≤Un <110kV 
– Un=10kV;20kV pentru distribuţia urbană (LES/LEC) 
– Un=20kV pentru distribuţie rurală (LEA) 
– Un=6kV;10kV pentru distribuţie industrială (LEC/LES) 
• Reţele de înaltă tensiune Un =110 kV 
- Rol de repartiţie zonală sau de distribuţie în cadrul marilor oraşe 
• Reţele de foarte înaltă tensiune 220 kV,400 kV,750 kV 
 
Clasificarea RE în funcţie de destinaţie  
– Reţele electrice de transport (ÎT, FÎT) 
– Reţele electrice de repartiţie (ÎT) 
– Reţele electrice de distribuţie (MT/JT) 
 
Clasificarea RE în funcţie de extinderea geografică 
– Reţele naţionale 
– Reţele zonale 
– Reţele locale 
 
Clasificarea reţelelor electrice în funcţie de topologie 

 



 

 
 
Clasificarea reţelelor în funcţie de situaţia neutrului faţă de pamânt 

• Reţele cu neutrul izolat faţă de pământ 
• Reţele cu neutrul legat direct la pământ 
• Reţele cu neutrul tratat: 

- prin impedanţă (bobină şi / sau rezistor) 
- prin sistem rezonant (bobina Peterson) 

 

 
 
 
 
 
 



Scheme de conexiune ale reţelelor electrice 

 
Obiective 

• continuitate în alimentare; 
• simplitate şi elasticitate în exploatare; 
• posibilitate de extindere (autostructurare); 
• economicitate (investiţii şi pierderi minime); 
• asigurarea calităţii energiei electrice furnizate. 

 

Configuraţia reţelelor de joasă tensiune 

 

 
 

 



Configuraţia reţelelor de medie tensiune 

În funcţie de modul de racordare de la staţia IT/MT: 
• Cu distribuţie directă când PT sunt racordate la barele de MT ale staţiei de transformare prin 
intermediul liniilor de MT (distribuitori). 
– Cu rezervarea pe aceeaşi staţie de transformare; 
– Cu rezervare pe două staţii de transformare diferite. 
– Tip grilă 
– În dublă derivaţie 
• Reţea de distribuţie indirectă prin puncte de alimentare (PA): reţea de fideri+distribuitoare; 
• Reţea cu racordare indirectă prin puncte de conexiune: posturile de transformare sunt racordate 
prin linii de MT la bara punctului de conexiune care la rândul său este alimentat din staţiile 
IT/MT prin linii de MT. 
 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 


