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PREGATIRE PROFESIONALA
1. Electricienii care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice
trebuie să fieautorizaţi din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă. Aceasta implică:
a)
să fie apţi din punct de vedere fizic şi psihic şi să nu aibă
infirmităţi care ar stânjeniactivitatea specifică sau care ar putea conduce la
accidentarea lor sau a altor persoane;
b)
să aibă aptitudini pentru meseria sau/şi funcţia ce urmează a le
fi încredinţate, corelatcu complexitatea şi nivelul de tehnicitate a instalaţiilor
în care urmează a-şi desfăşuraactivitatea;
c)
să posede calificarea profesională şi îndemânarea necesară
pentru lucrările ce li se încredinţează, corespunzător funcţiei sau/şi meseriei
deţinute sau pe care urmează să o deţină;
d)
să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte prevederile de
securitate a muncii,tehnologiile şi procedurile care privesc funcţia lor şi
locul de muncă în care îşidesfăşoară activitatea;
e)
să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor
electrocutate şide acordare a primului ajutor .
2. Ce este zona de lucru:
a)
locul unde se executa lucrari;
b)
locul unde se dau sarcini executantilor;
c)
parte din instalatia electrica in care au fost luate toate masurile
de securitate si sanatate in munca si in care se executa o lucrare planificata.
3. Montarea ancorei la un stalp al LEA se face astfel:
a) Se monteaza cabul ancorei la placa de protective a stalpului prin
fixare cu suruburi
b) locul unde se dau sarcini executantilor
c) Parte din instalatia electrica in care au fost luate toate masurile de
securitate si sanatate in munca si in care se executa o lucrare planificata

4. Invelusurile metalice ale cablurilor LTc si CaTV, cat si cablul
purtator, montate pe stalpi comuni cu LEA trebuie sa fie legate la pamant:
a)
cel putin la capete
b)
cu fiecare stalp
c)
pe stalpii de intindere
5. Accesoriile LEA joasa tensiune. (console, suporturi, armaturi) se
protejează prin:
a)vopsire;
b)smăltuire;
c)zincare
6. Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominala mai mare
de 20 kV, incondiţii normale, nu trebuie sa fie mai mica de:
a)0,8m;
b)0,5m;
c)1,2m.
7. Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA existenta se justifica
economic atuncicând curentul acesteia depaseste:
a)curentul corespunzător secţiunii economice;
b)curentul corespunzător frontierei economice;
c)curentul corespunzător frontierei termice.
8. Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea
consumatori, se face, deregula:
a)in centrul de putere al amplasamentului;
b)evitând utilizarea terenurilor agricole sau forestiere;
c)in toate cazurile pe terenuri apartinand domeniului public.

unor

9. Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care
poate sa aparăcondens:
a)se admite;
b)nu se admite;
c)se admite condiţionat.
10. Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii
decondensatoare, tensiunea in reţeaua electrica:
a)scade;
b)se modifica;
c)creste.
11. Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a
energiei electricecuprinsa intre linia electrica si:
a)firida de branşament;
b)coloana electrica;
c)punctul de delimitare intre distribuitor si consumator, reprezentat de
bornelecontorului.
12. Ca elemente de separare in zonele de lucru se folosesc:

a)siguranţe fuzibile;
b)orice tip de întreruptor;
c)aparate debroşabile.
13. Cablurile electrice pozate in sol, in apropierea manşoanelor,
trebuie protejate fatade acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de:
a)15 cm;
b)25 cm;
c)30 cm.
14. Caile de curent ce nu se pot realiza in execuţie etanşa, in încăperi
si in spatii dinexterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:
a)cupru;
b)aluminiu;
c)otel.
15. Cine poate dispune executarea unor lucrari in instalatiile electrice?
a) seful direct
b) seful de echipa
c) emitentul pe baza uneia din masurile organizatorice
16. Reţeaua electrica este definita ca fiind:
a) Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a
acestora, staţiileelectrice si alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele;
b) Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate;
c) Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de
energie electrica deun utilizator al sau.
17. Unde trebuie legata la pamant bara de nul a cutiei de distributie
aferenta PTA
a)
La priza de pamant a PTA;
b)
La priza de pamant a primului stalp de retea;
c)
La priza PTA si la cea a primului stalp de retea.
18. Ancora unui stalp LEA folosit in comun cu TLc, CaTV trebuie:
a)
Sa fie sectionata cu isolator ancora;
b)
Sa vina in contact cu cablul purtator
c)
Sa nu fie sectionata cu izolator ancora.
19.La
a)
b)
c)

efectuarea lucrarilor in instalatiile electrice raspunderea revine:
fiecarui executant;
electricienilor aurotizati;
tuturor executantilor care raspund in mod solidar.

20. Scrieti in dreapta fiecarei grupe de autorizare SSM, competent
acesteia:
- grupa a I-a –
- grupa a II-a –
- grupa a III-a –

- grupa a IV-a –
- grupa a V-a –
NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Scopul legii securitatii si sanatatii in munca este:
a)
Instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii
securităţii şi sănătăţii în muncăa lucrătorilor;
b)
Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale;
c)
Asigurarea celor mai bune condiţii de muncă.
2. Din categoria mijloacelor de protectie individuala impotriva actiunii
arcului electricsi a traumatismelor mecanice fac parte :
a)
cizme electroizolante,
b)
manusi electroizolante,
c)
casca de protectie a capului;
3. Cu ce mijloace electroizolante trebuie sa fie dotat si sa utilizeze
electricianul careexecute manevre si/sau lucrari in instalatii?
a)
casca si incaltaminte electroizolanta;
b)
incaltaminte sau covor electroizolant,
c)
cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe
calea de curent.
4. Cum se executa urcarea/coborarea pe stalpii de beton uzi sau
acoperiti cu polei incazul deranjamentelor si avariilor in instalatiile
electrice?
a)
in cazul deranjamentelor si avariilor se poate urca/cobori
folosind echipamentcorespunzator, dar numai pe stalpii vibrati;
b)
in cazul deranjamentelor si avariilor se poate urca/cobori,
folosind echipamentcorespunzator dar numai pe stalpii uzi, interzicandu-se
urcarea/coborarea pe stalpiiacoperiti cu polei;
c)
se interzice urcarea directa pe stalpii din beton uzi sau acoperiti
cu polei. In asemeneacazuri, urcarea/coborirea si executarea lucrarii trebuie
sa se faca utilizandechipamente speciale.
5. In ce situatii se admite montarea clemelor scurtcircuitoarelor direct
cu mana ininstalatii de inalta tensiune cu valoarea maxima de 27 kV?
a)
daca prajinile electroizolante sunt la verificarea periodica;
b)
daca lucrarile respective sunt stabilite in scris de catre
conducatorul unitatii(subunitatii), sunt marcate si daca s-a realizat
descarcarea capacitiva a instalatieiunde urmeaza sa se monteze
scurtcircuitorul;
c)
daca separarea vizibila dinspre sursa este evidenta.
6. Care sunt elementele definitoare ale unui accident de munca?
a)
minim trei zile incapacitate temporara de munca;
b)
invaliditate;
c)
deces.

7.
de aplicare
a)
b)
c)

Care sunt cele trei faze ale instruirii mentionate in metodologia
a Legiinr.319/2006?
instruirea introductiv-generala;
instruirea la locul de munca;
instruirea periodica.

8. Cine poate executa lucrari in instalatiile electrice?
a)
orice executant;
b)
orice electrician autorizat;
c)
numai lucratorii calificati in meseria de electrician, instruiti si
autorizati pentru postulrespectiv.
9.Care sunt masurile impuse de HGR 1146/2006 pentru asigurarea
protectieiimpotriva pericolelor generate de echipamentele electrice ?
a)
persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care
poate fi generat laatingerea directa sau indirecta a partilor aflate sub
tensiune;
b)
sa nu se produca temperaturi , arcuri electrice sau radiatii care sa
pericliteze viata orisanatatea oamenilor ;
c)
constructia echipamentelor de munca sa fi adecvata mediului
pentru a se evitaproducerea de incendii si explozii ;
d)
persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate
in mod natural deechipamentul electric ;
e)
izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunsatoare pentru
conditiile prevazute.
10. Care sunt obiectivele impuse de legea 319/2006 lucratorilor privind
securitatea sisanatatea muncii?
a)
sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala;
b)
sa nu expuna prin actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca altepersoane la pericole de accidentare sau de
imbolnavire profesionala;
c)
sa-si exercite constiincios meseria.
11. Cand se utilizeaza semnalizarea de securitate si/sau de sanatate in
munca ?
a)
cand e cazul;
b)
preventiv;
c)
atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin
mijloace tehnice si/sauorganizatorice.
12. Enumeraţi modalitati de semnalizare de securitate si sanatate in
munca .
a)
semnalizare permanenta;
b)
semnalizare ocazionala;
c)
semnalizare preventiva.

13. Care sunt formele de lucru in baza carora sunt permise lucrari la
instalatiile,utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie
electrice?
a)
autorizatii de lucru scrise (AL)
b)
instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI_PM)
c)
atributii de serviciu(AS)
d)
dispozitii verbale (DV)
e)
procese-verbale(PV)
f)
obligatii de serviciu(OS)
g)
propria raspundere(PR)
14. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa este
permisa completarea masurilor tehnice cu masuri organizatorice ?
a)
da
b)
nu
15. Care sunt principalele reguli privind asigurarea protectiei prin
atingere indirecta ?
a)
sunt permise numai masuri tehnice
b)
nu sunt acceptate masuri organizatorice
c)
vor exista: o masura de protectie principala si una
suplimentarad)cele doua masuri tehnice trebuie sa fie astfel alese incat sa nu
se anuleze una pecealalta.
PRIM-AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE
1. Cunoaşterea modului de intervenţie in situaţii de urgenta si
acordarea primuluiajutor in caz de accidentare este obligaţia:
a)
conducerii societatii;
b)
personalului care conduce lucrarea,
c)
echipei special constituite si antrenate pentru interventia in
situatii de urgenta siacordarea primului ajutor in caz de accidentare.
2. Care sun echipamentele si materialele necesare pentru interventia si
acordareaprimului ajutor in cazul electrocutării unui lucrător pe stâlp de JT?
a)
trusa medicala;
b)
targa pentru transport raniti;
c)
franghie, scripete si scara;
d)
platforma autoridicatoare cu brat.
3. Care sunt fazele acordarii primului ajutor in caz de electrocutare:
a)
scoaterea de sub tensiune si evaluare primara;
b)
asigurarea libertatii cailor aeriene;
c)
ventilatia artificiala cu aer expirat;
d)
masajul cardiac extern;
4. O hemoragie arteriala se recunoaste dupa urmatoarele simptome :
a)
singe rosu, in cantitate mica, care musteste sau picura, deseori se
opreste de lasine prin formarea unui cheag,

b)
c)

singe rosu inchis, care curge in valuri, inundand rana,
singe rosu deschis, care tasneste ritmic, odata cu bataile inimii.

5. Cum procedati in cazul unei fracturi:
a)
se transporta imediat accidentatul la spital,
b)
se imobilizeaza fractura, apoi se transporta accidentatul la spital;
c)
se administreaza calmante si se anunta salvarea pentru acordarea
primului ajutor sitransportarea accidentatului la spital.

SEMNATURA ___________________

