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Ÿ Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile 
şi industriale

Ÿ Branşamente electrice aeriene şi subterane, 
monofazate şi trifazate

Ÿ Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV 
aeriene sau subterane

Ÿ Posturi de transformare de medie tensiune

Ÿ Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane

Ÿ Reţele de alimentare cu energie electrică a 
ansamblurilor de locuinţe

Ÿ Staţii electrice de transformare

Ÿ Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile 
şi industriale

Ÿ Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofa-
zate şi trifazate

Ÿ Posturi de transformare de medie tensiune

Ÿ Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane

Ÿ Reţele de alimentare cu energie electrică a 
ansamblurilor de locuinţe

Ÿ Reţele electrice aeriene cu tensiuni nominale între 
0,4 kV ÷ 400 kV

Ÿ Reţele electrice subterane cu tensiuni nominale între 
0,4 kV ÷ 220 kV

Ÿ Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare)

Ÿ Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee

Ÿ Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru 
transmitere de semnal

Ÿ Verificări şi încercări ale echipamentelor aferente 
reţelelor electrice de transport şi distribuţie

Ÿ Execuţie, verificare, măsurare prize de pământ, 
instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet în 
reţelele electrice de transport al energiei electrice

Ÿ Execuţie lucrări în staţiile de transformare

Ÿ Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 400 kV, 
vopsire elemente metalice existente în staţii electrice 
şi posturi de transformare, precum şi executare, 
verificare şi reparare a prizelor de pământ aferente 
acestor instalaţii electrice

Ÿ Defrişări culoare ale LEA de 0,4 ÷ 400 kV şi evacuare 
material lemnos rezultat


