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TEMATICA SPECIFICĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII / REAUTORIZĂRII 
PERSOANELOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE, 

MONTAJ, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, RECEPŢIE, OPERARE, 
SUPRAVEGHERE, INSPECŢIE, CONTROL, SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A 

ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR TEHNICE UTILIZATE ȊN 
ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE 

 
 
Tema nr. 1 - 
 

Legislaţia în domeniul certificării echipamentelor utilizate în atmosfere 
explozive conform normelor în vigoare. 
 

Tema nr. 2 - Concepte fundamentale pentru prevenirea exploziilor şi protecţia 
împotriva exploziilor în medii cu atmosfere potenţial explozive. 
 

Tema nr. 3 - Clasificarea ariilor periculoase Ex generate de gaze, vapori şi/sau 
prafuri combustibile (zonarea) 
 

Tema nr. 4 - Echipamente tehnice electrice şi sisteme protectoare pentru medii 
potenţial explozive. Cerinţe generale de securitate la explozie pentru 
aparatura electrică. Tipuri de protecţie la explozie. Principii de 
realizare. 
 

Tema nr. 5 -  Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă din arii periculoase. 
 

Tema nr. 6 -  Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică cu tip de protecţie 
securitate mărită amplasată în arii periculoase. 
 

Tema nr. 7 - Recomandări privind inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor electrice cu tip 
de protecţie “d” şi “e” destinate mediilor cu pericol de explozie (altele 
decât minele). Revizia şi reparaţia aparaturii electrice cu tip de 
protecţie “d” şi “e”. 
 

Tema nr. 8 - Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică cu tip de protecţie “n”. 
 

Tema nr. 9 -  Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică cu tip de protecţie 
securitate intrinsecă. Sisteme electrice cu securitate intrinsecă. 
Instalaţii electrice ce conţin sisteme Ex i. 
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Tema nr. 10 -  Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică cu tip de protecţie 
capsulare presurizată şi instalaţiile de presurizare asociate. Camere 
presurizate. 
 

Tema nr. 11 - Cerinţe de securitate pentru aparatura electrică protejată la explozie 
prin alte tipuri sau tehnici de protecţie la explozie: Ex m, Ex q, Ex o, 
Ex s. 
 

Tema nr. 12 - Cerinţe specifice pentru proiectarea, selectarea, montarea, inspecţia, 
întreţinerea, revizia şi reparaţia aparaturii utilizate în mediu cu pericol 
de atmosfere potenţial explozive Ex i, Ex m, Ex o, Ex q, Ex s. 
 

Tema nr. 13 - Protecţia echipamentului şi a sistemelor de transmisie prin utilizarea 
radiaţiei optice şi radiaţiei de radiofrecvenţă. 
 

Tema nr. 14 -  Aparatură electrică pentru spaţii industriale cu pericol de praf 
comustibil (generalităţi, alegere, montaj, inspecţie şi întreţinere). 
Protecţia echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă “t”. 
 

Tema nr. 15 -  Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive 
(generalităţi, tipuri de protecţie, alegere, montaj, inspecţie şi 
întreţinere).  
 

Tema nr. 16 -  Sisteme protectoare (protecţia la explozie, caracteristicile de 
explozivitate ale prafurilor combustibile, tipuri de sisteme protectoare 
pentru gaze şi prafuri). 
 

Tema nr. 17 -  Electricitate statică. 
 

Tema nr. 18 - Cerinţe de securitate pentru conducte şi cisterne pentru combustibili 
lichizi. 
 

Tema nr. 19 -  Cabluri electrice şi reţele electrice din ariile periculoase Ex. 
 

Tema nr. 20 - Echipamente individuale de protecţie şi pardoseli. 
 

 
 
                                                                            


