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Culegerea de faţă este destinată studenţilor de la specialitatea 
523.1. Electroenergetica de la secţia de zi şi cea cu frecvenţă redusă.  

Culegerea este alcătuită în baza standardelor în vigoare a 
reprezentărilor grafice convenţionale a diverselor elemente 
electrotehnice în scheme, pe planuri şi ridicări topografice. 

Destinaţia culegerii este de a face cunoştinţă şi a facilita citirea şi 
întocmirea schemelor principiale din domeniul electrotehnicii şi 
electroenergeticii, precum şi a reţelelor şi elementelor de pe planurile 
şi ridicările topografice.   

Materialul prezentat în culegerea de faţă are un caracter 
explicativ şi poate fi utilizat doar în scopuri de instruire şi utilizare în 
cadrul proiectelor de an şi a tezelor de licenţă.  

În toate celelalte cazuri este necesar de a consulta GOST-urile 
respective. 
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CUPRINSUL 
1. GOST 7.32-2001. Sistemul standardelor de informaţie, 

lucrări bibliotecare şi editoriale. Raport asupra lucrării 
ştiinţifice de cercetare. Structura şi regulile de prezentare 

3 

2. GOST 21.614-88 (CT СЭВ 3217-81) Reprezentări grafice 
convenţionale a utilajului electric şi a reţelelor pe plan.  

22 

3. Reprezentări ale semnelor topografice şi schematice 39 
4. GOST 2.723-68 Bobine de inducţie, balasturi, 

transformatoare, autotransformatoare, amplificatoare 
magnetice. 

44 

5. GOST 2.727-68 Reprezentari grafice coventionale in 
scheme. Descarcatoare, siguranţe fuzibile. 

56 

6. GOST 2.728-74 Reprezentări grafice convenţionale în 
scheme. Rezistenţe, condensatoare. 

62 

7. GOST 2.729-87  Reprezentări grafice convenţionale 
aparate pentru măsurări electrice. 

76 

8. GOST 2.730-73 Reprezentări grafice convenţionale 
aparate semiconductoare. 

84 

9. GOST 2.732-87 Surse de iluminat. 102 
10. GOST 2.742-87 Surse de curent electrochimice. 110 
11. GOST 2.745-87 Încălzitoare electrice, dispozitive şi 

instalaţii electrotermice. 
111 

12. GOST 2.748-79 Reprezentări grafice convenţionale. 
Staţii electrice şi staţii de transformare în schemele de 
alimentare cu energie electrică. 

115 

13. GOST 2.755-87 Reprezentări grafice convenţionale în 
schemele electrice. Dispozitive de comutaţie şi borne de 
contact. 

118 

14. GOST 2.756-76 Reprezentările grafice convenţionale în 
scheme. Partea perceptibilă a dispozitivelor lectromecanice. 

134 

15. GOST 2.722-68* Reprezentări grafice convenţionale în 
scheme. Maşini electrice.  

140 

16. Ordinea de reprezentare a semnelor convenţionale pe 
planurile de amplasare a corpurilor de iluminat artificial. 

161 

17. CT-СЭВ 160-75. Linii de alimentare cu energie electrică şi 
linii de telecomunicaţie 

162 

18. GOST 2.710-81 Codurile caracteriale celor mai răspândite 
tipuri de elemente. 

169 
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