
Varianta a Varianta b Varianta c

1

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor 
asincrone, curentul de pornire la conexiunea 
stea este:

1/3 din curentul de pornire la 
conexiunea triunghi

de 3 ori curentul de pornire la 
conexiunea triunghi

de 2 ori curentul de pornire la 
conexiunea triunghi

2

În posturi de transformare se preferă folosirea 
transformatoarelor răcite cu aer atunci când:

sunt restricţii de teren; sunt restricţii privitoare la zgomot;
amplasarea postului se face 

în zone aglomerate.

3

În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o 
reţea de 20 kV cu neutrul izolat:

tensiunea pe fazele R si T rămâne 
neschimbata , iar tensiunea fazei 

defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste la 
valoarea tensiunii de linie iar pe 

faza S se apropie de 0

cresc tensiunile pe fazele R si 
T, iar pe faza defecta S 

rămâne neschimbata

4

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de 
alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar 
la restabilirea tensiunii:

ele autopornesc, indiferent de tipul 
constructiv al rotorului în 

scurtcircuit

pentru a reporni necesită dispozitiv 
de pornire

ele autopornesc numai dacă 
au rotor în dublă colivie

5

În cazul schemelor cu două sisteme de bare 
colectoare şi un întreruptor pe circuit, 
funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub 
tensiune este avantajoasă deoarece permite: 

scurtarea duratei manevrelor în caz 
de ocolire a unui întreruptor;

micşorarea daunelor de 
nealimentare a consumatorilor în 
caz de scurtcircuit pe unul dintre 

sistemele de bare; 

scurtarea duratei manevrelor 
în caz de revizie a unuia 
dintre sistemele de bare 

colectoare. 

6

În cazul schemelor cu două sisteme de bare 
colectoare şi un întreruptor pe circuit, 
funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în 
rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă 
atunci când se doreşte:: 

scurtarea duratei manevrelor în caz 
de ocolire a unui întreruptor;

micşorarea daunelor de 
nealimentare a consumatorilor în 
caz de scurtcircuit pe unul dintre 

sistemele de bare; 

scurtarea duratei manevrelor 
în caz de revizie a unuia 
dintre sistemele de bare 

colectoare. 

7

În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi 
un întreruptor pe circuit este de preferat ca în 
regim normal de funcţionare:

una dintre barele colectoare să fie 
sub tensiune, cealaltă bară fiind 

menţinută în rezervă rece;

ambele bare colectoare să fie sub 
tensiune, cupla transversală fiind 

menţinută în funcţiune;

ambele bare colectoare să fie 
menţinute sub tensiune, cupla 
transversală fiind în rezervă 

caldă.

8

În cazul unei staţii cu un sistem de bare 
colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu 
o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, 
cupla se menţine:

în rezervă caldă; în rezervă rece; În funcţiune
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9

În echipamentul electric, uleiul electroizolant 
are următoarele funcţii din punct de vedere 
electric:

izolează partile sub tensiune între 
ele si fatã de masã

stinge arcul electric care apare in 
întrerupătoare

asigura ungerea 
mecanismelor de acţionare

10
Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit: este necesară o cuplă de ocolire; este necesară o cuplă transversală;

nu sunt necesare circuite de 
cuplă transversală şi de 

ocolire

11

Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de 
ocolire servesc la:

scoaterea în revizie a unui 
întreruptor, cu două scurte 

întreruperi;

scoaterea în revizie a unei bare 
colectoare;

scoaterea în revizie a unui 
întreruptor, fără întreruperea 

alimentării pe circuitul 
respectiv.

12

În posturi de transformare se folosesc 
transformatoare uscate atunci când:

amplasarea postului se face în zone 
aglomerate;

nu sunt restricţii de teren;
nu este posibilă asigurarea 

unei răciri corespunzătoare a 
bobinajelor.

13
Într-o schemă poligon cu patru laturi: este necesară o cuplă de ocolire; este necesară o cuplă transversală;

nu este necesară o cuplă 
transversală.

14

În sens general, actualizarea unui fond 
reprezintă:

calculul valorii acestui fond la un 
anumit an ales ca referinţă;

calculul valorii acestui fond la N 
ani înainte de PIF;

calculul valorii acestui fond 
la N ani după PIF.

15

Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice 
din instalatii electrice exterioare este asigurarea accesului mai comod în instalatie esteticii si claritatii instalatiei

securitatii personalului de 
exploatare

16
În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta 
tensiune, nisipul are rolul:

 de a consolida elementele fuzibile
de a mari puterea de rupere a 

siguranţei
de a menţine temperatura 

constanta a siguranţei

17

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale 
generatoarelor electrice este determinată în 
principal de:

temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz

18

Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii 
electrice lungi este definită prin:

inductanţa uniform răspândită l, 
definită prin puterea reactivă 

absorbită într-un element de linie 
infinit mic

inductanţa uniform răspândită l, 
definită prin  puterea reactivă 
produsă de un element de linie 

infinit mic

pierderile Joule disipate într-
un element de linie infinit 

mic

19

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece 
un curent de intensitate i este raportul între ....... 
şi acest curent

fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare



20

Intensitatea câmpului electric într-un anumit 
punct se măsoară prin:

raportul dintre forţa exercitata 
asupra unei sarcini electrice în acel 

punct si mărimea sarcinii

derivata în raport cu spaţiul cu 
semn schimbat a potenţialului în 

acel punct

raportul dintre tensiunea 
aplicata unui conductor si 

rezistenta acestuia

21

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct 
exterior unui conductor rectiliniu străbătut de 
curentul continuu de intensitate i, aflat la 
distanţă r de conductor este:

invers proporţională cu r
direct proporţională cu pătratul lui 

r
direct proporţională cu r

22

Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea 
cea mai mare a intensităţii curentului de 
scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, 
corespunde, de regulã, defectului:

 monofazat  trifazat bifazat

23

Într-un circuit format dintr-un rezistor de 
rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa 
L, în momentul alimentarii de o sursa de curent 
continuu cu tensiune U:

curentul creste instantaneu la 
valoarea U/R

curentul nu circula prin acest 
circuit

curentul ajunge la valoarea 
U/R după un timp

24

Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, 
tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, 
iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. 
Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

 170V  30 V  122 V

25

Într-o schemă electrică având un sistem de bare 
colectoare, separatorul asigură:

deconectarea unor curenţi de 
suprasarcină;

izolarea unei părţi din instalaţie de 
altă parte a instalaţiei aflată sub 

tensiune; 

comutaţia curentului în regim 
normal de funcţionare.

26

Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe 
sisteme de bare colectoare, separatorul faţă de 
bare asigură:

selectarea sistemului de bare pe care 
urmează a fi conectat circuitul;

izolarea unei părţi a circuitului de 
bara colectoare aflată sub tensiune; 

comutaţia curentului în regim 
normal de funcţionare.

27
Într-un conductor curentul alternativ are 
densitatea:

uniforma mai mare în centrul conductorului
mai mare la periferia 

conductorului



28

Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, 
cupla transversală:

se poate utiliza pentru cuplarea în 
paralel a celor două sisteme de bare 
colectoare care sunt sub tensiune;

nu se poate utiliza pentru ocolirea 
unui întreruptor de linie pe durata 

unei revizii sau reparaţii;

se poate utiliza pentru 
verificarea stării izolaţiei 

unui sistem de bare 
colectoare, care până în 

momentul respectiv a fost 
scos de sub tensiune.  

29

Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, 
cupla transversală:

nu se poate utiliza pentru cuplarea 
în paralel a celor două sisteme de 

bare colectoare care sunt sub 
tensiune;

se poate utiliza pentru ocolirea 
unui întreruptor de linie pe durata 

unei revizii sau reparaţii;

se poate utiliza pentru 
verificarea stării izolaţiei 

unui sistem de bare 
colectoare, care până în 

momentul respectiv a fost 
scos de sub tensiune.  

30

Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, 
cupla transversală:

se poate utiliza pentru cuplarea în 
paralel a celor două sisteme de bare 
colectoare care sunt sub tensiune;

se poate utiliza pentru ocolirea 
unui întreruptor de linie pe durata 

unei revizii sau reparaţii;

nu se poate utiliza pentru 
verificarea stării izolaţiei 

unui sistem de bare 
colectoare, care până în 

momentul respectiv a fost 
scos de sub tensiune.  


