
 EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  (ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE).   

Enunţ Varianta a Varianta b Varianta c

1

Raportul nominal de transformare al unui 
transformator de putere este:

raportul dintre tensiunea primara 
si secundara de mers în gol

raportul dintre curentul primar 
si secundar la sarcina nominala

raportul dintre tensiunea primara si 
secundara la sarcina nominala

2
Reactanţa supratranzitorie a unui motor este:

 direct proporţionala cu curentul 
de pornire

 invers proporţionala cu 
curentul de pornire

 invers proporţionala cu pătratul 
tensiunii de alimentare

3

Regimul deformant este un regim energetic în 
care:

undele de curent şi tensiune nu 
sunt periodice

undele de curent şi de tensiune 
sunt ambele periodice şi 

nesinusoidale

undele de curent şi tensiune sunt 
periodice iar una este nesinusoidală

4
Reglarea puterii active debitate de generatorul 
sincron se face variind:

tensiunea de excitaţie
admisia agentului primar la 

turbina
curentul statoric

5
Reglarea puterii reactive debitate de generatorul 
sincron se face prin:

modificarea curentului de 
excitaţie

deschiderea aparatului director 
al turbinei

deconectarea rezistentei de stingere

6
Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

deconectarea automatã a liniilor 
la suprasarcinã

conectarea automatã a unui 
transformator de rezervã

modificarea curentului (tensiunii) 
de excitaţie la generatoarele 

sincrone

7

Relaţia între curenţii de linie si de fazã în 
sisteme cu generatoare si receptoare conectate în 
triunghi este:

curentul de linie este mai mare 
de 1,73 ori decât curentul de fazã

curentul de linie este egal cu 
curentul de fazã

curentul de fazã este mai mare de de 
1,73 ori decât curentul de linie

8
Releul termic se foloseşte pentru:

protejarea motoarelor electrice la 
scurtcircuit

protejarea generatoarelor si 
motoarelor electrice împotriva 

punerii la pământ

protejarea motoarelor electrice 
împotriva suprasarcinilor

9

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având 
fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

 5 ohm  0,66 ohm  6 ohm

10

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având 
fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, 
este:

 3 ohm  1 ohm  9 ohm

11
Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proporţional masa, direct proporţional



12

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de 
curent alternativ dacă:

reactanţele inductivă şi 
capacitivă în valoare absolută 

sunt egale

reactanţa inductivă este mai 
mare decât reactanţa capacitivă

reactanţa capacitivă este mai mare 
decât reactanţa inductivă

13

Rolul conservatorului de ulei la 
transformatoarele de forţa este:

 de a asigura o suprafaţa de 
contact a uleiului cu aerul mai 

mica

 de a asigura spaţiul necesar 
dilatării si contractării uleiului

de a face posibila umplerea cu ulei 
a transformatorului

14
Rolul dominant pentru reglarea nivelului de 
tensiune pe o linie electrica îl are:

circulaţia de putere activa  circulaţia de putere reactiva nici una din cele doua

15

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii 
unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate 
direct la pământ (monofazat) se compune din:

schemele de secvenţă directă, 
inversă, homopolară conectate în 

paralel

schemele de secvenţă directă, 
inversă şi homopolară conectate 

în serie 

schemele de secvenţă directă şi 
inversă conectate în paralel

16

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii 
unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele 
izolat de pământ se compune din:

schema de secvenţă directă
schemele de secvenţă directă şi 

inversă conectate în paralel 

schemele de secvenţă directă, 
inversă şi homopolară conectate în 

paralel

17

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii 
unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de 
pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă, 
inversă şi homopolară conectate 

în serie 
schema de secvenţă directă

schemele de secvenţă directă şi 
inversă conectate în paralel

18

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii 
unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ 
cu arc se compune din:

schema de secvenţă directă 
înseriată cu triplul impedanţei 

arcului
schema de secvenţă directă

schema de secvenţă directă înseriată 
cu schema de secvenţă inversă

19

Scopul normării distanţelor de izolare în aer 
minime admisibile pentru instalaţiile electrice 
este asigurarea: 

protecţiei personalului de 
exploatare a instalaţiei;

siguranţei în funcţionare a 
instalaţiei, prin reducerea 
numărului de defecte în 

instalaţie;

realizării unei economii de teren.

20

Scopul supraînălţării echipamentelor electrice 
din instalaţii electrice exterioare este asigurarea: 

accesului mai comod în 
instalaţie;

esteticii şi clarităţii instalaţiei;
securităţii personalului de 

exploatare.

21

Se considera ca un transformator funcţionează în 
gol atunci când:

sarcina transformatorului este 
foarte mica

curentul primar si curentul 
secundar sunt foarte mici

când o înfăşurare este conectata la 
reţea, iar cealaltă este deschisa



22

Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii 
electrice conduce la:

mărirea continuităţii în 
alimentare a consumatorilor 

racordaţi la bare;

limitarea curenţilor de 
scurtcircuit pe barele 

respective, dacă alimentarea 
staţiei se face printr-un singur 

transformator;

limitarea curenţilor de scurtcircuit 
pe barele respective, dacă 

alimentarea staţiei se face prin două 
transformatoare sau printr-un 

transformator cu înfăşurare divizată.

23
Secţionarea barelor colectoare în staţiile 
electrice are scopul:

de limitare a curenţilor de 
scurtcircuit

de a reduce costul instalaţiei de a reduce pierderile de putere

24

Sensul puterii deformante într-un circuit format 
dintr-un generator care produce o undă 
sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat 
este:

de la generator spre bobină
întotdeauna de la bobină spre 

generator
poate avea oricare sens, în funcţie 

de încărcarea generatorului

25
Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii 
electrice, are rolul:

 de a proteja circuitul la 
supracurenţi

 de a separa vizibil un circuit  de a măsură nivelul de izolaţie

26
Siguranţele electrice au rolul de a:

 proteja instalaţia din aval la 
defecte la scurtcircuit ca si la 
suprasarcini de lunga durata

 face trecerea din linie electrica 
aeriana în line electrica în cablu

 asigura protecţia personalului

27
Siguranţele electrice sunt aparate electrice care 
împiedica:

creşterea tensiunii peste o 
valoare limita

creşterea curentului peste o 
valoare limita

scăderea curentului sub o valoare 
limita

28
Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru 
protecţie la:

supratensiuni supracurenţi defect de izolaţie

29
Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ 
sunt:

mărimile efective de curent sau 
de tensiune

mărimile instantanee de curent 
sau de tensiune

valorile medii de curent sau de 
tensiune

30

Sistemele simetrice de fazori în care se 
descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi 
dezechilibraţi:

corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul
numai sistemul direct corespunde 

unei realităţi fizice


