
Varianta a Varianta b Varianta c

1

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din 
acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe 
electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate 
faţă de nod (teorema lui Vaschy):

circulaţia de curenţi existentă 
anterior în reţea nu se modifică

se pot modifica curenţii din laturile 
cu f.e.m. adăugate

 se modifică circulaţia de 
curenţi din laturile pe care nu 

se adaugă f.e.m.

2 Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

3

Principalele funcţii ale carcasei  unei celule 
electrice sunt

protecţia persoanelor împotriva 
atingerii accidentale a pieselor 

aflate sub tensiune în funcţionare 
normală sau a pieselor în mişcare 

din interiorul învelişului;

protecţia echipamentului electric 
împotriva pătrunderii corpurilor 

străine şi a umezelii;

protecţia echipamentului 
electric împotriva 
supratensiunilor.

4

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu 
rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl 
constituie:

curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv de pornire cuplul de pornire foarte bun

5
Principalul avantaj al motoarelor de curent 
continuu îl constituie faptul că:

permit reglarea în limite largi a 
turaţiei

nu necesită întreţinere permanentă
prezintă o construcţie simplă 

şi robustă

6
Rezistenţa echivalentă a două rezistenţe cu 
valori deferite montate în paralel este:

mai mare decât rezistenţa mai mare mai mică decât rezistenţa mai mică egală cu suma rezistenţelor

7

Printre factorii care pot provoca o micşorare 
nedorită a nivelului de izolare din instalaţiile 
capsulate cu SF6  se pot număra:

produse de descompunere ale SF6 şi 
compuşii lor cu materiale izolante 

sau metale, sub influenţa umidităţii;

impurităţi ca urmare a unui montaj 
necorespunzător (dacă montajul se 
face cu mâini murdare, transpirate, 
urme de grăsime, praf de diferite 

feluri şi mai ales pilituri metalice);

umiditatea reziduală scăzută 
a gazului izolant

8

Printre măsurile de reducere a distanţelor de 
izolare pot fi:

folosirea dispozitivelor de limitare a 
curenţilor de scurtcircuit; 

aplicarea unui strat protector pe 
izolatoare pentru micşorarea 

efectelor poluării din marile oraşe 
sau de pe unele platforme 

industriale; 

micşorarea densităţii 
dielectricilor gazoşi.
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9

Producerea dublei puneri la pământ a 
bobinajului rotoric al unui generator sincron are 
următoarele efecte negative.

curentul prin circuitul rotoric creşte 
foarte mult

tensiunile electromotoare nu mai 
sunt sinusoidale

apar scântei la periile 
colectorului

10
Releul termic se foloseşte pentru:

protejarea motoarelor electrice la 
scurtcircuit

protejarea generatoarelor si 
motoarelor electrice împotriva 

punerii la pământ

protejarea motoarelor 
electrice împotriva 

suprasarcinilor

11

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

 5 ohm  0,66 ohm  6 ohm

12

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

13
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

14

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

15
Reglarea puterii active debitate de generatorul 
sincron se face variind:

tensiunea de excitaţie admisia agentului primar la turbina curentul statoric

16
Reglarea puterii reactive debitate de generatorul 
sincron se face prin:

modificarea curentului de excitaţie
deschiderea aparatului director al 

turbinei
deconectarea rezistentei de 

stingere

17

Scopul supraînălţării echipamentelor electrice 
din instalaţii electrice exterioare este asigurarea: 

accesului mai comod în instalaţie; esteticii şi clarităţii instalaţiei;
securităţii personalului de 

exploatare.

18

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

19

Se considera ca un transformator funcţionează 
în gol atunci când:

sarcina transformatorului este foarte 
mica

curentul primar si curentul 
secundar sunt foarte mici

o înfăşurare este conectata la 
reţea, iar cealaltă este 

deschisa

20
Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde 
în principal de:

curentul nominal al legăturilor 
electrice;

mediul de stingere a arcului 
electric;

capsularea tripolară sau 
monopolară.



21

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

 3 ohm  1 ohm  9 ohm

22
Rezistivitatea unui conductor electric depinde 
de:

natura materialului lungime, direct proporţional masa, direct proporţional

23

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

24

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

25
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

26

În cazul transformatoarelor de tensiune, care 
dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat:

alegerea transformatorului de 
tensiune presupune verificarea 

nivelului sau de izolatie;

alegerea transformatorului de 
tensiune presupune verificarea sa 

la stabilitate electrodinamica in caz 
de scurtcircuit

transformatorul de tensiune 
trebuie sa functioneze in 

domeniul de frecventa indicat 
de fabricant

27

Schema echivalentă de calcul în cazul 
producerii unui scurtcircuit între două faze ale 
unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric 
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

28

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

29

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

30
Transformatoarele  de măsură se folosesc

în instalaţiile de curent alternativ de 
înaltă tensiune

în instalaţiile de curent alternativ 
de joasă tensiune

în instalaţiile de curent 
continuu de înaltă şi joasă 

tensiune


