
Discipline Fundamentale CALCULATOARE 
1. Programarea Calculatoarelor  
2. Structuri de Date  
3. Programare Orientată Obiect  
4. Tehnici de Programare  
5. Inginerie Software 

 
Tematica (discipline fundamentale): 
1. Tipuri de date standard, instrucţiuni, funcţii, structuri, biblioteca I/O, lucru cu fişiere, 

lucru cu şiruri. [1] 
2. Tipuri de date abstracte: liste, stive, cozi. Operatori specifici. Reprezentare la nivel de 

limbaj de programare. [5] 
3. Clase. Încapsulare, moştenire, polimorfism, redefinirea operatorilor, tratarea structurată a 

excepţiilor. [2] 
4. Metode generale de rezolvare: backtracking, greedy, programare dinamică, A*. [4], [5] 
5. Arhitecturi Client /Server. Design Patterns. Principii în proiectarea obiectuală. [3] 
 
Bibliografie (discipline fundamentale): 
1. A. Pitic, “Introducere in ANSI C ++. Vol.I”, Editura Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu, 

2006 
2. M. Breazu., “Programare Orientata pe Obiecte. Principii”, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”din Sibiu, ISBN 973-651-465-X, Sibiu, 2002 
3. D. Sima., “Elemente de inginerie software”, ISBN 973-651-586-9, Editura Universităţii 

“Lucian Blaga” din Sibiu, 2003 
4. D. Knuth., “Tratat de programarea calculatoarelor”, Ed. Teora, 1998 
5. Note de curs la disciplinele: “Structuri de date”, “Tehnici de programare”  
 
Discipline de specialitate CALCULATOARE 

1. Reţele de Calculatoare  
2. Baze de Date  
3. Arhitectura Calculatoarelor  
4. Sisteme de Operare  
5. Arhitecturi Avansate 

 
Tematica (discipline de specialitate): 
1. Modele arhitecturale pentru reţele. Servicii Internet. E-aplicaţii. [1] 
2. Baze de date relaţionale (proprietăţi, reguli de integritate). Sisteme de gestiune a bazelor 

de date (arhitectură, funcţionalităţi). Proiectarea bazelor de date (etape). [2] 
3. Principiile procesării pipeline. Hazarduri (detecţie şi control). Memorii cache. 

Organizarea memoriei (paginare, segmentare, memorie virtuală, protecţie). [3] 
4. Procese şi fire de execuţie - descriere, planificare şi sincronizare. Memorie virtuală. 

Gestiunea  spaţiului pe disc. [4] 
5. Metode de exploatare a paralelismului la nivelul instrucţiunilor şi micro-firelor de 

execuţie [5]. Limitări ale paradigmei actuale, soluţii. [6] 
 
Bibliografie (discipline de specialitate): 
1. A. Tanenbaum., “Reţele de calculatoare”. Ed. Computer Agora Press, 1997. 
2. A. C. Mitea, „Baze de date relaţionale şi orientate obiect”, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”din Sibiu, 2002, (cap. 2 si 3) 
3. I.Z. Mihu., “ Arhitectura Sistemelor de Calcul. Concepte avansate de proiectare”. Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999, ISBN 973-9404-91-X, cota bibl. ULBS - 
Dep. 44.930, (cap.3, 4; subcap. 5.1 – 5.5). 

4. A. Silbertschatz., P.B. Galvin., G. Gagne, “Operating System Concepts”, Sixth Edition, 
Addison-Wesley, 1998, ISBN 0-471-41743-2 (subcap. 4.1, cap. 5-7, 10, 12). 

5. L.N. Vinţan., “Arhitecturi de procesoare cu paralelism la nivelul instructiunilor”. Ed. 
Academiei Române, Bucuresti, 2000, ISBN 973-27-0734-8, cota Bibl. ULBS: 45.351 



(cap.3, fara 3.9, 3.10, 3.11). Disponibila in forma electronica la adresa 
http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Carte.pdf

6. L.N. Vinţan., “Prediction Techniques in Advanced Computing Architectures” (Cap. 5, 
6), Matrix Rom Publishing House, Bucharest, ISBN 978-973-755-137-5, 2007 (292 
pg.; cota Biblioteca ULBS 52.103). Disponibila in forma electronica la adresa 
http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Book_2007.pdf

 

http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Carte.pdf
http://webspace.ulbsibiu.ro/lucian.vintan/html/Book_2007.pdf


Discipline Fundamentale TEHNOLOGIA INFORMATIEI 
1. Programarea Calculatoarelor  
2. Structuri de Date  
3. Programare Orientată Obiect  
4. Tehnici de Programare  
5. Inginerie Software 

 
Tematica (discipline fundamentale): 
1. Tipuri de date standard, instrucţiuni, funcţii, structuri, biblioteca I/O, lucru cu fişiere, 

lucru cu şiruri. [1] 
2. Tipuri de date abstracte: liste, stive, cozi. Operatori specifici. Reprezentare la nivel de 

limbaj de programare. [5] 
3. Clase. Încapsulare, moştenire, polimorfism, redefinirea operatorilor, tratarea structurată a 

excepţiilor. [2] 
4. Metode generale de rezolvare: backtracking, greedy, programare dinamică, A*. [4], [5] 
5. Arhitecturi Client /Server. Design Patterns. Principii în proiectarea obiectuală. [3] 
 
Bibliografie (discipline fundamentale): 
1. A. Pitic, “Introducere in ANSI C ++. Vol.I”, Editura Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu, 

2006 
2. M. Breazu., “Programare Orientata pe Obiecte. Principii”, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”din Sibiu, ISBN 973-651-465-X, Sibiu, 2002 
3. D. Sima., “Elemente de inginerie software”, ISBN 973-651-586-9, Editura Universităţii 

“Lucian Blaga” din Sibiu, 2003 
4. D. Knuth., “Tratat de programarea calculatoarelor”, Ed. Teora, 1998 
5. Note de curs la disciplinele: “Structuri de date”, “Tehnici de programare”  
 
Discipline de specialitate TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

1. Reţele de Calculatoare  
2. Baze de Date  
3. Arhitectura Calculatoarelor  
4. Sisteme de Operare  
5. Sisteme Inteligente 

 
Tematica (discipline de specialitate): 
1. Modele arhitecturale pentru reţele. Servicii Internet. E-aplicaţii. [1] 
2. Baze de date relaţionale (proprietăţi, reguli de integritate). Sisteme de gestiune a bazelor 

de date (arhitectură, functionalităţi). Proiectarea bazelor de date (etape). [2] 
3. Principiile procesării pipeline. Hazarduri (detecţie şi control). Memorii cache. 

Organizarea memoriei (paginare, segmentare, memorie virtuală, protecţie). [3] 
4. Procese şi fire de execuţie - descriere, planificare şi sincronizare. Memorie virtuală. 

Gestiunea  spaţiului pe disc. [4] 
5. Arbori de joc. Căutare în arbori de joc. Căutare oarbă şi căutare euristică în spaţiul 

stărilor. Învăţare pe de rost. [5] 
 
Bibliografie (discipline de specialitate): 
1. A. Tanenbaum., “Reţele de calculatoare”. Ed. Computer Agora Press, 1997. 
2. A. C. Mitea, „Baze de date relaţionale şi orientate obiect”, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”din Sibiu, 2002, (cap. 2 si 3) 
3. I.Z. Mihu., “ Arhitectura Sistemelor de Calcul. Concepte avansate de proiectare”. Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999, ISBN 973-9404-91-X, cota bibl. ULBS - 
Dep. 44.930, (cap.3, 4; subcap. 5.1 – 5.5). 

4. A. Silbertschatz., P.B. Galvin., G. Gagne, “Operating System Concepts”, Sixth Edition, 
Addison-Wesley, 1998, ISBN 0-471-41743-2 (subcap. 4.1, cap. 5-7, 10, 12). 

5. D. Volovici., “Inteligenţa artificiala si sisteme expert”. Ed. Univ. din Sibiu, 1997, cota 
bibl. ULBS - 41.380 



1. DISCIPLINELE FUNDAMENTALE: 
 

1.1 INTRODUCERE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ 
 
1. Ce este faza unei tensiuni sinusoidale? 

2. Ce este faza iniţială a unei tensiuni sinusoidale? 

3. Fie o sursă ideală de tensiune care furnizează la borne o tensiune u(t), perfect 

sinusoidală, având frecvenţa de 1 kHz, amplitudinea 1 V şi faza iniţială nulă. Scrieţi 

dependenţa în raport cu timpul (formula) acestei tensiuni; 

• Determinaţi perioada; 

• Determinaţi pulsaţia; 

• Determinaţi faza; 

• Determinaţi valoarea efectivă; 

• Ce semnificaţie are valoarea efectivă a acestei tensiuni sinusoidale; 

• Faceţi graficul tensiunii u(t) in raport cu timpul; 

• Faceţi graficul tensiunii u(t) in raport cu faza; 

4. Ce este defazajul dintre două tensiuni sinusoidale? 

5. Desenaţi graficul unei tensiuni sinusoidale având frecvenţa de 1 kHz şi valoarea 

efectivă de 10 V. 

6. Scrieţi expresia dependenţei tensiunii „de la priză“ (220V – 50Hz), în funcţie de 

timp. 

7. Ce este valoarea efectivă a unei tensiuni sinusoidale? Dar a uneia nesinu-

soidale?  

8. Două rezistenţe identice sunt conectate la două surse de tensiune ideale: una cu 

o t.e.m. continuă de 10 volţi iar a doua cu o t.e.m. sinusoidală cu amplitudinea de 

13,707 volţi. Care rezistenţă se încălzeşte mai tare şi de ce?   

9. Definiţi un sistem trifazat simetric de mărimi sinusoidale. 

10. Ce este puterea activă? Dar puterea reactivă? Ce realaţie de legătură există între 

puterile activă, reactivă şi aparentă? 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. M. Bogdan – Introducere în ingineria electrică, Editura U.L.B.S., Sibiu, 2008. 

2. A. Timotin ş. a. – Lecţii de Bazele Electrotehnicii , Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti 1970 



3. Constantin Şora – Bazele Electrotehnicii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 

1982 

4. Marius Preda ş.a. – Bazele Electrotehnicii, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti 1980 

5. Remus Răduleţ – Bazele Electrotehnicii, Probleme, vol. I şi II, Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti 1981  

6. Marius Preda ş.a. – Electrotehnică. Probleme, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti 1976 

 

1.2. ELECTROTEHNICĂ 
 

Electrocinetică şi circuite de curent continuu. 
1. Enunţaţi teorema generatorului echivalent de tensiune (teorema lui Thévenin). 

2. Enunţaţi teorema generatorului echivalent de curent (teorema lui Norton). 

 

Circuite în regim sinusoidal. Curentul alternativ monofazat. 
3. Definiţi impedanţa complexă echivalentă a unui circuit dipolar pasiv în regim 

sinusoidal. 

4. Arătaţi ce puteri există în regim sinusoidal şi indicaţi unităţile de măsură 

respective. 

Circuite trifazate. 
5. Definiţi un sistem trifazat de mărimi sinusoidale. 

6. Care sunt condiţiile de simetrie pentru un sistem trifazat? 

 

Cuadripoli. Filtre. 
7. Definiţi impedanţele de intrare (primară şi secundară) pentru un cuadripol. 

8. Definiţi impedanţele caracteristice (primară şi secundară) pentru un cuadripol. 

 

Circuite electrice în regim periodic nesinusoidal. 
9. Cum definiţi armonica de ordinul n a unei mărimi periodice nesinusoidale? 

10. Cum definiţi armonica fundamentală a unei mărimi periodice nesinusoidale? 
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BIBLIOGRAFIE 
1. Vasile Mircea Popa  – Electrotehnică, partea I, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 

2010. 

2. Vasile Mircea Popa – Electrotehnică, partea a II-a, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 

2010. 

3. Constantin Şora – Bazele electrotehnicii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982. 

 
1.3. ELECTRONICĂ ANALOGICĂ 

1. Un generator de tensiune cu rezistenţă internă nulă, generează: 
u(t)=20·sin(120·π·t) şi poate debita un curent maxim de valoare efectivă 1A. 

a. Puteţi conecta la bornele generatorului un rezistor pe care scrie: 10k 5% 
3W ? 

b. Puteţi conecta la bornele generatorului un condensator polarizat pe care 
scrie:  10μF 5% 60V ? 

c. Puteţi conecta la bornele generatorului un condensator nepolarizat pe care 
scrie: 10μF 5% 60V ?   

Justificaţi răspunsurile. 
 
2. Teorema Fourier: 

a. Enunţ.  
b. Formulă. 
c. Implicaţiile ei în electrotehnică. 
d. Ce este armonica fundamentală ? 
e. Definiţi spectrul unui semnal. 

 
3. Un semnal dat de expresia u(t) = 5 + 10sin(1000πt –π/2) [V] este trecut printr-un 

filtru trece jos ideal, având  frecvenţa de trecere fT = 200Hz. Care este formula 
tensiunii de la ieşire? 

a. u(t) = 5/200 + 10sin(1000πt –π/2) [V] 
b. u(t) = (5 + 10sin(1000πt –π/2))/200 [V] 
c. u(t) = 5 + 10sin(1000πt –π/2) [V] 
d. u(t) = 5 [V] 
e. u(t) = 10sin(1000πt –π/2) [V] 

Explicaţi de ce. 
 

4. Se dă circuitul din figura următoare. 
 

ui 
C 

1 µF Rc
1k 

ue

 
a. Ce fel de filtru reprezintă? 

• FTS (filtru trece sus) 
• FTJ (filtru trece jos) 
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• FTB (filtru trece bandă) 
b. Desenaţi intuitiv caracteristica de frecvenţă. 
c. Calculaţi frecvenţa de tăiere a filtrului. 
d. Trasaţi caracteristica Bode a filtrului. 

 
 

5. Toate becurile din figura următoare sunt identice, având înscris pe ele: 12 V / 10 
W.  Care din ele luminează mai tare ? 

 

EC = 24 V

 
 
6. Tranzistorul bipolar.  

a. Simbol npn, simbol pnp. 
b. Care sunt zonele de funcţionare ale unui tranzistor bipolar ? 
c. Care este relaţia fundamentală a tranzistorului bipolar? În ce zonă este 

valabilă?  
d. Cum trebuie să fie comandat tranzistorul pentru ca un bec din colectorul 

său să fie: 
• aprins la maximum. 
• aprins dar cu un nivel scăzut. 
• stins. 

 
7. Justificaţi prin calcule care LED luminează cel mai intens? Toate tranzistoarele 

sunt identice având β=100, UBE=0,6 V, ICB0=0. Specificaţi starea tranzistoarelor 
(blocat, activ saturat). 

R1 
50k 

+EC = +24 V

Rc 
2k R1 

50k
R1 

50k 

Rc 
2k 

R2 
50k 

Rc 
3k 

Rc 
2k 

R2 
50k

D1 
D2

D3

D4 

 
 
 
8. Tiristorul :  

a. Simbol. 
b. Metode de comandă. 
c. Un tiristor cu un bec în anod este alimentat în curent alternativ: 

• Ce trebuie făcut pentru ca un bec din anodul unui tiristor său să fie 
aprins. 

• Ce trebuie făcut pentru ca un bec din anodul unui tiristor său să fie 
stins. 
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• Poate lumina becul cu o intensitate variabilă ? Cum poate fi realizat 
acest lucru?. 

 
9.  Amplificatoarele operaţionale din circuitele a. şi b. sunt ideale. Calculaţi 

tensiunea de ieşire a circuitelor pentru cele două circuite. 

R1
R2

Vi V0

           

R1

R2

Vi
V0

 
 
    a.        b. 
 
10. Izolarea galvanică: 

a. Ce este izolarea galvanică ? 
b. La ce foloseşte? 
c. Care elemente de circuit se folosesc pentru izolarea galvanică ? 
d. Desenaţi un exemplu de circuit la care se foloseşte izolarea galvanică. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Mihu I.P., „Dispozitive şi circuite electronice“, vol.I, Ed. Universităţii „Lucian Blaga“ 

Sibiu, 1997. 

2. Manolescu A., ş.a., „Circuite integrate liniare“, EDP Bucureşti 1983 

3. Gray P., Meyer R., „Circuite integrate analogice – analiză şi proiectare“, Editura 

Tehnică. Bucureşti 1983 
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1.4. MĂSURĂRI ELECTRICE �I ELECTRONICE 
 
1. Pentru măsurarea curentului consumat de rezisten�a R, un ampermetru este 

montat în circuitul din figură. Să se calculeze: 

a. eroarea absolută şi eroarea relativă în procente a măsurării; 

b. puterea disipată în ampermetru şi în sarcina rezistivă. 

 

E= 

 
 

2. Figura de mai jos reprezinta caracteristica de transfer a unui miliampermetru 

analogic. 

a[div] 

I[mA] 

120

3 0 1,2 I=? 

70 

 
a. Să se precizeze care sunt domeniile de măsurare. 

b. Să se determine sensibilitatea si constanta pe fiecare domeniu de 

măsurare. 

c. Cât este valoarea curentului I?  

 

3. Figura de mai jos reprezinta scara gradată a unui voltmetru analogic de c.c. cu 

domeniul de măsurare de 20 de vol�i. 

a. Să se determine sensibilitatea si constanta voltmetrului? 

b. Cât este tensiunea masurata daca indicatorul este pe pozitia ‘a’  
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c. Cunoscând că rezisten�a internă a voltmetrului este de 100KΩ, ce 

rezisten�ă adi�ională trebuie adăugată pentru extinderea domeniului de 

măsurare la 240 V. 

 
 

4. Un ampermetru de c.c. are domeniul de măsurare de 5A �i clasa de precizie de 

1,5. Cât este eroarea maximă admisibilă a ampermetrului?. 

5. Definiţi banda de frecvenţă a unui aparat de măsurat. Trasati caracteristica 

amplitudine func�ie de frecven�ă. 

6. Să se determine domeniile de măsurare ale ampermetrului din figură 

cunoscând: curentul nominal al instrumentului I0=200µA; rezistenţa internă 

R0=19Ω; R1=0,25 Ω �i R2=0,75 Ω. 

µA
R1 R2

R0

12

I0 

Ik  

 
7. Cu un voltmetru analogic de tensiune continuă se măsoară următoarea 

tensiune. Cât este tensiunea indicată de voltmetru. 

t[ms]
4V 

u(t)

-1V 
5 15 20 30 

 
8. Să se determine amplificarea de putere ca raport şi în decibeli pentru 

amplificatorul din figură. 
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9. Care este valoarea minimă a rezistenţei termorezistenţei, pentru care alarma de 

temperatură din figură intră în funcţiune. 

Termo-
rezistenţă 

RT 

 

 
R1=300Ω Buzer

24V 

+12V

 -12V 

R3=7k

R2=3k 

Vn 

Vp

 
10. Să se determine tensiunea la ie�irea circuitului din figură, cunoscând că 

rezisten�a nominală a mărcii tensometrice este R=50Ω, iar cre�terea 

rezisten�ei ca urmare a for�ei aplicate, este de 10%. Se cunoa�te tensiunea 

de excita�ie (alimentare), VB=10V. 

 

 8 



BIBLIOGRAFIE: 
 

1. M. Bogdan- Măsurări electrice �i electronice, Note de curs, 2011. 

2. M. Bogdan – Măsurări electrice II, Editura U.L.B.S., Sibiu, 2004. 

3. M. Bogdan – Instrumentaţie de măsurare, Editura U.L.B.S., Sibiu, 2001. 

4. M. Bogdan – Introducere în ingineria electrică, Editura U.L.B.S., Sibiu, 2008. 

5. M. Bogdan, M. Panu – Noţiuni generale de inginerie electrică şi electronică, 

Editura U.L.B.S.,Sibiu 2000 
 

1.5. INGINERIA SISTEMELOR MECANICE 
 
1. Definiti notiunea de arbore.Clasificarea arborilor.Solicitarile principale ale arborilor. 

 
 

2. Solicitarea statica de torsiune.Definiti notiunea de tensiune  �i de deformatie 

torsionala  

tτ

Φ
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3. Arcuri elicoidale de compresiune. Elementele geometrice. Solicitari principale. 

 
4. Arcuri bimetal. Definire. Clasificare. 
 

 
5. Rulmenti. Elemente componente. La ce se face calculul rulmentilor. Montajul 

rulmentilor. 
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6. Transmisii cu filet. Definirea filetului. Elemente geometrice. Clasificarea filetelor. 

 

 
7. Surub cu bile. Elemente componente. 

Mod de functionare. Avantaje fata de transmisia surub-piulita. 

 

 

 
 

 

8. Geometria rotilor dintate.Diametrele cercurilor caracteristice.Pasul. Modulul. 
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9.Cremaliera de referinta.Elemente geometrice.Pasul..Modulul. 

 

 
 

10.Trenul de roti dintate.Raportul de transmitere. 

 
 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Barbu S., „Ingineria sistemelor mecanice“, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ 

Sibiu, 2005. 

2. Demian T., „Elemente constructive de mecanică fină“, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
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2. DISCIPLINE  DE  SPECIALITATE 
 

2.1. MAŞINI ELECTRICE 

 
1. Scopul încercării de mers în gol a transformatorului electric monofazat. 

Schema montajului utilizat, pentru efectuarea încercării. 

2. Scopul încercării în scurtcircuit a transformatorului electric monofazat. 

Schema montajului utilizat, pentru efectuarea încercării. 

3. Condi�iile pe care trebuie să le îndeplinească două sau mai multe 

transformatoare pentru a putea fi conectate în paralel. 

4. Definiţia alunecării. Caracteristica cuplu-alunecare la motorul asincron. 

Reprezentaţi pe caracteristică punctele definitorii pentru funcţionarea maşinii. 

5. Bilanţul puterilor motorului asincron. Randamentul motorului asincron, cu 

explicarea tuturor puterilor care intervin în formula acestuia. 

6. Regimurile de funcţionare ale maşinii asincrone şi valorile alunecării, 

caracteristice regimurilor respective. Caracteristica mecanică a motorului asincron. 

Reprezentaţi pe caracteristică punctele definitorii pentru funcţionarea maşinii. 

7. Bilanţul puterilor la m.c.c. cu excitaţie derivaţie. Randamentul m.c.c., cu 

explicarea tuturor puterilor care intervin în formula acestuia. 

8. Bilanţul puterilor la g.c.c. cu excitaţie independentă. Randamentul acestuia, 

cu explicarea tuturor puterilor care intervin în formula acestuia. 

9. Bilanţul puterilor la generatorul sincron. Randamentul acestuia, cu 

explicarea tuturor mărimilor care intervin în formulă. 

10. Enumeraţi condiţiile necesare pentru conectarea generatorului sincron la 

reţea. Descrieţi procedurile care trebuie respectate la conectare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Panu M., „Noţiuni generale de maşini electrice“, Editura ULB Sibiu, 2001. 

2. Dordea T., „Maşini electrice“, E.D.P. Bucureşti, 1978. 

3. Bălă C., „Maşini electrice“, E.D.P. Bucureşti, 1979. 

4.  Panu M., Viorel Alina, „Maşini Electrice – Lucrări de laborator“, Editura 

Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2000. 
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2.2. ACŢIONĂRI ELECTRICE 
 

1. Schema motorului sincron alimentat prin convertor de frecventa 

autocomandat. Cum se mai numeste motorului sincron alimentat prin convertor de 

frecventa autocomandat. 

2. Desenati caracteristicile dinamice ale unui MPP si explicati pornirea-

functionarea. 

3. Enumerati 3 metode de pornire ale motorului sincron. Schema principiala si 

secventele la pornirea in asincron a motorului sincron. 

4. Dati limitele de variatie ale cuplului (Mmax; Mmin) la pornirea motorului 

asincron cu inele cu reostat  in rotor. Cum se pastreaza aceste limite constante? 

Schema electrica pt. pornirea automata in functie de timp cu 2 trepte de rezistenta. 

5. Explicati functionarea in cadranul 1 a schemei reversibile cu convertoare  

antiparalel si curenti de circulatie la actionarea motorului de c.c. Marcati curentii. De 

ce se utilizeaza? 

6. In servicul S3 o masina de actionare are PN = 20 kW pt. DAN=40%. Explicati ce 

este serviciul S3 si ce este DA?  Sa se recalculeze puterea pt. DA=60%. 

7. Un variator de tensiune continuă se comandă cu factor de umplere variabil. 

Explicaţi construcţia principială a VTC şi figuraţi semnalele I-E. 

8. La pornirea stea triunghi a unui MAs desenaţi schema de forţă, explicaţi 

comanda celor două contactoare şi caracteristicile mecanice. 

9. Explicaţi frânarea în contracurent a MasI, desenaţi schema de forţă şi 

caracteristicile mecanice statice.  

10. Explicaţi comanda unui convertor tensiune-frecvenţă pentru MAs şi 

caracteristicile mecanice obţinute. Ce implică trecerea de la convertorul cu undă plină 

la MID? 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Modran L., „Acţionări electrice partea I, II“, Ed. Alma Mater, Sibiu 2005.  

2. Modran L., „Acţionări electrice , partea a II-a“, Ed. Alma Mater, Sibiu 2004. 

3. Tunsoiu, Gh., Seracin, E., Saal, C., „Acţionări electrice“, E.D.P.,1982. 
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2.3. ECHIPAMENTE ELECTRICE 
 
1. Un corp aflat iniţial la temperatura mediului ambiant (18 0C), parcurs de un curent 

de 10 A, ajunge după 1 minut la 42 0C. La ce temperatură va fi după 6 minute, dacă 

constanta termică de timp a corpului este de 30 s. 

2. La ce putere va putea fi folosit (din punct de vedere termic) un motor de 1,5 kW 

proiectat pentru regim de durată, dacă va fi folosit într-un regim periodic intermitent 

cu DA=25%. 

3. Cum depinde suprafaţa reală de contact (într-un contact electric) de forţa de 

apăsare? 

4. Ce principii de stingere a arcului electric cunoaşteţi? 

5. Ce aparate de comutaţie cunoaşteţi? 

6. Desenaţi Schema electrică de forţă, pentru pornirea stea-triunghi, inversarea de 

sens şi protecţia la suprasarcină, supracurenţi şi scurtcircuit a unui motor asincron. 

7. Ce echipamente electrice pot asigura protecţia la scurtcircuit a unei instalaţii 

electrice? 

8. De ce sunt mai avantajoase contactoarele acţionate cu electromagneţi de c.c.? 

9. Ce rol au rezistenţele economizatoare ale contactoarelor electromagnetice? 

10. Ce este şi ce rol are contactul de automenţinere al unui contactor 

electromagnetic? 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Popescu L., „Aparate Electrice Volumul I“,Editura „Alma Mater“ Sibiu 2003. 

2. Popescu L., „Aparate Electrica Volumul II“,Editura „Alma Mater“ Sibiu 2003. 
3. Vasilievici Al., „Aparate şi echipamente electrice, vol. I, II“, Editura M.S., Sibiu, 

1996 

 
2.4. ELECTRONICĂ DE PUTERE 
 

1. Conversiile parametrice ale energiei electrice determină grupe de convertoare 

statice. Care sunt acestea? 

2. Care este procesul electronic determinant în funcţionarea convertoarelor statice? 

3. Care sunt dispozitivele de comutaţie energetică (principale) şi ce sunt ele în fond 

în electronica de putere? 
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4. Pe caracteristicile dinamice ale dispozitivelor semiconductoare de comutaţie 

energetică, dintre timpii de comutaţie care este cel mai semnificativ? 

5. Penrtu îmbunătăţirea formelor de undă livrate consumatorului ce procese se 

utilizează şi cum sunt materializate ele? 

6. Ce elemente sunt redresoarele din punct de vedere a circuitelor electrice de 

distribuţie a energiei electrice şi metodele de ameliorare? 

7. Enumeraţi tipurile de bază ale variatoarelor de tensiune continuă (VTC). 

8. Care este metoda de comandă cea mai larg răspândită la VTC-uri în special şi la 

convertoare în general? 

9. Enumeraţi blocurile funcţionale ale unui variator de tensiune alternativă de 

concepţie recentă 

10. Ce principii de bază se utilizează în realizarea convertoarelor statice moderne? 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Popescu V., „Electronică de putere“, Editura de Vest, Timişoara, 1998. 

2. Ionescu  F., „Electronică de putere“, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998. 

3. Ionescu F., ş.a. „Electronică de putere“,Editura ICPE, Bucureşti, 2000 

 
 

2.5. PRODUCEREA, TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI 
ELECTRICE 

 
1. Definiti sistemul energetic 
 
2. Explicati principiul de functionare al generatorului sincron 
 
3. Clasificati reteleler electrice din punct de vedere al destinatiei 
 
4. Clasificati retelele electrice dupa modul de tratare al neutrului 
 
5. Ce este neutrul electric? Cum poate fi pusa in evidenta existenta sa? 
 
6. Prezentati rolul bobine de stingere in cazul retelelor electrice 
 
7. Ce valoare are potentialul neutrului retelelor electrice trifazate aflate in regim 
normal de functionare? Justificati 
 
8. Prezentati avantajele, respectiv dezavantajele retelelor electrice cu neutrul izolat 
fata de pamant 
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9. Prezentati avantajele, respectiv dezavantajele retelelor electrice cu neutrul legat 
direct la pamant 
 
10. Prezentati situaţia neutrului reţelelor electrice pentru diferite nivele de tensiune 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. VINŢAN MARIA – Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, ISBN 973-
632-125-8, Editura Alma Mater, 2004, Sibiu; cota Biblioteca ULBS 49.993 
 
2. VINŢAN MARIA – Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, ISBN 
978-973-755-449-9, Editura Matrix Rom, 2009, Bucureşti 
(http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/electrotehnica.php?id=923#923) 
cota Biblioteca ULBS 54.030, 621.3/V64 
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