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Probă scris ă 
Energetic ă 
Profesori 

  
Varianta 1 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. Centralele termoelectrice utilizează ca resursă primară energia chimică a combustibililor fosili. 

16 puncte 
a. Reprezentați, pe foaia de concurs, schema de principiu a circuitului termic a unei centrale 

termoelectrice, marcând prin litere elementele principale ale circuitului apă-abur. 
b. Descrieți succesiunea transformărilor energetice care au loc într-o centrală termoelectrică, 

pe baza schemei de principiu reprezentată la punctul a. 
c. Scrieţi expresia randamentului ciclului termic, specificând semnificaţia mărimilor care 

intervin.  
d. Enumeraţi două metode de îmbunătăţire a randamentului ciclului termic. 

 

2. În figura de mai jos este reprezentată schema protecţiei maximale de curent a transformatorului 
cu două înfășurări.           14 puncte 

        

a. Precizaţi destinaţia acestei protecții prin relee. 
b. Specificați pe care parte a transformatorului se amplasează această protecție, argumentând 

răspunsul dat. 
c. Explicați funcționarea protecției la apariția unui scurtcircuit exterior de tip K1. 
d. Precizați rolul elementului notat cu 7 în funcționarea acestei protecții. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Bobinele de stingere sunt aparate folosite pentru tratarea neutrului rețelelor electrice. 12 puncte 

a. Precizați în cazul căror rețele electrice se folosesc. 
b. Desenaţi, pe foaia de concurs, schema de tratare a neutrului reţelelor electrice cu bobină de 

stingere și explicați rolul acesteia în cazul regimului de defect. 
c. Scrieți expresia intensității curentului electric la locul de defect pentru o rețea tratată cu 

bobină de stingere. 
 
2. Pentru măsurarea intensităţii curentului alternativ monofazat cu frecvenţa de 50Hz dintr-un 
circuit cu impedanţa Z=14,1Ω, se foloseşte un transformator de curent de tip cleşte care are în 
înfăşurarea secundară 80 de spire. Indicaţia ampermetrului montat în înfăşurarea secundară este 
I2=2,5A. Se cer:                                                   18 puncte  

a. Reprezentați, pe foaia de concurs, schema electrică a circuitului de măsurare a intensității 
curentului prin intermediul transformatorului de curent. 

b. Determinaţi raportul de transformare al transformatorului de curent. 
c. Calculaţi intensitatea curentului măsurat și tensiunea la bornele circuitului de curent 

alternativ U1 (se neglijează impedanţa înfăşurării primare a transformatorului de curent). 
d. Precizați în ce situație se poate produce ”arderea fierului” transformatorului de curent și 

indicați o modalitate de prevenire a acestui regim de avarie. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician 
energetician, modulul Circuite electrice.                              14 puncte 
 

Competen ţe individuale  Con ţinuturi tematice  
20.2. Realizează 
circuite electrice 
de c.a. 

Realizarea circuitelor de c.a. cu rezistoare, condensatoare, 
bobine: 
- circuite RLC serie; 
- circuite RLC paralel. 
- RLC serie/în paralel cu circuite C 
Simularea funcţionării circuitelor de c.a. folosind un soft 
didactic (ORCAD, sau orice alt soft care permite simularea 
funcţionării circuitelor de c.a). 

(Curriculum pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician energetician, Anexa 5 la OMEdC nr. 
1847/2007) 
Prezentaţi activitatea didactică, prin care se poate forma/dezvolta competenţa individuală  
precizată în secvenţa de programă şcolară, având în vedere următoarele: 
a. un exemplu de metodă de instruire centrată pe activitatea elevilor, pentru formarea/dezvoltarea 
competenţei individuale. care poate fi utilizată în cadrul activității didactice pentru predarea-
învăţarea conţinuturilor respective; 
b. un exemplu de metodă de instruire (alta decât cea de la punctul a.) centrată pe acțiunea 
profesorului, pentru formarea/dezvoltarea competenţei individuale,  care poate fi utilizată în cadrul 
activității didactice pentru predarea-învăţarea conţinuturilor respective. 
c. o modalitate de integrare a două mijloace de învățământ în procesul de predare-învățare 
corespunzător secvenţei date. 
Notă: Se punctează şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei și a limbajului de specialitate. 
 
2. Analizaţi comparativ strategiile de evaluare iniţială şi formativă (continuă) având în vedere 
următoarele criterii:          16 puncte  
- scopul urmărit  
- două funcții ale fiecărui tip de evaluare  
- momentul sau frecvența realizării  
- două avantaje ale fiecărui tip de evaluare  
- un dezavantaj al fiecărui tip de evaluare.   
Notă: Se punctează abordarea comparativă a prezentării şi corectitudinea limbajului de 
specialitate.  


