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UNIVERSITATEA ”Dunărea de Jos” din Galaţi 
FACULTATEA: Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 
DEPARTAMENTUL: Automatică și Inginerie Electrică 
 
 

Tematica concursului de admitere la masteratele organizate - în domeniul 

Ingineriei Electrice – pentru sesiunile din anul 2012 

1) Electronică de putere și sisteme avansate de conducere 

2) Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile 
 

 

 

Tematica pentru disciplina: MAŞINI ELECTRICE 
 

1. Transformatorul electric monofazat  
 Caracteristicile funcționale și de performanță ale transformatorului electric monofazat 
(caracteristica externă, caracteristica randamentului, caracteristica factorului de putere) 
2. Maşina asincronă  
 Caracteristicile funcționale și de performanță ale motorului asincron trifazat (mecanică, a 
randamentului, a factorului de putere). Pornirea, reglarea vitezei şi metode de frânare; familii de 
caracteristici mecanice.  
3. Maşina sincronă  
 Caracteristicile funcționale și de performanță ale motoarelor sincrone trifazate (caracteristica 
mecanică, caracteristica în V, caracteristica unghiulară). 
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Tematica pentru disciplina: ELECTRONICĂ DE PUTERE 
 

1. Dispozitive semiconductoare de putere: dioda, tiristorul simplu şi GTO, tranzistorul bipolar (BJT), 
tranzistorul MOSFET de putere şi IGBT (disponibilităţi în tensiune, curent şi frecvenţă, utilizarea lor  
la realizarea diverselor  tipuri de convertoare). 
2. Convertoare c.a. – c.c.: Convertoare unidirecţionale şi bidirecţionale;  Caracteristici funcţionale, 
performanţe şi aplicaţii tipice. 
3. Convertoare c.c. – c.a. (invertoare) trifazate: Invertoare trifazate de tensiune şi curent; 
Caracteristici funcţionale, performanţe şi aplicaţii tipice. 
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Tematica pentru disciplina: ACŢIONĂRI ELECTRICE 
 

1. Serviciile tip de funcţionare ale motoarelor electrice. Diagramele de sarcină pentru sistemele 
tipice de acţionare electrică. 

2. Sisteme de acţionare cu maşini de curent continuu. Scheme tipice de reglare.  
3. Sisteme de acţionare cu maşini asincrone trifazate. Metode de reglare a turației. Scheme 

tipice de reglare scalară în buclă deschisă şi în buclă închisă. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 
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Galați. 
 

Tematica pentru disciplina: ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE 

 
1. Aparate electrice de comandă:  

� Contactoare: definiţie, categorii de utilizare, caracteristici, simbolizare, alegere.  
� Relee: simbol, funcţionare, utilizare în schemele de acţionări electrice; 
� Declanşatoare: funcţionare, simbolizare, caracteristici, alegere. 

2. Aparate electrice de distribuţie:  
� Întreruptoare automate: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere.  
� Siguranţe fuzibile: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere. 

3. Racordarea consumatorilor la reţeaua furnizorului. Reţele electrice de joasă tensiune. Semne 
convenţionale de reprezentare; realizarea schemelor electrice de distribuţie. 
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