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I.ă Examenulă deă diplom la programul de studii Electromecanică – EM constă din două probe: 1)
evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 2) susţinerea proiectului de diplomă.
Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - se va desfăşura oral, pe baza
unor subiecte de sinteză din următoarele discipline:
 Convertoare electromecanice (Maşini electrice);
 Acţionări electrice;
 Echipamente şi Instalaţii electrice.
Subiectele vor fi astfel concepute încât să nu necesite, pentru formularea răspunsurilor, o
pregătire prealabilă. Răspunsurile vor fi cât mai sintetice şi, eventual, însoţite de suport grafic prezentat
la tablă.
Proba 2 - sus inerea proiectuluiădeădiplom - cuprinde două părţi. În prima parte absolventul
va prezenta, pe durata a 8...10 minute, tema şi principalele dezvoltări din proiect. În partea a
doua absolventul va răspunde la întrebările, din tematica proiectului, formulate de membrii
comisiei. Absolventul va fi notat pentru conţinutul şi prezentarea lucrării, respectiv pentru
răspunsurile la întrebările comisiei.

Programaăanalitic pentru disciplina: CONVERTOARE ELECTROMECANICE
(MAŞINIăELECTRICE)
1. Transformatorul electric monofazat
Regimurile limită de funcționare; Caracteristicile şi performanţele.
2. Transformatorul electric trifazat
Particularităţi constructive şi funcţionale; Conexiunile înfăşurărilor şi grupele de conexiuni.
3. Maşinaăasincron ă
Regimurile energetice de funcționare: motor, generator, frână electromagnetică; 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.
5.ăMaşinaăsincron ă
Regimurile energetice de funcționare: generator, motor; Caracteristicile funcționale și de performanță
ale motoarelor sincrone trifazate (caracteristica mecanică, caracteristica în V, caracteristica unghiulară).
6.ăMaşinaădeăcurentăcontinuu
Regimurile energetice de funcționare: motor, generator, frână electromagnetică; Caracteristicile
funcționale și de performanță ale motoarelor de c.c. în funcție de modul de conectare al înfășurării
rotorice în raport cu înfășurarea de excitație (separată, serie, derivație); Pornirea, reglarea vitezei şi
metode de frânare; familii de caracteristici mecanice.
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Programa analitic ăpentruădisciplina: AC ION RI ELECTRICE
1. Acționări de viteză constantă și variabilă – comparație. Structura sistemelor moderne de
acționare electrică. Dinamica acţionărilor electromecanice.
2. Serviciile tip de funcţionare ale motoarelor electrice. Diagramele de sarcină pentru sistemele
tipice de acţionare electrică.
3. Metode de alegere şi verificare a maşinilor electrice.
4. Sisteme de acţionare cu maşini c.c. Metode de reglare a turației. Scheme tipice de reglare la flux
constant şi variabil.
5. Sisteme de acţionare cu maşini asincrone trifazate. Metode de reglare a turației. Scheme tipice
de reglare scalară în buclă deschisă şi în buclă închisă. Principiul orientării după câmp. Sisteme
de reglare cu control vectorial. Performanţe şi aplicaţii.
6. Sisteme de acţionare cu maşini sincrone trifazate. Scheme tip de control. Performanţe şi
aplicaţii.
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Programaăanalitic ăpentruădisciplina:ăECHIPAMENTE ŞIăINSTALA IIă
ELECTRICE
1. Aparate electriceădeăcomand :
 Contactoare: definiţie, categorii de utilizare, caracteristici, simbolizare, alegere;
 Relee: simbol, funcţionare, utilizare în schemele de acţionări electrice;
 Declanşatoare: funcţionare, simbolizare, caracteristici, alegere.
2. Aparateăelectriceădeădistribu ie:
 Întreruptoare automate: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere;
 Siguranţe fuzibile: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere.
3. Racordareaă consumatoriloră laă re eauaă furnizorului. Reţele electrice de joasă tensiune. Semne
convenţionale de reprezentare; realizarea schemelor electrice de distribuţie.
4. Elementeădeăproiectareăaăinstala iilorăelectrice
 Determinarea puterii cerute de receptoarele de energie electrică;
 Calculul puterii transformatoarelor din posturile de transformare, alegerea bateriilor de
condensatoare;
 Dimensionarea circuitelor şi coloanelor electrice: determinarea curentului de calcul şi de vârf,
alegerea conductelor electrice, alegerea aparatelor de comutaţie şi protecţie, verificarea căderilor
de tensiune.
5. Instala iiădeăprotec ieăîmpotrivaăaccidentelorăprinăelectrocutare
 Acţiunea curentului electric asupra corpului uman, riscul de electrocutare;
 Măsuri de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă și indirectă.
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