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SUBIECTUL I                                                                                                        20PUNCTE 

I.A.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:           10 puncte 

1.Pentru România, valorile standardizate ale energiei electrice pentru consumul casnic sunt: 

a. 24 V -100Hz ;  b. 220 V - 50Hz ;   c. 1,5KV -100Hz;  d. 110 V - 50Hz. 

2. Energia mecanică,electrică, termică, chimică se măsoară în aceeaşi unitate de măsură: 

 a. amper;   b. ohm;           c. volţi;                  d. joule.  

3. Legătura între reţeaua electrică şi consumator se numeşte: 

 a. tablou de siguranţe  b. branşament   c. doză   d. circuit electric  

4.  Centralele hidroelectice folosesc ca sursă de energie primară :   

             a. vântul           b.  apa            c. aburul         d. cărbunele 

5. Proprietatea pe care o au unele substanţe de a emite lumină, când sunt iradiate cu radiaţii 

luminoase sau ultraviolete se numeşte: 

 a. fluorescenţă;  b. flexibilitate;    c. transparenţă;     d. incandescenţă. 

6. Filamentul lămpii cu incandescență se execută din: 

 a. plastic b. wolfram   c. nichel   d. bauxită. 

7. Ocupaţia unei persoane este: 

 a. calificarea obţinută prin studii;    b. o activitate desfăşurată într-o ierarhie de conducere 

 c. totalitatea cunoştinţelor teoretice şi practice   d. o activitate utilă aducătoare de venit      

8. Aparatul electrocasnic ce transformă energia electrică în energie mecanică şi termică este: 

 a. plita electrică b. aparatul de ras c. fierul de călcat d. uscătorul de păr 

9. Din grupa surselor de energie inepuizabilă face parte : 

   a. cărbunele   b. petrolul   c. apa          d. păcură 

10.La alegerea unei profesii se va ţine cont de următoarele elemente: 

a. părerea colegilor, aspiraţii şi cerinţele pieţei muncii   

b. indicaţiile prietenilor, aptitudini, aspiraţii.  

c. aptitudini, aspiraţii şi cerinţele pieţei muncii  

 d. aspiraţii, îndemnul bunicilor  şi aptitudini 



 

I. B Transcrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul 

ei litera A dacă enunţul este adevărat şi litera F dacă enunţul  este fals.                    10 puncte 

        1. Aparatele de încălzit funcţionează pe baza efectului termic al curentului electric. 

        2. Distribuţia energiei electrice se face prin linii electrice aeriene sau subterane de medie şi 

joasă tensiune. 

        3. Cofretul este un tablou electric prevăzut cu siguranţe. 

        4. Prin intermediul lămpilor energia electrică este transformată în energie termică. 

        5. Cu creionul de tensiune se verifică prezența tensiunii. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                            30PUNCTE 

II.A. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări :                                                     18p 

1. Numiţi tipurile de circuite energetice dintr-o locuinţă. 

2. Daţi patru exemple de scule existente în trusa electricianului.  

 

   II.  B. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile să devină corecte :                      12p 

         Transportul energiei ............(1).............. se face cu pierderi mici la valori .........(2).........de 

tensiune şi de aceea, în vecinătatea centralelor electrice, se utilizează transformatoare 

..........(3)........  de tensiune, iar la consumatori, cu ajutorul transformatoarelor .........(4).............de 

tensiune, tensiunea este micşorată. 

SUBIECTUL III                                                                                                         40 PUNCTE 

III.  A.  Reprezentaţi semnele convenţionale pentru următoarele elemente :                  20p 

 

           a. Tablou de siguranţă   

           b. Bec     

           c. Siguranţă fuzibilă   

           d. Întrerupător  

           e. Circuit cu trei conductori    

           f. Corp de iluminat     

           g. Priză cu împământare 

           h. Voltmetru  

           i. Diodă semiconductoare 

           j. Lampă fluorescentă 

             

III. B.    a. Reprezentaţi o lampă cu incandescenţă.                                                                20p 

                b. Identificaţi elementele componente. 

                c. Explicaţi modul de funcţionare 

    Nota : se acordă 10 puncte din oficiu. 

 



Barem de corectare şi notare 

 

SUBIECTUL I                                                                                              20PUNCTE 

I.   A.  1.b  ;   2.d.   ;   3.b.    ;   4.b.  ;   5.a ; 6.b ; 7. d;  8.  d ;   9.a  ; 10.  c; 5x2p=10p 

     B.   1.A   ;   2.F    ;  3.A   ;  4F   ;   5.A.                                      5x2p=10p 

 

    SUBIECTUL II                                                                                             30 PUNCTE 

     II.A.    1.  Circuitul de : energie electrică, energie termică, de gaze                        3x2p = 6p 

                2.  scule: clește, șurubelniță, ciocan de lipit, cutter,                                      4x3p = 12p 

      II. B. 1. electrice; 2. mari ;  3.  ridicătoare;   4.  coborâtoare                                  4x3p = 12 p 

 

      SUBIECTUL III                                                                                            40 PUNCTE 

      A.     Rerzentarea semnelor convenţionale                                                      10x2p = 20p 

      B. a. Reprezentarea - lampă cu incandescenţă.                                                                5p                                             

          b. Identificarea elementelor componente:balon de sticlă, filament, soclu, vârf metalic, 

conductoare de legătură                                                                                    5x2=10p 

          c. Explicarea modului de funcţionare                                                                         5p 

Notă : se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 


