
ÎNTREBĂRI GRILĂ 
 “Instalaţii în construcţii” 

 

1. Sistemele de încǎlzire cu apǎ caldǎ de medie temperaturǎ presupun o temperaturǎ maximǎ de 
regim de: 
a
  
) 85°C;     b) 95°C;    c) 65°C. 

2. Sistemele de încǎlzire cu apǎ caldǎ de joasǎ temperaturǎ presupun o temperaturǎ maximǎ de 
regim de: 
a) 65°C;     b) 55°C;    c) 60°C. 
 

3. În figura alǎturatǎ este ilustratǎ o reţea de distribuţie: 
a) inelarǎ;   
b) arborescentǎ;    
c) radialǎ. 
 

4. După gradul de răspuns la condiţiile de stabilitate termică şi hidraulică,                                         
sistemele de încǎlzire cu apǎ caldǎ pot fi: 
a) cu reglare termo-hidraulică locală; 
b) cu gestiune globală a energiei; 
c) cu reglare termo-hidraulică centrală. 
 
5. În figura alǎturatǎ este ilustratǎ o reţea de distribuţie: 
a) inelarǎ;   
b) arborescentǎ;    
c) radialǎ. 
 

6. Sistemele de încǎlzire cu circulaţie naturalǎ sunt recomandate 
a fi utilizate în cazul: 
a) clǎdirilor administrative şi socio-culturale, puţin dezvoltate pe verticalǎ şi în mare mǎsurǎ pe 
orizontalǎ; 
b) clǎdirilor de locuit, individuale sau colective, puţin dezvoltate pe orizontalǎ şi în mare mǎsurǎ 
pe verticalǎ; 
c) clǎdirilor de locuit, individuale sau colective, puţin dezvoltate pe verticalǎ şi în mare mǎsurǎ 
pe orizontalǎ. 
 

7. Instalaţiile de încǎlzire cu circulaţie naturalǎ sunt caracterizate prin: 
a) presiuni disponibile mici pentru vehicularea agentului termic, reţeaua de distribuţie a agentului 
termic are diametre mici, configuraţii cu rezistenţe locale minime şi costuri de investiţie mai 
ridicate; 
b) presiuni disponibile mici pentru vehicularea agentului termic, reţeaua de distribuţie a 
agentului termic are diametre relativ mari, configuraţii cu rezistenţe locale minime şi costuri de 
investiţie mai reduse; 
c) presiuni disponibile mici pentru vehicularea agentului termic, reţeaua de distribuţie a agentului 
termic are diametre relativ mari, configuraţii cu rezistenţe locale minime şi costuri de investiţie 
mai ridicate. 
 

8. În figura alǎturatǎ este ilustratǎ o reţea de distribuţie:  
a) inelarǎ;   
b) arborescentǎ;    
c) radialǎ. 
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9. Care dintre figurile de mai jos reprezintǎ o instalaţie de încǎlzire bitubularǎ cu distribuţie 
superioarǎ, cu vas de expansiune închis: 
a)          b)       c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Instalaţiile de încǎlzire bitubulare cu circulaţie naturalǎ sunt mai eficiente în cazul în care: 
a) distribuţia agentului termic pentru încǎlzire se face superior; 
b) distribuţia agentului termic pentru încǎlzire se face inferior; 
c) distribuţia agentului termic pentru încǎlzire se face la parametrii constanţi. 
 

11. Sistemele de încǎlzire cu circulaţie naturalǎ, bitubulare, asigurate cu vas de expansiune 
deschis sunt recomandate a fi utilizate în cazul: 
a) clǎdirilor cu pod;      b) clǎdirilor cu subsol tehnic;     c) utilizǎrii combustibilului solid. 
 

12. În figura alǎturatǎ este reprezentat un sistem de încǎlzire cu: 
a) circulaţie naturalǎ, bitubular, cu vas de expansiune deschis,  
cu coloanǎ de dezaerisire şi distribuţie superioarǎ; 
b) circulaţie naturalǎ, bitubular, cu vas de expansiune închis,  
cu dispozitive speciale de dezaerisire şi distribuţie superioarǎ; 
c) circulaţie naturalǎ, bitubular, cu vas de expansiune deschis,  
cu coloanǎ de dezaerisire şi distribuţie inferioarǎ. 
 

13. Care dintre figurile de mai jos reprezintǎ o instalaţie de  
încǎlzire bitubularǎ cu distribuţie inferioarǎ, cu vas de expansiune 
închis: 
a)          b)       c) 
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14. În cazul sistemelor de încǎlzire cu circulaţie naturalǎ, robinetele cu dublǎ reglare care preiau 
excedentul de presiune sunt folosite: 
a) doar la instalaţiile bitubulare; 
b) doar la instalaţiile monotubulare; 
c) atât la instalaţiile bitubulare, cât şi la cele monotubulare. 
 

15. Care dintre figurile de mai jos reprezintǎ o instalaţie de încǎlzire bitubularǎ cu distribuţie 
superioarǎ, cu vas de expansiune deschis: 
a)          b)       c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Contorizarea consumurilor de energie termicǎ din sistemele de încǎlzire cu circulaţie naturalǎ 
se face: 
a) la nivelul fiecǎrui punct de consum (consumator), atât pe parte de încǎlzire cât şi pe parte de 
apǎ caldǎ de consum; 
b) la nivelul întregii clǎdiri, atât pe parte de încǎlzire cât şi pe parte de apǎ caldǎ de consum; 
c) la nivelul fiecǎrui punct de consum (consumator), pe partea de încǎlzire respectiv, la nivelul 
întregii clǎdiri şi pe parte de apǎ caldǎ de consum. 
 

17. În figura alǎturatǎ, varianta cu racordare bilateralǎ  
a corpurilor de încǎlzire şi cu conducte de ocolire dezaxate  
este: 
a) Ic; 
b) IId; 
c) IIe. 
 

18. În cazul rǎcirii apei succesiv în corpurile de încǎlzire, 
legate în serie, are ca efect: 
a) o repartizare neuniformǎ a cǎldurii în corpurile de încǎlzire; 
b) temperaturi ale apei de alimentare cu atât mai scǎzute cu cât numǎrul corpurilor de încǎlzire 
înseriate este mai mare; 
c) suprafeţe de încǎlzire mai mari cu cât corpurile de încǎlzire sunt amplasate la nivele 
inferioare. 
 

19. În figura alǎturatǎ, varianta cu racordare unilateralǎ  
a corpurilor de încǎlzire şi cu conducte de ocolire axate  
este: 
a) Ia; 
b) Ib; 
c) Ic. 
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20. Instalaţiile de încǎlzire monotubulare sunt caracterizate prin faptul cǎ: 
a) distribuţia agentului termic se face în zona superioarǎ, iar colectarea, în zona inferioarǎ, 
coloanele fiind realizate, în acest caz, cu o singurǎ conductǎ; 
b) distribuţia agentului termic se face în zona inferioarǎ, iar colectarea, în zona superioarǎ, 
coloanele fiind realizate, în acest caz, cu o singurǎ conductǎ; 
c) atât distribuţia agentului termic, cât şi colectarea se face în zona superioarǎ, coloanele fiind 
realizate, în acest caz, cu o singurǎ conductǎ. 
 

21. Care dintre urmǎtoarele enunţuri caracterizeazǎ complet, din punct de vedere funcţional, un 
sistem de alimentare cu cǎldurǎ cu circulaţie forţatǎ: 
a) circulaţia agentului termic se realizeazǎ cu una sau mai multe pompe, montate pe conducta de 
ducere; 
b) circulaţia agentului termic se realizeazǎ cu una sau mai multe pompe, montate pe conducta de 
întoarcere; 
c) circulaţia agentului termic se realizeazǎ cu una sau mai multe pompe, montate pe conducta de 
ducere sau întoarcere, la care se adaugǎ aportul presiunii termice. 
 

22. Precizaţi care din afirmaţiile urmǎtoare pot fi atribuite sistemelor de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu 
circulaţie forţatǎ: 
a) pot fi adoptate pentru toate categoriile de clǎdiri, indiferent de desfǎşurarea lor în plan sau pe 
verticalǎ; 
b) devin dependente de energia electricǎ necesarǎ acţionǎrii pompelor; 
c) economiile realizate datoritǎ micşorǎrii diametrelor conductelor le fac competitive şi cu cea 
mai largǎ aplicabilitate. 
 

23. Sistemele de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ pot fi realizate: 
a) doar în varianta cu distribuţie centralizatǎ; 
b) doar în varianta cu distribuţie individualǎ; 
c) atât în varianta cu distribuţie centralizatǎ, cât şi în varianta cu distribuţie individualǎ. 
 

24. O instalaţie de alimentare cu cǎldurǎ la care sursa de agent termic este unicǎ pentru întreaga 
clǎdire, contorizarea consumului de energie termicǎ se face pentru întreaga clǎdire, racordarea 
corpurilor de încǎlzire se face la coloane comune, distribuţia agentului termic la coloane, se 
realizeazǎ printr-o reţea cu douǎ conducte amplasate la partea inferioarǎ sau superioarǎ a clǎdirii 
este: 
a) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie individualǎ; 
b) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie centralizatǎ; 
c) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie mixtǎ. 
 

25. O instalaţie de alimentare cu cǎldurǎ la care sursa de agent termic este unicǎ pentru întreaga 
clǎdire, contorizarea consumului de energie termicǎ se face pentru fiecare punct de consum şi la 
nivelul întregii clǎdiri, reţeaua de distribuţie primară, care face legătura între centrala termică şi 
apartamente, este comună pentru întreaga clădire şi racordarea corpurilor de încǎlzire se face la 
coloane comune prin intermediul unor module termohidraulice este: 
a) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie individualǎ; 
b) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie centralizatǎ; 
c) o instalaţie de încǎlzire cu apǎ caldǎ cu circulaţie forţatǎ cu distribuţie mixtǎ. 
 

26. Instalaţiile de încǎlzire cu ciculaţie forţatǎ cu distribuţie individualǎ au aplicabilitate în cazul: 
a) clǎdirilor de locuit (clădiri cu P+1…3 nivele şi un număr de până la 4 apartamente pe nivel); 
b) clǎdirilor publice (terţiare) care au activitǎţi individuale; 
c) tuturor categoriilor de clǎdiri, indiferent de destinaţie şi complexitate. 
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27. Prin definirea lor, modulele termohidraulice sunt mici staţii termice care asigură legătura între 
reţeaua de distribuţie primară şi bucla de apartament şi care permit: 
a) reglarea;      b) contorizarea;        c) distribuirea agentului termic la corpurile de încălzire. 
 

28. Elementele componente comune tuturor tipurilor de module termohidraulice sunt: 
a) ventilul cu trei cǎi, corpurile de încǎlzire, senzorii de camerǎ, prizele de temperaturǎ, contorul 
de energie termicǎ; 
b) robinet de reglare hidraulicǎ, corpurile de încǎlzire, senzorii de camerǎ, prize de temperaturǎ, 
contorul de energie termicǎ, contorul de apǎ, vane de izolare; 
c) pompǎ de circulaţie cu turaţie variabilǎ, clapetǎ de sens, corpurile de încǎlzire, senzorii de 
camerǎ, prize de temperaturǎ, contorul de energie termicǎ, contorul de apǎ, vane de izolare. 
 

29. În figura alǎturatǎ este prezentat: 
a) un modul termohidraulic cu racordare directǎ la 
coloana de agent termic cu distribuitor colector; 
b) un modul termohidraulic cu racordare la coloana 
de agent termic prin intermediul unei butelii de 
egalizare; 
c) un modul termohidraulic cu racordare directǎ la coloana de agent termic în varianta simplǎ. 
 

30. Modulele termohidraulice cu distribuitor colector se folosesc în cazul: 
a) buclelor de apartament cu distribuţie radialǎ; 
b) locuinţelor DUPLEX; 
c) locuinţelor TRIPLEX. 
 

31. În figura alǎturatǎ este prezentat: 
a) un modul termohidraulic cu racordare directǎ la 
coloana de agent termic cu distribuitor colector; 
b) un modul termohidraulic cu racordare la coloana 
de agent termic prin intermediul unei butelii de 
egalizare; 
c) un modul termohidraulic cu racordare directǎ la coloana de agent termic în varianta simplǎ. 
32. Butelia de egalizare a presiunilor, în cazul modulelor termohidraulice MTH2, are rolul de: 
a) separare a regimului hidraulic din reţeaua de distribuţie principală de cel din bucla de apartament; 
b) a nu influenţa regimul hidraulic din reţeaua de distribuţie principală şi nici a celorlalţi 
consumatori; 
c) a permite transmiterea variaţiilor de debit reţelei de distribuţie principale, la sursa termică şi la 
ceilalţi consumatori. 
 

33. În figura alǎturatǎ, butelia de egalizare a 
presiunilor este notatǎ cu: 
a) 3; 
b) 11; 
c) 4. 
 

34. Reglajul debitului pe bucla de apartament 
se realizeazǎ cu ajutorul unei pompe cu turaţie variabilǎ în cazul: 
a) modului termohidraulic cu racordare directǎ la coloana de agent termic cu distribuitor colector; 
b) modului termohidraulic cu racordare la coloana de agent termic prin intermediul unei butelii 
de egalizare; 
c) modullui termohidraulic cu racordare la coloana de alimentare cu agent termic prin 
intermediul unui SATELIT. 
 
 
 

 5



35. Aparatul tip SATELIT care intrǎ în componenţa modulului termohidraulic tip MTH3 este 
compus din: 
a) un rezervor metalic în care se preparǎ apa caldǎ de consum, apa caldǎ pentru încǎlzire fiind 
preluatǎ direct din coloanee de alimentare; 
b) două rezervoare, unul exterior prin care circulă apa caldă care vine din reţeaua de distribuţie şi 
unul interior, în care este depozitată apa caldă de consum; 
c) două rezervoare, unul interior prin care circulă apa caldă care vine din reţeaua de distribuţie şi 
unul exterior, în care este depozitată apa caldă de 
consum. 
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36. În figura alǎturatǎ, elementul tip SATELIT este 
notat cu: 
a) 6; 
b) 4; 
c) 5. 
 

37. Agentul termic care circulǎ prin corpul de 
încǎlzire este preparat, în cazul modulului 
termohidraulic cu aparat SATELIT, în: 
a) aparatul SATELIT; 
b) rezervorul exterior al aparatului SATELIT; 
c) în ventilul cu trei cǎi. 
 

38. Varianta simplǎ a modulelor termohidraulice cu racordare directǎ sau cu butelie de egalizare 
a presiunilor se utilizeazǎ în cazul: 
a) în care la bucla din apartament se foloseşte distribuţia arborescentă sau radialǎ; 
b) în care la bucla din apartament se foloseşte distribuţia arborescentă sau inelară; 
c) în care la bucla din apartament se foloseşte distribuţia inelară sau radialǎ. 
 

39. Contorul de cǎldurǎ prelucreazǎ datele primite de la: 
a) termostatul de cameră, sondele de temperaturǎ şi debitmetrul de apă montat pe conducta de 
ducere; 
b) termostatul de cameră comandă, sondele de temperaturǎ şi debitmetrul de apă montat pe 
conducta de întoarcere; 
c) sondele de temperaturǎ şi debitmetrul de apă montat pe conducta de întoarcere. 
 

40. Avantajul racordării prin modul termohidraulic de tip MTH3 constă în faptul că: 
a) se poate contoriza întreaga cantitate de căldură consumată de un apartament atât pentru 
încălzire cât şi pentru prepararea apei calde de consum; 
b) proprietarul se poate gospodări singur din punct de vedere al energiei termice consumate atât 
pentru încălzire cât şi sub formă de apă caldă de consum; 
c) se poate contoriza întreaga cantitate de căldură consumată de un apartament, astfel încât 
proprietarul se poate gospodări singur din punct de vedere al energiei termice consumate atât 
pentru încălzire. 
 


