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TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ   
 
 
 

 
1. Ecosistemul:  structura trofică, funcţia energetică, relaţii în cadrul 

ecosistemelor  
2. Principalele circuite de elemente în natură 
3. Sistemele de agricultură şi mediul înconjurător (în interrelaţie 

/interdependenţă cu mediul înconjurător) 
4. Biodiversitatea: valori directe şi indirecte, tipuri, pericole, conservare 
5. Fenomenele de risc: terminologie, clasificare, evoluţie, efecte 
6. Impactul activităţilor industriale asupra resurselor de sol 
7. Impactul activităţilor industriale asupra resurselor de apă 
8. Impactul activităţilor industriale asupra aerului 
9. Reabilitarea terenurilor degradate prin activităţi industriale: concept, 

reamenajare, recultivare, reutilizare a resurselor refolosibile, etc. 
10. Degradarea terenurilor agricole: terminologie, activităţi şi factori  

favorizanţi, procese de degradare, măsuri de control şi reabilitare 
11. Fertilizanţi şi fertilizare: tipuri de fertilizanţi, relaţia lor cu mediul 

ambiant, maşini, metode şi tehnici de aplicare 
12. Exploatarea raţională a motoarelor şi maşinilor agricole: tipuri de 

motoare, poluarea chimică şi sonoră, mecanisme de reducere a poluării 
13. Energii nepoluante: terminologie, surse, domenii de utilizare 
14. Tipuri de poluare a mediului: teminologie, clasificare, căi de pătrundere in 

organisme, modalităţi de control a poluării 
15. Pesticidele şi mediul înconjurător: generalităţi, clasificare, mod de 

acţiune, principii ecologice de aplicare 
16. Populaţia solului: alcătuire, rol, activitate, interelaţiile cu factorii abiotici 

şi tehnologici 
17. Tehnologii ecologice in cultura plantelor: principii şi reguli de bază, 

ingrasaminte, eficacitatea masurilor de protectia plantelor 
18. Tehnologii ecologice in productia animala:principii si reguli de baza, 

avantaje si dezavantaje ale sistemului 
19. Impactul de mediu: concept, conţinut, semnificaţie, efecte şi tipuri de 

impact de mediu 
20. Evaluarea impactului de mediu: reglementare, etape, metode şi tehnici, 

organizaţii şi tipuri de personal implicate 



21. Gestiunea deşeurilor: reglementare,  principii şi obiective strategice, 
clasificarea deşeurilor  

22. Reciclarea deşeurilor: consideraţii generale, grupe de deşeuri reciclabile, 
obligaţiile agenţilor economici care deţin, colectează şi valorifică deşeuri 

23. Reciclarea principalelor grupe de deşeuri industriale 
24. Compostarea: consideraţii generale, avantaje şi dezavantaje, metode de 

compostare 
25. Protecţia plantelor şi mediul: concept, structură, activităţi, efectul asupra 

ecosistemelor agricole şi naturale, principii ecologice de aplicare 
26. Strategii ale politicii de mediu: definitii, obiective, principii, metode de 

realizare 
27.   Arii naturale protejate: principii determinante, reglementari, prezentare 

si enumerarea principalelor caracteristici 
28.  Schimbari climatice globale: cauze, efecte si reglementare 
29.  Protecţia mediului: definiţie, exemplificarea conceptului, reglementare, 

factori de influenţă a strategiei de prezervare a sănătăţii naturii şi calităţii 
vieţii 

30. Analizaţi individual şi în interdependenţă conceptele de mediu, poluare, 
sănătate publică  şi monitorizarea calităţii mediului 

 
Notă: 

Subiectul III va fi explicarea a 3 termeni de specialitate din broşura  
„ Mediul în 100 de cuvinte. Glosar de termeni” editată de colectivul catedrei 
de „ Ingineria şi protecţia mediului”. 
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