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Specializarea: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI  ÎN AGRICULTURĂ 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

Sesiunea iunie 2016 

 

 

 
1. Conceptul de gestiune a deșeurilor. Descriere 

2. Generarea deșeurilor 

3. Gestiunea deșeurilor urbane 

4. Gestiunea deșeurilor de producție 

5. Reciclarea deșeurilor 

6. Planificarea gestiunii deșeurilor în UE 

7. Strategia ue pentru managementul reciclării materialelor refolosibile 

8. Stabilirea programelor de managementul reciclarii materialelor refolosibile 

9. Managementul reciclării deșeurilor 

10. Compostarea 

11. Stabilirea diagnozei bolilor la plante şi caractere generale ale patogenilor plantelor 

12. Relaţia dintre fertilizarea cu macroelemente şi bolile neinfecţioase 

13. Caractere generale şi bioecologia dăunătorilor 

14. Buruienile în ecosistemele naturale 

15. Pesticidele şi protecţia plantelor 

16. Conceptul de impact asupra mediului (Tipuri de impacturi asupra mediului, natura lor 

și efecte asupra mediului)  

17. Metode de evaluare a impactului asupra mediului (date şi surse de informaţii pentru 

evaluare, criterii de alegere a metodelor, clasificarea metodelor, detaliați o metodă) 

18. Procedura de evaluare a impactului de mediu pentru un proiect de investiţie 

19. Evaluarea impactului vs. evaluarea strategică a impactului 

20. Participanţi în procedura EIM şi ESI. Participarea publică în proiectele de evaluare de 

mediu 

21. Poluarea apei (Surse de poluare a apelor uzate, tipuri de poluare, principalele materii 

poluante şi efectele acestora) 

22. Epurarea mecanică a apelor uzate (schemă simplificată, procese, echipamente 

principale) 

23. Epurarea chimică a apelor uzate (schemă simplificată, procese, echipamente 

principale) 

24. Epurarea biologică a apelor uzate (schemă simplificată, procese, echipamente 

principale) 

25. Tehnologii moderne aplicate în epurarea avansată a apelor uzate (eliminarea azotului 

și a fosforulului) 
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26. Reconstrucția ecologică a solurilor: definiții, concepte și principii, clasificarea și 

descrierea proceselor de degradare/poluare; clasificarea metodelor de reconstrucție 

ecologică. 

27. Degradarea   terenurilor   agricole:   conceptul   de   dezvoltare   durabilă   în 

agricultură, sisteme de agricultură, activităţi şi factori de degradare. 

28. Măsuri de control şi reabilitare specifice proceselor de degradare a terenurilor 

agricole. 

29. Reabilitarea  terenurilor  degradate  prin  activităţi  industriale:  conceptul  de poluare 

industrială a solului, surse de poluare și poluanți, clasificarea metodelor de remediere.  

30. Metode de remediere specifice pentru metale grele, petrol și hidrocarburi, halde de 

steril, halde de cenuși, cariere și galerii. 

31. Sisteme studiate de ecologie 

32. Factorii ecologici, abiotici şi biotici 

33. Structura trofică a ecosistemelor 

34. Structura biochimică a ecosistemelor 

35. Structura temporală a ecosistemelor 

36. Funcţia energetică a ecosistemelor 

37. Circuitul biogeochimic al carbonului şi fosforului 

38. Circuitul biogeochimic al azotului şi al apei 

39. Caracteristicile şi deficitele ecologice ale sistemelor de agricultură industrializată 

40. Sisteme de agricultură integrată şi ecologică 

41. Tipuri de diversitate biologică 

42. Economia ecologică şi valorile biodiversităţii 

43. Extincţia speciilor şi ameninţări pentru diversitatea biologică 

44. Conservarea resurselor genetice animale 

45. Conservarea resurselor genetice vegetale 

46. Tehnologii ecologice în cultura plantelor: principii şi reguli de bază, avantaje şi 

dezavantaje,  îngrăşăminte, eficacitatea măsurilor curative de protecţia plantelor 

(combatere buruieni, boli şi dăunători) 

47. Regiunea biogeografică – generalități - tipurile de bioregiuni, principalele ameninţări 

în cadrul bioregiunilor 

48. Reteaua Natura 2000 – desemnare, beneficii, factori interesați 

49. Sistemul de clasificare al ariilor protejate dupa modelul IUCN și după legislația 

națională 

50. Instituirea și structurile de administrare a ariilor protejate 

51. Planul de management-definitie, scop, generalități, componente principale 

52. Cauzele apariției poluării și clasificarea surselor de poluare (după origine, după felul 

emisiei, după tipul de activitate) 

53. Conceptul celor mai bune tehnici disponibile 

54. Directiva IED – generalități, domenii de aplicare ale Directivei IED, implementarea in 

România 

55. Europa 2020 – Pachetul energie - schimbări climatice 
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56. Managementul zgomotului, surse industriale de vibrații, măsurarea și controlul 

surselor industriale de miros  

57. Schimbările climatice – cauze și efecte 

58. Scenariile climatice 

59. Măsuri de reducere a emisiilor de GES: Angajamente Internaționale, Strategii ale 

Uniunii Europene, Strategii și initiative individuale (orașe, companii, instituții, 

persoane fizice) 

60. Protocolul de la Kyoto -  Generalități,  Angajamente ale Protocolului, Mecanismele 

Flexibile ale Protocolului 

61. Adaptări la schimbări climatice 

62. Conceptul de mediu. Descriere 

63. Metode de analiză utilizate în monitorizarea calității mediului. 

64. Monitorizarea calității aerului. 

65. Monitorizarea calității apei. 

66. Biomonitorizarea. 

67. Conceptele: hazard, vulnerabilitate, dezastru. Descriere. 

68. Vulcani 

69. Cutremure 

70. Cicloane 

71. Deșertificarea 

72. Istoricul poluării mediului 

73. Poluarea aerului 

74. Poluarea apei 

75. Poluarea solului 

76. Poluarea genică 

 

 

Notă: 

Subiectul III va fi explicarea a 3 termeni de specialitate din broşura  

      „Mediul în 100 de cuvinte. Glosar de termeni de specialitate”  

editată de colectivul Departamentului „ Protecţia mediului şi a plantelor”. 

 

 

Cluj-Napoca 

martie 2016 

 

Preşedinte comisie licenţă, 

       Prof.dr. Ioan OROIAN 
 


