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I. Subiecte – Cunoştinţe fundamentale 
1. Reacţii acido – bazice (reacţii de neutralizare). Definiţie. Disocierea acizilor tari şi slabi, 
monovalenţi  şi polivalenţi. pH -ul. Echilibre în soluţii de săruri. Hidroliza sărurilor.                                        
2. Reacţii redox (reacţii de oxido – reducere). Oxidant, reducător, oxidare, reducere. Seria de activitate 
redox. Pile galvanice. Electroliza. Legile electrolizei. Aplicaţiile electrolizei.                                                                   
3. Proprietăţile fizice ale materialelor (termice, electrice, magnetice, optice). 

     4. Materiale metalice şi aliaje (proprietăţi fizice, chimice şi mecanice). 
     5. Concepte fundamentale în ecologie: Mediu şi biotop; Teoria nivelurilor trofice; Lanţuri trofice. 
     6. Ecosistemul: Funcţionarea fluxului de materie şi energie în ecosistem; Funcţiile ecosistemului. 

7. Conceptul de dezvoltare durabilă (pricipii fundamentale, abordări: economică, socio-culturală, 
ecologică, sisteme de indicatori aidezvoltării durabile,). 

    8. Efectele toxicilor asupra populaţiilor şi ecosistemelor. Bioacumulare şi biomagnificare. 
    9. Chimia atmosferei: Clasificarea poluanţilor aerului; Poluanţii primari şi poluanţii secundari ai   

aerului; Schema de formare a poluanţilor secundari; Autopurificarea atmosferei. 
   10. Efectele poluării aerului: Ploile acide; Smogul chimic şi fotochimic; Formarea ozonului troposferic; 

Deprecierea stratului de ozon. 
   11. Chimia hidrosferei: Compoziţia chimică a apelor; Procese chimice şi biochimice în hidrosferă; 

Transportul şi transferul poluanţilor în medii acvatice. 
   12. Poluanţii anorganici ai apelor. Metalele grele. Compuşi cu azot. Compuşi cu fosfor. 
   13. Efectele poluării apelor: Eutrofizarea. Hipoxia. Acidifierea oceanelor. 
   14. Tipuri de procese care reglează compoziţia chimica a apelor naturale. 
   15. Chimia solului: Calitatea solului; Procese chimice şi biochimice în sol. 
   16. Poluanţii solului: metale grele în sol, poluanţii organici. Măsuri de protecţie a solului. 
    17. Proprietaţile fizice ale deşeurilor (greutatea specifică, umiditatea, permeabilitatea, mărimea 

particulelor). 
  18. Metode şi tehnologii de tratare a deşeurilor: tehnici de tratarea mecanică. 
  19. Metode şi tehnologii de tratare a deşeurilor: metode de tratare termică. 
  20. Metode şi tehnologii de tratare a deşeurilor: metode de tratare biologică. 
 
II. Subiecte – Disciplinele de specialitate 
 

1. Colectarea şi transportul deşeurilor şi a materialelor reciclabile (- colectarea deşeurilor; - sisteme de 
containere speciale pentru materiale reciclabile; - sisteme de colectare; -  moduri de colectare; - 
proceduri de colectare; - umplerea autovehiculelor de colectare; - transportul deşeurilor; - transbordarea 
în staţii de transfer). 

2. Incinerarea deşeurilor. Generalităţi, combustia C, H2, S, N2. 
3. Termoliza deşeurilor. 
4. Gazeificarea deşeurilor. Generalităţi, etapele gazeificării, avantaje, dezavantaje. 
5. Valorificarea deşeurilor din sticlă (tipuri de deşeuri de sticlă reciclabile, procesul tehnologic de 

obţinere a articolelor din sticlă, echipamente de măcinare a deşeurilor de sticlă, aplicaţii specifice ale 
sticlei reciclate, beneficiile procesului). 

6. Prelucrarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii (surse şi activităţi generatoare, metode de 
demolare prin: lovire, ciocnire, spargere, tăierea mecanică şi de foraj, reciclarea materialelor din 
construcţii, condiţii prealabile, aplicaţii posibile). 

   7. Reciclarea deşeurilor din hârtie şi carton, (oportunităţi de reutilizare şi reciclare, sorturi de 
maculatură, etapele procesului de realizare a hârtiei reciclate, beneficiile procesului). 
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8. Reciclarea deşeurilor din mase plastice (reciclarea mecanică, reciclarea ca materie primă în furnal, 
reciclare termică în cuptoare de ciment, reciclarea chimică).                                                                                  
9. Tehnologii de reciclare a deşeurilor din cauciuc (piroliza deşeurilor din anvelope uzate, avantaje şi 
dezavantaje process, caracteristicele produselor rezultate în urma piroliza deşeurilor din anvelope uzate). 

 10. Caracterizarea deşeurilor feroase utilizate la elaborarea oţelurilor: surse, condiţii de calitate etc. 
 11. Caracterizarea deşeurilor de aluminiu, cupru. Prepararea şi purificarea acestora în vederea utilizării 
lor  la elaborarea aliajelor. 
 12. Principii şi procese de coagulare şi floculare. 

   13. Procese convenţionale şi alternative de sedimentare. 
   14. Tehnologia filtrarii granulare. 
   15. Procese de epuare a apelor prin filtrare pe membrane. 
   16. Tratarea apelor prin osmoză şi osmoză inversă. 
   17. Procese de epurare prin adsorbţie pe răşini schimbătoare de ioni. 
   18. Epurarea prin transfer de masă cu procese de stripare şi aerare. 
   19. Tratarea apelor prin procese de oxidare avansată. 
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