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TEMATICA PENTRU EXAMENUL  DE  LICENŢĂ  
 

 
A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 
 
I. DISCIPLINA:  MANAGEMENT ECOLOGIC II ( DEZVOLTARE DURABILĂ) 
 

1. Prezentaţi principiile promovate în programele de acţiune din domeniul protecţiei 
mediului la nivelul Uniunii Europene. 

2. Prezentaţi definiţia şi principalele caracteristici ale ecoproduselor. 
3. Prezentaţi conceptul de dezvoltare durabilă (definiţie, istoric, schema dezvoltării 

durabile). 
4. Prezentaţi etapele principale ale procesului de dezvoltare durabilă şi legătura cu 

standardele în vigoare. 
5. Prezentaţi legătura dintre responsabilitatea socială a întreprinderilor şi dezvoltarea 

durabilă a Uniunii Europene. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Rojanschi V., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1997. 
Roşca D., Introducere în ingineria mediului, Ed. Universitaria, Craiova, 2002. 
Roşca D., Management ecologic - Dezvoltare durabilă, Tipografia Universităţii 

din Craiova, 2010. 
 

TITULAR DISCIPLINĂ, 
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  II DISCIPLINA: TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE DE ASIGURARE A 
CALITĂŢII  MEDIULUI 
 

1. Principiile mărunţirii prin lovire. 
2. Principiul sortării densimetrice. 
3. Principiul filtrării electrostatic. 
4. Echipamente de desulfurare neregenerative umede: principiul metodei, structura şi 

funcţionarea unei instalaţii de desulfurare. 
5. Tehnologii primare de reducere a emisiilor de NOx. 

 
 
[1] Boteanu, N. Notiţe de curs. 
[2] Boteanu, N. Tehnologii şi echipamente de asigurare a calităţii mediului, Editura 
Universitaria, Craiova, 2008 
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III DISCIPLINA:  SISTEME DE MONITORIZARE A CALITĂŢII MEDIULUI 

 
        1. Sistem de monitorizare a calităţii mediului: structura generală din punct de vedere 
al activităţilor desfăşurate; structura generală din punct de vedere informatic. 
        2. Sistemul LIDAR pentru monitorizarea calităţii aerului: schema bloc structurală; 
principiul de funcţionare; aplicaţii. 
        3. Sisteme de monitorizare a calităţii apei: obiective; zone de monitorizare; 
prelevarea probelor; variabile monitorizate (GEMS-Ro). 
        4. Sisteme informatice geografice (GIS): definire; scopuri; etape pentru crearea unui 
sistem GIS; structura generală. 
        5. Colectarea datelor pentru sisteme informatice de prognoză a vremii. 
 

TITULAR DISCIPLINĂ, 
S. l. dr. ing. Eugen SUBTIRELU 

 
 
B. DISCIPLINA DE SPECIALITATE 
 

I. DISCIPLINA: MANAGEMENT ECOLOGIC I (POLUAREA AERULUI ŞI 
MANAGEMENTUL EMISIILOR) 
        1. Procese de ardere (diagrama proceselor de ardere, excesul optim de aer, emisia de 
poluanţi: funingine, SO2). 
        2. Poluarea cu oxizi ai azotului (surse, efecte, corelaţii NO/NO2, principiul de 
functionare a analizorului continuu). 
        3. Poluarea cu oxizi ai sulfului (surse, efecte, principiul de functionare a analizorului 
continuu). 
        4. Poluarea cu pulberi (clasificare, surse, efecte). 
        5. Metode de dozare a pulberilor (recoltare izocinetică, manuale, continui). 
        6. Gaze cu efect de seră, încălzirea globală. 
        7. Compuşi organici volatili (surse, dozare, aparatura). 
        8. Poluarea cu metale grele (surse, dozare, aparatura). 
        9. Precipitaţii acide (geneza, indicatori, analiza chimică). 
       10. Analizoare de gaze (descriere constructiv – funcţională). 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Rojanschi V., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1997. 
Voicu V., Combaterea noxelor în industrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002. 
Note de curs, Poluarea aerului şi controlul emisiilor, 2006. 

 
TITULAR DISCIPLINĂ, 

Asist. dr. ing. Cristina Alexandra PREDA 
 

OBSERVAŢIE: 
Pentru proba scrisă se vor propune: 
- câte două subiecte, la fiecare din cele trei discipline fundamentale, din care se va 

trata câte unul, la alegere; 
- câte trei subiecte, la disciplina de specialitate, din care se vor trata două, la 

alegere. 
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