
 



 

 

Subiectele pentru examenul de admitere la masterat  

Disciplina „ECOLOGIA GENERALĂ”  

 

 

1.Obiectul ecologiei generale. 

2.Bazele teoretice ale ecologiei. 

3.Teoria generală a sistemelor ecologice. 

4.Teoria nivelelor de integrare a sistemelor ecologice. 

5.Ecosistemul. Compoziţia ecosistemului. Structura spaţială a ecosistemului. 

6.Biotopul ca sistem de factori ecologici. 

7.Biocenoza. Structura biocenozei. Indicii structurali ai biocenozei. 

8.Reglarea şi autoreglarea biocenozei. 

9.Structura trofodinamică a ecosistemului. 

10. Nişa ecologică. 

11. Lanţuri trofice. Generalităţi. Tipuri de lanţuri trofice. 

12. Biologia productivităţii (bioproductivităţii). 

13. Productivitatea primară  (biologică). Productivitatea secundară (biologică). 

14. Energetica ecosistemului. Fluxul de energie prin ecosistem. 

15. Circuitul materiei în ecosistem. 

16. Autocontrolul şi stabilitatea ecosistemului. 

17. Succesiunea ecologică şi legităţile ei. 

18. Fenomenele ritmice naturale. 

19. Ecogeneza (succesiunea primară). 

20. Principiile allelopatiei. 

21. Metabolismul ecologic în ocean. 

22. Metabolismul ecologic în ecosistemul terestru. 

23. Reglarea biochimică a fondurilor vegetale. 

24. Interacţiuni biochimice ale plantelor cu animalele erbivore. 

25. Ecologia populaţiei. Statica populaţiei. Efectivul şi densitatea populaţiei. 

26. Structura ecologică a populaţiei. 

27. Rata mortalităţii (populaţiei). 

28. Structura de vârstă a populaţiei. Indicele sexual. 

29. Dinamica populaţiei. Forma de creştere a numărului de indivizi. 

30. Cicluri populaţionale. Reglarea efectivului populaţional. 

31. Ecosfera. Caracteristicile şi componentele ei. Circuitul global al materiei. 

32. Biosfera şi geneza ei. Mozaicul chimic natural al biosferei. 

33. Natura şi originea gazelor ce provoacă efectul de seră. 

34. Circuitul biogeochimic al carbonului şi azotului. 

35. Circuitul biogeochimic al microelementelor (I,Co,Zn). 

36. Consecinţele distrugerii stratului de ozon. 

37. Ploile acide şi impactul lor asupra mediului. 

38. Poluarea atmosferei cu produşi de combustie. 

39. Poluarea şi protecţia bazinului acvatic. Ciclul hidrologic al apei. 

40. Principiile de gestionare a utilizării resurselor de apă în Republica Moldova. 

41. Măsurile de combatere a poluării apelor. 

42. Protecţia zăcămintelor subterane. 

43. Protecţia solurilor din Republica Moldova. 

44. Biodiversitatea şi conservarea mediului ambiant. Protecţia florei. 

45. Diversitatea şi protecţia faunei.  



46.  Importanţa Cărţii Roşii a Republicii Moldova şi a Cărţilor Roşii Mondiale în educaţia 

ecologică a populaţiei. 
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Disciplina „EPURAREA APELOR UZATE” 

 

1. Caracteristici calitative şi cantitative ale apelor uzate: clasificarea poluanţilor; indicatorii 

gradului de poluare (analiza apelor uzate); calculul concentraţiilor de poluanţi şi al numărului 

echivalent de locuitori; 

2. Gradul de epurare necesar: condiţii de calitate a emisarilor şi de deversare a apelor uzate, 

relaţia de calcul al gradului de epurare necesar, diluţia şi amestecul în apele curgătoare, 

autoepurarea apelor de suprafaţă; 

3. Procese şi procedee de epurare a apelor uzate şi a nămolurilor rezultate. Scheme tehnologice 

ale staţiilor de epurare. 

4. Procedee şi instalaţii de epurare a apelor uzate pentru localităţi mici şi mijlocii (până la 5000 

l.e.). 

5. Epurarea mecanică a apelor uzate: degrosisarea; eliminarea materiilor în suspensie de origine 

minerală (deznisipare); eliminarea materiilor în suspensie de origine organică (decantoare 

primare); 

6. Intensificarea eficienţei de eliminare a materiilor în suspensie organice în decantoarele 

primare. 

7. Bazele calcului instalaţiilor de sedimentare a materiilor în suspensie: deducerea relaţiilor de 

bază, cinetica sedimentării, mărimea hidraulică a suspensiilor. 

8. Bazele epurării biologice a apelor uzate: noţiuni, mecanismul epurării, microorganisme, 

procese, factorii care influenţează, clasificarea instalaţiilor. 

9. Filtrele biologice: elementele componente; clasificarea; scheme tehnologice;  mecanismul de 

eliminare a CBO; 

10. Calculul filtrelor biologice. Decantoare secundare. 

11. Bazine de aerare cu nămol activ: bazele procedeului de epurare cu nămol activ; procese ce au 

loc în BANA; modificări ale procedeului; 

12. Construcţii de aerare cu nămol activ. Sisteme de aerare. 

13. Bazele calculului bazinelor de aerare cu nămol activ: timpi de aerare; viteza specifică de 

eliminare a CBO; volumul bazinelor; procentul de regenerare; dimensionarea bazinelor; 

14. Calculul sistemelor de aerare a bazinelor cu nămol activ, determinarea debitelor de nămol 

activ (recirculat şi în exces). Decantoare secundare. 

15. Bazele tratării nămolurilor: tipuri de nămol; proprietăţile lor; sarcinile tratării;  procedeele de 

tratare; componenţa nămolurilor; caracteristicile lor principale; 

16. Îngroşarea nămolului activ în exces: sarcini; metoda gravimetrică; flotaţia; instalaţii şi 

scheme tehnologice; 



17. Stabilizarea substanţei organice a nămolurilor: sarcini; procedee; scheme tehnologice; 

eficienţă; 

18. Fermentarea anaerobă a nămolurilor: bazele proceselor;  instalaţii, schema tehnologică a unei 

instalaţii de producere a biogazului;  calculul producţiei de biogaz; calculul instalaţiilor de 

fermentare anaerobă; 

19. Deshidratarea nămolurilor: procedee; clasificarea platformelor de uscare; calculul şi 

proiectarea lor; 
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Disciplina „TRATAREA APEI NATURALE” 

1. Proprietăţile apei naturale. Impurificatorii, clasificarea lor. Scheme tehnologice de tratare 

a apelor naturale. 

2. Condiţiile de calitate cerute de consumatori. STAS "Apă potabilă" limite admisibile. 

Scheme de tratare a apelor din surse subterane. 

3. Principii de bază privind alegerea schemelor tehnologice de tratare. Metode şi tehnologii 

noi de tratare. 

4. Coagularea apei. Reactivii utilizaţi în procesele de tratare a apei. Proprietăţile fizico-chimice 

ale reactivelor. Coagularea în volum. Etapele de coagulare. 

5. Stabilirea dozelor de reactivi. Coagularea în contact. Dozarea reactivelor. Scheme de 

dozare. Scheme tehnologice de preparare a reactivelor. Instalaţii de preparare a reactivelor. 

6. Calculul  bazinelor  de amestec, proiectarea. 

7. Camerele de reacţie. Destinaţia. Tipuri de camere de reacţie. Calculele şi proiectarea 

camerelor de reacţie. 

8. Decantarea apei. Date de bază. Alegerea tipului de decantor. Decantoare orizontale; 

calculul; dimensionarea şi proiectarea. Elemente constructive. 

9. Decantoare verticale şi radiale. Calculele, dimensionarea şi proiectarea. Elemente 

constructive. 

10. Decantoare suspensionale şi decantoare lamelare: domeniul de aplicaţie; calculele; 



dimensionarea şi proiectarea. Elemente constructive. 

11. Instalaţii pentru tratarea nămolurilor. Scheme tehnologice de prelucrare a nămolurilor de la 

staţiile de tratare. 

12. Filtrarea apei. Consideraţii generale asupra filtrării apei. Filtre lente şi filtre rapide. Tipuri 

de filtre rapide deschise. Construcţia. Calculele, dimensionarea şi proiectarea. Domeniul 

de utilizare. 

13. Filtre rapide sub presiune.   Filtre   ultrarapide:   construcţia;  calculele;  dimensionarea şi 

proiectarea. Domeniul de utilizare. 

14. Filtre "uscate". Construcţia. Calculele, dimensionarea şi proiectarea. Domeniul de 

utilizare. Prefiltre: calculele; dimensionarea şi proiectarea. Domeniul de utilizare. 

15. Filtre de contact: construcţia; calculele; dimensionarea şi proiectarea. Domeniul de utilizare. 

Filtre cu autospălare: principiul de funcţionare; elemente de construcţie; scheme tehnologice. 

16. Filtre cu strat filtrant dublu: construcţia;  principiul de funcţionare; Domeniul de utilizare. 

Filtre cu funcţionare  continuă; Filtre cu dublu curent: Construcţia. P rincipiul de 

funcţionare; Domeniul de utilizare;  avantaje şi dezavantaje. 

17. Instalaţiile  folosite  la spălarea  filtrelor;  calculele necesare a instalaţiilor. Dimensionarea 

şi proiectarea conductelor şi canalelor la  filtrele rapide. 

18. Deferizarea şi demanganizarea apei. Procedee, instalaţii şi scheme tehnologice de 

deferizare şi demanganizare a apei. Deferizarea apei în stratul acvifer. 

19. Dezinfectarea apei. Metode bazate pe agenţi chimici. Clorarea, preclorarea, clorarea în 

exces. Instalaţii folosite, scheme. Metoda termică. Metoda folosirii curenţilor de frecvenţă 

înaltă. Ozonarea apei. Scheme de dezinfectare a apei cu ozon. Instalaţii folosite. Utilizarea 

hipocloritului natriu, utilizarea dioxidului de clor. 

20. Dezinfectarea apei. Metode de dezinfectare  bazate  pe  agenţi  fizici.  Instalaţii  cu 

ultrasunet.  Metoda  oligodinamică.  Metoda biologică. Domeniul de utilizare a metodelor. 

21. Fluorizarea şi defluorizarea apei: metode de fluorizare şi defluorizare; scheme tehnologice; 

instalaţii; calculele necesare. Elimenarea gustului şi mirosului. Metode şi scheme de eliminare a 

gustului şi mirosului. 

22. Eliminarea hidrogenului  sulfuros.  Eliminarea  amoniacului.   Scheme  tehnologice.   Metode, 

instalaţii. Dimensionarea instalaţiilor. 

23. Proiectarea staţiilor de tratare a apei potabile. Criterii pentru alegerea amplasamentului şi 

fixarea dispozitivelor constructive. Scheme de nivel. Zonele sanitare. Staţia de tratare a apei 

potabile din or. Chişinău. 

24. Sisteme şi scheme de alimentarea cu apă a întreprinderilor industriale. Cerinţe către 

calitatea apei industriale. 

25. Metode de răcire a apei industriale, iazuri de răcire. Bazine de răcire prin stropire. Scheme 

tehnologice, principiul de calcul.  

26. Desalinizarea apei prin distilare: metode; scheme tehnologice; principiul de calcul. 

27. Desalinizarea apei prin schimbul de ioni: metode: scheme tehnologice; principiul de 

calcul. 

28. Desalinizarea apei prin osmoza inversă şi electrodializă: metode: scheme tehnologice; 

principiul de calcul. 

29. Degazarea apei; metode şi instalaţii de degazare; scheme tehnologice; principiul de calcul. 

30. Consideraţii generale privind dedurizarea apei. Dedurizarea apei cu mase cationice: cationiţii şi 

proprietăţile lor. Dedurizarea prin schimbul de ioni de H
+
. 

31. Dedurizarea apei cu reactivi chimici; scheme tehnologice şi principiu de calcul. 

32. Dedurizarea apei prin schimbul de ioni de Na
+
, scheme tehnologice şi principiul de 

calcul. 

33. Dedurizarea apei prin metoda termochimică, schema tehnologică şi principiul de calcul.  
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