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S3: PROTECȚIA MEDIULUI, filiera tehnologică 
 

 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

A. Protecția mediului – filiera tehnologică 
Modul 1. Ecologie 

generală 
Noțiuni generale de 
ecologie: Ecosistemul, 
Trasaturi ecologice ale 
ecosistemului, Sistemele 
biologice și mediul lor, 
Organizarea 
ecosistemelor, Evoluția 
ecosistemelor, Biotopul, 
Biocenoza, Nișa ecologică, 
Populațiile, Funcțiile 
ecosistemului, Structura 
spațială și dinamica 
ecosistemului, 
Succesiunea ecologica  
Tipuri de ecosisteme 
terestre: silvice, de pajiște, 
deșertice; Tipuri de 
ecosisteme acvatice: 
lotice, lacustre, palustre, 
marine, oceanice. 
Modul 2. Metode practice 

de investigare a 
ecosistemului 

Sistem ecologic: alcatuirea 
biotopului, limite de 
toleranță, factori limitanți, 
nivel trofic, piramida 
trofică, lanțuri trofice, 
rețeaua trofică;  
Determinarea temperaturii 
apei, aerului și solului; 

Modulul 1: Poluarea și 
protecția mediului 

Degradarea mediului 
înconjurător: 
supraexploatarea 
resurselor biologice, 
defrișarea pădurilor, 
introducerea de noi specii 
în ecosistem, poluarea. 
Fenomenul de poluarea a 
apelor naturale: surse de 
poluare a apelor naturale; 
agenți poluanți ai apelor 
naturale; modul de 
dispersie a poluanților 
apelor; impactul poluării 
apelor asupra mediului  
Fenomenul de poluare  a 
solului: surse de poluare a 
solului, agenți poluanți ai 
solului, modul de dispersie 
a poluanților solului, 
impactul poluării solului 
asupra mediului; 
Fenomenul de poluare a 
aerului: compoziția 
naturală a aerului, surse 
de poluare a aerului, 
agenți poluanți ai aerului, 
modul de dispersie a 
poluanților aerului, 
impactul poluării aerului 
asupra mediului. 

Modulul 2: 
Managementul  calităţii 
în domeniul protecţiei 

mediului 
Analiză de procese şi faze de 
proces pentru îmbunătăţirea 
calităţii acestora: descrierea 
etapelor din cadrul unui 
proces de asigurare a calității,   
asocierea indicatorilor de 
calitate corespunzătoare 
etapelor  descrise,  
aplicarea unui model de 
calitate la un proces definit,  
evaluarea aplicării modelului 
de calitate. 

Modulul 7. Conservarea 
biodiversităţii 

Monitorizarea 
biodiversităţii locale şi 
zonale: Studierea 
conceptului de 
biodiversitate, 
Compararea tipurilor de 
biodiversitate şi a 
caracteristicilor acestora, 
Aplicarea metodelor de 
studiu a biodiversităţii, 
Utilizarea 
determinatoarelor şi 
truselor de teren, 
Executarea releveelor, 
Prelucrarea datelor 

Modulul 7. 
Supravegherea şi 

controlul calităţii apei 
potabile 

Interpretarea schemelor 
de alimentări cu apă: 
Identificarea modalităţilor 
de captare a apelor in 
funcţie de sursa de apă,  
Identificarea modalităţilor 
de stocare a apei, 
Compararea diferitelor 
tipuri de reţele de 
distribuţie  
Urmărirea  procesului 
tehnologic de 
îmbunătăţire a calităţii 
apei: Caracterizarea 
indicatorilor de calitate a 
apei potabile, 
Interpretarea  schemelor 
tehnologice  de tratare a 
apelor, Identificarea  
procedeelor şi instalaţiilor 
de tratare a apei  

Modulul 8.  
Supravegherea calităţii 

apelor uzate 
Supravegherea reţelei de 
canalizare a apelor uzate: 
Interpretarea unei 
scheme de canalizare, 
Supravegherea calităţii 



Determinarea umidității 
aerului și solului. 
 
 

obţinute, în laborator 
Analizarea factorilor care 
conduc la modificarea 
biodiversităţii: 
Evidenţierea factorilor 
care produc modificări ale 
biodiversităţii, 
Compararea influenţei 
diverşilor factori asupra 
gradientului de 
biodiversitate al diverselor 
zone, Analizarea unor 
rezultate obţinute pe 
teren,  Executarea de 
reprezentări grafice 
 
 

apelor uzate introduse în 
reţeaua de canalizare, 
Determinarea debitului 
apelor uzate şi meteorice, 
Supravegherea modului 
de exploatare şi 
întreţinere a reţelelor de 
canalizare. 
Urmărirea indicatorilor 
fizico-chimici de calitate a 
apelor uzate pe parcursul   
procesului tehnologic:  
Recoltarea probelor de 
apă de pe parcursul 
procesului tehnologic, 
Conservarea, marcarea şi 
înregistrarea probelor, 
Analiza chimică a apelor 
uzate.  
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B. Chimie 

Combinaţii chimice, 
reacţii chimice, 
probleme 
Structura atomului 
Configuraţie electronică 
Corelaţii între structura 
învelişului electronic, 
poziţia în tabelul 
periodic şi proprietăţile 

Structura compuşilor 
organici. Determinarea 
formulei moleculare şi 
structurale. Clasificarea 
compuşilor organici. 
Tipuri de catene. 
Alcani: definire, serie 
omoloagă, 
nomenclatură, 

Stoechiometria 
reactiilor chimice 
organice. 
Randamentul reacţiilor 
chimice organice. 
Probleme 
Izomeria optică: carbon 
asimetric, enantiomeri, 
amestec racemic. 

Clasificarea sistemelor 
chimice studiate după 
diverse criterii. 
Efecte termice ale 
reacţiilor chimice. 
Măsurarea efectelor 
termice ale reacţiilor 
chimice (entalpie de 
reactie. căldură de 



elementelor. Variaţia 
proprietăţilor periodice 
ale elementelor, în 
grupele principale şi în 
perioadele 1, 2, 3, 4 (ra, 
ri, Ei.,caracter metalic, 
caracter nemetalic, 
electronegativitatea). 

structură, izomerie, 
metode de obținere, 
proprietăți fizice și 
chimice. Aplicații 
practice ale alcanilor 
Combustibili: metanul, 
fracţiuni petroliere, 
cărbunii. 
Alchene: Definiție. Serie 
omoloagă, denumire. 
Structura alchenelor. 
Izomerie. Metode de 
obținere. Proprietăți 
fizice. Proprietăți 
chimice. Importanța 
fizica a alchenelor. 

Compuşi halogenati - 
definiţie, denumire, 
clasificare, reacții de 
alchilare, 
dehidrohalogenare, 
hidroliză. 

combustie - arderea 
hidrocarburilor. 
căldură de neutralizare 
acid tare – bază 
tare, căldură de 
dizolvare) 
Legea lui Hess. 
Aplicaţii 

Bibliografie: Conform programelor de chimie în vigoare 
 

 
Important: Noţiunile acumulate în clasele anterioare (de exemplu IX, X, XI pentru clasa a XII-a; IX, X, 

pentru clasa a XI-a, etc.) fac parte din bagajul de cunoştinţe cu care elevii trebuie să se prezinte la 

Concursul „Acad. Cristofor Simionescu”. La acestea se adaugă capitolele parcurse de fiecare clasă, de 

la începerea anului şcolar în curs până la data concursului, conform programei afişate mai sus. 
 

 

 

 

 


