
ÎNTREBĂRI LICENȚĂ – SPECIALIZAREA ȘTIINȚA MEDIULUI 

 

1. Procesul prin care depozitele de meteorizaţie sunt deplasate din locul lor de formare 

se numeşte: 

 

2. Alunecările de teren rotaţionale se produc atunci când planul de alunecare este: 

 

3. Râpa de alunecare se află la: 

 

4. Procesul de compactizare a rocilor necimentate datorită propriei greutăţi se numeşte: 

 

5. Solifluxiunea este un proces gravitaţional specific regiunilor: 

 

6. Sufoziunea este un proces gravitaţional: 

 

7. Albiile majore sunt formate din: 

 

8. Terasele fluviale sunt: 

 

9. Terasele în rocă sunt: 

 

10. Terasele îmbucate şi rezemate sunt: 

 

11. Terasele eustatice sunt datorate: 

 

12. Albia majoră se mai numeste şi: 

 

13. Lunca mediană se află situată: 

 

14. Care dintre următoarele metode cartografice se folosește pentru reprezentarea 

fenomenelor ce ocupă întreaga suprafață a teritoriului reprezentat?: 

 

15. Prin ce se caracterizează metoda punctelor în cartografie?: 

 

16. Dimensiunea semnelor convenționale pe hartă poate fi: 

 

17. Ce metodă de reprezentare cartografică folosește simboluri ”săgeți”?: 

 

18. Cum trebuie să fie intervalele dintre valorile izoliniilor pentru o cât mai bună 

precizie?: 

 

19. Care este cea mai potrivită combinaţie pentru reprezentarea numărului populaţiei şi a 

structurii pe sexe şi vârstă din judeţele României?: 

 

20. Cronograma este: 

 

21. Cea mai potrivită metodă cartografică pentru reprezentarea răspândirii ursului brun în 

Carpaţi este cea a: 

 

22. Izohietele sunt linii cu aceeaşi: 



 

23. Încălzirea climei determină: 

 

24. Zonele de coastă reprezintă areale vunerabile la schimbările climatice globale în ceea 

ce priveşte repartiţia populaţiei lumii. Din acest punct de vedere, Organizaţia 

Naţiunilor Unite estimează că la mai puţin de 60 km de ţărm trăiesc: 

 

25. Studiile ştiinţifice au evidenţiat o creştere a nivelului apelor Mării Negre în ultimii 

zeci de ani de cca: 

 

26. Alegeţi enunţul corect, bazăndu-vă pe clasificarea Uniunii Internaţionale pentru 

Conservarea Naturii (UICN): 

 

27. Completaţi spaţiile punctate din enunţul următor cu varianta corectă: Efectul de seră 

este o caracteristică … a Sistemului Terestru.: 

 

28. Cel mai important gaz cu efect de seră emis de activităţile umane este: 

 

29. Primele găuri în stratul de ozon au fost identificate: 

 

30. Modificarea circulaţiei termohaline din Atlanticul de Nord are implicaţii majore în: 

 

31. Specialiştii prevăd o reducere a suprafeţelor ocupate de păduri în întreaga lume până 

în anul 2050. Estimările spun că se vor reduce drastic: 

 

32. Ce este Sahelul?: 

 

33. Care ar fi temperatura atmosferei terestre fără efect de seră?: 

 

34. Primele „găuri în stratul de ozon” au fost identificate: 

 

35. În nordul Oceanului Atlantic, către Europa, curentul cald de suprafaţă se numeşte: 

 

36. În timpul fenomenului El Nino, temperatura apelor oceanice: 

 

37. Cea mai mare problemă ecologică ale Sahelului este: 

 

38. Una dintre consecinţele furtunilor de praf din trecutul apropiat al Terrei este prezenţa 

unei cuverturi de sedimente cunoscută sub denumirea de: 

 

39. Cel mai mare „furnizor” de praf pentru atmosfera terestră este: 

 

40. Cea mai des întâlnită distribuție a organismelor în natură este:  

 

41. Teritoriul unui organism reprezintă: 

 

42. Poliginia reprezintă o forma a poligamiei în care: 

 

43. Indicele sexual reprezintă:  

 



44. (Ecologie) Piramidele de vârstă sunt reprezentarea grafică pentru: 

 

45. Plantele generative sunt: 

 

46. (Ecologie) Clasele de vârstă cuprind: 

 

47. Ce este biostazia? 

 

48. Care sunt subtipurile geosistemelor în biostazie? 

 

49. Ce este rhexistazia? 

 

50. Prin ce se caracterizează geosistemele în parastazie? 

 

51. Cum se formează ozonul? 

 

52. Ce efect are asupra copiilor intoxicarea cu plumb? 

 

53. Din ce sunt reprezentați aerosolii? 

 

54. În ce condiții se formează smogul londonez? 

 

55. Unde se înregistrează cea mai mare pondere a ploilor acide? 

 

56. Care sunt principalele cauze ale poluării sonore? 

 

57. Ce sunt ultrasunetele? 

 

58. Care este impactul poluării sonore asupra organismului uman? 

 

59. Care este principala sursă a poluării sonore în țările Uniunii Europene? 

 

60. Care sunt cele mai importante măsuri de ameliorare a poluării sonore? 

 

61. Care sunt atributele calităţii solului? 

 

62. Care sunt cele mai importante activităţi cu rol în eroziunea solului? 

 

63. Care sunt indicatorii deşertificării? 

 

64. Prin ce sunt reprezentate sursele punctiforme de poluare a solurilor? 

 

65. Care sunt arealele din România cele mai afectate de poluarea solurilor cu metale 

grele? 

 

66. Tunica internă a globului ocular este reprezentată de: 

 

67. Anexele de mișcare ale globului ocular sunt reprezentate de: 

 

68. Segmentul central al analizatorului vizual este localizat în: 



 

69. Nervul optic este format din: 

 

70. În mărirea sau micșorarea diametrului pupilar intervin: 

 

 


