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Tematica subiectelor de concurs pentru clasa a XII-a 

 
 

1. Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale 

1.1. Poluarea apelor de suprafață și subterane (cauze, surse de poluare, zone de protecție 

sanitare). 

1.2. Determinarea indicatorilor fizico-chimici ai apelor naturale  (pH, conductivitate, turbiditate, 

suspensii totale, reziduu fix, alcalinitate, aciditate, oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Mn, duritate, 

cloruri, azotați). 

 

2. Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile și a apelor uzate 

2.1. Scheme de alimentare cu apă. Noțiuni generale 

2.2. Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei potabile (proprietăţi organoleptice, fizice, 

chimice, bacteriologice) și ai apelor uzate 

2.3. Poluarea apei (definiție, surse de poluare, tipuri de poluanți) 

2.4. Fenomenul de autoepurare (definiție și factori care influențează fenomenul); 

 

3. Clasificarea sistemelor chimice și caracterizarea termodinamică a reacțiilor chimice 

(Entalpie de reacţie, Căldură de neutralizare (acid tare – bază tare), Legea Hess) 

3.1 Reacţii de oxido-reducere 

3.2 Reacţii acido-bazice 

3.3 Reacţii de precipitare 

3.4 Reacţii de complexare 

3.5 Reacţii exoterme. Reacţii endoterme 

3.6 Reacţii lente. Reacţii rapide 

 

4. Solutii - exprimarea concentrațiilor soluțiilor (Concentrația procentuală, molară și normală a 

soluțiilor) 
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