
 
 

Nivelul mai crescut al inundaţiilor şi al secetei este 
generat de     

A. Furtunile de nisip 

B. Precipitaţii mai scăzute 

C. Precipitaţii mai abundente 

D. Niciuna din cele de mai sus 

 

Managementul atent al suprafeţelor de captare a 
apei are drept consecinţe  

A. O mai mare deșertificare 

B. O mai mare despădurire 

C. O risipă mai mică de apă 

D. O risipă mai mare de apă  

 

Purificarea şi înlăturarea bacteriilor, a materialelor 
solide şi a altor impurităţi din apele folosite sunt 
clasificate drept  

A. distilare 

B. însămânţarea norilor 

C. revalorificare  

D. filtrare membrană 

 

 

Procentul din suprafaţa Pământului, care este 
acoperită de mări şi oceane este de  

A. 10% 

B. 40% 

C. 70% 

D. 97% 

 

 

Ce procent din apa dulce de pe Pământ este 
conţinută de gheţari.  

A. 5% 

B. 10% 

C. 100% 

D. 68.7% 

 

 

Procentul suprafeţei Pământului care este acoperită 
de ape sărate este de  

A. 70% 

B. 85% 

C. 97% 

D. 60% 

 

 

Metodele utilizate pentru desalinizare sunt  

A. Filtrarea membranei 

B. Distilarea  

C. Însămânţarea norilor 

D. Atât a, cât şi b 

 

Factorii care afectează alimentarea cu apă includ  

A. Schimbările climatice 

B. Poluarea 

C. Populaţia 

D. Toate cele de mai sus 

 

Cantitatea  de sediment din apă a crescut datorită   

A. Poluării aerului 

B. Poluării apei 

C. Supradezvoltării 

D. Pierderii pădurilor 

 

Soluţia: C 
Soluţia: C Soluţia: C 

Soluţia: C Soluţia: D Soluţia: C 

Soluţia: D 
Soluţia: D Soluţia: D 



Metoda de desalinizare prin care moleculele de apă 
sunt forţate să treacă printr-o membrană semi-
permeabilă este denumită:  

A. Filtrarea membranei 

B. Distilarea  

C. Însămânţarea norilor 

D. Revalorificarea  

 

 

Metoda de desalinizare prin care apa marină este 
încălzită şi apoi este răcită este clasificată drept: 

A. Revalorificare 

B. Filtrarea membranei 

C. Distilarea 

D. Însămânţarea norilor 

 

 

 

Regiunile care primesc o cantitate scăzută de apă 
de ploaie sunt: 

A. Regiunile tropicale  

B. Regiunile caribiene  

C. Regiunile deşertice  

D. Regiunile braziliene  

 

 

Infiltrarea solului cu apă mai puțină este clasificată 
drept:  

A. Rata rapidă a poluanţilor  

B. Rata rapidă a scurgerilor  

C. Rata rapidă a bifurcării  

D. Rata rapidă a căderii ploilor  

 

Procesul prin care apa este eliberată în atmosferă 
de copaci este clasificat drept: 

A. despădurire 

B. deşertificare 

C. evapotranspiraţie 

D. împădurire 

 

Rezervele de apă dulce sunt reduse prin: 

A. poluarea aerului 

B. poluarea apei 

C. poluarea sonică 

D. atât a, cât şi b 

 

Apa reciclată care a trecut prin etapele iniţiale de 
purificare, poate fi utilizată pentru  

A. băut 

B. agricultură 

C. în scopuri industriale 

D. atât b, cât şi c 

 

Apa de ploaie contaminată este rezultatul 

A. umidităţii mai mari a solului 

B. sistemului de canalizare mai slab 

C. poluării aerului 

D. poluării sonice 

 

Modalitatea de înlăturare a sării din apa de mare 
este clasificată drept  

A. împădurire 

B. desalinizare 

C. deşertificare 

D. revalorificare 

 

Soluţia: A 
Soluţia: C 

Soluţia: C 

Soluţia: B Soluţia: C Soluţia: B 

Soluţia: B Soluţia: C Soluţia: B 



 

Ce este folosit în pre-tratarea apei pentru 

înlăturarea obiectelor mari?  

A. Bacterii 

B. Aer 

C. Ulei şi lubrifiant 

D. Sită 

 

 

Apa în formă solidă este cunoscută drept  

 

A. Apă minerală 

B. Cristal  

C. Gheaţă 

D. Gheaţă carbonică 

 

 

Cum se numeşte a doua prelucrare prin care trece 

apa?  

A. Dezinfecţie 

B. Pre-tratare 

C. Prelucrare secundară 

D. Prelucrare primară 

 

 

Sunt rezervoarele septice parte a alimentării cu apă 

publică?  

A. Da  

B. Nu 

C. Uneori 

D. Nu ştiu 

 

 

_________ este procesul de înlăturare a 

substanţelor chimice nedorite, a poluanților 

biologici, corpurilor solide suspendate şi a gazelor 

din apă.  

A. Pre-tratare 

B. Purificarea 

C. Revalorificarea 

D. Fierberea 

 

 

Apa din locuinţe şi şcoli este denumită..... ?  

A. Industrială 

B. De uz casnic 

C. Scurgere 

D. Apă reziduală 

 

 

Ozonul, clorurile şi lumina ultravioletă sunt folosite 

în ce proces al tratării apelor? 

A. Prelucrarea secundară 

B. Apa de uz casnic 

C. Dezinfecţia 

D. Ape reziduale 

 

 

De ce este nevoie ca anumiţi oameni să utilizeze 

rezervoare septice?  

A. Nu le place apa din oraşul lor. 

B. Ei sunt prea departe de reţeaua de alimentare cu 

apă a oraşului  

C. Nu-şi pot permite conducte în casă  

D. Este prea târziu pentru ei să obţină apă din 

sistemul public  

 

 

Numiţi trei din cei patru paşi în tratarea apelor, în 

ordine cronologică.  

A. Pre-tratare, Prelucrare secundară, Dezinfecţie  

B. Prelucrarea primară, Pre-tratare, Dezinfecţie  

C. Pre-tratare, Prelucrare primară, Dezinfecţie  

D. Pre-tratare, Prelucrare primară, Prelucrare 

secundară 

 

Soluţia: D 
Soluţia: C 

Soluţia: C 

Soluţia: C 

Soluţia: B 
Soluţia: B Soluţia: B 

Soluţia: B Soluţia: D 



 

Odată ce apa este tratată, va curge prin conducte 

către onducte __________.  

A. Perforate 

B. Pompate 

C. Curate 

D. Aerate 

 

 

Apele reziduale sunt amestecate cu _____ pentru 

a grăbi procesul de prelucrare secundară, după ce 

apa a fost descompusă de bacterii.  

A. Apă 

B. Clorură/Ozon/Lumină UV  

C. Oxigen 

D. Bacterii 

 

Care sunt cele trei surse ale apelor reziduale?  

A. Industria, scurgerile, apele de uz casnic. 

B. Industria, ploile, apele de uz casnic. 

C. Scurgerile, apele de uz casnic, afacerile. 

D. Scurgerile, industria, afacerile  

 

 

O persoană medie din Europa utilizează 

aproximativ ___________de apă de uz casnic pe zi. 

 

Resursele globale de apă dulce  sunt ameninţate 

de_________.  

 

 

Oamenii politici trebuie să se gândească cum să 

ofere apă fără a ____________. 

 

___________ poate fi colectată în punctul în care 

apa iese natural la suprafaţa Pământului sau dintr-

o sondă care este conectată la o sursă subterană. 

 
 
 
 

____________ se referă la procesul care elimină 

substanţele chimice şi agenţii patogeni.  

 

În afară de încurajarea publicului să conserve apa, 

municipalităţile trebuie să acorde atenţie 

__________.  

 

Soluţia: A 
Soluţia: C Soluţia: B 

Soluţia: 200 litri Soluţia: cererea în creştere 
Soluţia: degrada ecosistemul natural care oferă apa 

Soluţia: Apa de izvor Soluţia: Purificarea apei 
Soluţia: Pierderilor care apar în sistemul de distribuţie 

(Scurgeri) 



Scurgerile de apă şi reţeaua de conducte duc la 

_____________.  

 

 

 

Cauza  primară a poluării apei este constituită de 

___________.  

 

 

Menţionaţi câteva surse de poluare a apelor 

subterane:  

1. Produse agricole 
2. Rezervoare de stocare subterane  
3. Gropile de gunoi  
4. Rezervoarele septice 

Devierea apei este ___________.  

 

Sărurile prezente în apele naturale devin 
concentrate când _________.  

 

 

Poluarea termală are loc când __________.  

 

 

 
Adevărat sau Fals – Mineritul este o sursă 
specială de poluare industrială a apelor.  

 
Adevărat sau Fals – 85% din apa de pe Staţia 
Spaţială Internaţională este reciclată. 

Adevărat sau Fals – Apa reziduală din spălatul 
vaselor şi al hainelor conţine substanţe organice, 
alături de săpun sau detergent.  

 

Soluţia: Pierderi semnificative de apă Soluţia: Activităţile agricole. Soluţia: 1, 2, 3, 4. 

Soluţia: Procesul de transfer al apei dintr-o zonă în alta 

Soluţia: Uzinele extrag apa din pământ. 

Soluţia: Industria extrage apa dintr-o sursă, o utilizează 
în scopul răcirii şi returnează apă încălzită către sursa 
originală. 

Soluţia: ADEVĂRAT 
Soluţia: ADEVĂRAT 

Soluţia: ADEVĂRAT 



Dați un pont pentru managementul apelor: 
???????????????? 

                  Soliție: 

 Când amenajaţi curtea dumneavoastră, alegeţi plante care 
necesită puţină apă.  

 Udaţi gazonul numai când este nevoie (dacă musteşte de apă 
când călcați nu îl udați, dacă rămâne uscat udaţi-l) 

 Când vă spălaţi pe mâini, folosiţi o chiuvetă umplută cu apă, 
nu lăsaţi robinetul să curgă în continuu. 

 Colectaţi apă curată de la robinetele din bucătărie și utilizaţi-o 
pentru plantele din casă sau grădină.  

 Ţineţi un recipient în grădina dumneavoastră pentru a colecta 
apa de ploaie pentru utilizarea pentru plante.  

Cât din suprafaţa Pământului este apă?  

A. 75% 
B. 70% 
C. 65% 

 
  
 
                                                                 Soliție: B 
 

 

Care este procentul de apă sărată pe Pământ?  

A. 97.5% 
B. 65% 
C. 40% 

 
 
                                                         Soliție: A 

Care este procentul de apă dulce pe Pământ?  

A. 2.5% 
B. 35% 
C. 60% 

 
 
 
 
                                                      Soliție: A 

Cu 100 ani înainte, Pământul avea ...  

A. mult mai multă apă decât astăzi  
B. mult mai pațină apă decât astăzi  
C. aproape aceeaşi cantitate de apă ca astăzi  

 
 
 
 
                                                          Soliție: C 

Cât din corpul uman este apă? 

A. 45% 
B. 60% 
C. 75% 

                                                         
 
 
 
                                                         Soliție: C 

Molecula de apă conţine ...   

A. 2 atomi de oxigen  
B. 2 atomi de oxigen şi unul de hidrogen 
C. 2 atomi de hidrogen şi unul de oxigen 

 
 
 
 
 
                                                                 Soliție: C 

 

Adevărat sau Fals – Apa dulce este prezentă în 
oceane . 

 
 
 
 
 
 

                                             Soluție: Adevărat 

Ciclul hidrologic al apei în natură include:  

A. evaporarea, condensarea, retenţia şi alunecarea pe 
suprafeţe 
B. evaporarea, condensarea, retenţia şi fierberea  
C. evaporarea, re-tensiunea, retenţia şi fierberea 

 
 
                                                       Soliție: A 



Vâscozitatea apei:  

A. Depinde de amestecul cu uleiul  
B. Scade când temperatura creşte (dacă apa va fi mai 
puţin mobilă la temperaturi mai ridicate) 
C. Creşte când temperatura creşte (dacă apa va fi mai 
mobilă la temperaturi mai ridicate) 

 
 

 

                                                        Soliție: B 

 
 
Dacă toţi gheţarii s-ar topi astăzi, nivelul mărilor ar 
creşte cu aproximativ:  

A. 20 metri 
B. 40 metri 
C. 70 metri 

 

 

                                                       Soliție: C 

 

În comparație cu cea a unor molecule similare, 
temperatura de fierbere a apei este în medie mult mai  

A. ridicată 
B. scăzută 
 

 
 
                                                         Soliție: A 

Adevărat sau Fals – Apa este un solvent excelent 
 
 
 
 
 
 

                                                      Soluție: Adevărat 

Anumite insecte pot merge pe apă datorită:  

A. Vitezei cu care merg  
B. Tensiunii mari a suprafeţei apei  
C. Modificărilor genetice  

 
 
 
                                                         Soliție: B 

Adevărat sau Fals – Fulgii de zăpadă sunt o 
particulă de apă în stare gazoasă. 
 
 
 
 

                                                              Soluția: Fals 

Adevărat sau Fals – Termenii ceaţă, pâclă 
şi negură pot fi sinonimi. 
 
 
 
 

                                             Soluție: Adevărat 
 

Adevărat sau Fals Negura este un nor. 
 
 
 
 
 

                                             Soluție: Adevărat 
 

 

Adevărat sau Fals – Antarctica este un 
deşert. 
 
 
 
 

                                             Soluție: Adevărat 
 
 

 



Adevărat sau Fals – Apa este un aliment. 

 

 

 

                                             Soluția: Adevărat 

Adevărat sau Fals – Apa minerală este mai bună 
decât apa de la robinet. 

 
 
 
 
 
 
                                                    Soluția: Fals 

Care este limita permisă de legislaţia europeană 
privind plumbul din apa minerală îmbuteliată?  

A. 0.010 mg / l 
B. 0.005 mg / l 
C. 0.001 mg / l 

 
 
 

                                                    Soluția: A 

Cât de multă apă conţine un pepene?  

A. 85% 
B. 90% 
C. 95% 

 
 
 
 
 
                                                        Soluția: C 

Adevărat sau Fals – Beţi multă apă pentru 
curăţarea rinichilor. 

 
 
 
 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Cât de multă apă poate fi găsită în natură care este 
sigură pentru băut?  

A. 95% 
B. 50% 
C. 1% 
 
 
 

                                                    Soluția: C 

Cea mai mare parte a apei de pe Pământ nu poate fi 
băută pentru că...  

A. este sărată sau sub formă de gheaţă 
B. miroase 
C. este poluată 

 
 
 
 

                                                        Soluția: A 
 

Cât de multă apă trebuie să beţi zilnic pentru a vă 
simţi bine?  

A. 1-2 pahare 
B. 6-7 pahare 
C. 10 pahare 
 
 
 
 

                                                        Soluția: B 
 

 

Cât aţi putea trăi fără apă?  

A. o zi 
B. o săptămână 
C. o lună 

 
 
 
 

                                                        Soluția: B 
 

 



Apa pe care o beţi este denumită ...  

A. Potabilă 
B. Bună de băut 
C. Apă de ploaie  

 
 
 
 
 
 

                                                        Soluția: A 

Adevărat sau Fals – Apa este un micronutrient 
neenergetic. 

 
 
 
 
 
 
                                                    Soluția: Fals 

Adevărat sau Fals – Apa din corpul nostru 
poate fi atât intracelulară, cât şi extracelulară. 

 

 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Adevărat sau Fals – Cele trei funcţii principale ale 
apei din corpul nostru sunt bio-reglarea, 
transportul şi termoreglarea.   

 
 
 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Câţi oameni din lume nu au acces la surse de apă 
curată?  

A. 1 din 6 
B. 1 din 60 
C. 1 din 600 
 
 
 
 
                                                        Soluția: A 

 

Cât de multă apă este folosită pentru crearea unei 
cutii de Coca-Cola?  

A. 2 litri 
B. 20 litri 
C. 200 litri 
 
 
 
                                                        Soluția: C 

 

Cât de multă apă irosim în medie de fiecare dată 
când ne spălăm pe dinţi?  

A. 3 litri 
B. 7.5 litri 
C. 12 litri 

 
 
 

                                                        Soluția: B 
 
 
 

Câţi litri de apă  sunt îmbuteliaţi în sticle de plastic?  

A. 9 miliarde 
B. 89 miliarde 
C. 180 miliarde 

 
 

                                                        Soluția: B 
 

Când este Ziua Modială a Apei?  

A. 22 martie 
B. 22 iunie 
C. 22 octombrie 

 
 
 

                                                        Soluția: A 
 
 



Adevărat sau Fals – Este nevoie de mai multă apă 
pentru producerea cărnii decât pentru fructe sau 
legume.  

 
 
 
 

                                                           Soluția: Adevărat 
 

Adevărat sau Fals – Dacă ud plantele şi florile 
seara, ecomisesc apă. 

 
 

 
                                                       Soluția: Adevărat 

Amprenta de apă este calculată având în vedere 
cantitatea de apă necesară pentru:  

A. Umplerea amprentei în noroi a piciorului meu  
B. Producerea bunurilor şi serviciilor consumate de noi 
pe o durată de timp definită 
C. Producerea alimentelor consumate în decurs 
de un an 

 
 
                                                                 Soluția: B 

Adevărat sau Fals – Amprenta de apă are trei 
elemente: verde, albastru şi gri. 

 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Adevărat sau Fals – În prezent nu există nicio 
strategie europeană privind apa. 

 
 
 
                                             Soluția: Fals 

Ce este apa agresivă?  

A. Apa dulce şi acidă care poate coroda echipamentul şi 
conductele sanitare 
B. Apa care provine de la un torent puternic  
C. Un tsunami 

 
 
 
 
                                                                 Soluția: A 

Pentru ce este utilizată apa în floricultură?  

A. Pentru a oferi un grad de umiditate predeterminată 
în mediul înconjurător 
B. Pentru a iriga şi constitui un vehicul de transport 
pentru nutrienţi 
C. Ambele 

 
 
 
 
                                                                 Soluția: C 

Care este procentul de apă folosit în procesul de 
producţie?  

A. 10% uz civil - 70% uz agricol - 20% industrie 
B. 15% uz civil - 60% uz agricol - 25% industrie 
C. 20% uz civil - 50% uz agricol - 30% industrie 

 
 
 

                                                                                    
Soluția: A 

Adevărat sau Fals – Pentru a economisi apă şi pentru 
a nu polua, este mai bine să speli maşina acasă.  
 
 
 
 
 

                                             Soluția: Fals 



Adevărat sau Fals – Algele pot compromite 
calitatea de apă potabilă a apei. 

 
 
 
 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Sursele de apă dulce pot fi contaminate prin...  

A. Descompunerea materiei organice  
B. Deversările din sate şi oraşe  
C. Ambele 

 

 

                                                        Soluția: C 

Adevărat sau Fals - "Prelucrarea apelor" înseamnă 
toată apa care suferă modificări calitative, ca 
rezultat al utilizării lor în cicluri tehnologice. 

 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Adevărat sau Fals – Există ape albe, gri şi negre. 

 
 
 
 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Adevărat sau Fals – Poluarea apei este 
deteriorarea ecosistemelor al căror principal 
element este apa. 

 
 
 
 
                                             Soluția: Adevărat 

Agenţii disturbatori sunt:  

A. Substanţele prezente în apă, care nu sunt în mod 
normal dăunătoare sănătăţii, dar care pot altera gustul, 
mirosul şi culoarea  
B. Zgomotul puternic al valurilor  
C. Substanţele prezente în apă, care sunt în mod normal 
dăunătoare sănătăţii, dar care pot altera gustul, mirosul şi 
culoarea. 

 
 
                                                        Soluția: A 

   

 



În timpul lunilor de vară, ajustarea 
termostatului la o anumită temperatură poate 
economisi, în mod normal, 2-3% din costurile 
de răcire: 

Adevărat  sau    Fals 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Stingerea şi aprinderea luminilor utilizează mai multă 
energie decât lăsarea luminilor aprinse. 

Adevărat  sau    Fals 
 
 
 
                                            Soluția: Fals 

Utilizarea unui laptop în loc de un desktop poate 
economisi 80-90% din costurile electrice  

Adevărat  sau    Fals 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Imprimantele, scanerele, cuptoarele cu 
microunde, lumina, aerul condiţionat, 
aparatele de cafea continuă să consume 
energie chiar şi când sunt băgate în priză, 
dacă nu sunt oprite.  

Adevărat  sau    Fals 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Energia solară este utilizată în multe aplicaţii, 

inclusiv 

1. Electricitatea  

2. Evaporarea, 

3. Biomasa  

4. Încălzirea apei şi a clădirilor  

5. Transport 

 

 

 

                                            Soluția: 1, 2, 3, 4, 5 

 

Pentru a asigura arderea completă a combustibililor, 
raportul aer/gaz trebuie ajustat până când flacăra 
devine albastră şi neîntreruptă:  ADEVĂRAT  sau FALS 

 
 
 
 
 
                                            Soluția: Adevărat 

Ce înseamnă pregătirea locului de muncă pentru 

iarnă: 

a. Înlocuirea ferestrelor sparte  

b. Verificarea dacă uşile se închid în mod adecvat  

c. Verificarea instalaţiilor de căldură  

d. Pregătirea hainelor groase  

e. Verificarea acoperişului  

 

 

 

                                            Soluția: a, b, c, e 

 

Pentru evitarea poluării aerului este utilă instalarea 

unui filtru de aer:ADEVĂRAT sau FALS 

 

 

 

 

                                            Soluția: Adevărat 

 

Cum arată flacăra când arderea este incompletă? 

A. Albastră 

B. Portocalie 

c. Roşie 

 

 

                                            Soluția: B 

 



Poate evita în mod complet poluarea aerului dintr-

o cameră un filtru de aer? 

a. da 

b. nu 

 

 

 

 

                                            Soluția: b 

Cum puteţi verifica dacă arderea combustibilului 

fosil este completă? 

a. din forma flăcării 

b. din mirosul degajat 

c. din cantitatea de fum degajată 

d. din culoarea flăcării 

 

 

 

                                            Soluția: a, d 

Arderea combustibililor fosili cauzează scăderea 

nivelului de oxigen din atmosfera Pământului  

ADEVĂRAT   sau    FALS 

 

 

 

 

                                            Soluția: ADEVĂRAT 

Când/Unde trebuie ajustat termostatul 

echipamentului de răcire la o temperatură mai 

mare:   

a. în clădirile neocupate sau în zonele neocupate ale 

unei clădiri, 

b. la sfârşit de săptămână  

c. în timpul orelor nelucrătoare 

d. după cum simţiţi 

 

 

 

                                            Soluția: a, b, c 

Când/Unde trebuie ajustat termostatul echipamentului 

de răcire la o temperatură mai mică: 

a. în clădirile neocupate sau în zonele neocupate ale unei 

clădiri, 

b. la sfârşit de săptămână  

c. în timpul orelor nelucrătoare 

d. după cum simţiţi 

 

 

                                            Soluția: a, b, c 

În timpul lunilor de vară, ajustarea termostatului la o 

anumită temperatură poate economisi, în mod normal, 

2-3% din costurile de răcire: ADEVĂRAT sau FALS 

 

 

 

 

 

 

                                            Soluția: ADEVĂRAT 

Cum ştim dacă un mijloc de transport poluează? 

a. cantitatea de fum degajată 

b. mirosul fumului 

c. zgomotul motorului 

 d. culoarea fumului 

 

 

 

                                            Soluția: a, b, d 

Care din următoarele surse de poluare a aerului  sunt 

naturale: 

aa. solul;b. animalele; c. procesele de ardere pentru 

încălzirea clădirilor; d. procesele de ardere pentru 

generarea energiei electrice; e. mijloacele de transport 

f. plantele; g. erupţiile vulcanice; h. incendiile forestiere 

i. procesele industrial 

 

                                            Soluția: a, b, f, g, h 

Care din următoarele surse de poluare a aerului sunt 

surse artificiale: 

a. solul;b. animalele; c. procesele de ardere pentru 

încălzirea clădirilor; d. procesele de ardere pentru 

generarea energiei electrice; e. mijloacele de transport 

f. plantele; g. erupţiile vulcanice; h. incendiile forestiere 

i. procesele industrial 

 

                                            Soluția: c, d, e, i 



Mediul are abilitatea de a absorbi orice cantitate 

de poluanţi. 

 ADEVĂRAT  sau FALS 

 

 

 

 

 

                                            Soluția: FALS 

Reducerea poluării aerului cauzată de transportul 

rutier poate fi realizată prin: 

a. Utilizarea de maşini cu convertori catalitici, 

b. Utilizarea de maşini cu emisie de sulfuri 

scăzute sau de benzen-motorină, 

c. Utilizarea bicicletelor. 

 

 

 

                                            Soluția: a, b, c, 

Pentru a reduce umiditatea acasă la 

dumneavoastră, puteţi: 

a. utiliza un dezumificator 

b. utiliza sisteme de aerisire şi încălzire 

c. aerisi camerele în mod frecvent  

 

 

 

 

                                            Soluția: a, b, c 

Care din următoarele sunt surse de poluare a aerului 

în interior  

a. Aparatele casnice  

b. Detergenţii şi produsele de curăţare  

c. Odorizantele, lumânările și beţişoarele parfumate 

d. Vopseaua, lacurile şi alte materiale pentru vopsirea 

casei  

e. Fumul de ţigară 

f. Covoare, perne, lenjerie de pat, paturile şi pilotele noi 

g. Mucegaiul 

 

                                            Soluția: a, b, c, d, e, f 

Păstrarea unui nivel optim de umiditate între 40 şi 

60% este esenţială pentru prevenirea poluării 

aerului acasă: ADEVĂRAT   sau    FALS 

 

 

 

 

 

 

                                            Soluția: ADEVĂRAT 

Un dezumificator consumă cu 80% mai puţină 

energie decât ventilaţia şi sistemele de încălzire 

tradiţionale, eliminând apa din aer: ADEVĂRAT   

sau FALS 

 

 

 

 

 

                                            Soluția: ADEVĂRAT 

Un dezumificator consumă cu 80% mai puţină 

energie decât ventilaţia şi sistemele de încălzire 

tradiţionale, eliminând apa din aer: ADEVĂRAT   

sau FALS 

 

 

 

                                            Soluția: ADEVĂRAT 

În timpul verii, setaţi termostatul între 

78/25,5°C şi 80/ 26,6°C grade în timpul 

zilei/orelor de lucru:   Adevărat  sau  Fals?  

 

 

                                                         Soluția: Adevărat 

În timpul verii, setaţi termostatul peste 80/ 26,6°C 

grade în timpul orelor libere:   Adevărat  sau Fals? 

 

 

                                                         Soluția: Adevărat 



De la ce provine abrevierea AEM? 

a. Agenția Europeană de Etică  

b. Agenția Europeană de Mediu 

c. Agenția Europeană de Estetică  

d. Agenția Europeană de Divertisment  

 

 

Soluția: b 

Ce face Directiva Europeană pentru Calitatea 

Aerului Mediului 2008 (2008/50/EC)? 

a. Identifică poluanții cheie din aerul pe care îl 

respirăm în interior 

b. Stabilește limitele pentru poluanții cheie din aerul pe 

care îl respirăm în interior  

c. Recomandă măsuri de reducere a poluanților cheie 

din aerul pe care îl respirăm în interior  

d. Recomandă măsuri de control pentru poluanții cheie 
din aerul pe care îl respirăm în interior 

               
                                                                    Soluția: b 

Acordul de la Paris din cadrul Convenției Cadru a 

Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice 

(UNFCCC) se referă la reducerea emisiilor de gaze 

de seră. Când a fost semnat acest acord? 

a. 2013 

b. 2014 

c. 2015 

d. 2016 

 
 

                                                                    Soluția: c 

Contribuția UE la Acordul de la Paris este de a 

reduce emisiile cu cel puțin ____% până în 2030 

în comparație cu anul 1990. Completați spațiul 

liber.  

a. 30 

b. 40 

c. 50 

d. 60 

 
 

                                                         Soluția: b 

Protocolul de la Kyoto este un acord internațional 

legat de Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind 

Schimbările Climatice. Tratatul a fost negociat în 

1997 în orașul Kyoto, Japonia. Când a intrat tratatul 

în vigoare? 

a. 1998 

b. 2000 

c. 2005 

d. 2014 

 

                                                         Soluția: c 

Protocolul de la Kyoto este un acord obligatoriu 

prin care țările industrializate vor reduce emisiile 

lor colective de gaze de seră. Care este ținta de 

reducere pentru țările Uniunii Europene? 

a. 3% 

b. 5% 

c. 7% 

d. 9% 

 

                                                                    Soluția: c 

Când a fost implementat Protocolul de la 

Gothenburg? 

a. 1993 

b. 1995 

c. 1997 

d. 1999 

 

 

                                                         Soluția: d 

Care este obiectivul Protocolului de la 

Gothenburg? 

a. De a reduce acidificarea, eutroficarea și ozonul de 

la nivelul solului  

b. De a reduce salinizarea, eutroficarea și ozonul de la 

nivelul solului 

c. De a reduce alcalinizarea, eutroficarea și ozonul de 

la nivelul solului 

d. De a reduce neutralizarea, eutroficarea și ozonul de 

la nivelul solului 

                                                         Soluția: a 

Ce stabilește a 4-a Directivă privind Calitatea Aerului 

(2004/107/CE)? 

a. Stabilește țintele pentru nivelul gazelor toxice în aer 

liber 

b. Stabilește țintele pentru nivelul hidrocarburilor 

aromatice policiclice ale metalelor grele în aer liber  

c. Stabilește țintele pentru nivelul azbestului toxic în 

aer liber  

d. Stabilește țintele pentru nivelul pulberilor în 

suspensie în aer liber  

 

                                                         Soluția: b 



În 2015, OMS a estimat costurile poluării aerului 

în Europa în privința deceselor timpurii și a 

bolilor. Care este costul anual estimat? 

a. $0.6tn 

b. $1.6tn 

c. $2.6tn 

d. $3.6tn 

 

                                                         Soluția: b 

În 2009, Comisia Interguvernamentală pentru 

Schimbările Climatice a estimat că activitatea 

umană emite x miliarde tone de dioxid de carbon 

anual. Cât este x? 

a. 16 

b. 32 

c. 48 

d. 64 

 

                                                         Soluția: b 

De la ce provine GS? 

a. Gaze Fierbinți  

b. Gaze de Casă  

c. Gaze de Seră 

d. Gaze de Eșapament 

 
 

                                                         Soluția: c 

Unul din gazele de seră este HFC. De la ce 

provine abrevierea? 

a. Hidrofluorcobalt 

b. Hidrofluorcarbon 

c. Hidrofluorcalciu 

d. Hidrofluorcesiu 

 
 
 

                                                    Soluția: b 

Care din următoarele boli NU este cauzată în mod 

principal de poluarea aerului? 

a. Astmul 

b. Bronșita cronică 

c. Emfizemul 

d. Boli de inimă 

 
 
 

                                                                    Soluția: d 

Care din următorii indici sunt utilizați de agențiile 

guvernamentale pentru a comunica către public 

nivelul de poluare a aerului? 

a. Indicele de poluare a aerului 

b. Indicele de calitate a aerului 

c. Indicele aerului curat 

d. Indicele aerului poluat 

 
 

                                                              Soluția: b 

Care din următoarele NU este o cauză a poluării 

aerului  

a. Focul deschis 

b. Arderea combustibililor fosili  

c. Emisiile motoarelor autovehiculelor  

d. Generarea de energie de turbinele 

eoliene  

 
 
 

                                                         Soluția: d 

Care din următoarele NU este un poluant al 

aerului? 

a. Monoxidul de carbon  

b. Azotul 

c. Benzenul 

d. Dioxidul sulfuros  

 

 

                                                                  Soluția: b 

De la ce provine CO2e? 

a. Ecuația dioxidului de carbon  

b. Echivalentul dioxidului de carbon  

c. Emisia de dioxid de carbon  

d. Capitalul dioxidului de carbon 

 

 

                                                                  Soluția: b 



Ce înseamnă emisia din Sfera de aplicare 1? 

a. Emisii indirecte din generarea de energie 

cumpărată  

b. Emisii indirecte ca urmare a activităților unei 

companii, dar care apar din surse care nu 

sunt deținute sau controlate de companie  

c. Emisii directe din surse deținute sau 

controlate 

 

 

                                                                    Soluția : c 

Ce înseamnă emisia din Sfera de aplicare 2? 

a. Emisii indirecte din generarea de energie cumpărată  

b. Emisii indirecte ca urmare a activităților unei 

companii, dar care apar din surse care nu sunt 

deținute sau controlate de companie  
c. Emisii directe din surse deținute sau controlate 

 

 

 

                                                                    Soluția : a 

Ce înseamnă emisia din Sfera de aplicare 3? 

a. Emisii indirecte din generarea de energie cumpărată  

b. Emisii indirecte ca urmare a activităților unei 

companii, dar care apar din surse care nu sunt 

deținute sau controlate de companie  
c. Emisii directe din surse deținute sau controlate 

 

 

 

                                                                    Soluția : b 

Ce este FALS despre poluatorii organici 

persistenți (POP)? 

a. Compuși organici care sunt rezistenți la degradarea 

ambientală prin procese chimice, biologice sau 

fotolitice  

b. Pot fi transportați numai de vânt  

c. Pot afecta oamenii și viața sălbatică în regiuni 

geografice departe de sursă  

d. Compușii organici de origine antropogenică pot fi 

acumulați în lanțul alimentar 

 

 

                                                                    Soluția : b 

Care din următoarele: legislație/politică/regulament 

NU se referă la Calitatea Aerului? 

a. Actul de Protecție a Mediului  

b. Politica privind Poluarea Aerului  

c. Actul privind Aerul Curat  
d. Politica de Management a Aerului 

 

 

 

 

                                                                    Soluția : d 

Care din următorii poluanți ai aerului NU POT fi 

absorbiți de copaci? 

a. Ozonul 

b. Oxidul de azot  

c. Butadiena  
d. Amoniacul 

 

 

 

                                                                    Soluția : c 

Într-un raport al Telegraph (2009), copacii sunt 

responsabili pentru absorbirea a x% ale emisiilor 

schimbărilor climatice. Cât este x? 

a. 10 

b. 20 

c. 30 

d. 40 

 

                                                        Soluția : b 

Absorbția carbonului este un factor fundamental 

pentru echilibrul gazelor de seră din atmosferă. 

Care din următoarele nu absorb carbonul? 

a. Rocile 

b. Oceanul 

c. Râul 
d. Iarba 

 

 

                                                        Soluția : a 

Care din următoarele NU este o sursă de gaze de 

seră? 

a. Stocarea electricității 

b. Generarea electricității 

c. Transportul 

d. Agricultura 

 

                                                        Soluția : a 



Cum pot reduce copacii schimbarea climatică? 

Este prin unul din următoarele procese: 

a. Transpirația 

b. Respirația 

c. Fotosinteza 

d. Absorbția 

 
 
 
 

                                                        Soluția: c 

Care din următoarele NU este un factor care 

contribuie la poluarea aerului interior? 

a. Conductele de cupru 

b. Mucegaiul și polenul  

c. Fumul de tutun   
d. Detergenții 

 

 

 

                                                        Soluția: a 

Când sunt arși combustibilii, compuși chimici 

sunt produși și emiși în aer. Care din următorii 

poluanți NU este cauzat de arderea 

combustibililor? 

a. Benzenul 

b. Tetraflorura de carbon  

c. Oxidul de nitrogen  
d. Dioxidul de sulf 

 

                                                        Soluția: b 

Care din următoarele ESTE un tip de combustibil 

regenerabil? 

a. Benzina 

b. Motorina 

c. Etanolul  

d. Gaz petrolifer lichefiat 

 

 

                                                        Soluția: c 

Care din următoarele afirmații despre efectul 

gazelor de seră este FALSĂ? 

a. Gazele de seră captează căldura razelor de soare  

b. Scoarța Pământului este încălzită  

c. Există un flux de energie de la soare către 

atmosferă și Pământ  
d. Cauzează încălzirea globală 

 

                                                        Soluția: b 

Care din următoarele este factorul principal care 

contribuie la efectul gazelor de seră? 

a. Ozonul 

b. Metanul 

c. Dioxidul de carbon  
d. Vaporii de apă 

 

 

                                                        Soluția: d 

Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ 

despre amprenta de carbon? Unul din elementele 

de mai jos NU contribuie la eliberarea dioxidului 

de carbon în atmosferă:  

a. Recoltarea cu ajutorul mașinilor  

b. Ambalarea 

c. Reîmpădurirea  

d. Producția 

 

 

                                                        Soluția: c 

Ce înseamnă ”emisii neutre de carbon”? 

a. Neutralizarea carbonului capturat  

b. Reducerea producției de carbon la zero 

c. Transformarea în energie a carbonului 

captat  

d. Compensarea carbonului utilizat  

 

 

 

                                                        Soluția: b 

 

Care din următoarele NU este o tehnologie de 

captare a carbonului? 

a. Captarea pre-combustie 

b. Captarea post-combustie 

c. Pulverizarea termică și sablarea  
d. Oxicombustia 

 

 

                                                        Soluția: c 



Fluorura de sulfuril este un tip de gaz de seră 

care este utilizaat pentru a ucide termitele. Are o 

durată de viață de 40 de ani și captează de x ori 

mai multă căldură pe moleculă decât dioxidul de 

carbon.  

Cât este x? 

a. 1,200 

b. 2,400 

c. 4,800 

d. 6,000 

 
 

                                                         Soluția: c 

Triclorfluormetanul este un tip de agent frigorific. 

Captează de x ori mai multă căldură pe moleculă 

decât dioxidul de carbon. Cât este x? 

a. 2,300 

b. 4,600 

c. 6,900 

d. 9,200 

 

 

 

 

                                                         Soluția: b 

Hexafluorida de sulf este utilizată în industria 

electronică ca izolant și conform Comisiei 

Interguvernamentale pentru Schimbările 

Climatice, este unul din cele mai puternice gaze 

de seră. Captează de x ori mai multă căldură pe 

moleculă decât dioxidul de carbon. Cât este x? 

a. 11,100 

b. 22,200 

c. 33,300  
d. 44,400 

 

                                                         Soluția: b 

Hexafluoroetanul este utilizat pentru crearea 

semiconductorilor şi rămâne în atmosferă pentru 

10,000 de ani. Captează de x ori mai multă căldură 

pe moleculă decât dioxidul de carbon. Cât este x? 

a. 6,200 

b. 7,200 

c. 8,200 

d. 9,200 

 

 

 

                                                         Soluția: d 

 

Gazul metan este un gaz de seră foarte puternic și 

captează de x ori mai multă căldură pe moleculă 

decât dioxidul de carbon. Cât este x? 

a. 5 

b. 10 

c. 20 

d. 25 

 

 

                                                         Soluția: d 

 

Care din următoarele NU este un efect al încălzirii 

globale? 

a. Creșterea nivelului mărilor  

b. Creșterea numărului uraganelor  

c. Creșterea vitezei râurilor  

d. Creșterea fenomenelor de vreme 

extremă  

 
 

                                                         Soluția: c 

 

Când dioxidul de carbon este absorbit de oceane, 

va face dificilă supraviețuirea coralilor și a 

microorganismelor și va perturba lanțul de 

alimentare. Care este motivul pentru acest lucru?  

Oceanul a devenit: 

a. Mai neutru 

b. Mai alcalin  

c. Mai acid 

d. Mai saturat 

 

 

                                                         Soluția: c 

 

Ghețarii și stratul de gheață reprezintă 10% din 

suprafața Pământului și 75% din apa dulce a 

lumii. Dacă toată apa s-ar topi, nivelul mărilor ar 

crește cu x metri. Cât este x? 

a. 70 

b. 80 

c. 90 

d. 100 

 

 

                                                         Soluția: a 

 

Particulele în suspensie (PS) sunt unul din 

poluanții aerului care pot cauza decesul prematur 

și efectele dăunătoare asupra sistemului 

cardiovascular. Care din următoarele afirmații 

este FALSĂ despre PS? 

a. Este un amestec de particule solide și picături lichide 

în atmosferă  

b. Au diametrul mai mic de 10 micrometri ( m) și 

rămân în atmosferă  

c. Oxidarea dioxidului de sulf va genera pulberi de 

sulfați  
d. PS pot fi un iritant major al sistemului cranian uman 

                                                                      Soluția: d 



PM10 sunt particule de praf solide în atmosferă și 

sursa lor este reprezentată de operațiunile de 

sfărâmare și măcinare. Care este diametrul 

particulelor PM10? 

a. 0.5 – 2.4 micrometri 

b. 2.5 – 10.0 micrometri 

c. 10.1 – 15.5 micrometri 

d. 15.6 – 22.4 micrometri 

 
 

                                                         Soluția: b 

PM2.5 sunt particule fine în atmosferă și una din 

sursele lor este combustia. Care este diametrul unei 

particule PM2.5? 

a. < 0.5 micrometri 

b. < 1.5 micrometri 

c. < 2.5 micrometri  
d. < 3.5 micrometri 

 

                                                         Soluția: c 

În 1997, Agenția de Protecție a Mediului din SUA 

(EPA) a introdus standarde ale calității aerului 

pentru particulele în suspensie. Care din 

următoarele este noul standard anual pentru 

PM2.5? 

a. 0.5 g/m
3
 

b. 5.0 g/m
3
 

c. 10.0 g/m
3
 

d. 15.0 g/m
3
 

 
                                                         Soluția: d 

În 1997, Agenția de Protecție a Mediului din SUA 

(EPA) a introdus standarde ale calității aerului 

pentru particulele în suspensie. Care din 

următoarele este noul standard anual pentru 

PM10? 

a. 20 g/m
3
 

b. 50 g/m
3
 

c. 80 g/m
3
 

d. 110 g/m
3
 

 
 

                                                         Soluția: b 

Care din următoarele sunt particule ultrafine? 

a. PM0.1 

b. PM0.5 

c. PM0.9 

d. PM1.3 

 

 

 

 

 

                                                         Soluția: a 

Actul pentru Aer Curat a fost un Act al 

Parlamentului Marii Britanii care a fost adoptat ca 

urmare a Marelui Smog din Londra din 1952. Când 

a fost adoptat Actul pentru Aer Curat? 

a. 1953 

b. 1954 

c. 1955 

d. 1956 

 

 

                                                         Soluția: d 

 

2. COV contribuie la efectul de gaze de seră. Ce 

înseamnă COV? 

a. Compuși de Ozon Volatili  

b. Compuși Organici Volatili  

c. Compuși de Oxid Volatili  

d. Compuși de Osmiu Volatili 

 

 

 

                                                         Soluția: b 

Ce sunt emisiile fugitive? Ele NU sunt emisii de  

1. Gaze din echipament sub presiune datorate 

scurgerilor 

2. Gaze din boilerele casnice datorate scurgerilor  

3. Gaze din centralele nucleare datorate scurgerilor  

4. Gaze de la autovehicule datorate scurgerilor  

 

 

 

                                                         Soluția: 4 

Care din următoarele este unitatea corectă pentru 

măsurarea emisiilor de gaze de seră din 

generarea de electricitate.  

1. gCO2eq/kWh 

2. gNO2eq/kWh 

3. gSO2eq/kWh 

4. gH2Oeq/kWh 

 

                                                         Soluția: 1 



Ce măsoară amprenta de carbon? 

a. Particulele în suspensie totale emise în timpul 

duratei de viață a produselor  

b. Gazele de seră totale emise în timpul duratei de 

viață a produselor 

c. Dioxidul de carbon total absorbit pe durata de viață 

a produsului  

d. Oxidul de azot total absorbit pe durata de viață a 

produsului 

 

 

                                                                   Soluția: b 

 

Care din următoarele NU este o tehnologie de 

generare cu ”nivel scăzut de carbon”? 

a. Geotermală 

b. Hidro 

c. Nucleară 

d. Combustibili fosili 

 

 

 

 

                                                                   Soluția: d 

 

Bioenergia este un combustibil obținut din 

materia organică. Când este prelucrată, 

bioenergia NU va produce unul din elementele de 

mai jos  

a. Biomasă 

b. Biofilie 

c. Biogaz 

d. Biolichid 

 

 

 

                                                                   Soluția: b 

 

Carbonul negru este materia neagră de funingine 

emisă de motoarele pe gaz și motorină, de uzinele 

de energie pe bază de cărbune și din arderea 

combustibililor fosili. Unul din impactele de mai 

jos NU este un impact al carbonului negru asupra 

mediului  

a. Absoarbe energia solară și deteriorează 

ecosistemul  

b. Reduce productivitatea agricolă  

c. Cauzează ninsori mai intense  

d. Exacerbează încălzirea globală 

 

                                                                   Soluția: c 

 

Care din următoarele NU este un poluant al aerului 

reglementat? 

a. Monoxidul de carbon  

b. Formaldehida 

c. NOX 

d. Hidrocarburile  

 

 

 

 

 

 

                                                                   Soluția: b 

 

Care din următoarele NU este o strategie de 

transport local bună pentru a reduce poluarea 

aerului? 

a. Existența unui transport public adecvat și ieftin 

b. Oferirea de condiții sigure de ciclism și trotuare 

pentru pietoni  

c. Promovarea împărțirii mașinilor  
d. Producția unor mașini mai mari și mai puternice 

 

 

 

                                                                   Soluția: d 

 

Motoarele pe motorină sunt o sursă majoră de 

particule poluante și ele pot crea până de x ori 

mai multe particule decât motoarele pe benzină. 

Care este valoarea lui x? 

a. 100 

b. 200 

c. 300 

d. 400 

 

                                                                   Soluția: a 

 

Etanolul este un tip de combustibil regenerabil, 

care este cunoscut și ca alcool de cereale. Este 

un biocombustibil produs de ___________ sau la 

producerea de amidon din cereale. Completați 

spațiul gol cu una din următoarele: 

a. Descompunerea zahărului 

b. Fermentarea zahărului  

c. Combinarea zahărului  

d. Prelucrarea zahărului  

 

                                                                   Soluția: b 

 

Ce este FALS despre ozonul de la nivelul solului?  

a. Dăunează sănătății 

b. Afectează vegerația sensibilă și ecosistemele  

c. Este la fel ca ozonul stratosferic  

d. Reduce calitatea aerului 

 

 

 

 

                                                                   Soluția: c 

 



Cum se formează ozonul de la nivelul solului? 

Este reacția chimică dintre  

a. Apă și peroxizii de hidrogen  

b. Oxidul de azot și compușii organici volatili 

c. Dioxid de sulf și oxigen  

d. Oxid de azot și peroxizii de hidrogen 

 

 

 

 

                                                                     Soluția: b 

Planul de Implementare de Stat (SIP) este un plan 

pentru a controla poluarea aerului în cadrul 

statelor din SUA. Care din următoarele NU este un 

program al SIP 

a. Monitorizarea calității aerului  

b. Simulări ale calității aerului  

c. Stocul emisiilor 

d. Evaluarea riscului emisiilor  

 

 

 

                                                                     Soluția: d 

 

În Canada, un Indice de Sănătate a Calității 

Aerului alocă un număr de la 1 la 10+. Care este 

mesajul pentru sănătate pentru indicele 4-6? 

a. Evitarea activităților exterioare dificile 

b. Considerarea reducerii sau replanificarea activităților 

exterioare dificile 

c. Bucurați-vă ca de obicei de activitățile 

dumneavoastră exterioare  

d. Reduceți sau replanificați activitățile exterioare 

dificile 

 

                                                                     Soluția: b 

 

În SUA, Indicele Calității Aerului are valori între 0 

și 500. Care este mesajul pentru sănătate pentru 

indicele 151-200? 

a. Moderat 

b. Nesănătos 

c. Foarte nesănătos 

d. Periculos 

 
 

                                                          Soluția: 

b 

 

În UE, Indicele Calității Aerului are valori între 0 și 

300+. Care este mesajul pentru sănătate pentru 

indicele 201-300? 

a. Periculos 

b. Nesănătos 

c. Foarte nesănătos 

d. Moderat 

 

                                                          Soluția: c 

 

Care din următoarele este componenta cu 

absorbția cea mai ridicată a energiei de 

particulele în suspensie? 

a. Sulfatul 

b. Carbonul negru 

c. Nitrații 

d. Clorura de sodiu  

 

 

                                                          Soluția: 

b 

 

Carbonul negru din atmosferă poate absorbi de x 

ori mai multă energie decât dioxidul de carbon. 

Care este valoarea lui x? 

a. 0.5 milioane 

b. milioane 

c. 1.5 milioane 

d. Milioane 

 

 

                                                         Soluția: b 

SUA este responsabilă pentru x% din emisiile 

globale de carbon negru. Care este valoarea lui 

x? 

a. 6 

b. 8 

c. 10 

d. 12 

 

 

                                                         Soluția: b 

Scopul Planului de Acțiune pentru un Transport Global 

Verde este facilitarea colaborării între guverne, sectorul 

privat și societatea civilă pentru a crește eficiența circulației 

globale a bunurilor pentru reducerea semnificativă a 

impactului asupra climatului, sănătății, energiei și economiei. 

Care din următoarele NU este un obiectiv al Planului de 

Acțiune? 

a. Întărirea eforturilor existente de transport verde  

b. Dezvoltarea unor noi programme de transport verde  

c. Crearea de noi flote de transport verde  
d. Înglobarea unor măsuri pentru a controla emisiile de 

carbon negru 
                                                         Soluția: c 



Care din următoarele elemente NU POATE fi 

utilizat pentru a crea biocombustibil? 

a. Ulei de soia 

b. Grăsimi animale 

c. Ulei de gătit residual 

d. Ulei medical 

 

 

 

 

                                                                  Soluția: d 

B2, B5, și B20 sunt diferite tipuri de 

biocombustibili care sunt amestecate cu unul din 

următoarele elemente  

a. Combustibil motorină 

b. Etanol 

c. Gaz petrolifer lichefiat  
d. Petrol fără plumb 

 

 

                                                                  Soluția: a 

Ce înseamnă acronimul CNEM? 

a. Centrul Național pentru Echivalarea Evaluărilor  

b. Centrul Național pentru Evaluarea Egalității  

c. Centrul Național pentru Evaluarea Mediului  
d. Centrul Național pentru Evaluarea Entuziasmului 

 

 

 

                                                                  Soluția: c 

Conform Protocolului de la Gothenburg, Comisia 

Economică a Națiunilor Unite pentru Europa 

(UNECE) a agreat că până în anul 2010, 

concentraţia din aer a patru poluanți:  dioxidul 

sulfuros va fi redus la 63%, oxidul de azot, 41%, 

compușii organici volatili, 40% și amoniul, x%. 

Care este valoarea lui x? 

a. 17% 

b. 19% 

c. 21% 

d. 23% 

                                                       Soluția: a 

Ce este un combustibil bazat pe bitum? NU este  

a. Petrol brut de grad mediu  

b. Hidrocarbură complexă  

c. Extras din pământ  

d. Principala componentă a nisipurilor petrolifere  

 
 
 

                                                       Soluția: a 

Care din următoarele NU este un tip de pesticid? 

a. Algicide 

b. Moluscicide 

c. Zaharide  
d. Rodenticide 

 

 

 

                                                       Soluția: c 

Fungicidele sunt pesticide care omoară sau 

previn creșterea ciupercilor și a sporilor lor. Ele 

NU POT fi utilizate pentru a controla una din 

următoarele  

a. Mucegai din condens 

b. Mucegai 

c. Buruienile 

d. Rugina 

 

 

 

                                                       Soluția: c 

Una din următoarele activități agricole NU 

contribuie la poluarea aerului  

a. Utilizarea pesticidelor  

b. Utilizarea insecticidelor  

c. Utilizarea fertilizanților  

d. Utilizarea îngrăşămintelor natural 

 

 

 

 

                                                       Soluția: d 

Care din următoarele gaze de seră puternice sunt 

produse de reziduurile alimentare? 

a. Metanul 

b. Etanul 

c. Propanul 
d. Butanul 

 

 

 

                                                       Soluția: a 



Gazul din groapa de gunoi este un amestec de 

gaze diferite creat de acțiunea microorganismelor 

din cadrul groapei de gunoi. Care sunt gazele 

majoritare? Este dioxidul de carbon și  

a. COV 

b. Hidrocarburile 

c. Metanul 

d. Propanul 

 

 

 

                                                                    Soluția c 

 

Care din următoarele este principalul factor care 

contribuie la emisiile de metan în agricultură? 

a. Descompunerea recoltelor  

b. Descopunerea dejecțiilor animaliere 

c. Descompunerea chimică 

d. Descompunerea așternutului 

 

 

 

 

                                                                    Soluția b 

 

 

Care din următoarele emisii în atmosferă NU va 

reacționa cu apa, oxigenul și oxizii pentru a forma 

compuși acizi? 

a. Dioxidul de sulf 

b. Oxizii de azot 

c. Amoniacul 

d. Clorura de hydrogen 

 

 

                                                                    Soluția c 

 

 

Ploaia acidă este cauzată de poluarea atmoferică 

și determină deteriorarea mediului, în principal a 

pădurilor și lacurilor. Care din următoarele NU 

este un factor care contribuie la ploaia acidă? 

a. Gazele reziduale 

b. Arderea cărbunelui 

c. Reacțiile chimice din atmosferă  

d. Suprasaturarea atmosferei  

 

 

                                                                    Soluția d 

 

Care din următoarele NU este un efect al ploii 

acide? 

a. Slăbirea structurilor construite  

b. Slăbirea și împiedicarea creșterii arborilor  

c. Slăbirea pietrelor din granit  

d. Transformarea apei într-un mediu impropriu vieții 

marine 

 

 

                                                                    Soluția c 

 

Ciclul carbonului este o circulație a carbonului în 

diferite forme în natură. Care din următoarele NU 

contribuie la ciclul carbonului? 

a. Rocile 

b. Soarele 

c. Bacteriile 

d. Oceanul 

 

 

                                                                    Soluția a 

 

Care din următoarele bacterii NU contribuie la 

ciclul azotului? 

a. Denitrificarea procariotelor 

b. Nitrarea procariotelor  

c. Nitrificarea procariotelor 

d. Fixarea azotului procariotelor 

 

 

                                                                    Soluția b 

Care din următoarele acţiuni NU va ajuta la 

reducerea poluării aerului? 

a. Partajarea maşinilor sau utilizarea transportului 

public  

b. Utilizarea facilităţilor de video conferinţă  

c. Utilizarea lemnului pentru încălzire  

d. Îngrăşământul sau frunzele de compost şi deşeurile 

de şantier 

                                                                    Soluția c 

Care din următoarele NU va ajuta la reducerea 

ozonului de la sol în legătură cu poluarea aerului? 

a. Evitarea mersului excesiv al motorului automobilelor  

b. Alimentarea maşinii în jurul prânzului, când 

temperatura este mai ridicată  

c. Setarea aerului condiţionat la o temperatură nu mai 

joasă de 78 grade Fahrenheit 

d. Utilizarea echipamentelor pe motorină seara 

e.  

                                                                    Soluția b 



Care din următoarele NU va ajuta la reducerea 

particulelor în suspensie în aer? 

a. Reducerea numărului de excursii cu maşina  

b. Utilizarea echipamentului de grădinărit pe bază de 

gaz  

c. Creşterea utilizării căminelor sau a sobelor pe lemn  

d. Creşterea îngrăşămintelor din frunze şi gunoi 

 

 

                                                                      Soluția: c 

Dioxidul de azot este unul din cei mai comuni şi 

mai periculoşi poluanţi ai aerului. Care este 

culoarea gazului? 

a. Maro-roşcat 

b. Incolor 

c. Albastru-verzui 

d. Alb 

 

 

 

                                                                      Soluția: a 

 

Toate aparatele de uz casnic pot emite monoxid 

de carbon. Care din următoarele NU este o 

proprietate a gazului de monoxid de carbon? 

a. Este fără miros 

b. Este fără culoare 

c. Este fără gust 

d. Este mai dens decât oxigenul 

 

 

 

                                                                      Soluția: d 

 

 

Pe data de 28 noiembrie 2018, Comisia Europeană 

a prezentat viziunea sa strategică pe termen lung 

pentro o economie prosperă, modernă, 

competitivă şi _________ până în 2050. 

Completaţi spaţiul gol.  

a. Cu emisii de carbon scăzute 

b. Climatic-neutră 

c. Informatizată  

d. Inteligentă 

 

                                                                      Soluția: b 

 

Conform Comisiei Interguvernamentale privind 

Schimbările Climatice (IPCC), dacă nu sunt luate măsuri 

privind clima pe plan internaţional, temperatura medie 

globală poate creşte cu __?___ C curând după anul 

2060 şi poate continua să crească mai mult apoi. 

Completaţi spaţiul gol.  

a. 1.0 

b. 2.0 

c. 3.0 

d. 4.0 

 

                                                                      Soluția: b 

 

Care din următoarele NU va contribui la clădiri cu 

zero-emisii? 

a. Utilizarea energiei regenerabile  

b. Utilizarea unor reţele inteligente 

c. Compensarea emisiilor de dioxid de carbon  

d. Construite din materiale inteligente  

 

 

 

 

                                                                      Soluția: d 

 

Care din următoarele NU va ajuta la 

decarbonizarea alimentării cu energie a Europei? 

a. Utilizarea de energii regenerabile 

b. Producţia de energie de către consumatori  

c. Producţia de e-combustibili 

d. Captarea hidrogenului din aer  

 

 

                                                                      Soluția: d 

Care din următoarele NU va contribui la 

decarbonizarea transportului? 

a. Implementarea Directivei de Autovehicule Curate  

b. Încorporarea sistemelor autonome  

c. Producerea unor baterii mai eficiente şi durabile  

d. Dezvoltarea de tehnologii bazate pe hidrogen  

 
 

                                                                      Soluția: b 

Există cantităţi de poluanţi ai aerului denumiţi 

"toxine din aer." Cele mai multe toxine din aer 

sunt chimicale, inclusiv molecule care conţin  

a. Carbon şi azot 

b. Azot şi hidrogen 

c. Carbon şi hidrogen 

d. Azot şi oxigen 

 

 

                                                                      Soluția: c 



Care din următoarele tehnici NU este o tehnologie 

de control al particulelor în suspensie 

a. Colectoarele de cicloni  

b. Incineratoarele de materii periculoase 

c. Filtrele textile şi injectoarele  

d. Electrofiltrele 

 

 

                                                                    Soluția: c 

Ce tip de activităţi umane sunt responsabile pentru 

poluare:  

1. Emisiile de gaze din industrie,  

2. Emisiile de gaze de la automobile  

3. Emisiile casnice de gaze  

                                                                    

 

 

                                                 Soluția:1, 2, 3 

 

Pentru echipamentele şi sistemele de încălzire, 

ventilare şi aer condiţionat (HVAC), filtrele de aer 

trebuie schimbate sau curăţate, de preferat  

1. în fiecare lună 

2. În fiecare an 

3. Când este nevoie  

4. Conform programului de mentenanţă  

                                                  

 

                                              Soluția:1, 4 

 

În timpul iernii, în timpul zilei/orelor de lucru, 

termostatul biroului trebuie setat între:  

a. 65 -68 °F /18 - 20°C  

b. 60 - 65  °F/ 15 - 18 °C 

c. 68 - 86  °F/ 20 - 30 °C 

 

                                                         Soluția: a 

În timpul iernii, în timpul liber, termostatul 

biroului trebuie setat între: 

a. 65 -68 °F /18 - 20°C  

b. 60 - 65  °F/ 15 - 18 °C 

c. 68 - 86  °F/ 20 - 30 °C 

 

                                                         Soluția: b 

 

În timpul iernii, în timpul zilelor/orelor de lucru, 

termostatul biroului trebuie setat între 65 -68 °F /18 - 

20°C,  Adevărat      sau       Fals ? 

 
 

                                                         Soluția: Adevărat 

În timpul iernii, în timpul liber, termostatul 

biroului trebuie setat între 65 -68 °F /18 - 20°C , 

Adevărat     sau       Fals? 

 

 

 

                                                         Soluția: Fals 

În timpul verii, setaţi termostatul între 

78/25,5°C şi 80/ 26,6°C grade în timpul 

zilei/orelor de lucru:   Adevărat  sau  Fals?  

 

 

                                                         Soluția: Adevărat 

În timpul verii, setaţi termostatul peste 80/ 26,6°C 

grade în timpul orelor libere:   Adevărat  sau Fals? 

 

 

                                                         Soluția: Adevărat 

 
 



Putem defini drept deșeuri materialele eliminate, 

depozitate sau emise în mediul înconjurător în 

cantități sau într-o manieră care deteriorează 

mediul. 

A. FALS  

B. ADEVĂRAT 

 

                                             Soluţia:B 

Managementul deșeurilor cuprinde toate activitățile 

și acțiunile necesare pentru a gestiona deșeurile de 

la început până în faza de eliminare finală. 

A. FALS  

B. ADEVĂRAT 

 
 
 

                                                               Soluţia:B 

Care din următoarele activități NU fac parte din 

procesul de management al deșeurilor? 

A. Colectarea 

B. Transportul 

C. Prelucrarea 

D. Expunerea  

 
 
                                   Soluţia: D 

 

Deșeurile se regăsesc sub următoarea/următoarele 

forme:  

A. Numai solide 

B. Solide, lichide și gazoase  

C. Numai lichide și solide  

D. Numai solide și gazoase  

 

 

                                           Soluţia:B 

Managementul deșeurilor se referă la următoarele 

tipuri de deșeuri  

A. industriale 

B. industriale și casnice  

C. industriale, biologice și casnice  

D. biologice și casnice  

 

                                                          Soluţia:C 

În general, deșeurile pot fi o amenințare pentru 

sănătatea umană  

A. FALS 

B. ADEVĂRAT 

 

 

 

                                                                Soluţia:B 

Managementul deșeurilor este destinat reducerii 

efectelor adverse ale deșeurilor  

A. Numai asupra sănătății oamenilor. 

B. Numai asupra mediului. 

C. Asupra oamenilor și mediului.  

 

                                   Soluţia: C 

Ierarhia deșeurilor clasifică strategiile de 

management al deșeurilor conform proiectării lor  

A. FALS  

B. ADEVĂRAT 

 

 

                                                     Soluţia: A 

Care sunt componentele ierarhiei deșeurilor? 

A. Reducere și reciclare  

B. Reducere și reutilizare  

C. Reducere, reutilizare și reciclare  

D. Reducere, reutilizare, reciclare și eliminare  

      
                                                               Soluţia: D 



Anumite deșeuri constituie o amenințare pentru 

sănătatea umană  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 

 

                                                Soluţia: B 

Scopul ierarhiei deșeurilor este extragerea 

beneficiilor practice minime din produse și 

generarea unei cantități minime de deșeuri finale. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 

                                                         Soluţia: A 

Ciclul de viață începe cu: 

A.  design, apoi trece prin producție, distribuție, utilizarea 

primară, apoi trece prin etapele ierarhice ale eliminării, adică 

reducere, reutilizare și reciclare. 

B.  design, apoi trece prin producție, distribuție și reciclare.  

C. design, apoi trece prin producție, distribuție și utilizare primară.  

D. design, apoi trece prin producție, distribuție și utilizare primară 

și apoi prin procesul de eliminare.  

 

                                  Soluţia: A 

Eficiența resurselor este reducerea impactului 

asupra mediului din producția și consumul de 

bunuri  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 

                                                         Soluţia: B 

Principiul ”poluatorul plătește” înseamnă că 

municipalitatea plătește pentru impactul asupra 

mediului  

A. FALS 

B. ADEVĂRAT  

 

                                                Soluţia: A 

Care din următoarele metode nu este utilizată pentru 

eliminarea deșeurilor? 

A. Groapa de gunoi 

B. Incinerarea 

C. Cimitirul  

D. Compostarea  

 
                                                   Soluţia:C 

Incinerarea este metoda de eliminare prin care 

deșeurile solide organice sunt supuse combustiei, 

pentru a le converti în reziduuri și produse 

gazoase. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

                                                  Soluţia: B 

Procesul de incinerare reduce volumul deșeurilor 

solide cu … 

A. 60 - 75% 

B. 70 - 85% 

C. 80 - 95% 

D. 95% 

                                                      Soluţia: C 

Incinerarea convertește materialele deșeuri în… 

A. Căldură și gaz  

B. Căldură și aburi 

C. Căldură, gaz și aburi  

D. Căldură, gaz, aburi și cenușă 

              

                                   Soluţia: D 



Reciclarea este o practică de eliminare a resurselor 

care se referă la colectarea și refolosirea 

materialelor deșeri, așa cum sunt ambalajele goale 

pentru băuturi. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 

                                  Soluţia: A ( refolosire) 

Separarea deșeurilor în coșuri diferite este pasul 

anterior pentru  

A. Colectare 

B. Prelucrare 

C. Eliminare 

D. Reciclare 

 

                                                  Soluţia: A 

Recuperarea energiei din deșeuri este partea 

nepericuloasă din ierarhia managementului 

deșeurilor. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 

                                      Soluţia: B 

Recuperarea resurselor este o reorientare 

nesistematică a deșeurilor care sunt destinate 

eliminării, pentru o utilizare ulterioară specifică  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT 

 

                                    Soluţia: A 

Recuperarea resurselor este importantă numai 

pentru mediu, dar nu și din punct de vedere cost-

beneficii. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT 

 

Soluţia:A (Recuperarea resurselor nu este importantă 
numai pentru mediu, este și eficientă ca cost) 

Metodele de evitare a generării deșeurilor includ  

A. Refolosirea produselor la mâna a doua, 

B. Repararea lucrurilor stricate, în loc de cumpărarea 

unora noi,  

C. Înlăturarea resturilor de alimente/lichide din 

conserve și ambalaje, 

D. Toate sunt corecte 

                                     Soluţia: D 

Zero deșeuri este o filozofie care încurajează 

reproiectarea ciclurilor de viață a produselor, astfel 

încât toate produsele sunt refolosite. Scopul este 

ca gunoiul să fie trimis la groapa de gunoi, în 

incineratoare sau ocean.  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

                                                          Soluţia:A 

Principiul circuitului în natură (cradle-to-cradle) este 
un termen utilizat pentru descrierea unui model 
linear pentru materiale, care începe cu extragerea 
resurselor, trece prin producția produsului și 
sfârșește în ”mormânt”, unde produsul este eliminat 
la gropa de gunoi. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

                                           Soluţia:A 

Din leagăn-în-mormânt este un termen utilizat în 
analiza ciclului de viață pentru a descrie un material 
sau produs care este reciclat într-un nou produs la 
sfârșitul duratei de viață, astfel încât să nu rămână 
niciun deșeu.  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

                                                       Soluţia:A 



Orice coș de gunoi casnic este în funcție de tipul 

deșeurilor colectate și este identificat prin  

A. Un cuvânt 

B. Culoare 

C. Un număr 

D. O fotografie 

 

                                                         Soluţia: B 

Coșul de gunoi VERDE este utilizat pentru 

colectarea sticlelor, borcanelor și a geamurilor. 

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 
 

Soluţia:A (acest container nu este pentru sticlă) 

Coșul de gunoi GALBEN este utilizat pentru 

colectarea  

A. Ambalajelor din plastic 

B. Ambalajelor din hârtie 

C. Sticlelor 

D. Borcanelor 

                                                      Soluţia:A 

Coșul de gunoi GRI este utilizat pentru colectarea  

A. Tuturor tipurilor de deșeuri 

B. Numai a sticlelor 

C. Numai a plasticului 

D. Numai a hârtiei 

 

                                       Soluţia:A 

Coșul de gunoi ALBASTRU este utilizat pentru 

colectarea  

A. Hârtiilor și cartonului 

B. Hârtiei, cartonului și sticlelor  

C. Hârtiei, cartonului și plutei  

D. Hârtiei, cartonului și dvd-urilor 

 

                                              Soluţia:A 

Coșul de gunoi ROȘU este utilizat pentru colectarea 

deșeurilor periculoase  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT  

 
 
 

                                                     Soluţia:B 

În 2014, UE-28 a reciclat în ansamblu  

A. 45 % din deșeurile domestice,  

B. 50 % din deșeurile domestice, 

C. 55 % din deșeurile domestice, 

D. 60 % din deșeurile domestice 

 

                                                       Soluţia:C 

În 2014, UE-28 per ansablu a reciclat 55% din 

deșeurile casnice  

A. Ceea ce corespunde la 30 kg pe locuitor 

B. Ceea ce corespunde la 830 kg pe locuitor  

C. Ceea ce corespunde la 1030 kg pe locuitor  

D. Ceea ce corespunde la 8030 kg pe locuitor  

                               Soluţia: B 

Ce țară europeană are cea mai mare rată de 

reciclare? 

A. Suedia 

B. Portugalia 

C. Belgia 

D. Spania 

                                                         Soluţia:C 



La nivel UE, depozitarea deșeurilor la groapa de 

gunoi a fost redusă continuu în 2014 și se ridică la  

A. 96 milioane tone sau 35 % din deșeurile casnice 
B. 196 milioane tone sau 25 % din deșeurile casnice  
C. 396 milioane tone sau 15 % din deșeurile casnice  
D. 496 milioane tone sau 100 % din deșeurile casnice  

 
                                                    Soluţia: B 

În 2016, câte tone de deșeuri au fost generate pe cap 

de locuitor al UE? 

A. 0.5 tone 

B. 1.5 tone 

C. 1 tonă 

D. 0 tone 

                                                  Soluţia:B 

Care este țara europeană care a generat cea mai 

mare cantitate de deșeuri pe cap de locuitor în 

2016? 

A. Spania (2.774 kg) 

B. Italia (2.705 kg.) 

C. Finlanda (23.259 kg.) 

D. Danemarca (3.663 kg) 

                                                     Soluţia:C 

Deșeurile periculoase sau dăunătoare sunt acelea 
care constituie o amenințare pentru sănătatea 
publică sau mediu. Aceste deșeuri sunt  

A. Numai inflamabile 
B. Numai inflamabile și reactive 
C. Numai inflamabile, reactive și corozive  
D. Inflamabile, reactive, corozive și toxice 

 
 

                                                      Soluţia:D 

Ce NU este deșeu medical? 

A. Articole de chirurgie și farmaceutice,  

B. Sânge și părți ale corpului,  

C. Mobila spitalului,  

D. Ace și seringi 

 
                                                        Soluţia:C 

Ce este un deșeu agricol? 

A. Containere de pesticide goale,  

B. Corpurile vechilor silozuri,  

C. Laptele în surplus și cojile de porumb, 

D. Toate cele de mai sus 

 
                                                              Soluţia:D 

Deșeurile electronice sunt denumite e-deșeuri, e-

resturi sau deșeuri ale echipamentelor electrice și 

electronice (DEEE)? 

A. FALS  

B. ADEVĂRAT  

 

                                                     Soluţia:B 

Anumite e-deșeuri (precum televizoarele) conțin 

A. Plumb 

B. Mercur și cadmiu 

C. Substanțe ignifuge bromurate 

D. Toate cele de mai sus 

 
                                                            Soluţia:D 

În condiții adecvate (aer și umiditate), deșeurile 
organice, așa cum sunt alimentele și materialele 
din plante, pot fi descompuse de bacterii, ciuperci, 
viermi și organisme. 

 
A. FALS  

B. ADEVĂRAT  

                                                               Soluţia:B 



Cât de mult timp îi trebuie în medie unei sticle de 

plastic pentru a se descompune? 

A. 500 de ani 

B. 10 ani 

C. 50 de ani 

D. 250 de ani 

 

                                                      Soluţia: A 

Cât de mult timp îi trebuie în medie unei sticle din 

sticlă pentru a se descompune? 

A. 1 an 

B. 1000 ani 

C. 2000 ani 

D. 4000 ani 

                                                            Soluţia: D 

Cât de mult timp îi trebuie în medie unui prosop 
din hârtie pentru a se descompune (în condiții 
adecvate)? 

A. 1 săptămână 

B. 2 săptămâni 

C. 3 săptămâni 

D. 4 săptămâni 

                                                   Soluţia: B 

În 2015, Comisia Europeană a propus noi ținte 

pentru deșeurile municipale de 30 % reciclare și 

pregătire pentru reutilizare până în 2025 și de 35 % 

până în 2030 

A. FALS (60% și 65%) 

B. ADEVĂRAT  

 

                                              Soluţia: A 

Scopurile economiei circulare  
A. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 

beneficiilor negative asupra societății. 
B. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 

beneficiilor pozitive asupra societății. 
C. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 

beneficiilor dezechilibrate asupra societății. 
D. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 

beneficiilor adverse asupra societății. 
 

                                                       Soluţia: B 

Scopurile economiei circulare 

A. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 
beneficiilor adverse asupra societății. 

B. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 
beneficiilor pozitive asupra societății. 

C. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 
beneficiilor dezechilibrate asupra societății. 

D. Redefinirea creșterii, prin concentrarea asupra 
beneficiilor negative asupra societății. 
 

                                                       Soluţia:B 

Printre altele, de ce este importantă economia 

circulară? 

A. Creșterea deșeurilor. 

B. Obținerea unei productivități mai mari a 

resurselor.  

C. Dezvoltarea unei economii mai puțin competitive. 

D. Ajută la creșterea impactului mediului asupra 

producției și consumului 

                  Soluţia:B 

Care sunt principalele principii ale economiei 
circulare? 

A. Minimizarea deșeurilor și a poluării și 
regenerarea sistemelor naturale  

B. Minimizarea deșeurilor și a poluării și extinderea 
vieții utile a produselor și materialelor  

C. Minimizarea deșeurilor și a poluării, extinderea 
vieții utile a produselor și materialelor și 
regenerarea sistemelor naturale  

D. Maximizarea deșeurilor și a poluării, reducerea 
vieții utile a produselor și materialelor și 
regenerarea sistemelor naturale  

                                                         Soluţia: C 

Economia circulară distinge între  

A. Ciclurile tehnice și culturale  

B. Ciclurile tehnice și istorice  

C. Ciclurile tehnice și biologice  

D. Ciclurile tehnice și fizice  

 
                                                        Soluţia:C 



În cadrul economiei circulare, ciclul tehnic  

A. Implică managementul stocurilor produselor finite. 

B. Implică managementul stocurilor datelor finite.  

C. Implică managementul stocurilor materialelor finite. 

D. Implică managementul stocurilor megabiților finiți.  

 

 

                                                      Soluţia:C 

În cadrul economiei circulare, ciclul biologic  

A. Cuprinde fluxul deșeurilor regenerabile. 

B. Cuprinde fluxul surselor de energie regenerabilă.  

C. Cuprinde fluxul materialelor regenerabile. 

D. Cuprinde fluxul produselor din plastic 

regenerabile.  

 
                                                            Soluţia:C 

Termenul din leagăn în mormânt înseamnă 

A. De la creare la reciclare; de-a lungul ciclului de viață.  

B. De la creare la eliminare; de-a lungul ciclului de viață. 

C. De la creare la reutilizare; de-a lungul ciclului de viață.  

D. De la creare la reducere; de-a lungul ciclului de viață.  

 

 

                                         Soluţia:B 

Din leagăn în leagăn este o strategie de afaceri 

durabilă, care imită ciclul regenerabil al naturii, în 

care deșeurile sunt reutilizate  

A. FALS 

B.  ADEVĂRAT 

 

                                     Soluţia:B 

Obiectivul principal al strategiei din leagăn în 
mormânt este reducerea deșeurilor. Abordarea 
din leagăn în leagăn merge un pas mai înainte și 
încearcă  

A. Reciclarea deșeurilor. 

B. Reducerea deșeurilor. 

C. Reutilizarea deșeurilor. 

D. Eliminarea deșeurilor. 

                                                       Soluţia:D 

Într-o economie lineară 

A. Materiile prime sunt folosite pentru a face un produs 
și după utilizare, orice deșeu este reutilizat  

B. Materiile prime sunt folosite pentru a face un produs 
și după utilizare, orice deșeu este aruncat  

C. Materiile prime sunt folosite pentru a face un produs 
și după utilizare, orice deșeu este reciclat  

D. Materiile prime sunt folosite pentru a face un produs 
și după utilizare, orice deșeu este ars  
 

                                                                       Soluţia:B 

Reciclarea este utilă, dar este mai puțin eficientă 

pentru produsele cu un ciclu de viață scurt, ca 

aluminiul sau alte ambalaje  

A. FALS   

B. ADEVĂRAT 

 

                                                     Soluţia: B 

Ținta UE pentru reducerea deșeurilor municipale 

până în 2025 este de 

A.  45% 

B.  55% 

C.  65% 

D.  85% 

                                              Soluţia:   B 

În UE folosim 

A. 50 miliarde de pungi pe an 

B. 100 miliarde de pungi pe an 

C. 150 miliarde de pungi pe an 

D. 200 miliarde de pungi pe an 

 
                                                           Soluţia:D 



Aproape 20% din gunoiul care se acumulează în 

oceane provine din mediul terestru.  

 A. FALS (Aproape 80%) 

 B. ADEVĂRAT 

 

                                Soluţia:A (aproape 80%) 

Cea mai mare cantitate de gunoi care se 

acumulează în ocean este din 

A. Hârtie 

B. Plastic 

C. Pietriș 

D. Cutii de conserve 

 
                                                 Soluţia: B 

Directiva UE privind ambalajele nu are drept scop limitarea 
producerii de deșeuri din ambalaje; promovează în schimb 
reciclarea, reutilizarea și alte forme de recuperare a 
deșeurilor ca opțiune, mai dregrabă decât eliminarea, care ar 

trebui luată în considerare în ultimă instanță.  
 

A. FALS  

B. ADEVĂRAT 

 
                       Soluţia:A (are drept scop limitarea) 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu mai 
târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a reciclării 
deșeurilor din ambalaje este  

A. minim 45%  

B. minim 55%  

C. minim 65%  

D. minim 75%  

 

                                                    Soluţia: C 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu mai 

târziu de 31 decembrie2025 , ținta totală a reciclării 

deșeurilor din plastic este  

A. minim 45%  

B. minm 50%  

C. minim 55%  

D. minim 60%  

                                                          Soluţia:B 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu mai 

târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a reciclării 

deșeurilor din lemn este  

A. minim 10%  

B. minm 15%  

C. minim 20%  

D. minim 25%  

                                                            Soluţia:D 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu 

mai târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a 

reciclării deșeurilor din metale feroase este  

A. minim 60%  

B. minim 70%  

C. minim 80%  

D. minim 90%  

                                                        Soluţia: B 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu 

mai târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a 

reciclării deșeurilor din aluminiu este  

A. minim 20%  

B. minim 40%  

C. minim 50%  

D. minim 60%  

                                                                 Soluţia:C 

Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu 

mai târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a 

reciclării deșeurilor din sticlă este  

A. minim 70%  

B. minim 80%  

C. minim 90%  

D. minim 100%  

                                                             Soluţia: A 



Conform Directivei UE privind ambalajele, dar nu mai 
târziu de 31 decembrie 2025, ținta totală a reciclării 
deșeurilor din hârtie și carton este  
 

A. minim 90%  
B. minim 85%  
C. minim 80%  
D. minim 75%  

 
 

                                                          Soluţia:D 

Directiva DEEE reglementează 
 

A. Deșeuri de la elefanți, vulturi și pisici egiptene. 
B. Deșeuri de la vinete, fasole și andive. 
C. Deșeuri ale echipamentelor electrice și electronice 
D. Ateliere pentru educația elementară privind mediul  

 
 

                                                              Soluţia:C 

Care din următoarele categorii de echipamente 
electrice și electronice este reglementată de 
Directiva DEEE? 
 

A. Echipamentul IT și de telecomunicații  
B. Jucării, echipamente de divertisment și sportive  
C. Echipamente de larg consum și panouri 

fotovoltaice  
D. Toate cele de mai sus 

 
                                                             Soluţia:D 

Conform Directivei DEEE, rata minimă a colectării 
separate a echipamentelor electrice și electronice 
este de  

A. 45% din EEE de pe piață sau 65%din DEEE  
B. 55% din EEE de pe piață sau 75%din DEEE  
C. 65% din EEE de pe piață sau 85% din DEEE   
D. 75% din EEE de pe piață sau 95% din DEEE  

 
 
 

                                                          Soluţia:C 

Directiva cadru privind deșeurile stabilește 
conceptele și definițiile de bază referitoare la 
managementul deșeurilor, așa cum este definiția 
deșeurilor, reciclării, recuperării  
 

A. FALS 
B. ADEVĂRAT 

 
 

                                                     Soluţia:B 

Prima Strategie Europeană privind plasticul a fost 
adoptată în  

A. Ianuarie 2017 
B. Ianuarie 2019 
C. Ianuarie 2018 
D. Ianuarie 1918 

 
 

                                                          Soluţia:C 

Pe fiecare km
2
 de apă din Marea Mediterană, există 

3 bucați de gunoi marin  

 
A. FALS  (40 bucăți) 
B. ADEVĂRAT 

 
                                                      Soluţia:A 

În 1950 producția mondială de plastic a fost de 1,15 
milioane tone. În 2015 producția mondială de 
plastic a fost de  

A. Ianuarie 1,20 milioane tone 
B. Ianuarie 126 milioane tone  
C. Ianuarie 335 milioane tone 
D. Ianuarie 540 milioane tone 

 
                                                                Soluţia:C 

În 2014, deși mai mult de 65% din toate deșeurile 
din ambalaje a fost reciclat în UE  

A. Mai puțin de 20% din ambalajele din plastic au fost 
reciclate  

B. Mai puțin de 30% din ambalajele din plastic au fost 
reciclate 

C. Mai puțin de 40% din ambalajele din plastic au fost 
reciclate 

D. Mai puțin de 50% din ambalajele din plastic au fost 
reciclate 

 
                                                                      Soluţia:C      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN


Pentru a face produse din plastic, de care din 
următoarele resurse aveți nevoie? 
 

A. Nisip. 
B. Zahăr. 
C. Materii prime fosile. 
D. Lemn. 

 
 

                                                       Soluţia:C 

Care este ținta UE până în 2020 pentru reducerea 
gunoiului marin? 
 

A. 40% 
B. 50% 
C. 30% 
D. 60% 

 
 

                                                    Soluţia:C 

În mare și ocean, articolele din plastic se 
dezintegrează în piese mici, care sunt mâncate de 
plancton, care sunt mâncate de pești… care 
sfârșesc în alimentația noastră. 
 

A. FALS 
B. ADEVĂRAT 

 
 

                                                      Soluţia:B 

Directiva privind pungile din plastic obligă statele 
membre să reducă consumul  

A. La 120 pungi pe persoană până în 2019 și la 180 
pungi pe persoană până în 2026  

B. La 90 pungi pe persoană până în 2019 și la 30 
pungi pe persoană până în 2026  

C. La 80 pungi pe persoană până în 2019 și la 40 
pungi pe persoană până în 2026  

D. La 90 pungi pe persoană până în 2019 și pungi 
pe persoană până în 2026  

 
                                           Soluţia:D 

Care din următoarele articole din plastic nu sunt de 
unică folosință? 
 

A. Bețișoarele cu bumbac 
B. Sacii din pânză 
C. Tacâmuri, farfurii, pahare, paie 
D. Paharele pentru băuturi 

 
 
 
 

                                                             Soluţia:B 

Care din următoarele acțiuni NU sunt o modalitate 
de a reduce deșeurile la locul de muncă? 

 
A. Tipărirea fără limite 
B. Reutilizarea hârtiei pentru schițe  
C. Utilizarea luminii și a energiei într-un mod eficient  
D. Eliminarea deșeurilor în containere adecvate 

 
 

                                                   Soluţia: A, C, D 

Una din metodele pentru îmbunătățirea 
managementului deșeurilor la locul de muncă este 
prevenirea producerii de deșeuri. Care din 
următoarele măsuri NU este o măsură preventivă 
pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor la 
locul de muncă? 

A. Reutilizarea materialelor  
B. Păstrarea produselor pentru o durată mai 

mare  
C. Utilizarea de mai mult material  
D. Utilizarea de materiale care sunt mai puțin 

periculoase pentru mediu  
                                         Soluţia:C 

Care din următoarele ponturi NU este adecvat 
pentru reducerea deșeurilor din ambalaje? 

A. Eliminarea ambalării care nu este necesară sau a 
straturilor de ambalaje  

B. Utilizarea de cutii de unică folosință și de pungi 
pentru expedierea poștei către filiale, magazine și 
depozite  

C. Reutilizarea ambalajelor (de exemplu, spumă, 
ambalaje cu bule și cutii din carton) 

D. Returnarea, reutilizarea și/sau repararea paleților 
din lemn și a bobinelor 

                                                                 Soluţia:B 

Care din următoarele ponturi este adecvat pentru 
reducerea deșeurilor în procesul de achiziție? 

A. Comandarea de materiale în vrac pentru a 
reduce ambalarea excesivă  

B. Înlocuirea materialelor mai puțin toxice cu 
materiale mai toxice  

C. Cererea ca livrările să fie făcute în containere 
nereturnabile 

D. Achiziția de produse fără conținut reciclat  
                
                                                                   Soluţia:A 



Primul zbor din lume a înlocuit tacâmurile și 
containerele din plastic cu articole din 
bambus și alte materiale reciclabile. Zborul a 
preluat pasageri de la sediul principal din 
Lisabona către Brazilia, într-un Airbus A340. 
A. ADEVĂRAT  
B. FALS 

 
                                                Soluţia:A 

Primul magazin fără produse din plastic a fost 
lansat în Olanda în 2018 de lanțul olandez Ekoplaza 
din Amsterdam. 

A. ADEVĂRAT  
B. FALS 

 
 
                                                   Soluţia:A 

Conform raportului emis de Agenția de Mediu, care a 
comparat scutecele din pânză și de unică folosință, a 
fost declarat: cele de unică folosință au un impact mai 
mare asupra stratului de ozon, datorită CFC-ului emis, 
dat fiind că ele se descompun la groapa de gunoi, dar 
scutecele din pânză generează deșeuri toxice mai 
multe, care au impact asupra sănătății umane, din 
cauza energiei electrice, a detergenților și a 
balsamului utilizat la spălare.  

A. ADEVĂRAT  

B. FALS 
                                                  Soluţia:A 

Care din următoarele ponturi poate ajuta la 
reducerea deșeurilor de hârtie? 
 

A. Realizarea de copii față-verso ori de câte ori 
este posibil  

B. Realizarea de plăcuțe de schițe din hârtie 
utilizată 

C. Utilizarea de fonturi mai mici, de margini mai 
mici la tipărire  

D. Toate cele de mai sus 
 
 

                                                         Soluţia:D 

Care din următoarele ponturi NU sunt adecvate 
pentru reducerea deșeurilor de la echipamente? 

A. Investiția în calitate ridicată, echipamente 
durabile, care previn deșeurile  

B. Achiziția de echipamente care sunt utilizate numai 
ocazional  

C. Utilizarea de baterii reîncărcabile, ori de câte ori 
este posibil 

D. Utilizarea de fax și cartușe de imprimante 
reîncărcabile 

 
 
                                                                   Soluţia:B 

Care din următoarele ponturi este adecvat pentru a 
reduce deșeurile din alimente și din toaleta 
personală? 

A. Oferirea de pahare care pot fi eliminate 
B. Vânzarea sau oferirea de resturi de mâncare 

fermierilor care le pot prelucra pentru mâncare 
(verificați cu agențiile locale pentru sănătate 
și/sau agricole) 

C. Utilizarea de filtre de cafea de unică folosință  
D. Încurajarea angajaților să utilizeze tacâmuri și 

pahare de unică folosință  
 
                                                                  Soluţia: A 

Utilizarea paielor din plastic de unică folosință. 
Acestea sunt produse în 10 minute și utilizate 
pentru 20 de minute … dar știți câți ani vor rămâne 
în pământ, dat fiind faptul că nu sunt 
biodegradabile? 
 

A. 1 an 
B. 600 ani 
C. 800 ani  
D. 1000 ani 

 
                                                  Soluţia:C 

În UE, în jur de 0.7 gigatone pe an (Gt/an) de 
materiale din deșeuri sunt reciclate. Acest flux este 
modest în comparație cu 7.4 Gt/an de materiale 
prelucrate  
 

A. FALS 
B. ADEVĂRAT 

 
 
 
 

                                                             Soluţia:B 

În 2016, care este procentul de deșeuri produse de 
gospodării în UE? 
 

A. 29% 
B. 19% 
C. 9%  
D. 90% 

 
 
 

                                               Soluţia:C 
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