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I. Caracteristicile mediului geografic de la vest de hotelul Flormang.
1. Albie în care a existat un lac – 3 puncte
2. În prezent:
 teren cu exces de umiditate (3 puncte) în care se disting fâşii înalte relative uscate (3
puncte) care separă ochiuri de apă (3 puncte), lacuri (3 puncte);
 poluare prin depozitarea deşeurilor (3 puncte); arderea vegetaţiei ierboase (3 puncte).
21 puncte
II. Prezentarea elementelor principale din depozitul ecologic regional de deşeuri solide şi
industriale.
a. Iniţialele de pe schiţă reprezintă: H - haldă cu deşeuri parţial fixată (2 puncte); P.A platformă pentru selectarea deşeurilor (2 puncte); S.O - staţie osmoză inversă - tratare
chimică (2 puncte); B.C - bazin de colectare de materiale tratate în prima fază (2
puncte); B.D - bazin final de colectare de lichide care sunt trimise în haldă (2 puncte);
C.P - colectare de peturi aduse din P.A (2 puncte);
b. Tipuri de deşeuri colectate: solide, urbane, industriale, ansamble (6 puncte);
c. Deviza înscrisă pe panoul de la intrare: „Pentru o viaţă mai curată” (2 puncte).
20 puncte
III. Unităţile geografice principale şi tipurile de peisaje importante ce se pot observa de pe
Dl. Cârligei:
A - Pod. Olteţului (4 puncte) (peisaj antropic agricol pe podul interfluviilor; peisaj natural
parţial modificat - 6 puncte);
B - Valea Jiului (4 puncte) (peisaj de culturi agricole, peisaj antropic în spaţiul oraşului
Craiova; peisaj natural parţial modificat în lunca şi albia Jiului - 6 puncte);
C - Pod. Bucovăţ (4 puncte) - (culturi agricole pe interfluviu, peisaj antropizat la baza
versantului cu culturi agricole, aşezări rurale - 6 puncte).
30 puncte
IV. Degradarea mediului ca efect al presiunii antropice la Brădeşti.
- perimetre critice la Brădeşti: spaţiile din locurile de extracţie şi transport a petrolului şi
gazelor naturale; şoseaua cu trafic intens; versanţii pe care activităţile antropice conduc la
distrugerea solului.
7 puncte
V. Elemente de degradare a mediului pe platforma industrială Işalniţa.
 punctul termic şi haldele de steril (poluarea aerului, apei, solului) - 4 puncte;
 complexul Dolj Chim - închis şi în stadii diferite de degradare - 4 puncte;
 serele - nefuncţionale şi în mare măsură în stadiul de distrugere - 4 puncte.
12 puncte
Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte

