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POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ROMÂNIEI 
  

1. POZIŢIA PE GLOB 

 Este determinată de coordonatele geografice: 
Latitudinea- distanţa măsurată în grade, minute şi secunde de la Ecuator la paralela locului 

- Paralelele sunt linii imaginare rezultate din intersecţia Pământului cu plane perpendiculare pe axa 
polilor 

- România este străbătută în partea central sudică de paralela  de 45°lat.N 
- Paralela de 46° lat. N străbate România prin partea centrală 

 Localităţi situate la extremităţi: 
N – Horodiştea – 48°15’ lat. N 

 distanţa de 525 km ≈ 5° de latitudine 
S – Zimnicea – 43° 37’ lat. N 

 Consecinţe: 
o situarea României în cadrul zonei de climă temperată  4 anotimpuri 
o situarea României în emisfera nordică 
o existenţa unei diferenţe în ceea ce priveşte durata zilei între N şi S 
o diferenţe în ceea ce priveşte intensitatea radiaţiei solare între N şi S 
o instalarea primăverii mai repede cu 2 săptămâni în S 
o existenţa unei diferenţe de temperatură între N şi S: 
o în N temperatura medie anuală a aerului este de 8,5°C, iar în S 11° C o diferenţă 

de 2° C 
Longitudinea – distanţa măsurată în grade, minute şi secunde de la meridianul Greenwich la meridianul locului 

- Meridianele sunt semicercuri rezultate din intersecţia suprafeţei terestre cu plane paralele cu axa terestră şi 
perpendiculare pe Ecuator. 

- România este străbătută în partea centrală de meridianul de 25° long. E 
 Localităţi  situate la extremităţi 

     V – Beba Veche – 20°15’ long. E 
         distanţa de 740 km ≈ 9° de longitudine 

  E – Sulina – 29° 41’ long. E (plus cele 12 mile marine ce formează apele 
teritoriale ale României): 
 Consecinţe: 

o situarea României în emisfera estică în cadrul celui de al 3-lea fus orar-ora Europei 
Centrale- (determinat de meridianul de 30° long. E)  o diferenţă de +2 ore faţă 
GMT (timpul meridianului Greenwich -timpul universal). Vara pentru economisirea 
energiei electrice se trece la ora de vară (caracteristică celui de al 4-lea meridian) 

o scăderea cantităţii de precipitaţii de la E la V 
o Soarele răsare cu 37 de minute mai repede în E faţă de V 

     România este situată la intersecţia paralelei de 45° lat. N şi meridianul de 25° long. E 
      Cele două linii se intersectează pe teritoriul judeţului Argeş  

2. POZIŢIA ÎN CADRUL CONTINENTULUI: 

 România se află situată în cadrul Europei în partea CENTRAL SUD-ESTICĂ datorită: 
o situări la distanţe aproximativ egale  de extremităţile continentului 

       V – 2 700 km – Capul Rocca (Oc. Atlantic) 
       N - 2 800 km – Capul Nord ( Oc. Arctic) 
       E – 2 600 km – Munţii Ural 

 poziţia centrală  (meridianul de 28°32’ ce traversează Europa prin partea 
mediană străbate estul României) 

o situarea la  doar 1 000 km  de extremitatea S – Capul Matapan (Marea 
Mediterană)  

   poziţionarea în partea de SE a Europei Centrale 
 Consecinţe: 

 Determină caracterul continental moderat de tranziţie a climatului temperat 
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o Pe teritoriul României se face trecerea de la climatul temperat oceanic (caracteristic 
Europei Occidentale) la cel temperat continental (caracteristic Europei de Est) şi 
climatul mediteranean (caracteristic Europei Sudice) determinând influenţe 
climatice specifice 

o Pe teritoriul României se interferează câteva limite fitogeografice (de vegetaţie): 
 Limita estică a pădurii de fag caracteristică vestului Europei 
 Limita vestică a stepei (asociaţie vegetală formată din ierburi 

mărunte, mai ales graminee) caracteristică estului Europei 
 Limita de nord a viţei de vie caracteristică sudului Europei 

3. POZIŢIA GEOECONOMICĂ 

 Poziţia geoeconomică a României îi oferă acesteia premise de dezvoltare favorabile pentru viitor, deoarece este 
situată la intersecţia unor axe geoeconomice şi geostrategice de mare importanţă pentru continent, precum: 

 Axa mărilor- M. Caspică- M. Neagră- M. Mediterană – pe care este centrat cel mai mare proiect de 
transport al resurselor energetice 

 Axa  fluviilor şi canalelor –Rhin- Maine- Dunăre (1992) – care asigură legătura dintre Rotterdam (M. 
Nordului) cel mai mare port al lumii şi Constanţa (M. 
Neagră) cel mai mare port de la Marea Neagră 

 Axa Vest – Est –ce leagă Europa Occidentală (furnizoare de tehnologie) de spaţiul ex-sovietic (furnizor 
de resurse naturale) 

 Axa Nord – Vest – Sud – Est -  ce leagă Europa Centrală (axată pe Germania cel mai dezvoltat stat) de 
Orientul Apropiat şi Asia Mică, având caracteristici 
comune cu precedenta axă. 

 Dezvoltarea economică a României este favorizată şi de participarea acesteia la o serie de organisme economice 
mondiale şi regionale: 

 GATT- Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 
 FMI – Fondul Monetar Internaţional 
 ONUID – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială 
 BERD – Banca Economică pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 AID – Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 
 NATO-  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
 UE – Uniunea Europeană 
 CEFTA- Acordul Central- European de Liber Schimb etc. 
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4. POZIŢIA GEOPOLITICĂ  

 A oscilat în timp datorită factorilor politici, militari şi socio –economici, fiind în permanenţă sub dominaţia unor 
puteri exterioare: 

 În Antichitate- invaziile perşilor şi sciţilor 
 În Evul Mediu- invaziile popoarelor migratoare şi dominaţia marilor imperii: Otoman, Habsburgic, Ţarist 
 În Epoca Modernă şi Contemporană: dominaţia Germaniei şi URSS 

De-a lungul timpului România a fost o adevărată insulă de latinitate într-o mare slavă (în N, E şi S), iar în V  ungurii 
(naţiune de origine fino-ugrică), la contactul dintre catolicism şi ortodoxism cu islamismul. 

Din punct de vedere geopolitic România este o ţară carpato- danubiano- pontică şi central-europeană  cu 
interferenţe şi tranziţie către sud-est, vest şi sudul Europei, elemente definitorii care o deosebesc de regiunile învecinate. 

a. România ţară central-europeană 
Este determinat de poziţia României în apropierea punctului central al continentului, localitatea Dilove 
(Ucraina), precum şi de situarea sa în zona de interferenţă a influenţelor biopedoclimatice caracteristice 
Europei de N, E, V, şi S. 

b. România ţară pontică 
Determinată de ieşirea României la Marea Neagră, lungimea litoralului fiind de 247 km , ceea ce asigură ţării 
noastre: 

-  legătura cu Oc. Planetar ( prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele, respectiv Gibraltar sau Canalul de 
Suez) 

- legătura cu alte ţări din bazinul pontic 
- un important potenţial turistic heliomarin 
- o zonă importantă de dezvoltare a aşezărilor din cele mai vechi timpuri (Histria,  Callatis, Tomis)  

c. România ţară danubiană 
Determinată de importanţa Dunării pentru ţara noastră şi Europa: 

 din lungimea totală 2 860 km, 1 075 km (38%) se  desfăşoară pe teritoriul României (cursul 
inferior) 

 asigură legătura dintre ţara noastră şi ţările din Vestul şi Centrul Europei (Canalul Rhin -Maine- 
Dunăre, Canalul Dunăre- Marea Neagră) 

 colectează aproape întreaga reţea hidrografică a României (>97%) 
 deţine gurile de vărsare (Delta Dunării) 
 deţine un important potenţial hidroenergetic, piscicol, de alimentare cu apă (potabilă şi pentru 

irigaţii), de vânat şi turistic 
 în luncă deţine terenuri agricole cu un ridicat potenţial agricol, importantă zonă de transhumanţă 
 asigură dezvoltarea a 220 de aşezări din care 22 de oraşe 

o Caracteristici: 
 este al doilea fluviu din Europa ca debit şi lungime după Volga 
 izvorăşte din Germania din Munţii Pădurea Neagră (Masivul Kandell) 
 are un bazin hidrografic de 805 300 km2  
 străbate 10 ţări şi 4 capitale 
 se varsă în Marea Neagră prin trei braţe, ce formează Delta Dunării 
 pe teritoriul României, cursul este împărţit în 4 sectoare cu caracteristici diferite: 

o Defileul DunăriiBaziaş- Porţile de Fier 
o Porţile de Fier- Călăraşi 
o Bălţile DunăriiCălăraşi –Brăila 
o Dunărea MaritimăBrăila -Sulina 

d. România ţară carpatică 
Determinată de prezenţa lanţului Munţilor Carpaţi: 

 ocupă 28% din suprafaţa ţării (42% din total) 
 formele de relief externe şi interne sunt dependente genetic şi evolutiv de Carpaţi (prin materialele 

din care sunt constituite) 
 energia care a determinat formarea acestor unităţi de relief îşi are originea tot în Carpaţi 
 joacă rolul de barieră orografică pentru masele de aer  din V, E şi S 
 prin altitudine influenţează varietatea asociaţiilor vegetale, faunistice, tipurile de sol şi apariţia unor 

topoclimate (climate locale) 
 reprezintă factorul natural determinant în etnogeneza poporului român:  
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o aici se afla capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia -Munţii Orăştiei şi capitala Daciei Romane 
–Sarmizegetusa Ulpia Traiana – Depresiunea Haţeg 

o depresiunile şi văile largi reprezintă adevărate vetre de geneză a poporului român: Dep. 
Loviştei, Dep. Haţeg, Dep. Braşov, Dep. Maramureş, Dep. Oaş etc) 

o platourile înalte reprezentau importante zone în care se ţineau târguri, dar şi importante zone 
de transhumanţă datorită păşunilor alpine  

o Caracteristici: 
 face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină 
 are o lungime de ≈ 1 300 km  al  III-lea lanţ muntos din Europa, din care 2/3 pe 

teritoriul României (910 km) 
 sunt dispuşi între M. Alpi şi C. Rusă, având un traseu sinuos ce se desfăşoară între 

Bazinul Vienei şi Valea Timokukui 
 formează un adevărat inel  pe teritoriul României, în interiorul căruia se desfăşoară 

ce mai mare depresiune intracarpatică di Europa  depresiunea colinară a 
Transilvaniei 

 din punct de vedere fizico-geografic se împart în mau multe sectoare 
o Carpaţii Slovaciei (M. Tatra)- bazinul Vienei şi valea Biala (aici 

se află cea mai mare înălţime vf. Gerlahovka 2 655 m) 
o M. Beskizii Orientali- valea Biala şi culoarul Rika-Swica 
o Carpaţii Sudestici (Româneşti)- culoarul Rika-Swica şi Dunăre , 

cuprinde cinci  sectoare: 
 Carpaţii Orientali- Graniţa cu Ucraina şi valea 

Oituzului 
 Carpaţii Curburii- valea Oituzului şi valea 

Dâmboviţei 
 Carpaţii Meridionali-valea Dâmboviţei şi 

culoarul Timiş-Cerna-Bistra 
 Carpaţii Apuseni- v. Barcăului şi v. Mureşului  
 Carpaţii Banatului- v. Mureş şi Dunăre 

o Carpaţii Serbiei- Dunăre şi v. Timokului 

 

 

5. GRANIŢELE ŞI VECINII  

 Lungimea graniţelor ≈ 3 150 km din care: 
o 247 km –graniţe maritime ce se întind în interiorul M. Negre pe 12 mile marine formând apele teritoriale 
o 1 860 km – graniţe fluviale pe: Dunăre, Prut, Tisa 
o 1 043 km – graniţe terestre 

 Vecinii: 
N – Ucraina – între Halmeu (râul Tur) şi Rădăuţi-Prut  graniţă majoritar terestră, excepţie a 60 km care 

este o graniţă fluvială pe Tisa (Depresiunea Maramureşului) 
E – Rep. Moldova – între Rădăuţi-Prut şi confluenţa Prutului cu Dunărea graniţă în totalitate fluvială pe 

Prut 
- Ucraina- între confluenţa Prutului cu Dunărea şi gura de vărsare a braţului Chilia în Marea Neagră 

graniţă fluvială pe Dunăre şi Braţul Chilia 
SE - Marea Neagră – între vărsarea braţului Chilia în M. Neagră (Golful Musura) şi Vama Veche 
S – Bulgaria –graniţă parţial  terestră (în sudul Pod. Dobrogei între Vama Veche şi Ostrov –Călăraşi) şi 

parţial fluvială pe Dunăre (între Ostrov şi Pristol) 
SV – Iugoslavia  (Serbia şi Muntenegru) –graniţă parţial fluvială pe Dunăre (între Pristol şi Baziaş) şi 

parţial  terestră (între Baziaş şi Beba Veche) 
V (NV) – Ungaria- graniţă în totalitate terestră (între Beba Veche şi Halmeu) 

6. SUPRAFAŢA ŞI  POPULAŢIA ROMÂNIEI 

 Suprafaţa este de 238 391 km2 locul 13 în Europa şi  80 pe Glob 
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 Populaţia este de 21 700 000 loc   (21 698 181 loc-2002)  locul 10 în Europa şi 43 pe Glob 
   stat de mărime mijlocie, cu o formă aproximativ rotundă 
 

SPAŢIUL EUROPEAN 
Caracteristici 

- este penultimul continent ca suprafaţă -10 170 340 Km2-7,05% din suprf. uscatului 
- este situat numai în Emisfera Nordică 
- limite: 

 N- C. Nord 7108 lat.N-Oc. Arctic 
o 4000km 

 S- C. Matapan36 lat N- M. Mediterană 
 SE -  M. Caucaz 
 E- M.Ural 6730 long.E-Asia 

o 5000 km 
 V-C. Rocca 934 long V- Oc. Atlantic 

- prezintă ţărmuri extrem de articulate-L= 80 000 km 
- prezintă un relief complex alt. medie  300 m 
- prezintă un climat caracteristic zonei temperate cond. favorabile locuirii 
- resurse de apă relativ reduse râuri cu debite > în V şi N, <în S şi SE 
- intens populat desitatea 71 loc] km2 
- este leagănul vechi civilizaţii, precum şi a unor blocuri regionele NATO, UE 
- aici a avut loc prima explozie demografică 
- cuprinde 46 de state >Rusia, < Vatican 

 
EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ 

A RELIEFULUI ROMÂNIEI SI EUROPEI 

 Formele de relief din România s-au realizat într-un interval de timp  îndelungat ca urmare a acţiunii 
conjugate a agenţilor interni (care au înălţat munţii şi celelalte forme de relief) şi externi (au nivelat şi 
fragmentat formele de relief existente s-au au dat naştere la altele noi .  

Intervalul de timp este redat de scara geocronologică, constituită din ere, perioade epoci etc: 
1. Era Precambriană (cuprinde Arhaicul şi Proterozoicul)   are loc orogeneza baikaliană care cutează 

şisturile cristaline din soclul Platformei Est Europene, 
care formează  în prezent fundamentul sectorului nordic 
al Podişului Moldovei 

2. Era Paleozică (cuprinde Cambian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carbonifer, Permian) 
  în Silurian are loc orogeneza caledoniană 

 în Europa se formează munţii: Scoţiei de N, Penini, Grampiani, 
Caledonici, Scandinaviei 

 în România se cutează şisturile verzi din centrul Dobrogei dând naştere la 
Podişul Casimcei 

  în Carbonifer are loc  orogeneza hercinică  
 în Europa se formează: Masivul Central Francez, Munţii Vosgi, 

Munţii Jura, Munţii Pădurea Neagră, Munţii Pădura 
Turingiei, Patrulaterul Boemiei 

 în România se cutează ce alcătuiesc în prezent Munţii Măcin şi 
metamorfozează depozitele  sedimentare din geosinclinalul 
carpatic 

3. Era Mezozoică (cuprinde perioadele Triasic, Jurasic, Cretacic) 
  în Cretacic  are loc  orogeneza alpină  ce dă naştere  

 în Europa: Munţii Alpi, Caucaz, Balcani, Apenini, Pirinei, Pindului 
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 în România se cutează  partea centrală a  Munţilor Carpaţilor (zona 
cristalino-mezozoică), determinând în acelaşi timp scufundarea 
lentă a regiunilor intra şi extracarpatice 

4. Era Neozoică (cuprinde Paleogenul, Neogenul şi Cuaternarul) 
 în Paleogen  are loc formarea munţilor din fliş (roci sedimentare recutate parţial) şi 

alipirea acestora la lanţul carpatic 
 în Neogen  au loc: 

- erupţii vulcanice care vor da naştere lanţului vulcanic din V Carpaţilor 
Orientali şi a munţilor vulcanici din SE M. Apuseni; 

-  formarea Subcarpaţilor (dealuri cu structură cutată sau monoclinală) în 
exteriorul Carpaţilor Orientali, de Curbură şi Meridionali 

- colmatarea treptată a bazinelor transilvan, panonic şi pontic situate în 
interiorul respectiv exteriorul arcului carpatic 

 în Cuaternar are loc: 
- ridicarea în bloc a Carpaţilor a unităţilor învecinate 
- formarea piemonturilor (Pod. Getic, Dealurile de Vest) 
- exondarea câmpiilor 
- definitivarea structurii Subcarpaţilor şi Depresiunii colinare a Transilvaniei 
- individualizarea unor depresiuni tectonice (Dep. Braşov) 
- apariţia unor manifestări magmatice ce au dat naştere unor măguri de 

bazalt în Carpaţi, Dealurile de Vest etc 
- în Pleistocen pe fondul răcirii climei se instalează pe culmile carpatice 

gheţarii 
- în Holocen clima se încălzeşte determinând topirea gheţarilor şi 

definitivarea aspectului actual al reliefului 
 

CARACTERISTICILE RELIEFULUI 
 EUROPEI 

1. CARACTERISTICILE  GENERALE 

- atitudinea medie este de 340 m  altitudine redusă 
- altitudinea maximă este de 5 642 m în vf. Elbrus- m+ţii Caucaz, 4 807 m vf. Mont Blanc - M+ţii Alpi 
- altitudinea minimă este sub nivelul Mării în C. Olandei şi C. Precaspică- (-28) m 
- relieful se desfăşoară între 0  5 000 m altitudine - maxime 4 807 m vf. Mont Blanc-M-ţii Alpi 

 5 642 m vf. Elbrus- M. Caucaz 
        - minime  - (10-23) m –G. Zuider Zee- Marea 
Nordului 

- alt. sub 500 m   85% din suprafaţa contin. – câmpii centru şi est 
- munţii deţin 15% din suprafaţă se concentrează mai ales în NV, S şi  centru 
- predomină relieful de câmpie cu altitudini < 200 m -52% tipuri 

o câmpii litorale: Franţa, Olanda, Anglia, N Germaniei şi Poloniei 
o câmpii rezultate prin umplerea unor bazine tectonice: Panonică, Padului, S Spaniei 
o câmpii rezultate prin sedimentarea  unor platforme continentale: C. Germano- Polonă, C. 

Română, C. Rusă 
- dealurile şi  podişurile 200- 1 000 m – 37%- predominante în centrul şu estul continentului tipuri 

o dezvoltate pe roci magmatice şi roci cristaline foarte vechi: Ucraina, Cehia, Rusia, Germania, 
Finlanda, Suedia 

o rezultate prin fragmentarea unor podişuri situate la marginea munţilor: Rusia, Polonia,  Ungaria 
- munţii > 1 000 m – 10%  s-au format în 3 orogeneze distincte: 

o orogeneza caledoniană (începutul Paleozoicului): M-ţii Penini, M-ţii Grampiani, M-ţii Scoţiei, 
Alpii Scandinaviei 
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o orogeneza hercinică (sfârşitul Paleozoicului): Messeta Spaniolă, Masivul Central Francez, M-ţii 
Ural, M-ţii Măcin 

o orogeneza alpină (sfârşitul Mezozoicului): lanţul muntos Pirinei-Alpi-Carpaţi- Balcani (Stara  
Planina) 

- relieful insular este preponderent vulcanic  

2. TIPURILE DE RELIEF GENETIC (DERIVAT) 

RELIEFUL DERIVAT 

  Este rezultatul acţiunii agenţilor externi asupra reliefului major. Cele mai vechi forme se regăsesc la 
nivelul interfluviilor, iar cele mai noi la nivelul văilor 

1. Suprafeţele de eroziune 
- sunt rezultatul nivelării munţilor sau dealurilor înalte, apar sub forma peneplenelor în 

masivele vechi sau sub forma platourilor în sisitemul alpin 
2. Terasele şi luncile 

- s-au format ca urmare a alternanţei climatice şi ridicărilor tectonice  
- sunt favorabile amplasării aşezărilor, agriculturii, căilor de comunicaţie  
- ca număr diferă în funcţie de unitatea de relief având 4-8 trepte mai ales  în Europa 

Centrală şi de Sud 
3. Piemonturile şi glacisurile 

- apar sub forma unor câmpii sau podişuri la contactul dintre munţi şi depresiuni mai ales în 
Europa Sudică 

4. Relieful glaciar 
- este rezultatul eroziunii gheţarilor de calotă din nordul continentului şi al celor montani 

instalaţi la peste      1 800m în trecut azi la peste 3 000 m  
- se prezintă sub forma de: circuri glaciare (în prezent ocupate de lacuri glaciare), văi 

glaciare (U) , praguri, morene 
5. Relieful carstic 

- se dezvoltă pe roci dizolvabile, unde apar goluri, iar prin precipitare apar cruste şi forme 
pozitive- Pod. Karst-Slovenia: 

 pe calcare şi gips (Optimiceskaia, Ucraina) apar: platouri carstice cu lapiezuri, 
doline, chei, peşteri-Holoch, Elveţia (în interiorul cărora apar stalactite-
Cuevas de Nerja, Spania, stalagmite-Krasnohorska, Slovacia, draperii etc) 

 pe sare apar forme efemere: lapiezuri, avene, peşteri (6 S -Romania), 
prăbuşiri, alunecări, depresiuni (în care se instalează lacurile sărate) 

6. Relieful eolian 
- format din câmpuri de dune S Franţei, C. Precaspică 

7. Relieful vulcanic 
- include vulcanii stinşi şi platourile vulcanice din pliocen precum şi vulcanii activi din 

Cuaternar: Vezuviu, Etna, Straomboli, Vulcano etc 
8. Relieful litoral 

- este cel mai recent fiind rezultatul evoluţiei din ultimele milenii 
- este reprezentat de: faleze plaje, limane şi lagune 
- în funcţie de geneză ţărmurile se împart: 

o ţărmuri cu fioduri:Europa de Nord 
o şărmuri cu riass: Marea Britanie, NV Franţei 
o ţărmuri cu canale: V Croaţiei 
o ţărmuri cu delte: Volga, Dunăre, Pad 
o ţărmuri cu estuare: Tamisa, Elba, Sena, Loara 
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3. SUBDIVIZIUNI 

M-ţii Alpicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă cele mai mari altitudini  4 807 m vf. 
Mont Blanc 
limite: M. Ligurică- C. Panonică 
prezintă cea mai mare masivitate, cel mai extins 
relief glaciar, iar în E apare relieful carstic 

M-ţii Carpaţicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini intermediare între Alpi şi 
Balcani  2 655  m vf. Gerlahovka 
limite: Bazinul Vienei-v. Timokului 
au o masivitate mai redusă decât Alpii 

M-ţii Pirineicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini  > 3 000 m, masivitate 
remarcabilă şi relief glaciar 
limite: Oc. Atlantic- M. Mediterană 

M-ţii Apeninicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini de 2 900 m (GranSasso), 
culmile paraele orientate N-S 
apare relieful vulcanic 

M-ţii Balcanicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini de 2 376 m vf. Botev 

M-ţii Alpii Dinaricicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 

relieful carstic este extins 
apre ţărmul de tip dalmatin (cu canale) 

M-ţii Caucazcaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini mari şi o tectonică activă 

M-ţii Pinduluicaracteristici 
formaţi în orogeneza alpină 
prezintă altitudini de 2 911 m vf. Olimp 
prezintă relief carstic şi ruiniform 

Masivul Central Francez 
caracteristici 

format în orogeneza hercinică 
prezintă altitudini medii dde 700 m  maximă  
1 886 m vf. Mt. Dore 
prezintă relief vulcanic (centru şi N) intens 
erodat, carsti (S şi SV) şi tectonic (grabene în 
centru) 

M-ţii Uralcaracteristici 
formaţi în orogeneza hercinică 
prezintă altitudini medii de 600 m 
au aspectul unui lanţ muntos orientat NS    
2 000 Km 

Messeta Spaniolăcaracteristici 
formată în orogeneza hercinică 
prezintă un relief intens erodat şi faliat, dominat 
izolat de culmi muntoase rezultate în urma 
reînălţărilor din Cuaternar 

M-ţii  Vosgi-Pădurea 
Neagrăcaracteristici 

formaţi în orogeneza hercinică 
se prezintă sub forma a două masive separate de 
greabenul Rinului, intens erodate 

Masivul Şistos Renancaracteristici 
format în orogeneza hercinică 
orientat EV, tăiat de valea rinulu 
prezintă relief vulcanic 

M-ţii Juracaracteristici 
formaţi în orogeneza hercinică 
prezintă relief de tip jurasian 
altitudinile sunt reduse 

Patrulaterul Boemieicaracteristici 
format în orogeneza hercinică 
prezintă altitudini reduse 
include: Pod. Boemiei străbătut de M-ţii 
Pădurea Boemiei şi încadrat de M-ţii Sudeţi, M-
ţii Metaliferi şi Colinele Ceho-Morave 

M-ţii Peninicaracteristici 
formaţi în orogeneza caledoniană 
prezintă înălţimi reduse < 900m  
intens erodaţi, prezintă relief carstic 

M-ţii Scandinavicicaracteristici 
formaţi în orogeneza caledoniană 
prezintă altitudini > 2 000 m datorită 
reînălţărilor alpine 
prezintă un versant abrupt spre ocean modelat 
de gheţari (fiorduri) şi domiol spre Pod. Suediei 

Podişul Finlandeicaracteristici 
are aspect colinar modelat de eroziunea 
glaciară numeroase lacuri glaciare 

Cîmpia Europei de Estcaracteristici 
este a doua ca suprafaţă de pe Glob 
are altitudini între 463 m în N la (– 28) m în  
zona Mării Caspice 
se prezintă ca o asociere de câmpii şi podişuri 
sau dealuri joase Pod. Valdai, Colinele 
Timan, Pod. Central Rus, Pod. Volgăi 
râurile mari au o orientare NS 

Câmpia Nord-
Europeanăcaracteristici 

poziţionată între M. Nordului şi M. Baltică a 
fost intens fragmrntată de gheţarii de 
calotămorene şi sandre 
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este vălurită şi acoperită cu loess, iar în zona de 
litoral râurile formează estuare sau lagune 

Câmpia Paduluicaracteristici 
este un fost golf al M. Adriatice intens colmatat 
în zona de litoral apar lagunela şi Delta Padului 

Câmpia Panonicăcaracteristici 
Intens faliată se prezintă sub forma unor 
sectoare joase şi unele mai înalte dominate  de 
munţi insulari 

Câmpia Românăcaracteristici 
poziţionată în lungul Dunării, evidenţiată de 
prezenţa Luncii Dunării, teraselor Dunării şi  a 
celor trei tipuri genetice de câmpii (tabulare, 
piemontane şi de subsidenţă) dispuse în fâşii 
paralele. 
 
 



 

 
11 

 
 

CARACTERISTICILE RELIEFULUI 
 ROMÂNIEI 

4. CARACTERISTICILE  GENERALE 

Sunt reprezentate  de: 
a. Varietatea reliefului – este determinată de: 

- prezenţa tuturor formelor de relief  major: 
 câmpii, dealuri şi podişuri joase (< 200 m)-42% 
 dealuri şi podişuri înalte (200 –500 m) – 31% 
 munţii joşi (500 – 1 000 m) – 15 % 
 munţi înalţi (> 1 000 m) – 12 % ( 1% etajul alpin > 2 000 m) 

- prezenţa unei game diversificate de tipuri genetice de relief: petrografic, structural, glaciar, 
fluvial, nival, eolian, litoral, periglaciar, vulcanic 

A determinat o mare diversitate de peisaje geografice cu condiţii şi resurse diverse, favorizând o mare diversitate de 
activităţi antropice 

b. Simetria - determinată de dispunerea unităţilor de relief majore în trepte ce coboară spre exteriorul şi interiorul arcului carpatic, în 
amfiteatru 

c. Proporţionalitatea- determinată de ponderea aproximativ egală a unităţilor de relief majore, rezultând un echilibru al condiţiilor 
naturale, resurselor şi tipurilor de activităţi antropice 

 munţii - 31% 
 dealurile şi podişurile – 36 % 
 câmpiile şi luncile – 33% 

d. Concentricitatea- determinată de dispunerea în trepte concentrice spre interior şi exterior a unităţilor de relief extra şi intra 
carpatice 

e. Complementaritatea – varietate formelor de relief impun condiţii naturale şi resurse diferite, acestea completându-se reciproc 
f. Armonia reliefului- este determinată de caracteristicile anterioare 

5. CARACTERISTICILE   MORFOGRAFICE 

Exprimă forma (configuraţia) reliefului. 
a. În Carpaţi şi Subcarpaţi sunt specifice: 

- vârfuri ascuţite, abrupturi, creste, culmi prelungi, rotunjite sau aplatizate, platouri netede 
(câmpuri-suprafeţe de eroziune), văi înguste şi abrupte (chei, defilee), depresiuni intramontane 

b. În zonele de deal şi podiş sunt specifice 
- culmi rotunjite şi domoale, platouri, văi cu lunci largi şi terase, depresiuni cu relief accidentat 

c. În zonele de câmpie sunt caracteristice: 
- interfluviile largi şi plate, văile cu lunci întinse 

Consecinţe: 
- rolul de barieră orografică a Carpaţilor ceea ce determină o evidentă asimetrie climatică între V şi E ţării (diferenţe de 

1C şi peste 100 mm/an de precipitaţii) 
- frecvenţa mare în depresiunile intramontane, iarna, a inversiunilor termice ( determinate de stagnarea aerului rece) în 

depresiunile intramontane, ceea ce determină inversiuni de vegetaţie 

6. CARACTERISTICI  MORFOMETRICE 

Exprimă dimensiunile (valorile)reliefului 
a. Altitudinea  

- altitudinea medie a reliefului ≈ 420 m încadrarea în etajul de deal 
- altitudinea absolută – 2 544 m – vârful Moldoveanu, Munţii Făgăraş 

 
- treptele altitudinale :  

 0 – 300 m 50% 
 300 – 700 m  28% 
 700 – 2 000 m  21% 
 > 2 000 m  1% 

Consecinţe: 

- valorificarea economică a întregului teritoriu al ţării noastre  condiţii favorabile practicării agriculturii, silviculturii 
etc. 
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- includerea întregului teritoriu în aria de urbanizare condiţii favorabile dezvoltării aşezărilor (până la 1 400 m 
aşezări permanente, peste se 
practică turismul, silvicultura, 
păşunatul) 

- determină etajarea biopedoclimatică şi a activităţilor antropice: 
 etajul de câmpie- cu stepă, silvostepă, molisoluri (cernoziom) şi culturi 

agricole extinse 
 etajul de deal şi podiş – cu păduri de foioase, argiluvisoluri, pomicultură 

şi viticultură 
 etajul montan – cu păduri de amestec, de conifere, pajişti alpine, cambisoluri 

şi spodosoluri, cu silvicultură, zootehnie şi minerit 
b. Fragmentarea reliefului 

Exprimă gradul de accidentare a terenului, determinat de densitatea văilor pe 1km2. Variază între: 
- 0,4 km/km2 şi o distanţă medie între văi de 1 500 – 1 800 m în zona de câmpie 
- 2-3 km/km2 şi o distanţă medie între văi de 200 -300 m în Carpaţi 

c. Energia reliefului 
Exprimă diferenţa de altitudine de pe o anumită suprafaţă ≈ 1km2 (altitudinea relativă): 

- peste 1 000 m în zonele montane înalte 
- sub 100 m în zonele de câmpie 
- 50% din teritoriu are valori de 150 m 

d. Panta reliefului 
Exprimă unghiul dintre suprafaţa reliefului şi orizontală, determinând gradul de eroziune al reliefului. Variază între: 

- 15-30 în zonele montane (≈75% din suprafaţa acesteia) 
- 10-12 în zonele de deal şi podiş (≈ 50% din suprafaţa acestora) 
- < 5 în zonele de câmpie 

Consecinţe: 

- determină etajarea biopedoclimatică şi modul de utilizare al terenuriloraltitudinea 
- determină intensitatea proceselor de eroziune-deplasări în masă, procese crionivale, eroziunea în suprafaţă 

(pluviodenudarea), tasarea, sufoziunea panta 
- influenţează dezvoltarea urbanistică 
- influenţează orientarea căilor de comunicaţie terestre (mai ales  căile ferate) 
- influenţează dispunerea reţelei hidrografice 

 circulară pe margini (râurile colectoare: Dunărea, Tisa, Siret, Prut) 
 radiară convergentă în interiorul arcului carpatic şi radiar-divergentă la 

exteriorul arcului carpatic (afluenţii) 
 

TIPURILE DE RELIEF MAJOR ŞI GENETIC (DERIVAT) 

 DIN ROMÂNIA 

 Pe teritoriul României se disting 4 tipuri majore de relief în cadrul cărora se disting numeroase tipuri de relief  derivat. 

RELIEFUL MAJOR 

1. Relieful montan 
- se dezvoltă între 300 – 2 544 m, având altitudinea medie de 950 m 
- este caracteristic Munţilor Carpaţi 
- este puternic fragmentat de depresiuni, văi longitudinale şi transversale, pasuri şi trecători umanizarea şi 

circulaţia intensă  
În funcţie de tipul de rocă pe care se dezvoltă şi aspectul reliefului se disting următoarele subtipuri: 

a. Munţii dezvoltaţi pe roci cristaline (metamorfice) 
- cu altitudini mari, masivi, creste alpine, platouri subalpine, văi adânci şi înguste (chei, defilee) 
- pe calcare se dezvoltă relieful carstic 

b. Munţii dezvoltaţi pe roci sedimentare (fliş şi conglomerate) 
- au altitudini mai reduse (< 2 000 m), puternic fragmentaţi de văi şi depresiuni, pe versanţi se 

dezvoltă alunecările de teren intense degradări de teren. 
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c. Munţii dezvoltaţi pe roci vulcanice 
- prezintă altitudini ce variază între 500 – 2 100 m 
- prezintă conuri şi cratere vulcanice (mai bine păstrate în munţii din Grupa Centrală a 

Carpaţilor Orientale), platouri extinse, văi înguste 
d. Munţii dezvoltaţi pe roci sedimentare cu intruziuni magmatice 

- pe rocile sedimentare apar platouri largi şi netede 
- pe rocile magmatice apar vârfuri semeţe, creste zimţate ( M. Metaliferi, M. Bârgăului) 

2. Relieful de deal şi podiş 
- se dezvoltă între 300 – 500 m  
- apare în interiorul şi exteriorul arcului carpatic 
- prezintă depresiuni şi  culoare de văi largi cu terase numeroase aşezări şi căi de comunicaţie 

3. Relieful de câmpie 
- se dezvoltă sub 300 m în V şi S ţării 
- s-a format recent (în Cuaternar) prin colmatarea unor vechi bazine lacustre cu sedimente aduse de râuri din Carpaţi 
- văile principale sunt largi, cu terase şi lunci extinse, iar cele secundare sunt înguste şi seci o mare parte a anului 

numeroase iazuri 
- prezintă unele sectoare de subsidenţă ( coborâre) unde apare excesul de umiditate 

RELIEFUL DERIVAT 

  Este rezultatul acţiunii agenţilor externi asupra reliefului major. Cele mai vechi forme se regăsesc la nivelul interfluviilor, iar 
cele mai noi la nivelul văilor 

9. Suprafeţele de eroziune 
- sunt rezultatul nivelării munţilor sau dealurilor înalte 
- apar pe interfluvii având aspectul unor platouri netede, intens fragmentate şi reînălţate 
- se desfăşoară la altitudini diferite dat fiind faptul că muţii au fost înălţai diferit 
- în zonele de deal şi podiş numărul lor este mai  mic 
- în Carpaţi sunt situate la diferite altitudinii, cele mai caracteristice fiind: 

 platforma Borăscu2 000 – 2 200 m 
 platforma Râu – Şes  1 000 – 1 200 m  
 platforma Gornoviţa (Predeal)  1 000 m  

10. Terasele fluviale 
- s-au format ca urmare a alternanţei climatice şi ridicărilor tectonice din Cuaternar 
- sunt favorabile amplasării aşezărilor, agriculturii, căilor de comunicaţie  
- ca număr diferă în funcţie de unitatea de relief: 

 6-8 în Carpaţi şi Subcarpaţi 
 3-5 în zonele de deal şi podiş 
 1-3 în zonele de câmpie 

11. Luncile 
- s-au format în ultima parte a Cuaternarului 
- sunt extinse şi largi pe râurile principale în zonele de câmpie, deal şi depresiuni, iar pe râurile mici şi zonele 

de defileu sunt reduse ca suprafaţă 
12. Relieful glaciar 

- este rezultatul eroziunii gheţarilor instalaţi pe culmile Carpaţilor în Pleistocen (prima perioadă a 
Cuaternarului) 

- se prezintă sub forma de: circuri glaciare (în prezent ocupate de lacuri glaciare), văi glaciare (U) cu lungimi 
de 1-8 km, praguri, morene 

13. Relieful carstic 
- se dezvoltă pe roci dizolvabile, unde apar goluri, iar prin precipitare apar cruste şi forme pozitive 

 pe calcare şi dolomite apar: platouri carstice cu lapiezuri, doline, chei, peşteri 
(în interiorul cărora apar stalactite, stalagmite, draperii etc) 

 pe sare apar forme efemere: lapiezuri, avene, peşteri (Meledic -Bz), 
prăbuşiri, alunecări, depresiuni (în care se instalează lacurile sărate) 

14. Relieful pe nisip 
- în zonele de câmpie (C. Olteniei) şi luncile marilor râuri (Ialomiţa, Buzău) apar dunele de nisip, iar în Dep. 

Braşov şi văile râurilor apar grindurile 
15. Relieful pe loess 

- apare mai ales în zonele de câmpie dar şi în Pod. Moldovei şi Pod. Dobrogei 
- prin tasare şi sufoziune  crovuri, hrube şi pâlnii de sufoziune 

16. Relieful vulcanic 
- include forme create de vulcani şi acţiunea agenţilor externi asupra rocilor magmatice 
- din prima categorie fac parte: lanţul vulcanic din V Carpaţilor Orientali, unde se disting cratere, conuri, 

platouri 
- din a doua categorie fac parte măguri, culmi rotunjite, ziduri (Detunatele) 
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17. Relieful pe conglomerate 
- este o rocă neconsolidată pe care se dezvoltă: babe, sfincşi, coloane, ciuperci 

18. Relieful litoral 
- este cel mai recent fiind rezultatul evoluţiei din ultimele milenii 
- este reprezentat de: Delta Dunării, lagune, limane maritime, faleze, plaje, golfuri mici 
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RELIEFUL SUBSTRAT AL MEDIULUI NATURAL 

ŞI AL ACTIVITĂŢILOR ANTROPICE 

 Relieful este în acelaşi timp suport şi element primar al mediului, la suprafaţa sa având loc interferenţa tuturor celorlalte 
elemente ale mediului. Datorită altitudinii determină apariţia unor etaje morfoclimatice, iar în cadrul acestora câteva varietăţi de 
peisaje determinate de expoziţia versanţilor, care la rândul lor influenţează repartiţia elementelor naturale şi antropice. 

 În România există 3 categorii de medii: 
 Terestru 
 Acvatic 
 Subteran 

Predominant este cel terestru foarte diversificat pe verticală (datorită altitudinii) şi regional (datorită rolului de barieră 
orografică a Carpaţilor), ce a determinat etajarea elementelor de mediu, respectiv circulaţia maselor de aer. Diversitatea mediului 
terestru  şi bogăţiile solului şi subsolului au determinat o mare varietate a ocupaţiilor şi o complementaritate economică regională a 
mediilor geografice. 

Mediul natural este rezultatul interferenţei tuturor elementelor fizico-geografice, în România distingându-se următoarele  
TIPURI DE MEDII: 

MEDIUL MONTAN 
MEDIUL SUBCARPATIC 
MEDIUL DE PODIŞ ŞI  DEAL 
MEDIUL DE CÂMPIE 
MEDIUL DELTAIC 
MEDIUL DE LITORAL 
MEDIUL MARIN 

În funcţie de gradul în care sunt transformate de om , acestor tipuri de medii se mai poate adăuga: mediul agricol, mediul rural şi 
mediul urban (cel mai intens transformat) 
 Fiecare dintre aceste tipuri de medii (naturale, antropizate sau antropice) sunt caracterizate de anumite elemente geografice, 
care la rândul lor determină o anumită utilizare a terenurilor şi un anumit grad de umanizare. 

 I. MEDIUL MONTAN ŞI CARPAŢII 

Mediul montan 

 Prezintă următoarele caracteristici: 
- se dezvoltă de obicei între 700- 2544 m , dar coboară chiar la 50 de m în zona de contact cu câmpia 
- relieful este accidentat, cu văi adânci şi înguste, cu versanţi cu pante mari eroziune intensă pe versanţii fără 

vegetaţie 
- climatul este umed şi rece 
- ca vegetaţie sunt caracteristice: tundra alpină, tufişurile, pajişti secundare, păduri de conifere, amestec şi foioase 

În funcţie de dispunerea faţă de circulaţia maselor de aer, expoziţia versanţilor, temperatură, precipitaţii, vegetaţie, mod de 
utilizare a terenurilor,  mediul montan prezintă 4 subtipuri: 

a. Mediul alpin 
b. Mediul de munţi cu altitudini medii şi joase 
c. Mediul de depresiuni 
d. Mediul de culoare de vale 

a. Mediul alpin 
Caracteristici: 

- predomină relieful glaciar, periglaciar şi petrografic 
- intervenţia antropică este redusă: suprapăşunat, turism, defrişări 
- prin defrişări, limita pădurii coboară , determinând apariţia unui mediu subalpin 
- cele două subtipuri sunt caracteristice în munţii înalţi, cu altitudini de peste 1500 m 

b. Mediul de munţi mijlocii şi mici 
Caracteristici: 

- este stabil cu alunecări de teren în zonele argiloase 
- prezintă păduri de conifere, amestec şi foioase (cu fag la altitudini mai mari şi stejar, gorun la altitudini mai mici) 
- prezintă diferenţieri în funcţie de expoziţia versanţilor faţă de masele de aer ( versanţii nordici şi estici mai umezi şi 

mai răcoroşi, iar cei sudici şi vestici mai calzi şi mai secetoşi) 
- se dezvoltă între 500 şi 1500 m 

 
 
 
c. Mediul  depresiunilor 
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Caracteristici: 
- intervenţia antropică este intensă, reflectată de: terasări, eroziunea solurilor, aşezări dense, industrie uneori poluantă 

(Zlatna, Baia Mare) 
- prezintă în funcţie de altitudine 3 tipuri: 

 depresiuni înalte: au un climat răcoros, dimensiuni reduse, cu păduri , păşuni şi terenuri arabile 
reduse (Vatra Dornei, Zlatna, Bilbor, Borsec, etc) 

 depresiuni mijlocii: sunt foarte extinse, cu terase, dealuri, glacisuri, cu păduri de foioase (uneori 
inversiunile termice determină inversiuni  de vegetaţie în Carpaţii de Curbură şi Meridionali), 
intens populate, cu păşuni şi terenuri agricole (Braşov, Maramureş, Ciuc, Giurgeu, Loviştei, 
Petroşani, Brad-Hălmagiu etc.) 

 depresiuni joase: apar mai ales în vest având un climat de dealuri joase (Bozovici, Oaş, Gurahonţ) 
 

 
d. Mediul culoarelor de vale 

- prezintă un climat mai răcoros şi umed, curenţi de aer, o intensă circulaţie umană 
- apare pe văile marilor văi: Moldova, Bistriţa, Mureş, Olt, Rucăr-Bran, Defileul Dunării 
- prezintă mai multe varietăţi în funcţie de altitudine, poziţie, orientare  

CARPAŢII 

Caracteristici: 
- face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină 
- are o lungime de ≈ 1 300 km  al  III-lea lanţ muntos din Europa, din care 2/3 pe teritoriul României (910 km) 
- sunt situaţi în partea central- nord-estică a României 
- joacă rolul de barieră orografică pentru masele de aer  din V, E şi S 
- prin altitudine influenţează varietatea asociaţiilor vegetale, faunistice, tipurile de sol şi apariţia unor topoclimate (climate 

locale) 
- reprezintă factorul natural determinant în etnogeneza poporului român 
- formează un adevărat inel  pe teritoriul României, în interiorul căruia se desfăşoară ce mai mare depresiune 

intracarpatică din Europa  Depresiunea Colinară a Transilvaniei 
- are altitudinea medie relativ redusă de 950 m , din care 90% sub 1500 m 
- este puternic fragmentat de depresiuni, văi longitudinale şi transversale, pasuri şi trecători, suprafeţe de eroziune 

umanizarea şi circulaţia intensă 
- au rezultat în urma coliziunii dintre microplăcile: Transilvaniei, Euroasiatică, Mării Negre, Moesică, Panonică 

Din punct de vedere fizico-geografic şi structural se împart în cinci  sectoare: 
1. Carpaţii Orientali- graniţa cu Ucraina şi valea Prahovei 
2. Carpaţii Meridionali-valea Prahovei şi culoarul Timiş-Cerna-Bistra  
3. Carpaţii Occidentali- v. Barcaului  si Dunăre 

 

1. Carpaţii Orientali 

Limite: (incluzând şi Carpaţii de Curbură) 
- N- graniţa cu Ucraina 
- E- Pod. Moldovei (subunitatea acestuia Pod. Sucevei),  Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii 
- S- valea Prahvei, Subcarpaţii Curburii  
- V- Depresiunea colinară a Transilvaniei, Dealurile şi Câmpia de Vest 

Caracteristici generale: 
- este cea mai extinsă ramură a Carpaţilor (peste 50%din suprafaţa acestora) 
- sunt situaţi la est de Depresiunea colinară a Transilvaniei  se mai numesc şi Carpaţii Răsăriteni 
- prezintă cea mai mare lăţime 130-140 Km în N şi 80 km în zona de curbură 
- sunt lipsiţi de masivitate datorită numeroaselor depresiuni şi culoare de vale transversale (parţial: Mureş, Moldova etc) şi 

longitudinale (Bistriţa, Trotuş, Olt etc) 
- are altitudini medii de 1 300 m  loc intermediar între celelalte ramuri ale Carpaţilor Româneşti 
- altitudinea maximă 2 303 m vf. Pietrosul Rodnei , vf. Ineu-2 279 m M.Rodnei,  vf. Pietrosul Călimanilor  2 100m M. 

Călimani  
- relieful derivat este variat: petrografic, vulcanic, fluvial, eolian, etc 
- la altitudini de peste 2 000 m apare relieful glaciar 
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- relieful este dispus în fâşii paralele, alcătuirea petrografică evidenţiază un adevărat paralelism al culmilor, orientate pe 
direcţie NV-SE (excepţie Carpaţii de Curbură orientaţi invers, pe direcţie NE-SV) 

 în Vest alcătuite din roci vulcanice munţi vulcanici mai înalţi şi cu cratere şi conuri  mai bine păstrate 
în Grupa Centrală decât în Grupa Nordică, cu numeroase izvoare minerale 

 în Centru alcătuite din roci metamorfice-şisturi cristaline(zona cristalino-mezozoică) cea mai veche, 
dezvoltă cele mai mari altitudini, ce scad de la N spre S (spre izvoarele Trotuşului) 

 în Est alcătuite din roci sedimentare-fliş cu altitudinile cele mai mici şi extensiune maximă în zona de 
curbură unde ocupă întreaga zonă  

- este o zonă locuită încă din paleolitic, în prezent populaţia se concentrează mai ales în depresiuni şi culoare de vale 
- deţine numeroase resurse precum: păduri (40%) de conifere, amestec şi foioase, păşuni,  minereuri feroase şi neferoase, 

mangan, hidroenergie etc. 
- deţine un potenţial turistic deosebit 
- din punct de vedere petrografic, structural, al varietăţii reliefului şi altitudine se deosebesc trei  grupe: 

A. Grupa Nordică 
B. Grupa Centrală 
C. Grupa Curburii 

A. GRUPA NORDICĂ 

Limite: 
- N- graniţa cu Ucraina 
- E- Pod. Sucevei 
- S- Depresiunea Dornelor (drenată de Dorna) şi culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului (drenat de 

Moldova) 
- E- Depresiunea colinară a Transilvaniei, Dealurile şi Câmpia de Vest 

Caractere generale: 
- mai este numită şi Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei 
- prezintă cea mai mare lăţime 130-140 km 
- prezintă cele mai mari altitudini: vf. Pietrosul Rodnei (2 303 m) şi vf. Ineu (2 279 m) în M. Rodnei 
- este singura în care se păstrează relieful glaciar în M. Rodnei (lacurile glaciare Lala şi Buhăiescu) 
- culmile sunt orientate pe direcţie NV-SE, fiind paralele, paralelism evidenţiat şi de alcătuirea petrografică 
- în V se dezvoltă lanţul de munţi vulcanici, în centru munţii cristalino-mezozoici, iar în este munţii mai joşi din fliş 
- munţii vulcanici sunt mai joşi , cu cratere şi conuri vulcanice mai slab dezvoltate 
- includ una dintre cele mai extinse depresiuni intramontane din România (se desfăşoară şi dincolo de graniţa cu Ucraina) 
- sunt bine împăduriţi 
- păşuni extinsecreşterea animalelor (zootehnia) bine dezvoltată mai ales în Obcinele Bucovinei  

Cuprinde: 
-  Munţii   

o vulcanici:  
 M. Oaş,  
 M. Gutâi,  
 M. Ţibleş  

o din şisturi cristaline:  
 M. Bârgău 
 M. Maramureşului (vf. Farcău 1 956 m, vf. Toroioaga 1 930 m, vf. Pop Ivan 1 937m),  
 M. Rodnei (vf. Pietrosul Rodnei 2 303 m, vf. Ineu 2 279 m) 
 M. Suhard 

o din fliş: 
 Obcinele Bucovinei alcătuite din teri culmi paralele ce scad altitudinal de la vest la est: 

 Obcina Mestecăniş 
 Obcina Feredeu 
 Obcina Mare 

- Depresiuni: 
 Dep. Oaş- bine individualizată 
 Dep. Maramureşului- drenată de Tisa (în N) şi afluenţii săi Iza şi Vişeu; cu altitudini de 800 m cu culturi 

pomicole şi păşuni 
 Dep. Dornelor- drenată de Bistriţa şi afluentul său Dorna; aici se află staţiunea turistică Vatra Dornei 
 Culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului- drenată de Moldova 

- Pasuri şi trecători: 
 Huta –leagă depresiunile Oaş şi Maramureş 
 Gutâi (Pintea)- leagă depresiunile Baia Mare şi Maramureş 
 Şetref (818 m)- leagă depresiunile Transilvaniei şi Maramureş pe valea Sălăuţei 
 Prislop (1 416 m)- leagă depresiunile Dornelor şi Maramureş 
 Mestecăniş (1 096 m)- leagă depresiunile Dornelor şi Câmpulung Moldovenesc 
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 Tihuţa (1 201 m)- leagă depresiunile Dornelor şi Transilvaniei 

B. GRUPA CENTRALĂ 

Limite: 
- N- Depresiunea Dornelor (drenată de Dorna) şi culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului (drenat de 

Moldova) 
- E- Subcarpaţii Moldovei 
- S- valea Oituzului şi Pasul Oituz 
- V- Depresiunea colinară a Transilvaniei, de care este delimitată de un abrupt cu care se Termină un platou vulcanic 

Caractere generale: 
- mai este numită şi Carpaţii Moldo- Transilvani 
- zona cristalino-mezozoică se scufundă la S de valea Trotuşului fiind înlocuită de fliş 
- altitudinile scad de la N la S 
- altitudinea maximă 2 100 m vf Pietrosul Călimanilor din M. Călimani 
- lipseşte relieful glaciar 
- relieful carstic de suprafaţă prezintă o mai mare extensiune: Cheile Bicazului, Pietrele Doamnei (M. Rarău), Piatra 
Singuratică (M. Hăşmaşul Mare), M. Ceahlău 

- prezintă numeroase defilee: Mureşului (Topliţa-Deda), Olt (Tuşnad), Bistriţa (Zugrenilor, Toance) 
- prezintă numeroase depresiuni, pasuri şi trecători 
- relieful vulcanic este mai bine reprezentat, datorită conurilor şi craterelor vulcanice mai bine păstrate precum şi datorită 
altitudinilor mai ridicate 

- aici apare singurul lac vulcanic Lacul Sfânta Ana din Masivul Ciomatu (o prelungire a M. Harghita dincolo de valea 
Oltului) 

- ca urmare a unei alunecări în masă a unui pinten montan în anul 1837 s-a format prin blocarea văii Bicazului lacul de 
prăbuşire L. Roşu 

- din Masivul Hăşmaşul Mare izvorăsc cele două râuri surori , cu cursuri orientate în sensuri contrare  Mureş şi Olt 
- aici se află numeroase obiective turistice dintre care se remarcă mai ales: M. Rarău, M. Giumalău, M. Ceahlău 
- ca resurse se remarcă pădurile şi rocile de construcţie 

Cuprinde: 
-  Munţii   

o vulcanici:  
 M. Călimani  (vf. Pietrosul Călimanilor 2 100 m) 
 M. Gurghiu (vf. Bătrâna 1 634 m) 
 M. Harghita (vf. Harghita 1 800 m) 

o din şisturi cristaline:  
 M. Bistriţei (vf. Budacu 1 859 m) 
 M. Rarău  
 M. Giumalău (vf. Giumalău 1 856 m) 
 M. Giurgeu 
 M. Hăşmaşul Mare 

o din fliş: 
 M. Ceahlău (vf. Toaca 1 907 m) 
 M. Tarcău 
 M. Ciuc 
 M. Nemira 
 M. Stânişoarei 
 M. Goşmanu 
 M Berzunţ cei mai joşi , închid la est Dep. Comăneşti (Dărmăneşti) 

- Depresiuni: 
 Dep. Giurgeu (Gheorgheni)- bine individualizată, largă, cu frecvente inversiuni termice, drenată de 

Mureş 
 Dep. Ciuc- bine individualizată, largă, cu frecvente inversiuni termice, drenată de Olt  
 Dep. Dornelor- drenată de Bistriţa şi afluentul său Dorna; aici se află staţiunea turistică Vatra Dornei 
 Culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului- drenată de Moldova 
 Dep. Bilbor 
 Dep. Borsec 
 Dep. Comăneşti- drenată de Trotuş, închisă la est de M. Berzunţ 
 Dep. Vărşag drenată de Târnava Mare 
 Ghimeş drenată de Trotuş 

- Pasuri şi trecători: 
 Mestecăniş (1 096 m)- leagă depresiunile Dornelor şi Câmpulung Moldovenesc 
 Tihuţa (1 201 m)- leagă depresiunile Dornelor şi Transilvaniei 
 Bucin (în M. Gurghiu-1 287 m) -leagă depresiunile Giurgeu şi Transilvaniei 
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 Sicaş (în M. Harghita-1 000 m) -leagă depresiunile Ciuc şi Vărşag 
 Oituz (866 m) 
 Tuşnad (pe Olt)-leagă depresiunile Ciuc de Braşov  
 Izvorul Mureşului -leagă depresiunile Giurgeu şi Ciuc 
 Bicaz (Pângăraţi) 
 Tulgheş- leagă depresiunile Bilbor şi Borsec 
 Ghimeş-Palanca (pe Trotuş) 

C. GRUPA SUDICĂ 

Limite: 
- N- valea Oituzului şi Pasul Oituz  
- E- Subcarpaţii Curburii 
- S- Valea Dâmboviţei (Prahovei) şi Subcarpaţii Curburii 
- V- Depresiunea colinară a Transilvaniei 

Caractere generale: 
- mai este numită şi Carpaţii Curburii 
- include după unii autori din punct de vedere al alcătuirii geologice şi Grupa Bucegi (o vom caracteriza separat) 
- nu cuprinde relief vulcanic 
- nu are relief glaciar 
- apare relieful eolian în M. Ciucaş- Sfinxul din Ciucaş şi Ţigăile 
- este alcătuită în totalitate din fliş 
- prezintă o puternică curbare ce determină reorientarea culmilor 
- culmile sunt orientate invers NE-SE 
- include cea mai mare depresiune intramontană din ţara noastrăDep. Braşov (intens populată ) 
- prezintă cele mai mici altitudini din Carpaţii Orientali 
- altitudinea maximă 1 954 m vf. Ciucaş din M. Ciucaş 
- în depresiuni apar frecvent inversiuni termice ce determină inversiuni de vegetaţie (Dep Întorsura Buzăului = polul frigului 
din România) 

- intens fragmentaţi de văi, pasuri şi trecători 
- valea Prahovei este cea mai importantă zonă turistică montană din România 

Cuprinde: 
-  Munţii   

 M. Vrancei -între văile Oituzului şi Bâsca Mică,  alcătuiţi din următoarele masive 
 M. Buzăului –între văile Bâsca Mică şi Teleajen, formaţi din trei culmi paralele: M. Penteleu (Bâsca Mică 

-Bâsca Mare), M. Podul Calului (Bâsca Mare-Buzău), M. Siriu (Buzău-Teleajen) 
 M. Ciucaş (vf. Ciucaş 1 954 m)-Teleajen- Doftana 
 M. Baiului- Doftana- Prahova 
 M. Breţcu –situaţi în N spre Dep. Braşov, includ  şi M. Grohotiş şi Clăbucetul Doftanei 
 M. Întorsura Buzăului –situaţi în N spre Dep. Braşov 
 M. Bârsei –formaţi din două masive de mare interes turistic M. Piatra Mare şi M. Postăvaru (unde la 

altitudinea de 1 000 m se dezvoltă „perla” staţiunilor montane româneşti Poiana Braşov)  
 Munţii ce pătrund digital în Dep. Braşov: M. Perşani (prelungindu-se spre sud cu Măgura Codlea), M. 

Baraolt, M. Bodoc 
- Depresiuni: 

 Dep. Braşov- este cea mai mare depresiune intramontană din Carpaţii româneşti, netedă ca o câmpie, 
cultivată agricol (mai ales cartof şi zootehnie-ovine), intens populată (cel mai înalt 
grad de urbanizare); este formată din trei depresiuni mai mici : Bârsei, Prejmer, 
Râul Negru 

 Dep. Întorsura Buzăului- drenată de Buzău  
 Dep. Baraolt- drenată de Olt, între M. Baraolt şi M. Perşani 

- Pasuri şi trecători: 
 Predeal (1 000 m)- pe valea Prahovei 
 Bratocea- pe Teleajen 
 Buzău –pe Buzău 
 Oituz (866 m)-pe Oituz 
 Tuşnad (pe Oltdefileul Oltului de la Tuşnad)-leagă depresiunile Ciuc de Braşov  
 Racoş –în M. Perşani pe Olt (Defileul Oltului de la Racoş) leagă depresiunile Baraolt şi Transilvaniei 
 Vlădeni –leagă depresiunile Braşov de Transilvaniei 
 Pârâul Rece 
 Întorsura Buzăului(Brădet) 
 Predeluş –pe Doftana 
 Tabla Buţii 
 Bogata 
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2. Carpaţii Meridionali 

Limite:  
- N- Depresiunea colinară a Transilvaniei, culoarul Orăştiei, Culoarul Bistrei 
- E- valea Dâmboviţei sau valea Prahovei (dacă se include şi Gr. Bucegilor) 
- S- Subcarpaţii Getici şi Pod. Mehedinţi (şi Subcarpaţii Curburii dacă se include şi Grupa Bucegilor) 
- V- Culoarul tectonic Timiş- Cerna  

Caracteristici generale: 
- datorită altitudinilor mari şi reliefului asemănător cu cel din Alpi, mai sunt numiţi şi Alpii Transilvaniei 
- sunt cei mai masivi şi mai unitari morfologic şi structural 
- prezintă cea mai redusă suprafaţă (21%) şi  lăţime 
- alcătuirea litologică este simplă, predominând şisturile cristaline cu intruziuni granitice (ce determină altitudinile mari), iar 

sporadic, predominând la extremitatea vestică apar rocile sedimentare (calcare, conglomerate, etc.) 
- prezintă altitudinile medii cele mai mari din Carpaţi –1 400 m 
- peste 20 de vârfuri depăşesc 2 500 m  
- altitudinea maximă 2 544 m vf. Moldoveanu , vf. Negoiu-2 535 m M. Făgăraş,   
- relieful glaciar este bine reprezentat: văi glaciare (6-8 km), circuri glaciare (multe dintre acestea ocupate în prezent de lacuri 

glaciare), morene, custuri (creste extrem de ascuţite) 
- bine reprezentat este şi relieful periglaciar situat în imediata apropiere a reliefului glaciar (la altitudini mai reduse) 
- relieful carstic apare mai ales la extremitatea vestică 
- aici s-au păstrat cel mai bine suprafeţele de eroziune, care relevă alternanţa fazelor de înălţare şi cele de eroziune  

 la peste 2 000 m –platforma Borăscu 
 între 1 200 – 1 600 m –platforma Râu- Şes 
 la peste 1 000 m –platforma Gornoviţa (Predeal) 

- la est de valea Oltului versanţii nordici sunt abrupţi, iar cei sudici sunt prelungi; la vest de valea Oltului situaţia este inversă, 
versanţii nordici sunt prelungi, iar cei sudici abrupţi 

- la sfârşitul Neogenului au suferit cea mai intensă reînălţare, de peste 1 000 m 
- culmea principală este orientată în general pe direcţie vest-est 
- datorită masivităţii evidente prezintă puţine depresiuni (în general mici), trecători (majoritatea adânci) şi pasuri ( majoritatea 

situate la mari înălţimi, aici aflându-se în M. Parâng  cel mai înalt pas din ţară, pasul Urdele 2 141m ) 
- sunt prezente toate cele patru subtipuri de medii montane, însă cu temperaturi mai scăzute şi umiditate mai marepăduri mai 

extinse pe versanţii nordici, şi pajişti secundare mai extinse  pe versanţii sudici unde se practică şi în prezent transhumanţa 
- prezintă puţine culoare de vale transversale (Olt, Jiu, Strei) sau longitudinale (Lotru) 
- sunt traversaţi de două şosele de mare altitudine: Transfăgărăşanul (transversal) şi Transalpina (longitudinal în Parâng între 

Petroşani şi Voineasa) 
- văile transversale îi împart în trei grupe, la care unii autori adaugă şi Grupa Bucegi : 

A. Grupa Bucegi 
B. Grupa Făgăraş 
C. Grupa Parâng 
D. Grupa Retezat-Godeanu 

A. GRUPA BUCEGI 

Limite: 
- N- Dep. colinară a Transilvaniei 
- E- valea Prahovei 
- S- Subcarpaţii Curburii 
- V- valea Dâmboviţei 

Caractere generale: 
- este considerată ca făcând parte, de către unii geografi, din Carpaţii Meridionali, datorită altitudinii şi reliefului 
- ca roci predomină conglomeratele şi calcarele relief carstic: cheile Dâmbovicioarei, cheile Tătarului peştera Ialomiţei, 
- nu prezintă relief vulcanic şi glaciar 
- apare relieful eolian în M. Bucegi- Sfinxul şi Babele 
- spre N şi E se termină printr-un impunător abrupt (mai ales către valea Prahovei Abruptul Caraimanilor) 
- cele trei suprafeţe de eroziune au o mare extensiune 
- este cea mai importantă zonă montană din punct de vedere turistic 
- altitudinea maximă este de 2 505 m vf Omu- M. Bucegi 

Cuprinde: 
-  Munţii   

 M. Bucegi –situaţi în partea de E, se prezintă sub forma unui semicerc dispus în amfiteatru, fiind cel mai 
important masiv turistic, cu numeroase cabane, pârtii  şi trasee pentru turişti,  cu vf Omu-
2 505 m 

 M. Leaota –situaţi la V de M. Bucegi, având aspectul unui promontoriu 
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 M. Piatra Craiului –alcătuiţi în majoritate din calcare, cu creste, zimţate situaţi la N de Culoarul Rucăr-
Bran ,cu vf. Baciului 2 238 m 

- Depresiuni: 
 Culoarul Rucăr-Bran –un şanţ tectonic adânc şi larg 

- Pasuri şi trecători: 
 Predeal (1 000 m)- pe valea Prahovei 
 Bran (Giuvala) – 1 240 m 
 Vlădeni 

B. GRUPA FĂGĂRAŞ 

Limite: 
- N- Dep. Transilvaniei (Dep. Făgăraş) 
- E- v. Dâmboviţei 
- S- Subcarpaţii Getici 
- V- defileul Oltului (Turnu Roşu- Cozia) 

Caractere generale: 
- este cea mai masivă şi înaltă din Carpaţii 
- prezintă cele mai mari altitudini din Carpaţi2 544 m vf. Moldoveanu , vf. Negoiu-2 535 m din M. Făgăraş 
- este alcătuită dintr-o culme nordică unitară, cu aspect de zid crenelat , orientată vest-est, în lungime de 60 km din care se 
desprind spre sud patru masive „insulare”, sub forma unor culmi prelungi, separate de Olt, Argeş şi afluenţii acestora 

- la confluenţa Lotrului cu Oltul se dezvoltă Dep. Loviştei (Brezoi), o veche zonă de populare din Carpaţi 
- prezintă numeroase urme ale glaciaţiunii cuaternare relief glaciar 
- prezintă un peisaj pitoresc interes turistic deosebit 
- prezintă numeroase lacuri de baraj artificial şi hidrocentrale (Vidraru pe Argeş) 

Cuprinde: 
-  Munţii   

o în Nord:  
 M. Făgăraş -2 544 m vf. Moldoveanu , vf. Negoiu-2 535 m (vf. Suru 2 282 m) 

o Spre Sud:  
 M. Cozia –între Olt şi Topolog 
 M. Frunţii –între Topolog şi Argeş 
 M. Ghiţu –între Argeş şi Vâlsan 
 M. Iezer (Păpuşa)- între Vâlsan şi Dâmboviţa (Vf. Iezer 2 482 m)  

- Depresiuni: 
 Dep. Loviştei- bine individualizată la confluenţa Oltului cu Lotrul 
 Defileul Oltului de la Turnu Roşu-Cozia – o vale transversală (ce mai caracteristică din Carpaţi) ce taie 

perpendicular linia carpatică 
- Pasuri şi trecători: 

 Bran (Giuvala) – 1 240 m 
 Turnu Roşu (400 m)- la intrarea Oltului în zona montană 
 Cozia (309 m)- la ieşirea Oltului din zona montană 
 Transfăgărăşan  
 

C. GRUPA PARÂNG 

Limite: 
- N- Dep. Colinară a Transilvaniei (Dep. Sibiu şi culoarul Secaşelor) 
- E- defileul Oltului (Turnu Roşu- Cozia) 
- S- Subcarpaţii Getici 
- V- valea Jiului (ce drenează Dep. Petroşani)şi  valea Streiului (ce drenează depresiunea Haţeg) 

Caractere generale: 
- prezintă cea mai mare lăţime dintre cele trei grupe din Carpaţii Meridionali 
- platformele de eroziune au cea mai mare extindere 
- relieful glaciar este prezent însă pe o suprafaţă mai redusă de cât în celelalte grupe 
- o mai mare extensiune o are relieful carsticCheile Olteţului, Peştera Muierii 
- în partea centrală prezintă o fractură tectonică, orientată vest –est, unde s-a instalat cursul Lotrului (şi şoseaua Transalpina) 
- este o zonă populată din cele mai vechi timpuri, ca mărturie stând ruinele vechii reşedinţe a statului dac Sarmizegetusa 
Regia din Masivul Orăştiei situaţi în NV M. Şureanu şi ruinele reşedinţei provinciei romane Dacia Felix din Dep. Haţeg- 
Sarmizegetusa Ulpia Traiana 

- aici se află cel mai înalt pas din ţară –Urdele 2 141 m 
- are un aspect palmar, masivul principal (numit nod orografic) aflându-se în SV din care se desprind celelalte culmi 
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Cuprinde: 
-  Munţii   

o nodul orografic M. Parâng (vf. Parângul Mare 2 519 m) din care se desprind:  
 spre NM. Şureanu  (vf. lui Pătru 2 130 m)-între Strei şi Sebeş 
 spre NEM. Cândrel  (vf. Cândrel 2 244 m)-între Sebeş şi Sadu 
 spre EM. Lotrului  (vf. Ştefleşti 2 242 m)-între Sadu şi Lotru 
 la sud de valea Lotrului m. Căpăţânii (vf Ursu 2 124 m) 

- Depresiuni: 
 Dep. Loviştei- bine individualizată la confluenţa Oltului cu Lotrul 
 Defileul Oltului de  la Turnu Roşu-Cozia – o vale transversală (ce mai caracteristică din Carpaţi) ce 

taie perpendicular linia carpatică 
 Defileul Jiului 
 Dep. Petroşani –drenată de Jiu 
 Dep. Haţeg- drenată de Strei 

- Pasuri şi trecători: 
 Urdele (2 141 m) cel mai înalt din România 
 Lainici (450m)- pe valea Jiului 
 Turnu Roşu (400 m)- la intrarea Oltului în zona montană 
 Cozia (309 m)- la ieşirea Oltului din zona montană 
 Merişor- leagă cele două depresiuni Haţeg şi Petroşani 

D. GRUPA  RETEZAT-GODEANU 

Limite: 
- N- Culoarul Bistrei  
- E- valea Jiului (ce drenează Dep. Petroşani)şi  valea Streiului (ce drenează depresiunea Haţeg) 
- S- Subcarpaţii Getici şi Pod. Mehedinţi 
- V- Culoarul tectonic Timiş- Cerna  

Caractere generale: 
- Cuprinde cele mai numeroase altitudini de peste 2 000 m 
- include cel mai numeroase lacuri glaciare (80) printre care L. Bucura (cel mai extins- 10 ha) şi L. Zănoaga ( cel mai adânc 
29 m) 

- prezintă relief carstic mai ales în SV: Cheile Runcului, Cheile Corcoaiei, Izbucul Cernei 
- prezintă cea mai mare masivitate 
- culmile principale sunt separate de văi longitudinale 
- aici se află primul parc naţional din ţară cu numeroase specii de plante şi animale rare – Parcul Naţional Retezat (1931, 51 
000 ha) 

- prezintă o culme principală situată în partea centrală din care se desprind celelalte culmi 
Cuprinde: 

-  Munţii   
 în zona centrală: M. Retezat (vf. Peleaga 2 509 m, între Valea Râul Mare şi Jiul de Vest) şi M. Godeanu 

(vf. Godeanu 2 229 m 
 spre nord M. Ţarcu (vf. Ţarcu 2 190 m) care se continuă spre NV cu  M. Muntele Mic 
 spre sud M. Cernei  (la N de valea Cernei), M. Mehedinţi (între Cerna şi Motru) M. Vâlcan (cu vf. 

Straja 1 868 m între Motru şi Jiul de Vest)  
- Depresiuni: 

 Defileul Jiului 
 Dep. Petroşani –drenată de Jiu 
 Dep. Haţeg- drenată de Strei  
 Culoarul tectonic Timiş- Cerna 
 Culoarul Bistrei 

- Pasuri şi trecători: 
 Lainici (450m)- pe valea Jiului 
 Merişor- leagă cele două depresiuni Haţeg şi Petroşani 
 Domaşnea (Poarta Orientală)- 540 m, în Culoarul Timiş- Cerna 
 Poarta de  fier a Transilvaniei 700 m , pe Bistra 
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3. Carpaţii Occidentali 

Limite:  
- N- Valea Barcăului (sau valea Someşului) 
- E- Depresiunea colinară a Transilvaniei: Culoarul Bistrei şi Culoarul Timiş- Cerna 
- S- Valea Dunării  
- V- Dealurile de Vest, iar pe alocuri intră în contact cu Câmpia de Vest 

Caracteristici generale: 
- au altitudinea medie de 650 m (cea mai redusă)lipsa reliefului  glaciar, sporadic în M. Bihor apare relieful periglaciar 

(depresiuni nivale, forme create de îngheţ-dezgheţ) 
- cea mai mare altitudine vf. Bihor(Curcubăta Mare)- 1 849 m din M. Bihor 
- ocupă   26% suprafaţa Carpaţilor 
- prezintă o mare complexitate litologică şi structurală, fiind formaţi dintr-un adevărat mozaic de roci: vulcanice, sedimentare şi 

metamorfice (şisturi cristaline) 
- varietatea rocilor impune o mare varietate a reliefului 
- relieful pe şisturi cristaline şi roci vulcanice apare sub forme masive şi greoaie (M. Bihor, M. Semenic, M. Locvei, M. Poiana 

Ruscă, M. Metaliferi) 
- în Munţii Metaliferi prezenţa rocilor vulcanice şi sedimentare determină apariţia unui relief sculptat de eroziunea diferenţiată 
- relieful carstic este extins şi apare sub forme diferite atât exocarstice cât şi  endocarstice: 

 platouri carstice cu lapiezuri şi doline: Padiş- Cetăţile Ponorului, Vaşcău, Cărbunari 
 văi de tip chei: Nerei, Râmeţi, Întregalde 
 depresiuni carstice în care s-au instalat  lacurile carstice: Ighiu, Vărăşoaia 
 peşteri: Vântului (cea mai lungă din ţară), Urşilor, Comarnic, Meziad, Scărişoara, Focul Viu (cu gheţari) 
 avene adânci 

- culmile sunt largi şi netede  
- reprezintă sectorul cel mai fragmentat din Carpaţi prezentând numeroase depresiuni, culoare de vale transversale, pasuri şi 

trecătoriaspect discontinuu 
- câmpia pătrunde adânc în interiorul muntelui sub forma unor depresiuni de tip „golf” 
- au aspect asimetric, altitudinile scăzând de la est la vest 
- prezintă văi de tip defileu: Defileul Dunării în sud (cel mai lung din Europa 144 km), Defileul Mureşului 
- prezintă cele mai bogate precipitaţii (1 400 m în M. Vlădeasa) pe versanţii vestici, iar pe cei estici şi sud-estici apare 

fenomenul de foehn 
- sunt bine împăduriţi , predominând pădurile de foioase, urmate de pădurile de conifere iar la altitudini mai mari pajiştile 

subalpine 
- sunt bine populaţi, aşezările  rurale urcând în altitudine până la 1 600 msate de tip risipit numite crânguri 
- prezintă numeroase resurse de subsol: minereuri auro-argintifere, minereuri de fier, bauxită, marmură, etc. 
- văile transversale îi împart în două sectoare: 

A. Munţii Banat şi Poiana Ruscă 
B. Munţii Apuseni 

A. MUNŢII  BANATULUI  ŞI  POIANA RUSCĂ 

a. MUNŢII BANAT 
Limite: 

- N- Dealurile de Vest (Dealurile Banatului, subunitatea acestuia Dealurile Buziaşului numite şi Dealurile Pogănişului) 
- E- Culoarul Timiş -Cerna 
- S- Defileul Dunării 
- V- Dealurile de Vest (Dealurile Banatului, subunitatea acestuia Dealurile Tirolului) 

Caractere generale: 
- reprezintă o punte de legătură cu Munţii Balcani 
- datorită alcătuiri petrografice se aseamănă mai mult cu Carpaţii Meridionali 
- relieful carstic este extins : Cheile Nerei, Cheile Caraşului, Peştera Comarnic 
- includ Defileul Dunării cel mai lung din Europa (144 km), unde temperaturile sunt mai ridicate permiţând dezvoltarea unor 
elemente biogeografice submediteraneene: liliacul sălbatic, vipera cu corn 

- aici se află Parcurile Naţionale: Porţile de Fier, Cheile Nerei- Beuşniţa  
- prezintă 3 trepte altimetrice ce scad altitudinal de la est (peste 1 400 m) la vest (sub 600 m) 

Cuprinde: 
-  Munţii   

o în Est cei mai înalţi:  
 M. Semenic -1 446 m vf. Semenic   şi M. Almăjului- 1 224 m vf. Svinecea Mare 

o În Centru: 
 M. Aninei şi M. Locvei 

o În Vest cei mai joşi 
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 M. Dognecea (617m) 
- Depresiuni: 

 Dep. Almăjului (Bozovici)- bine individualizată între M Semenic şi M. Almăjului, traversată de Nera cu 
numeroase livezi de meri „Ţara florilor de măr” 

 Dep. Caraş- Reşiţa (Caraş –Ezeriş) – drenată de Caraş şi Bârzava 
- Pasuri şi trecători: 

 Domaşnea ( Poarta Orientală)– 540 m 
 Târova 
 Văliug 

b. MUNŢII POIANA RUSCĂ 
Limite: 

- N- Valea Mureşului (Defileul Deva – Lipova) 
- E- Dep. Haţeg 
- S- Culoarul Bistrei 
- V- Dealurile de Vest (Dealurile Banatului, subunitatea acestuia Dealurile Lipovei) 

Caractere generale: 
- apar izolaţi ca un horst înconjurat de zone joase 
- sunt alcătuiţi din calcare cu intruziuni granitice 
- prezintă văi înguste cu versanţi abrupţi şi culmi largiaşezările rurale şi căile de comunicaţie se concentrează pe culmi 
- altitudinea maximăvf. Padeşu 1 374 m 

B. MUNŢII APUSENI 

Limite: 
- N- valea Barcăului  
- E- Dep. colinară a Transilvaniei 
- S- Valea Mureşului (Defileul Deva – Lipova) 
- V- Dealurile de Vest, iar pe alocuri intră în contact cu Câmpia de Vest (sub forma depresiunilor de tip „golf”) 

Caractere generale: 
- relieful carstic este extins: Platourile carstice Padiş- Cetăţile Ponorului, Vaşcău; chei: Turzii, Râmeţi; peşteri: Vântului, 
Scărişoara, Urşilor etc. 

- câmpia pătrunde adânc în interiorul munţilor sub formă de depresiuni de tip ”golf” 
- nu prezintă subdiviziuni transversale 
- prezintă suprafeţe de eroziune acoperite de pajişti subalpine 
- sunt bine populaţi localitatea Tomnatic se află la 1 600 m altitudine 
- prezintă o alcătuire petrografică mozaicată diversitatea formelor de relief 
- în ultimii ani această zonă a fost declarată Parc Natural 
- prezintă o distribuţie palmară, având în partea centrală masivul principal (nod orografic) M. Bihor, cel mai înalt din care se 
desprind celelalte culmi muntoase 

Cuprinde: 
-  Munţii   

 în zona centrală: M. Bihor -vf. Bihor 1 849 m, cu un relief carstic extins 
 spre nord M. Vlădeasa (vf. Vlădeasa 1 836 m) între v. Iada şi v. Someşul Mic 
 spre nord-est M. Gilău  între v. Someşului Mic şi v. Iara 
 spre est  M. Muntele Mare (vf. Muntele Mare 1 826 m) între v. Iara şi v. Arieşului 
 spre est  M. Trascău între v. Arieşului şi v. Ampoiului 
 spre sud M. Găina –1484 m la N de valea Crişului Alb care izvorăşte din acest masiv 
 spre sud –est M. Metaliferi între v. Ampoiului şi v. Mureşului, alcătuiţi predominant din roci vulcanice 

 numeroase zăcăminte auro-argintifere, tot aici se află Detunatele  
 spre vest M. Crişurilor separaţi de depresiunile de tip „golf” şi văile râurilor în următoarele subunităţi: 

o M. Zarand (vf. Drocea  836 m, vf. Highiş 799 m)-între Mureş şi Crişul Alb 
o M. Codru Moma (vf. Pleşu 1 112 m)-între Crişul Alb şi Crişul Negru 
o M. Pădurea Craiului -între Crişul Negru şi Crişul Repede 
o M. Plopiş (Şes) –între Crişul Repede şi Barcău 
o M. Meseş 

- Depresiuni: 
 Şimleu- pe Barcău 
 Huedin-  
 Abrud- pe Arieş 
 Zlatna- pe Ampoi 
 Vad-Borod- pe Crişul Repede 
 Beiuş - pe Crişul Negru 
 Brad, Hălmagiu, Gurahonţ- pe 

Crişul Alb 

- Pasuri şi trecători: 
 Ciucea – 901 m 
 Vălişoara- 461 m 
 Bucium- 915 m 
 Buceş- 725 m 
 Vârfuri- 650 m 
 Vârtop
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4. SUBCARPAŢII ŞI MEDIILE SUBCARPATICE 
 
Mediul subcarpatic  se împarte în funcţie de relief în două subtipuri: 

a. Mediul de deal  - se suprapune zonelor de anticlinal 
- prezintă pante mari şi văi adânci  
- prezintă intense degradări ale terenurilor ( mai ales alunecări de 

teren) datorită alcătuirii din roci friabile (argile, marne, 
nisipuri), dar mai ales datorită intrevenţiei antropice intense, 
regiunea fiind bine populată 

- prezintă influenţe climatice diferite , continentale în E, procese 
de foehnizare în centru şi submediteraneene în V 

- predomină pădurile care pe alocuri au fost înlocuite cu  pajişti 
secundare sau  culturi agricole 

- se disting în funcţie de altitudine două subtipuri caracteristice 
 mediul dealurilor înalte-la peste 500 m 
 mediul dealurilor joase – între 300-500 m 

b. Mediul de depresiuni   -se suprapune zonelor de sinclinal 
-  prezintă terase şi lunci largi 
- are un climat de adăpost cu precipitaţii mai reduse şi 

temperaturi mai ridicate  
- sunt intens populate , agricultura fiind principalul sector 

economic 
 

SUBCARPAŢII 
 
 Limite:  N – valea Moldovei 
   V – valea Motrului 
 Caracteristici generale 

- reprezintă o unitate de tranziţie între Carpaţi şi unităţile de relief exterioare acestora 
- se aseamănă cu Carpaţii datorită genezei şi structurii geologice dar şi cu regiunile exterioare 

prin formele de relief şi altitudini 
- prezintă altitudini cuprinse între 300-1 000  m  
- altitudinile maxime se întâlnesc în Dealul Chiciora  1 218 m şi Măgura Măţău-1 018 m 
- sunt alcătuiţi din roci sedimentare friabile situate în structuri cutate (anticlinale li sinclinale) 

precum: argile, marne, nisipuri, pietrişuri şi conglomerate 
- uneori apar cute diapire ( structuri geologice caracteristice formate din anticlinale cu strate 

ridicate până la verticală, străpunse de sâmburi de sare 
- s-au format în ultimele faze ale orogenezei alpine , ca răspuns la ridicările care au avut loc în 

Carpaţi 
- relieful este format, în general, din două aliniamente de depresiuni (submontane şi 

intracolinare) închise de două aliniamente de dealuri de tip subcarpatic (interne şi externe) 
excepţie făcând Subcarpaţii Moldovei care sunt alcătuiţi dintr-un singur şir de depresiuni şi 
dealuri de tip subcarpatic 

- depresiunile sunt largi cu lunci şi terase extinse 
- dealurile prezintă versanţi cu pante mari, care favorizează  intense procese de versant 
- prezintă influenţe climatice scandinavo-baltice în extremitatea nordică, continentale în 

partea central-nordică, procese de foehnizare în centru, submediteraneene în Vest 
- depresiunile prezintă un climat de adăpost 
- vegetaţia este formată din păduri de fag şi specii termofile, precum şi din pajişti stepizate 
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- intervenţia antropică este intensă, fiind remarcată prin defrişări, suprapăşunat şi 
agroecosisteme 

- în funcţie de poziţie, structură geologică şi forme de relief se împart în trei sectoare distincte 
 

1. SUBCARPAŢII MOLDOVEI 
Limite:  - N-valea Moldovei 
  - E-Podişul Moldovei (prin intermediul Culoarului Siretului) 

- S- valea Trotuşului 
-V- Carpaţii Orientali (Grupa centrală) 

Caractere generale: 
  - reprezintă o unitate de tranziţie între Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali şi Podişul Moldovei 
  - sunt alcătuiţi din roci friabile ceea ce explică numeroasele alunecări de teren şi procesele de 
versant 

- s-au format prin cutare 
- faţă de celelalte sectoare subcarpatice sunt formaţi dintr-un singur şir de depresiuni şi dealuri de 

tip subcarpatic 
- includ şi Culoarul Siretului o unitate unică în ţară, ce se continuă spre N cu Culoarul Moldovei, 

ambele prezentând terase largi la baza cărora se acumulează pietrişuri piemontane şi glacisuri de 
eroziune, utilizate pentru amplasarea aşezărilor şi căilor de comunicaţie 

- dealurile sunt dispuse oblic pe culmile montane închizând la E depresiunile 
Cuprind: 

- Depresiunea Neamţ-situată pe râul Neamţ (Ozana)-închisă de Culmea Pleşu (911 m) şi Dealul 
Runcu 

- Depresiunea Cracău-Bistriţa – situată pe Bistriţa- închisă de Dealul Runcu şi  Dealul Corni 
- Depresiunea Tazlău – Caşin – situată pa Trotuş şi afluenţii acestuia Tazlău, Caşin, Oituz -

închisă de Culmea Pietricica (740 m) 
- Culoarul Siret-Moldova- drenat de Siret şi respectiv Moldova – intens populat  

 
2. SUBCARPAŢII CURBURII 

 
Limite:  - N-valea Trotuşului, Carpaţii de Curbură şi Carpaţii Meridionali (Grupa Bucegilor) 
 - E şi S -Câmpia Română (cu care intră în contact direct) 
 - V- valea Dâmboviţei  
Caractere generale: 

- reprezintă o unitate de tranziţie Între Carpaţii Curburii şi Meridionali şi respectiv Câmpia 
Română 

- intră în contact direct cu  Câmpia Română 
- prezintă cele mai mari altitudini medii dintre toate sectoarele subcarpatice 700-800 m 
- altitudinea maximă este de 996 m în Măgura Odobeştilor 
- reprezintă sectorul cu cea mai mare lăţime 
- reprezintă cel mai complex sector subcarpatic, datorită pătrunderii unor pinteni montani 

alcătuiţi din fliş, dinspre Carpaţii Curburii, care întrerup paralelismul depresiunilor şi 
dealurilor ( Pintenul Ivăneţu şi Pintenul Văleni) 

- relieful se prezintă sub forma a cel puţin două aliniamente de depresiuni )submontane şi 
intracolinare) şi dealuri de tip subcarpatic 

- în Depresiunea Policiori – Pâclele apare un fenomen foarte rar întâlnit „vulcanii noroioşi) 
- prezintă influenţe climatice continentale în E şi procese de foehnizare în rest 
- vegetaţia este predominant di păduri de fag şi specii termofile, pajişti secundare, înlocuite în 

parte cu terenuri agricole (viticultură şi pomicultură) 
- datorită defrişărilor,  suprapăşunatului şi lucrărilor agricole inadecvate apar intense procese de 

versant 
- văile Slănicului şi Teleajenului împart această unitate în trei subunităţi caracteristice 

a. Subcarpaţii Vrancei: 



Stănilă Cristian – Geografia României şi a Europei 

 27

- prezintă două aliniamente de depresiuni şi dealuri de tip subcarpatic 
- Depresiuni submontane: 

- Depresiunea Soveja – situată pe Şuşiţa este închisă de Dealurile 
Ouşoru şi Răchiţaş 

- Depresiunea Vrancei-  apare ca o „cetate naturală” situată pe Putna şi 
Zăbala fiind închisă de Dealurile Răchiţaş, 
Răiuţu, Gârbova (Gurbăneasa), Bisoca 

- Depresiuni intracolinare: 
- Depresiunea Câmpuri- situată pe Şuşiţa, închisă de Dealul Zăbrăuţ 
- Depresiunea Vidra-pe Putna, închisă de Măgura Odobeştilor (996 m) 
- Depresiunea Mera- pe Milcov, închisă de Măgura Odobeştilor şi 

dealul Deleanu 
- Depresiunea Dumitreşti- pe Râmna, închisă de Dealul Deleanu şi 

Dealul Căpăţânii 
b. Subcarpaţii Buzăului 

- este cel mai complex sector subcarpatic având 3 sau 4 aliniamente de depresiuni 
şi dealuri, situate între Slănic şi Teleajen, cuprinde: 

- Depresiunea Policiori-Pâclele- situată pe Slănic, închisă de Dealurile 
Bisoca, Blăjani, Dâlmei, Bocu 

- Depresiunea Drajna -străbătută de Buzău şi afluenţii acestuia, este un 
culoar depresionar închis de Pintenul 
Ivăneţu 

- Depresiune Nişcov- închisă de Dealurile Ciolanu şi Dealul Mare-Istriţa 
-Depresiunea Mislea - Podeni – pe Cricovul Sărat, închisă de Dealurile 

Lazului, Salcia, Bucovei şi Dealul Mare-
Istriţa 

c. Subcarpaţii Prahovei şi Dâmboviţei 
-este sectorul cu cele mai puţine depresiuni fiind delimitat de văile Teleajenului şi 

Dâmboviţei; cuprinde: 
- Depresiunea Câmpina –situată pe Prahova, este închisă de Subcarpaţii 

Teleajenului 
- Depresiunea Valea Lungă – străbătută de Cricovul Dulce, închisă de 

Subcarpaţii Ialomiţei 
- Depresiunea Pucioasa – pe Ialomiţa, închisă de Subcarpaţii Ialomiţei 

 
3. SUBCARPAŢII GETICI 

 
Limite:  - N –Carpaţii Meridionali 
 - E- valea Dâmboviţei 
  - S –Podişul Getic (de care delimitare este greoaie datorită continuităţii cuverturii de „pietrişuri 

de Cândeşti) 
  -V –valea Motrului 
Caractere generale: 
  - prezintă complexitate redusă, fiind formaţi în cea mai mare parte din două aliniamente de 

depresiuni şi dealuri subcarpatice paralele cu culmile muntoase, orientate pe direcţie E-V 
 - prezintă cele mai  mici altitudini medii dar include altitudinile maxime din Subcarpaţi, Dealul 

Chiciora  1 218 m şi Măgura Măţău 1 018 m 
 - sunt strânşi legaţi de Podişul Getic, delimitarea fiind greoaie 
 - pe alocuri apar cutele diapire – Dealul Negru 
 - includ cea mai mare depresiune subcarpatică- Depresiunea Târgu Jiu- Câmpu Mare 
 - altitudinile scad de la N spre S 
 - dealurile sunt mai înalte la E de Olt 
 - prezintă în general un climat de adăpost cu temperaturi mai ridicate şi precipitaţii mai scăzute 
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 - în depresiuni vegetaţia spontană a fost înlocuită cu culturi agricole şi pajişti 
 - cuprind două subunităţi distincte 
Cuprind: 

a. Subcarpaţii Olteniei: 
- situaţi între Olt şi Motru includ trei sectoare distincte 

- Subcarpaţii Gorjului – între Motru şi Gilort sunt cei mai joşi (Dealul Bran 333m, 
dealul Sporeşti, Dealul Săcel) 

- includ trei şiruri de depresiuni: 
- submontane: Depresiunea Baia de Aramă, 

Tismana, Novaci 
- intracolinare: Târgu Jiu- Câmpu Mare şi altele mai 

mici 
- către  Podişul Getic: sunt foarte mici sub forma 

unor bazinete depresionare 
- Subcarpaţii Olteţului- se desfăşoară între Gilort şi Bistriţa Vâlcii incluzând 

Depresiunea Horezu  şi Dealurile 
Olteţului 

- Subcarpaţii Vâlcii- situaţi între Bistriţa Vâlcii şi Olt ce includ depresiunile 
Olăneşti şi Ocnele Mari, închise de 
dealuri de tip Muscele în N şi dealuri 
cutate în S 

b. Muscelele Argeşului 
- sunt situaţi între Olt şi Dâmboviţa  
- includ cele mai mari altitudini din Subcarpaţi: Dealul Chiciora, Măgura Măţău, Dealul 

Pletica, Dealul Negru, Dealul Tămaş 
- altitudinile dealurilor scad de la S spre N (către munte) 
- cuprind două şiruri de depresiuni drenate de Olt, Argeş, Dâmboviţa şi afluenţii acestora 
   - depresiuni submontane:  - Depresiunea Câmpulung-pe Dâmboviţa 

- Depresiunea Cândeşti- pe Vâlsan 
- Depresiunea Arefu- pe Argeş 
- Depresiunea Jiblea- pe Olt 

- depresiuni intracolinare: - Depresiunea Curtea de Argeş- pe Argeş 
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4. PODIŞURILE ŞI MEDIILE DE PODIŞ 
 
 Cuprind două subtipuri caracteristice: 

a. Mediul de deal :  - caracterizat de un relief deluros dens fragmentat cu pante variate, 
cu intense procese de eroziune, determinate de alcătuirea din roci 
friabile şi mai ales de activităţile antropice 

 - au fost acoperite de vaste păduri de gorun, cer şi gârniţă în trecut, 
în prezent fiind înlocuite cu terenuri agricole 

 -prezintă influenţe climatice diversificate 
b. Mediul de depresiuni şi culoare de vale : 

- prezintă un relief în care predomină luncile largi, terasele 
extinse şi glacisuri marginale 

- este intens antropizat , fapt reliefat de numeroasele terenuri 
agricole şi pajişti 

- prezintă un climat tipic de adăpost (cu temperaturi mai 
ridicate) 

 
 

A). DEPRESIUNEA COLINARĂ A TRANSILVANIEI 
 Limite: 
  NV-„jugul intercarpatic” 
  E şi N- Carpaţii Orientali 
  S- Carpaţii Meridionali 
  V- Munţii Apuseni 
 Caracteristici generale: 

- este situată în partea central-nordică a României 
- este un fost bazin tectonic (format prin scufundare lentă la peste 4 500 m la sfârşitul 

Cretacicului), ce prezintă un fundament carpatic acoperit cu o pătură grasă de 
sedimente, ridicată şi exondată la  începutul Cuaternarului ca urmare a ridicărilor din 
Carpaţi 

- prezintă altitudini medii de 425 m 
- cele mai mari altitudini se întâlnesc în E în dealul Becheci 1 080 m, dealul Firţuş 1 060 

m, Dealurile Şiclodului 1 028 m,  
- altitudinile scad dinspre N şi S către centru unde pe valea Mureşului nu depăşesc 250 

m, dar şi de la E către V 
- întreaga unitate de relief este înclinată de la E şi NE către V şi SV 
- ca forme de relief caracteristice apar: interfluviile largi, văile largi cu terase şi lunci, 

depresiuni numeroase (mai ales în zonele marginale la contactul cu munţii), cueste, 
domuri (în care se găsesc zăcăminte de gaze naturale-cele mai pure din lume 99,99% 
metan), cute diapire ( cu zăcămite de sare aflate în exploatare), versanţi afectaţi de 
alunecări de teren, etc. 

- din punct de vedere geologic, al reliefului şi altitudinii pot fi împărţiţi în două zone 
1. Zona marginală– situată pe laturile de E, S şi V ale depresiunii, este 

formată în E din două aliniamente de 
depresiuni şi dealuri de tip subcarpatic , iar în 
V şi S din culoare largi şi depresiuni de 
contact 

2. Zona  Centrală- numită şi Podişul Transilvaniei, o regiune tipică de 
podiş formată din mai multe subdiviziuni 

Cuprinde: 
1. Zona marginală: 
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- Vestică – Dep. Almaş –Agrij, Dep. Huedin, Dep. Gilău, Dep. Iara, Culoarul 
Turda-Alba Iulia (drenată de Mureş şi întreruptă de Dealul Măhăceni) 

- Sudică – Dep. Făgăraş drenată de Olt (din care cauză se mai numeşte şi „Ţara 
Oltului”), Dep. Sibiului drenat de Cibin (din care cauză se mai 
numeşte şi „Ţara Cibinului”), Dep. Secaş 

-toate aceste depresiuni au văi cu terase largi şi trenuri agricole extinse 
- Estică  -  mai este cunoscută şi sub numele de Subcarpaţii Transilvaniei 

- este formată din două şiruri de depresiuni (submontane şi 
intracolinare) şi de dealuri de tip subcarpatic paralele cu munţii 

- are altitudini medii apreciabile 700-800 m 
- aici apar cutele diapire cu iviri de sare 

Cuprinde următoarele sectoare: 
 a. Subcarpaţii Homoroadelor care includ : 
   -depresiunile: Homoradelor, Hoghiz, Rupea, închise de 

dealuri 
   - dealuri de tip subcarpatic: Homat,  Măgura Rez  
 b. Subcarpaţii Târnavelor:  

- depresiuni: Odorhei, Sovata (Praid), Cristuru Secuiesc, 
Măghirani-Atid 

- dealuri: Firţuş, Şiclodului, Becheci 
   c. Subcarpaţii Mureşului  

- depresiuni: Vălenii de Mureş, Voivodeni 
- dealuri: Şieului, Sânioarei 

d. Subcarpaţii Bistriţei şi Muscelele Năsăudului 
- depresiuni: Bistriţa , Dumitra 
- dealuri: Cetăţii 

   e. Subcarpaţii Lăpuşului  
- depresiuni: Lăpuşului 
- dealuri: Culmea Brezei 

2. Zona centrală-Podişul Transilvaniei 
Cuprinde trei sectoare caracteristice: 
 a. Podişul Someşelor - situat la N de valea celor două Someşe 
    - are altitudini medii de 600 m  
    - în N şi S regiunii apar calcarele , fiind mai înaltă 

- în centru relieful este mai jos, aici apar frecvent 
alunecările de teren 

- prezintă influenţe climatice oceanice şi 
scandinavico- baltice 

   b. Câmpia Transilvaniei  - situată între văile celor două Someşe şi 
Mureş 

       - prezintă altitudini medii reduse 450-550 m 
- este alcătuită din argile şi marne, ceea ce 

explică numeroasele alunecări de teren 
- frecvent apare relieful de domuri, unde se 

găsesc zăcămintele de gaze naturale 
- văile râurilor sunt largi şi mlăştinoase 
- poartă această denumire nu datorită 

aspectului reliefului (în cea mai mare parte 
colinar), ci datorită utilizării agricole 
intense, culturile agricole ocupând suprafeţe 
extinse 

c. Podişul Târnavelor  - situat la S de valea Mureşului 
       - altitudinile cresc de la SV la E 
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       - şi aici apar domurile gazeifere 
- caracteristice sunt culoarele de vale largi: 

Mureş, Târnave 
- în funcţie de altitudine se divide în trei 

subunităţi caracteristice: 
-Podişul Târnavei Mici în N cu 

altitudini medii 
-Podişul Hârtibaciu în E cel mai 

înalt şi bine împădurit 
- Podişul Secaşelor în SV cel mai 

jos 
 

B). PODIŞUL MOLDOVEI 
 Limite: 
  N-graniţa cu Ucraina 
  E-valea Prutului 
  S-Câmpia Română ( pe aliniamentul ce uneşte localităţile Panciu-Adjud-Tecuci-Târgu 
Bujor) 
  V-Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali şi Culoarul Siretului 
 Caracteristici generale: 

- este cea mai întinsă şi tipică unitate de podiş din ţara noastră 
- este format pe un fundament diferit 

- la N de Iaşi (Coasta Iaşilor)-fundamentul este format de 
vechea Platformă Est-Europeană (fiind cea mai veche 
porţiune de uscat a ţării datând din Precambrian) 
- la S de Iaşi (Coasta Iaşilor)-fundamentul este format dintr-o 
zonă de scufundare lentă 

- este alcătuit din roci sedimentare vechi în N (argile, calcare şi gresii) şi recente în S 
(pietrişuri, nisipuri, argile) 

- altitudinile medii sunt de 300-400 m , acestea cresc către NV şi scad spre NE, V şi S 
- altitudine maximă 688 m,  este atinsă în Dealul Ciungi din Podişul Sucevei 
- relieful se prezintă sub formă de : platouri structurale, văi structurale largi cu terase, 

cueste, torenţi, alunecări de teren 
- numeroase terenuri agricole sunt degradate datorită proceselor gemorfologice 
- se împarte în funcţie de fundament, altitudine, alcătuire geologică în trei unităţi 

carcteristice: 
1. Podişul Sucevei – în NV 
2. Câmpia Moldovei- în NE 
3. Podişul Bârladului- în S 

Cuprinde: 
1. Podişul Sucevei 

Limite: - N- graniţa cu Ucraina 
- E- Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei) 
- S- valea Moldovei 
- V – Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali 

Caracteristici: - prezintă un relief tipic de podiş situat la V de valea Siretului 
  - altitudinile medii sunt de 450-500 m 

- altitudinea maximă 688 m în Dealul Ciungi din Podişul 
Dragomirnei 

- relieful este alcătuit dintr-o succesiune de regiuni joase şi 
de culmi deluroase, înclinate pe direcţie SE sau S 

- ca forme de relief, predomină cuestele 
   Cuprinde: 
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-regiuni înalte:  Pod. Dragomirnei, pod. Fălticeni,  Culmea Siretului 
(situată pe stânga Siretului, formată din 2 dealuri-
Dealul Bour şi Dealul Mare-Hârlău, separate de 
două înşeuări –Şaua Bucecii şi Şaua Ruginoasa) 

- regiuni joase: Culoarul Siretului continuat de Culoarul Moldovei, 
acesta continuat către N cu Depresiunea Rădăuţi 

2. Câmpia Moldovei (Jijiei) 
Limite: -N-graniţa cu Ucraina 

    -E- valea Prutului 
    - S- Coasta Iaşilor (o cuestă prelungă) 
    - E – Podişul Sucevei ( subunitatea acestuia  Culmea Siretului) 
   Caracteristici: - se aseamănă cu Câmpia Transilvaniei având un relief 

colinar 
     - prezintă altitudini medii reduse 200 m 
     - altitudinea maximă este de 265 m în Dealul Cozancea 

- două pătrunderi dinspre Culmea Siretului –Dealul 
Ibăneştilor şi Dealul Cozancea împarte această unitate în 
două subunităţi : 

  - Câmpia Başeului în N 
  - Câmpia Bahluiului în S 
-predomină mediul de stepă şi silvostepă 

3. Podişul Bârladului 
Limite: -N- Coasta Iaşilor 
 -E- valea Prutului 
 -S- Câmpia Română 
 -V- Culoarul Siretului 
Caracteristici: - prezintă altitudini variabile 500m în N şi 200 m în S 

- predomină mediul de stepă şi silvostepă, transformat în 
mare parte de om în terenuri agricole ceea ce a determinat 
intense degradări ale terenurilor 

- valea Bârladului îl împarte în 4 sectoare distincte 
   Cuprinde: 

- Podişul Central Moldovenesc- situat în N, caracterizat de interfluvii 
largi înclinate spre S 

-Colinele Tutovei- situate în V, având culmile înguste, paralele, 
intens fragmentate şi înclinate 
către S 

- Dealurile Fălciului şi Depresiune Elanului-situate în E 
- Podişul Covurluiului -situat în SE este caracterizate de o relativă 

netezime 
 

C). PODIŞUL GETIC (Piemontul Getic) 
 Limite: 
  N-Subcarpaţii  Getici 
  E-valea Dâmboviţei 
  S-Câmpia Română 
  V-Podişul Mehedinţi şi valea Dunării (Culoarul depresionar Drobeta-Coşuştea) 
 Caracteristici generale: 

- fundamentul este de tip carpatic, peste care s-au depus depozite sedimentare: nisipuri, 
pietrişuri, argile 

- la contactul cu Subcarpaţii Getici apare o cuvertură de pietrişuri caracteristice, numite 
„pietrişuri de Cândeşti” , care îngreunează delimitarea exactă a celor două unităţi de 
relief 
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- altitudinile scad de la N (700-500 m) spre S (300-200 m) , şi de la E spre V( fiind mai 
înalt la este de valea Oltului 

- relieful este aplecat către S, fiind format din interfluvii prelungi şi văi cu versanţii 
abrupţi, afectaţi de torenţialitate  şi alunecări de teren 

- interfluviile sunt formate prin înmănuncherea unor culmi deluroase prelungi 
- văile se adună în mănunchi pe Jiu la Filiaşi, iar pe Argeş la Piteşti 
- pădurile de foiase iniţiale se mai păstrează pe mici suprafeţe pe versanţii văilor şi pe 

intrefluvii fiind înlocuite în mare parte cu culturi agricole 
Cuprinde: 

 Podişul Strehaiei-situat între Dunăre şi Jiu, ce este împărţit în : 
- Podişul Motrului-între Jiu şi Huşniţa 
- Podişul Bălăciţei- între Huşniţa şi Dunăre 

 Dealurile Jiului- între Jiu şi Gilort 
 Podişul Olteţului- între Gilort şi Olt 
 Podişul Cotmeana – între Olt şi Argeş 
 Dealurile (Muscelele)Argeşului – între Argeş şi Argeşel 
 Podişul Cândeşti – între Argeşel şi Dâmboviţa 
 

D). PODIŞUL MEHEDINŢI 
 Limite: 
  N-Carpaţii Meridionali 
  E-valea Motrului 
  S-podişul Getic ( de care se delimitează prin depresiunea Severin şi Dealurile Coşuştei) 
  V-valea Dunării 
 Caracteristici generale: 

- este o unitate de podiş unică în România deoarece se aseamănă cu Carpaţii după 
geneză, evoluţie şi alcătuire geologică 

- este alcătuit din calcare, gresii, marne 
- prezintă altitudini medii de 500-600 m 
- eroziunea este intensă , unitatea fiind intens fragmentată de văi adânci 
- relieful se prezintă sub forma unor platouri  extinse şi culmi înalte calcaroase care au 

favorizat dezvoltarea reliefului carstic (poduri naturale, chei peşteri, sohodoluri, etc.) 
- prezintă influenţe climatice submediteraneene, care au favorizat dezvoltarea unor 

specii vegetale adaptate acestor condiţii (liliac, castan comestibil) 
- pădurile au fost înlocuite în mare parte cu livezi şi păşuni 
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E). PODIŞUL DOBROGEI 
 Limite: 

  N-valea Dunării şi Delta Dunării 
  E-litoralul Mării Negre 
  S-graniţa cu Bulgaria 
  V-lunca  Dunării 

Caracteristici generale: 
- include cea mai veche regiune cu structurile geologice la suprafaţă (în partea centrală-

Pod. Casimcei) 
- datorită evoluţiei subaeriene îndelungate, aspectul reliefului este în mare parte, 

caracteristic unui podiş, cu altitudini medii de 200-300 m (excepţie NV unde apare un 
relief ruiniform de deal cu altitudini de peste 400 m ) 

- altiudinea maximă este de 467 m în Vf. Greci (Ţuţuiatu) din M-ţii Măcin 
- prezintă o alcătuire geologică diferită: 

 N- şisturi cristaline, granite şi calcare – M-ţii Măcin, Pod. Niculiţel,  Dl. 
Tulcei, pod. Babadag 

 Centru –şisturi verzi (roci extrem de dure)-Pod. Casimcei 
 S –calcare în fundament şi gresii sau/şi strate de loess la suprafaţă 

- influenţele climatice sunt temperat continentale accentuate pe cea mai mare suprafaţă, 
excepţie făcând extremitatea E (influenţe pontice) şi N(datorită altitudinii mai mari) 

- mediul predominant este cel de stepă , iar pe alocuri apare cel de silvostepă şi păduri de 
foioase, înlocuite în mare parte cu culturi agricole 

Cuprinde: 
Structural şi geologic se împarte( fiind delimitate de 2 falii Peceneaga- Camena şi Ovidiu- Hârşova ) în 3 
subregiuni: 

a). DOBROGEA DE NORD- o regiune predominant hercinică care cuprinde următoarele unităţi 
de relief: 

- M-ţii Măcin-formaţi în orogeneza hercinică -vf. Greci 467 m 
- Pod. Niculiţel- format din curgeri de lavă 
- Pod. Babadag- format din calcare 
- Dealurile Tulcei şi Depresiune. Nălbant-unde predomină inselbergurile şi pedimentele 

b). DOBROGEA CENTRALĂ-prezintă altitudini de 350 m , fiind alcătuită predominant din 
şisturi verzi care au fost cutate în orogeneza baikaliană din 
Precambrian (Proterozoic). Cuprinde: Pod. Casimcei şi Pod. Istriei 

c). DOBROGEA DE SUD- cuprinde altitudinile cele mai coborâte  150-200 m, fiind o zonă 
caracteristică de platformă, prezentând un fundament format din 
calcare peste care s-au depus strate de gresii şi loess. Cuprinde: 

- Pod. Carasu –N 
- Pod. Oltinei- SV 
- Pod. Negru- Vodă Cobadin – S 
- Pod Mangaliei –SE 

 
F). DEALURILE DE VEST 

 Limite: 
  N-valea Someşului 
  E-Carpaţii Occidentali 
  S-valea Dunării 
  V- Câmpia de Vest 

Caracteristici generale: 
- o regiune discontinuă de tranziţie între Carpaţii Occidentali şi Câmpia de Vest 
- altitudinile medii sunt de 300 m 
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- fundamentul este carpatic acoperit cu roci sedimentare recente: argile, nisipuri, 
pietrişuri 

- din loc în loc apar măguri acătuite din roci cristaline sau vulcanice (Mg. Şimleu-597 m, 
Culmea Codrului-588 m, Dl. Prisnel-651 m 

- au aspectul unui piemont neted fragmentat de numeroase văi şi pătrunderile câmpiei 
sub formă de depresiuni de tip „golf” 

- sunt străbătuţi de văi largi cu terase extinse 
- se aseamănă după geneză şi evoluţie mai mult cu Pod Getic 
- între v. Barcăului şi v. Someşului  se desfăşoară o unitate distinctă-Podişul (Dealurile) 

Silvaniei (Jugul intracarpatic)ce include:Dealurile Crasnei, Culmea Codrului, Măg. 
Şimleu,Dealurile Sălajului, Dealul Mare, Dealul Prisnel, Dealul Preluca 

- prezintă influenţe oceanice cu umiditate ridicată, iar în S influenţe submediteraneene 
- predomină mediul pădurilor de foioase (mai ales gorun) înlocuite în mare parte cu 

culturi de viţă-de-vie şi livezi  
 
Cuprinde; 

Două subregiuni: 
  a). Dealurile Crişanei şi Silvaniei cu două sectoare  

o Pod. Silvaniei-între Someş şi Barcău 
o Dealuirile Crişanei –între Barcău şi Mureş-ce cuprind: 

 Dl. Oradei-Barcău-Crişul Repede 
 Dl.Ghepişului-Cr. Repede-Cr. Negru 
 Dl. (Piemontul) Codru Moma- Cr. Negru -Cr. Alb 
Între Cr. Alb şi Mureş dealurile lipsesc 

b). Dealurile Banatului-între Mureş şi Dunăre-cuprind 
 Dl Lipovei-Mureş –Bega 
 Dl. Poiana Ruscă  (Lugojului)-Bega –Timiş 
 Dl. Buziaşului (Pogănişului)-la N de M-ţii Banatului 
 Dl. Tirolului (Dognecei)-la V de M-ţii Banatului 
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CAMPIILE 
 

1. CÂMPIA DE VEST(Câmpia Banato-Crişană) 
 
Limite: - N- Munţii Oaşului 
 - E- Dealurile de Vest şi Carpaţii Occidentali (cu care intră în contact prin  depresiunile de tip 
„golf) 
 - S- valea Nerei 
 - V- graniţa cu Ungaria şi Iugoslavia 
Caractere generale: 

- s-a format prin umplerea vechiului bazin panonic (de origine tectonică) cu sedimente aduse de 
râuri , fiind exondată la începutul Cuaternarului 

- este formată pe un fundament alcătuit din blocuri cristaline, peste care s-au depus depozite 
groase de sedimente precum: pietrişuri, nisipuri, loess, argile 

- este de trei ori mai mică ca suprafaţă decât  Câmpia Română 
- prezintă lăţimi variabile 20-60 km 
- altitudinile scad de la E (140-150 m) la V (mai mici de 100 m) 
- pătrunde adânc în interiorul munţilor şi dealurilor sub forma depresiunilor de tip „golf) 
- în Câmpia Carei se dezvoltă un relief de  dune de nisip, fixate prin culturi de viţă-de-vie şi 

păduri 
- prezintă trei tipuri genetice de câmpii : 

- înalte (piemontane) – situate în E la contactul cu regiunile mai înalte, formate din 
conuri piemontane, glacisuri şi terase 

- joase ( de subsidenţă) – situate în zonele de subsidenţă, fiind mlăştinoase, râurile 
având cursuri divagante 

- tabulare – cu interfluvii netede şi întinse 
- câmpiile de subsidenţă au fost redate agriculturii prin îndiguirea râurilor, regularizarea albiilor, 

desecări 
Cuprinde: 

- Câmpii piemontane:  - înalte (peste 140 m),situate la contactul cu dealurile, neinundabile 
  - Câmpia Diosigului (Tăşnadului)-la V de Dealurile Oradei 
  - Câmpia Miesigului-la V de dealurile Ghepişului 
  - Câmpia Cermeiului-la V de Dealurile Piemontului 
  - Câmpia Vinga-la V de Dealurile Lipovei 
  - Câmpia Lugojului-la V de Munţii Poiana Ruscă 

 - Câmpia Gătaiei (formată din Câmpia Bârzavei şi Câmpia Buziaşului)-la 
V , respectiv N, de Dealurile Tirolului şi Dealurile Buziaşului 

- Câmpii tabulare:  - cu interfluvii netede şi întinse 
- Câmpia Aradului ce include şi Câmpia Nădlacului (cu dune de nisip) 

situate la V de Munţii Zarand 
- Câmpia Carei cu dune de nisip situată la graniţa cu Ungaria 

- Câmpii de subsidenţă: -joase 
- Câmpia Someşului drenată de Someş 
- Câmpia Ierului, ce apare ca un culoar orientat pe direcţie N-S 
- Câmpia Crişurilor drenată de cele trei Crişuri 
- Câmpia Timişului ce include Câmpia Jimboliei şi Câmpia Aranca, drenată 

de Timiş şi Bega 
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2. CÂMPIA ROMÂNĂ (Câmpia Dunării Inferioare) 
 
Limite:  -N- Podişul Getic, Subcarpaţii Curburii, Podişul Moldovei 
 -E, S, V- valea Dunării 
Caractere generale: 

- este cea mai extinsă zonă de câmpie din ţara noastră 
- s-a format pe un fundament calcaros peste care s-au depus depozite sedimentare groase , care 

uneori ajung la 4 00 m 
- la suprafaţă apare ,la E de Olt, o cuvertură groasă de loess ce ajunge la 40 m, iar la V de Olt 

apar dunele de nisip, precum şi în luncile marilor râuri 
- are o lungime maximă V-E de 600 km şi o lăţime N-S de 130-140 km  
- prezintă uşoare înclinări V-E aşa cum s-au retras apele lacului Pontic în Cuaternar şi N-S cum 

s-au orientate cursurile actualelor râuri 
- altitudinile scad de la contactul cu regiunile înalte din N (320 m) la 5 m în zona de confluenţă a 

Siretului cu Dunărea 
- pe interfluviile netede acoperite de loess (mai ales din E) apare un relief de tasare reprezentat 

de crovuri 
- prezintă o mare densitate a populaţiei 
- cuprinde trei tipuri genetice de câmpii: piemontane, de subsidenţă, tabulare 

Cuprinde:  - patru sectoare şi Lunca Dunării 
1. Câmpia Olteniei- situată între Olt şi Dunăre, este cea mai veche, acoperită de dune de nisip, 

include: 
- C. Blahniţei- Dunăre Huşniţa 
- C. Băileşti (Desnăţuiului)-Huşniţa-Desnăţui 
- C.Romanaţilor-Desnăţui-Olt 

2. Câmpia Teleormanului (Centrală)-cuprinde două tipuri genetice de câmpii între Olt şi 
Argeş 

- câmpii piemontane : C. Piteştilor ( cea mai înaltă din C Română) 
- câmpii tabulare: C. Găvanu-Burdea, C.Boianului, C. Burnazului 

3. Câmpia Ialomiţei(Bucureştilor)-cuprinde toate cele trei tipuri genetice de câmpie între 
Argeş şi Dâmboviţa-Ialomiţa 

- câmpii piemontane: C. Ploieştilor, C. Târgoviştei, C.Istriţei 
- câmpii tabulare: C.Vlăsiei 
- câmpii de subsidenţă: C.Titu, C: Gherghiţei (Sărata) 

4. Câmpia Bărăganului: cuprinde numai câmpii tabulare între Dâmboviţa-Ialomiţa şi Siret 
- C: Mostiştei 
- C.Bărăganului : -Băraganul Sudic(Ialomiţan)în NE apare câmpia de dune de 

nisip C.Hagienilor-Dunăre-Ialomiţa 
- Bărăganul Central (Călmăţuiului)-Ialomiţa-Călmăţui 
-Bărăganul Nordic (C. Brăilei)-Călmăţui-Siret 

5. Câmpia Buzău-Siret -cuprinde toate cele trei tipuri genetice de câmpii 
- câmpii piemontane: C. Râmnicului, C. Panciu, C. Focşani 
- câmpii de subsidenţă: C.Buzăului, C. Siretului Inferior (cea mai joasă) 
- câmpii tabulare: C: Galaţilor ( ce include C. Tecuciului, C.Covurluiului) 

 Lunca Dunării- în trecut o zonă inundabilă în prezent o importantă zonă agricolă 
    -creşte în lăţime de la V la E 
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DELTA DUNĂRII 
Limite:  - se dezvoltă în NE Dobrogei, Între Marea Neagră, Podişul Dobrogei şi graniţa cu Ucraina 
Caractere generale:  

- se desfăşoară de la Pătlăgeanca , unde Dunărea se desparte în două braţe, Braţul Chilia în 
N şi Braţul Tulcea, care după 17 km, în aval de Tulcea se desparte şi el în două braţe : 
Braţul Sulina şi Braţul Sfântul Gheorghe 

- ocupă o suprafaţă de 4 340 km2 împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe 
- este cel mai jos (altitudinea medie este de 0,5 m) şi cel mai tânăr teritoriu al României 
- altitudinea maximă este de 12,5 m în grindul Letea şi 47 m în Insula Popina din 

complexul lagunar Razim-Sinoe 
- este un fost golf al Mării Negre colmatat cu aluviuni în urmă cu 10 000  de ani 
- s-a format treptat, prin construirea de cordoane litorale de către curenţii litorali care au dat 

naştere la lagune, care au fost ulterior colmatate 
- doar 25% din suprafaţa Deltei Dunării este emersă, 20% fiind submersă , iar 55% 

inundabilă 
- se diferenţiază două tipuri de relief: 

- relief emers, precum: 
   - grindurile, care în funcţie de geneză se clasifică în: 

-grinduri continentale –vechi porţiuni de uscat predeltaice: 
Chilia şi Stipoc 

-grinduri fluviale (longitudinale)-construite de apele Dunării de 
o parte şi de alta a braţelor sale 

-grinduri fluviio-maritime(transversale)-construite de curenţii 
litorali şi aluviunile aduse de 
Dunăre (54,8 mil. tone/an);sunt 
perpendiculare pe braţele Dunării, 
fiind orientate pe direcţie SE: 
Letea, Caraorman, Ivancea, 
Sărăturile, Crasnicol, Perişor, 
Lupilor, Chituc 

-insule: I. Popina, I.Sacalinul Mare şi Mic 
- relieful submers -este reprezentat de: 

- albiile braţelor Dunării: 
- Braţul Chilia care transportă 60% din volumul de 

apă, având o lungime de 117 km , la gura de 
vărsare formându-se delta secundară care 
înaintează în mare anuale cu 80 m 

- Braţul Sulina care transportă 18,8% din volumul de 
apă având o lungime de 63 km, regularizat şi 
dragat în permanenţă este singurul navigabil, 
la gura de vărsare se formează „bara de la 
Sulina” o depunere de sedimente datorită 
decantării bruşte a aluviunilor la contactul cu 
apele sărate 

- Braţul Sfântu. Gheorghe care transportă 21,2% din 
volumul de apă, având în trecut o lungime de 
108 km , prin rectificări ale cursului a ajuns la 
63,7 km 

- depresiuni în care s-au format lacuri s-au lagune: 
 -Complexul Lagunar Razim-Sinoe ce cuprinde 

lagunele: Razim,  Sinoe, Zmeica, Golviţa şi lacurile: 
Dranov, Babadag, Agighiol, Zătonul Nou, Leahava 
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 -lacuri între Sulina-Sf.Gheorghe:Roşu, Puiu, Uzlina, 
Isac, Gorgova, Lumina 

 -lacuri între Chilia-Sulina: Furtuna, Trei Iezere, Babina, 
Merhei, Lopatna, Matiţa 

- canale, care în majoritate au fost construite de om: Litcov, 
Dranov, Dunavăţ, Pardina, Şontea, Mila 23 

- delta secundară de la gura de vărsarea Br. Chilia 
-gârle, mlaştini 
 

LITORALUL ŞI  
PLATFORMA CONTINENTALĂ A MĂRII NEGRE 

 
Zona litorală:  -are o lungime de peste 200 km între gura de vărsare a Br. Chilia şi Vama Veche 

-cuprinde pe lângă elemente naturale (limane, lagune, plaje, faleze) şi elemente 
introduse de om : diguri, aşezări, porturi, staţiuni balneoclimaterice 

-prezintă influenţe climatice pontice cu ierni mai blânde, veri secetoase, cu precipitaţii 
reduse 380 mm/an 

-se subdivide în funcţie de aspectul reliefului în două sectoare: 
   -sectorul nordic – cuprins între Capul Midia şi gura de vărsare a Br. Chilia 

- are un ţărm jos cu limane maritime, lagune, grinduri şi 
delta maritimă 

-sectorul sudic – între Capul midia şi Vama Veche 
-are un ţărm înalt cu faleze şi plaje, precum şi limane 

maritime 
Platforma continentală: -include spaţiul submers situat până la adâncimea de 130-200 m 
     -este o veche câmpie invadată de apele mării (prin transgresiune) 
     -cuprinde trei fâşii: -marginală- până la 50 m , modelată de valuri 
şi curenţi 

-medie-50-70 m, cu sedimente argiloase şi conuri de 
dejecţie vechi 

-internă-70-130 m, cu sedimente fine şi foste linii de 
ţărm vechi 
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PARTICULARITĂŢILE CLIMATICE  
 ALE ROMÂNIEI 

  
România dispune de un climat temperat continental moderat de tranziţie. 

Factorii climatogeni - cei care determină clima: 
1. Poziţia României pe Glob pe paralela de 45 integrarea în cadrul climatului temperat 
2. Poziţia în cadrul Europei, în partea central-sud esticănuanţarea climatului temperat în climat temperat 

continental moderat situat la interferenţa influenţelor climatice din N Europei(scandinavo-baltice), E 
Europei(continentale excesive), S Europei(submediteraneene), V Europei(oceanice) 

3. Potenţialul energetic-determinat de mărimea energiei solare, care scade cu altitudinea-125kcal/cm2/an pe litoral, 
110kcal/cm2/an pe crestele Carpaţilor şi latitudinea-125kcal/cm2/an în S şi 115kcal/cm2/an în N 

4. Circulaţia generală a maselor de aer-teritoriul României este afectat de : 
- circulaţia maselor de aer vestice cu o frecvenţă de 45%, ce determină temperaturi moderate şi precipitaţii 

bogate 
- circulaţia maselor de aer nordice şi nord-vestice cu o frecvenţă de 30% , ce determină scăderi de 

temperatură şi precipitaţii mai bogate 
- circulaţia maselor de aer estice şi nord-estice, cu o frecvenţă de 10%, ce determină temperaturi foarte 

scăzute iarna (ger) şi secete vara 
- circulaţia maselor de aer sudice, cu o frecvenţă de 15%, fiind calde şi umede dinspre SV şi calde şi uscate 

dinspre SE 
Circulaţia maselor de aer este determinată de existenţa centrilor barici (zone cu o anumită presiune a aerului): 

- anticicloni- zone cu presiune ridicată: Azorelor, Siberian 
-  cicloni- zone cu presiune scăzută: Islandez, Mediteranean 

Aerul circulă dinspre regiunile cu presiune mare către regiunile cu presiune mică 
5. Relieful   - prin altitudine determină scăderea temperaturii cu 6C/1000 m, creşterea cantităţii de precipitaţii 

şi scăderea presiunii aerului determină etajarea climatică: 
    - etajul montan 

     - etajul de deal şi podiş 
    - etajul de câmpie 

- prin orientarea culmilor montane reprezintă o barieră orografică pentru masele de aer, astfel încât 
versanţii V sunt mai umezi şi mai răcoroşi ,iar cei E mai calzi şi mai uscaţi; tot orientarea culmilor, 
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care împiedică pătrunderea maselor de aer în anumite regiuni determină regionarea climatică a 
României 
- în depresiuni şi culoarele de vale datorită stagnării maselor de aer reci se manifestă inversiuni 
termice (inversări ale temperaturii-pe creste temperaturile sunt ridicate, iar pe fundul văii 
temperaturi coborâte) ce determină şi inversiuni de vegetaţie 

6. Marea Neagră- influenţează climatul pe o fâşie îngustă de 15-20 km un climat cu temperaturi moderate şi 
umiditate mai ridicată 

7. Factorii antropici- prezintă influenţe locale prin defrişări, activităţi industriale, cultivarea terenurilor, etc. 
8. Vegetaţia- prezintă influenţe locale, moderând temperatura, reducând viteza vântului, creşterea umidităţii aerului 

 

PARTICULARITĂŢILE ELEMENTELOR CLIMATICE 

1. TEMPERATURA AERULUI 
a. Temperatura medie anuală 

- este de +10C pe ansamblul ţării 
- scade cu altitudinea (0,6C/100 m) şi în latitudine (în S 11C în Lunca 

Dunării şi 8,5C în N) 
- izotermele (liniile care unesc puncte cu aceeaşi temperatură) urmăresc fidel 

curbele de nivel (liniile care unesc puncte cu aceeaşi altitudine) 
izoterma de 6C ≈ curba de nivel de 1000m(delimitează zona 
montană), iar izoterma de 0C ≈ curba de nivel de 2000 m 
(delimitează etajul alpin)  

b. Temperatura medie a lunii Iulie 
- este de +21C 
- scade cu altitudinea (Lunca Dunării 23-24C , zonele montane înalte 18C)  

c. Temperatura medie a lunii Ianuarie 
- este de ≈ - 2C 
-scade cu altitudinea (0C în zona litoralului şi -10C zonele înalte montane) 

şi de la V la E ( Câmpia de Vest -1C, Câmpia Bărăganului -4C, 
Pod. Moldovei -5C)   

d. Amplitudinile termice anuale 
- diferenţele de temperatură între lunile extreme (Ianuarie ,Iulie) 
- evidenţiază caracterul continental moderat al climei 
- sunt de ≈ 21-23C 
- cresc de la V la E şi scad cu altitudinea 

e. Temperaturi extreme: 
- s-au înregistrat datorită unor condiţii locale 
 - temperatura maximă absolută +44,5C-înregistrată la 10.VIII.1951 

la Ion Sion (lângă Brăila) 
 - temperatura minimă absolută –38,5C-înregistrată la 25.I.1942 la 

Bod (lângă Braşov) 
 - amplitudinea termică anuală absolută: 83C 

2. PRECIPITAŢIILE: 
- media este de 637 mm/an 
- cresc odată cu altitudinea – 388 mm/an în Delta Dunării ăi pe litoral şi peste 1200 mm/an la peste 2000 

m ( 1400 mm/an în M.Vlădeasa) 
- scad de la V (630 mm/an- Câmpia de Vest) la E ( Bărăgan sub 500 mm/an) 
- prezintă un regim neregulat, înregistrându-se ani ploioşi şi ani secetoşi necesitatea construirii 

sistemelor de irigaţii 
- cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna iunie, iar cea mai mică în luna Februarie 
- izohietele (liniile care unesc puncte cu aceeaşi cantitate de precipitaţii) urmăresc fidel curbele de nivel 
- versanţii vestici primesc cantităţi de precipitaţii mai mari decât cei estici 
- vara se pot înregistra ploi cu caracter torenţiale ce pot determina inundaţii 

3. VÂNTURILE 
- sunt determinate de circulaţia generală a maselor de aer 
 - vânturile de vest sunt predominate-bat dinspre V şi determină temperaturi moderate şi precipitaţii 

mai bogate 
 - crivăţul- bate dinspre E-NE mai ales iarna , fiind rece şi uscat determinând geruri puternice şi 

viscole mai ales în E şi Se României –pătrunde şi în Depresiunea Braşov 
unde poartă denumirea de Nemira 
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 - suhoveiul- un vânt uscat ce bate dinspre E-NE, vara, în E şi SE României determinând secetă se 
mai numeşte regional „Sărăcilă” sau „Traistă goală” 

- vânturi locale 
 - austrul- un vânt cald şi uscat vara, cald şi umed iarna, bate în SV ţării 
 - coşava- un vânt rece ce bate în Banat dinspre munţii din Iugoslavia 
 -brizele marine- în zonele de litoral moderează temperatura şi creşte umiditatea 
 - brizele de munte- bat în depresiuni şi culoare de vale ( se inversează de la zi la noapte) 
 -vânturi de tip foehn- se înregistrează pe versanţii opuşi circulaţiei generale vestice(SE Munţilor 
Apuseni, SE Carpaţilor şi Subcarpaţilor Curburii, N Munţilor Făgăraş- Vântul Mare)fiind cald şi uscat 

4. FENOMENE CLIMATICE: 
- inversiunile termice 
- zile geroase- temperaturi medii mai mici de -10C 
- zile de îngheţ – temperaturi medii mai mici de 0C 
- zile tropicale – temperaturi maxime de peste +35C 
- chiciura 

REGIONAREA CLIMATICĂ ŞI ETAJELE CLIMATICE 
 
A. REGIONAREA CLIMATICĂ 
 Sunt determinate de influenţele climatice exterioare 

1. Climat cu influenţe oceanice- se resimte în V şi Centru, determină temperaturi moderate şi umiditate mai 
mare 

2. Climat cu influenţe submediteraneene- resimţit în SV- ierni blânde şi veri mai puţin secetoase 
3. Climat cu influenţe de tranziţie de influenţele oceanice şi submediteraneene la cele continentale de 

ariditate-resimţite în partea centrală a Munteniei, cu precipitaţii ce scad de la V la E 
4. Climat cu influenţe continentale de ariditate- resimţit în SE şi E , cu amplitudini termice anuale mari şi cu 

precipitaţii reduse, geruri iarna şi secete frecvente vara 
5. Climat cu influenţe scandinavo-baltice- înregistrat în  Bucovina, cu temperaturi mai scăzute şi precipitaţii 

mai bogate (iarna în general solide) 
6. Climat cu influenţe pontice- resimţit pe o fâşie îngustă de litoral (15-20km), cu temperaturi moderate şi 

precipitaţii reduse 
 
 
 

B: Etajele de CLIMA ale ROMÂNIEI 



 
Stănilă Cristian – Geografia României şi a Europei 

 

43 

43 

 

ETAJUL DE SI SUBETAJE DE 
CLIMĂ 

UNITATEA DE 
RELIEF 

TEMPERATUR
A MEDIE 
ANUALĂ 

PRECIPITAŢII 
MEDII 

ANUALE 
VÂNTURI 

INFLUENŢE 
CLIMATICE 

OBSERVAŢII 

Climat Alpin 
Peste 1800  m 

Carpaţii 
Meridionali 
Carpaţii Orientali 

-2 şi 0 grade C Peste 1200 mm/ 
an 

-vânturile de vest 
-brizele de munte 

-de tranziţie 
-scandinavo-baltice 

- vânturi puternice 
-precipitaţii frecvent sub 
formă de zăpadă 
-ierni geroase, veri scurte şi 
răcoroase 

Climat Montan 
1000-1800m Carpaţii 

Orientali 

Carpaţii 
Meridionali 
Carpaţii 
Occidentali 

Între 0-2 grade C Între 1000-1200 
mm/an 

- -vânturile de 
vest 

-brizele de 
munte 

- Vântul Mare (M-
ţii Făgăraş) 

-scandinavo-baltice 
-de tranziţie 
-oceanice 

-frecvente inversiuni termice 
în depresiuni 

MONTAN 
800-2544 m 

Caracteristici: 
-T=-2C- 6C 
- PP= peste 

800mm/an 
-V= - -vânturile 
de vest 
 
 
 

Climat de Munti 
josi 

800-1000m 
Carpaţii 
Orientali 

Carpaţii 
Meridionali 

Carpaţii 
Occidentali 

Subcarpati 

Între 2-6 grade C Între 800-1000 
mm/an 

- -vânturile de 
vest 

-Austrul şi 
Coşava–M-ţii 
Banat 

-scandinavo-baltice 
-de tranziţie 
-oceanice 
- de ariditate 

- fenomene de  foehn în SE 
M. Apuseni şi Subcarpaţii de 
Curbură 
 

Climat de dealuri 
înalte 

500-800 m 
Subcarpaţii 

Podişul Moldovei 

Între 6-8 grade C Între 700-800 
mm/an 

- -vânturile de 
vest 

-Crivăţul-
Subcarp 
Curburii şi 
Moldovei 

-scandinavo-baltice 
-de tranziţie 
-de ariditate 

- foehn în Subcarpaţii de 
Curbură 

DEAL ŞI PODIŞ 
300-800 m 

Caracteristici: 
-T=-6C- 10C 
- PP= 600- 

800mm/an 
-V= - -vânturile 
de vest 

 
Climat de dealuri 

joase şi podiş 
300-500 m 

Dealurile de 
Vest 

Depres.Transilvan
iei 
Pod. Moldovei 
Pod.Getic 
Pod.Mehedinţi 
 

Între 8-10 grade C Între 600-700 
mm/an Vânturile de 

vest, Austrul, 
Coşava , 
Suhovei, Crivăţ 

-oceanice 
 
-de ariditate 
 
-de tranziţie 
-submediteraneene 

-vânturile de Vest 
 
-în C.Moldovei şi 
Pod.Bârladului 
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Climat de 
câmpie 
0-300m 

Câmpia de Vest 

Câmpia 
Română 

Între 10-11 grade 
C 

Între 400-600 
mm/an Vânturile de 

vest, Austrul, 
Coşava , 
Suhovei, Crivăţ 

-oceanice 
-submediteraneene 
-de ariditate 

-precipitaţii mai mari în 
Câmpia de V  
-se resimte influenţa 
crivăţului în sectorul E al 
Câmpiei Române 

CÂMPIE 
Sub 300 m 

Caracteristici: 
-T=-peste 10C 
- PP=sub 600 
-V= - -vânturile 
de vest 

 

Climat de litoral 
şi deltă 

sub100 m 
Delta Dunării 

Lunca Dunării 
O fâşie îngustă de 
litoral 

peste11 grade c Sub 400 mm/an 
(388mm/an-Delta 

Dunării) 
Vânturile de 
vest, Austrul, 
Coşava , 
Suhovei, Crivăţ 

-pontice 
-submediteraneene 
-de ariditate 

-se înregistrează cele mai 
ridicate temperaturi în timpul 
iernii 
-cad cele mai reduse valori 
ale precipitaţiilor 
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PARTICULARITĂŢILE CLIMATICE  
 ALE EUROPEI 

 Europa  dispune de un climat temperat  pe cea mai mare suprafaţă, iar în nord de un climat rece (subpolar) . 
Factorii climatogeni - cei care determină clima: 

1. Radiaţia solară globală-determinat de mărimea energiei solare (bilanţul radiativ), a cărei valoare scade cu latitudinea de la 
S la N dar creşte cu altitudinea 

2. Suprafaţa mărilor şi oceanelor reduc amplitudinile termice derminând o umiditate mai mare 
       Curentul Golfului –influenţează NV Europei 
3. Relieful   - prin altitudine determină scăderea temperaturii cu 6C/1000 m, creşterea cantităţii de precipitaţii şi 

scăderea presiunii aerului determină etajarea climatică: montan, de deal şi podiş, de câmpie 
              

4. Circulaţia generală a maselor de aer-teritoriul Europei este afectat de : 
a. anticicloni- zone cu presiune ridicată: Azorelor, Siberian, Groenlandez 
b.  cicloni- zone cu presiune scăzută: Islandez, Mediteranean, Central asiatică 

 Aerul circulă dinspre regiunile cu presiune mare către regiunile cu presiune mică 
În general la nivelul Europei predomină circulaţia vest-est (vânturile dde vest) urmată de cea nordică 
(vânturile polare) 

5. Factorii antropici- prezintă influenţe locale prin defrişări, activităţi industriale, cultivarea terenurilor, etc. 

PARTICULARITĂŢILE ELEMENTELOR CLIMATICE 

1. TEMPERATURA AERULUI 
a. Temperatura medie anuală- scade cu latitudinea +18C în S la 0 (-4) C în N dar şi cu altitudinea 

(0,6C/100 m)  
b. Temperatura medie a lunii IuliE- scade pe direcţie SV-NE  
c. Temperatura medie a lunii Ianuarie-scade pe direcţie S-N 
d. Amplitudinea termică-creşte de la V către E 

2. PRECIPITAŢIILE: 
- sunt inflenţate de altitudine şi orientarea culmilor muntoase 
- scad cantitativ de la  V  (peste 1 000 de mm/ an) la E (250 mm/ an în jurul M Caspice) 
- cresc cu altitudinea 

3. VÂNTURILE 
a. sunt determinate de circulaţia generală a maselor de aer 

 - vânturile de vest sunt predominate-bat dinspre V şi determină vreme instabilă 
 - crivăţul- bate dinspre E-NE mai ales iarna , fiind rece şi uscat determinând geruri puternice şi viscole  
 - austrul- un vânt cald şi uscat, bate în SV 
 - bora- un vânt rece ce bate în zona  Alpilor Dinarici 
 - mistralul- bate în sudul Franţei  
 -brizele marine- în zonele de litoral moderează temperatura şi creşte umiditatea 
 -vânturi de tip foehn- se înregistrează pe versanţii opuşi circulaţiei generale vestice fiind cald şi uscat 

REGIONAREA CLIMATICĂ  A EUROPEI 

Tipul de climă 
Clima 

mediteraneană 

Clima 
temperat 
oceanică 

Clima 
temperat 

continentală 

Clima 
subpolară 

Climatul 
montan 

Regiuni 
30-40 lat N 

în Sudul 
continentului,  

40-70 lat 
N în vestul 

continentului 

40-60 lat 
N în Centrul 

şin Estul  
continentului 

Nordul 
continentului 

Temperatura 15-17C 10-15C 5-10C 0-5C 

Precipitaţii 

Iernile sunt 
blânde şi 

ploioase, iar 
verile calde şi 

secetoase 

În general 
regulate, 

peste 1 000 
mm/an 

În general 
reduse, scad 
spre est (sub 
500 mm/an) 

Reduse mai 
ales sub 

formă solidă 

Vânturi 

Vâturile de 
vest, austrul, 

bora, 
mistralul 

Vânturile de 
vest, brizele 

marine 

Vânturile de 
vest şi iarna 

crivăţul 

Vânturi 
polare 

Amplitudini 
termice 

Reduse Reduse 
Mari, cresc 

spre est 

Verile sunt 
scurte iar 

iernile lungi 

C
aracterizat de etajarea elem

entelor clim
atice 
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PARTICULARITĂŢILE HIDROLOGICE 

 ALE  ROMÂNIEI 
-  În România se regăsesc toate categoriile de ape (râuri, lacuri, ape subterane şi mare)  

RÂURILE: 
Caracteristici: 

- lungimea totală de 115 000 km o densitate maximă în Carpaţi şi minimă în zona de câmpie 
- majoritatea râurilor sunt carpatice -65%- izvorăsc din Carpaţi şi dealurile înalte 
- majoritatea sunt dunărene deoarece 98% sunt colectate de Dunărea, iar restul sunt pontice  
- reţeaua hidrografică are o orientare radiar-circulară, cu văi longitudinale şi transversale, impusă de 

relief 
- reflectă concentricitatea reliefului, structura petrografică şi clima 
- 96,9% dintre râuri au lungimi mai mici de 50 km 
- regimul de scurgere este variabil determinat de climă (prin cantitatea şi regimul precipitaţiilor), relief 

(prin altitudine şi orientarea culmilor), alcătuirea substratului geologic şi om 
- împreună acumulările antropice reprezintă principala sursă de apă pentru populaţie, pentru industrie, 

pentru obţinerea hidroenergiei, pentru irigaţie, navigaţie, etc. 
Regimul de scurgere: 

- există mari diferenţe între debitele medii multianuale şi cele maxime ale râurilor(mai ales la  cele 
mici) majoritatea bazinelor hidrografice necesită amenajări pentru a preîntâmpina inundaţiile 

- este variabil datorită succesiunii anotimpurilor, ploilor torenţiale şi secetelor: 
 Iarna – se înregistrează apele mici de iarnă, dar în zonele joase şi cele vestice se pot 

produce viituri de iarnă datorită invaziei de mase de aer cald 
 Primăvara – se produc apele mari de primăvară (în aprilie în zonele joase şi mai în 

zonele înalte)  
 Vara- se înregistrează apele mici de vară; accidental pot apare viituri de vară pe fondul 

precipitaţiilor torenţiale 
 Toamna-se înregistrează cele mai mici debite apele mici de toamnă, în zonele joase 

unele râuri pot chiar seca 
o Creşterile rapide de debit sunt determinate de ploile torenţiale sau de cele îndelungate, provocând 

inundaţii uneori cu urmări catastrofale: 1970, 1975, 2000 
o Ca urmare a secetelor prelungite are loc fenomenul de secare al râurilor 
o Iarna datorită temperaturilor negative se produc fenomene determinate de îngheţ: gheaţă la mal, 

sloiuri (care duc la formarea zăpoarelor în zonele îngusteinundaţii) poduri de gheaţă  
- În ţara noastră se pot individualiza trei macrotipuri de regim de scurgere 

o Carpatic cu subtipurile: 
 Vestic, transilvănean, sudic, de Curbură, estic 

o Pericarpatic (extracarpatic) cu subtipurile 
 Vestic, transilvănean, sudic, de Curbură, estic 

o Ponto-Danubian- în SE, neregulat 
DUNĂREA: 
 Caracteristici: 

- este al doilea fluviu din Europa ca debit şi lungime după Volga 
- are o lungime de 2860 km din care 1075 km (38%) pe teritoriul României (sectorul inferior) 
- izvorăşte din Munţii Pădure Neagră (Masivul Kandel) din Germania 
- străbate 10 ţări şi 4 capitale 
- colectează aproape toată reţeaua de râuri din ţară ( 98%- mai puţin cele dobrogene) 
- potenţialul hidroenergetic deţinut de Dunăre este de 25% din cel deţinut de toate râurile 
- are un debit la intrarea în ţară, la Baziaş, de 5 560 m3 /s ( mai ales datorită aportului de ape adus de 

principalii afluenţi (Tisa, Drava, Morava, Sava) în zona Belgrad, iar la Pătlăgeanca debitul ajunge la 6 
470 m3 /s datorită aportului de ape adus de afluenţii de pe teritoriul României 

În funcţie de pantă, modul de depunere al aluviunilor, lăţime şi de pescaj, Dunărea a fost împărţită în 4 sectoare: 
1. Defileul Dunării-între Baziaş şi Porţile-de-Fier 

- include cel mai lung sector de defileu din Europa 144 km 
- pe un sector de 9 km prezintă caracteristici de canion, zona fiind numită Cazanele 

Mici şi Cazanele Mari 
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- în trecut acest sector prezenta numeroase dificultăţi pentru navigaţie (cataracte, 
stânci în albie, repezişuri, vârtejuri), eliminate în prezent prin construirea în 
cooperare cu Iugoslavia a sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile-de-
Fier ce include şi 2 ecluze 

2. Porţile-de Fier-Călăraşi(Lunca Dunării) 
- prezintă o luncă ce se lărgeşte în permanenţă de la 800 m în aval de DTS până la 

13 km în amonte de Călăraşi 
- valea prezintă versanţi asimetrici, înalţi înspre Bulgaria şi joşi spre România 
- albia adâncă asigură un pescaj de 2 m 
- în albie apar ostroave ( Ostrovul Mare, Ostrovul Păsărilor), iar în luncă în trecut 

existau numeroase lacuri de luncă în prezent desecate 
- în această regiune s-a construit hidrocentrala Porţile de Fier II 
- aici se află Podul Prieteniei Giugiu-Ruse, iar pe viitor se preconizează construirea 

unui pod între Calafat şi Vidin 
3. Sectorul Bălţilor- între Călăraşi şi Brăila 

- în acest sector lunca prezintă lăţimea cea mai mare, deoarece Dunărea se desparte 
de două ori în câte două braţe închizând două incinte în trecut inundabile, în 
prezent desecate, îndiguite şi redate agriculturii: Balta Ialomiţei între Braţul 
Dunărea Veche şi Braţul Borcea şi Balta Brăilei (Insula Mare a Brăilei) între 
Braţul Cremenea şi Braţul Măcin 

- legătura cu Dobrogea se face prin intermediul podurilor Feteşti-Cernavodă (dublu 
feroviar şi rutier, traversat în viitor de autostrada Bucureşti-Constanţa) şi 
Giurgeni-Vadu Oii (rutier) 

4. Dunărea Maritimă (Dunărea Maritimă)-între Brăila şi Sulina 
- datorită debitului mare şi albiei adânci pescajul ajunge la 7 m  suficient pentru 

navele maritime de tonaj mare 
- include şi sectorul Deltei Dunării, navigabil pentru vasele mari fiind doar Br. 

Sulina, care a fost regularizat şi dragat în permanenţă 
- „bara” de la Sulina îngreunează navigaţia fapt pentru care au fost construite diguri 

care înaintează în mare pe o distanţă de 12 km 

RÂURILE INTERIOARE 

 Majoritatea se varsă direct sau prin intermediul unor colectori în Dunăre, excepţie fac câteva râuri din Dobrogea 
care se varsă în lacurile de pe litoralul Mării Negre. 
În funcţie de râul colector pot fi grupate în 4 grupe 
1. GRUPA RÂURILOR DE NORD-VEST ŞI VEST: 

- au ca râu colector pe Tisa  
 - Grupa râurilor de NV includ:  

1. Vişeul care izvorăşte din M. Rodnei 
2. Iza M. Rodnei 
3. Tur  M. Gutâi 

- Grupa de Vest include 
1. Someşul  – este al 4-lea râu ca debit şi al 6-lea ca lungime (388 km) 

- se formează prin confluenţa la Dej a Someşului Mare şi a 
Someşului Mic 

- Someşul Mare M. Rodnei  
-  

- Someşul Mic - format prin confluenţa Someşului Cald  M. 
Vlădeasa şi a Someşului Rece M. Muntele Mare 

- afluenţi: 
- pe stânga: Agrij, Almaş 
- pe dreapta: Lăpuşul  

2. Crasna   M. Meseş; 
3. Barcău   M. Plopiş;  
4. Crişul Repede  M. Gilău;  
5. Crişul Negru  M. Bihor;  
6. Crişul Alb  M. Bihor;  
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7. Mureş  – este cel mai lung râu interior (768km) şi al 3-lea ca debit 
- traversează zone diferite: munţi, dealuri, podişuri, câmpii 
- izvorăşte din M. Hăşmaşul Mare 
- formează două defilee: Topliţa- Deda şi Zam-Lipova 

- afluenţi: 
- pe dreapta: Arieşul  M. Bihor  

 Ampoiul  M. Metaliferi 
- pe stânga: Gurghiu  M. Gurghiu                                 

Târnavele-formate prin confluenţa la Blaj a   Târnavei 
Mici şi Târnavei Mari 

Sebeş  M. Lotrului 
Strei  M. Şureanu;  
Cerna Ruscăi  M. Poiana Ruscă 

8. Bega M. Poiana Ruscă,  canalizat pe o lungime de 114 km, singurul râu 
interior amenajat pentru navigaţie asigurându-se un pescaj de 1,2-1,3 
m 

2. GRUPA RÂURILOR DE SUD-VEST ŞI SUD 
- toate se varsă  direct în Dunăre 

 - Grupa râurilor de SV includ:  
1. Timişul   M. Semenic;  
2. Bârzava M. Semenic 
3. Caraşul  M. Aninei; pe valea căruia se află Peştera Comarnic 
4. Nera  M. Semenic; aici se află Cheile Nerei 
5. Cerna  M. Oslea ;  

- Grupa de Sud include 
1. Topolniţa  Podişul Mehedinţi, pe valea căreia se află Peştera Topolniţa 
2. Drinecea   Pod. Bălăciţei 
3. Desnăţui   Pod. Bălăciţei 
4. Jiu  – se formează prin confluenţa la Livezeni a Jiului de Est  M. Parâng  şi a 

Jiului de Vest  M. Godeanu 
- afluenţi: 

- pe dreapta: Tismana  M. Vâlcan 
Motru  M. Oslea;  

- pe stânga: Gilort  M. Parâng 
      Amaradia  Podişul Olteţului 

5. Olt  – este cel mai lung râu interior în totalitate pe teritoriul ţării dar al 2-lea ca 
lungime (737 km) şi debit 
- traversează zone complexe: munţi, dealuri, podişuri, câmpii 
- izvorăşte din M. Hăşmaşul Mare 
- formează mai multe  defilee: Tuşnad, Racoş, Turnu-Roşu-Cozia 

- afluenţi: 
- pe dreapta: Homoroadele  M. Harghita   

Hârtibaciu  Podişul Hârtibaciu 
Cibinul  M. Cândrel; cu afluentul Sadu 
Lotrul  M. Lotru 
Bistriţa Oltului M. Căpăţânii 
Olteţul  M. Căpăţânii;  

- pe stânga: Râul Negru  M. Nemira 
Topologul  M. Făgăraş;  

6. Călmăţuiul (Teleormănean) Câmpia Boianului 
7. Vedea  Podişul Cotmeana;  
8. Argeşul  M. Făgăraş 

- pe cursul său se află lacul de acumulare Vidraru  
- afluenţi: 

- pe dreapta: Neajlov  C. Găvanu-Burdea;  
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- pe stânga: Vâlsan  M. Făgăraş 
Argeşel  M. Iezer 
Dâmboviţa  M. Iezer; cu afluentul său Colentina 

9. Mostiştea Câmpia Vlăsiei 
10. Ialomiţa  M Bucegi 
 -este al 5-lea ca lungime (410 km) şi al 6-lea ca debit 
 -afluenţi pe stânga:  
   Cricovul Dulce  Subcarpaţii Curburii 

Prahova  Pasul Predeal; cu afluenţii: Doftana  M. Baiu, Teleajen 
 M. Ciucaş,  

11. Călmăţuiul (Ialomiţan) C. Buzăului 
3. GRUPA RÂURILOR DE EST 

- Cuprinde 2 râuri colectoare Siret şi Prut 
a. Siretul – este cel mai mare râu ca debit (222 m3/s) din ţară şi al 4-lea ca lungime(596 km) 

- izvorăşte din M. Beskizii Orientali 
-afluenţi:  
  - pe dreapta: Suceava  Obcina Mestecăniş; cu afluentul Suceviţa 

Moldova  Obcina Mestecăniş; Cu Moldoviţa şi Neamţ (Ozana) 
Bistriţa  M. Rodnei; cel mai mare afluent al Siretului şi cu cei mai 

numeroşi afluenţi: Bistriţa Aurie, Dorna, Bistricioara, 
Bicaz, Cracău 

Trotuş  M. Ciuc; cu afluenţii Asău, Tazlău, Caşin, Oituz 
Putna M. Vrancei;  
Şuşiţa  M. Vrancei 
Râmnicul Sărat  M. Vrancei 
Buzău  M. Ciucaş; cu cel mai complicat curs , având ca afluenţi 

Bâsca Mare şi Mică, Slănic, Câlnău  
- pe stânga: Bârladul  Pod. Central Moldovenesc; cu afluenţii săi Vaslui, Crasna, 

Racova, Tutova, Zeletin 
b. Prutul – este al 3-lea ca lungime (716 km) şi al 5-lea ca debit 

-afluenţi:  
  - pe dreapta: Başeul  Dealul Ibăneştilor 

Jijia Dl. Ibăneştilor; cu afluenţii Sitna şi Bahlui 
Elanul  Dealurile Fălciului 

4. GRUPA RÂURILOR DE SUD-EST (Dobrogene) 
- Cuprinde râuri scurte, cu debite mici, ce seacă uneori vara şi care se varsă în limanele sau lagunele 

de la Marea Neagră 
 Teliţa  Pod. Niculuiţel se varsă în limanul Babadag 
 Taiţa  M. Măcin se varsă în limanul Babadag 
 Casimcea  Pod. Casimcei; cel mai mare râu al Dobrogei se varsă în limanul Taşaul 

LACURILE 
 Caracteristici:  

- sunt în număr de peste 3450 ocupând 1,1% din suprafaţa României 
- 2300 sunt natural , iar 1150 sunt antropice ( 400 fiind mari cu un volum de 13 mld m3  
- alimentarea se face din precipitaţii, izvoare sau afluenţi 
- regimul termic este influenţat de temperatura aerului, vara prezintă o stratificaţie directă (temperatura 

scade cu adâncimea) ,iar iarna o stratificaţie inversă (temperatura creşte cu adâncimea), În Lacul Ursu 
are loc fenomenul de heliotermie (temperatura creşte de la suprafaţă în adâncime) 

- mineralizarea apelor lacurilor este diversă în funcţie litologie (tipul de rocă) 
În funcţie de unitatea de relief şi de geneza cuvetei lacustre ( modul în care s-a format depresiunea în care s-a 
adunat apa) lacurile se clasifică: 

I. Lacuri naturale 
A. Lacuri din zona montană: 

1. Lacuri glaciare - s-au format în circurile glaciare prin topirea gheţarilor 
- M. Rodnei (23)- Lala, Buhăiescu 
-Grupa Făgăraş (25)-Bâlea, Podragul Mare, Capra, Călţun 
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-Grupa Parâng –Gâlcescu, Iezeru Şureanu, Lacul fără Fund 
-Grupa Retezat(58)- Bucura ( cel mai extins ca suprafaţă-10 ha), Zănoaga ( cel mai 

adânc 25 m), Ana, Florica 
2. Lacuri carstice- au luat naştere în zone calcaroase prin dizolvarea calcarului 
 L. Padiş şi L. Vărăşoaia  M. Bihorului; L. Ighiu  M. Trăscăului 
3. Lacuri vulcanice – s-au format în craterele vulcanilor stinşi 
  L. Sfânta Ana din Masivul Ciomatu 
4. Lacuri în depresiuni structurale- Lacul Vulturilor M. Siriu 
5. Lacuri de baraj natural- s-a format prin bararea cursului râului Bicaz de către o alunecare de teren în 

1837- Lacul Roşu 
6. Lacuri pe masive de sare- s-au format prin surparea unor vechi ocne de sare şi acumularea apei 

- Ocna Şugatag, Coştiui- Depresiunea Maramureş 
B. Lacuri din zona de deal şi podiş: 

1. Lacuri pe masive de sare- s-au format prin surparea unor vechi ocne de sare şi acumularea apei 
-Subcarpaţii Curburii: L. Slănic, L. Teleaga 
-Subcarpaţii  Getici: L. Ocnele Mari 
-Dep. Colinară a Transilvaniei: L. Ocna Dej, L. Ocna Turda, L. Ocna Mureş, 

L. Lacul fără Fund (Ocna Sibiului), L. Ursu (Sovata), L. Praid 
2. Lacuri carstice- au luat naştere în zone calcaroase prin dizolvarea calcarului 

- L. Ponoare, L. Zătonu -Podişul Mehedinţi 
C. Lacuri din zona de câmpie: 

1. Lacuri de crov:- s-au format pe loess, prin tasare, în zonele de câmpie, sunt în general mineralizate (mai 
ales sărate) datorită evaporaţiei intense 

-L. Amara (utilizat terapeutic), L. Lacul Sărat, L. Fundata, L. Ianca, L. Movila Miresii, 
L. Plopu, L. Plaşcu 

2. Lacuri între dune de nisip: -s-au format între dunele de nisip din C. Olteniei 
- L. Piscu 

3. Lacuri din Lunca Dunării: - s-au format în perioadele de inundaţii, în prezent o mare parte dintre ele 
fiind desecate, iar terenurile aferente redate agriculturii 

- L. Brateş, L. Crapina 
4. Limanuri fluviale:- sunt lacuri prelungi  ce  s-au format prin bararea, cu aluviuni, a gurilor de vărsare a 

unor afluenţi în râul colector 
- pe Dunăre: L.  Mostiştea, L. Oltina, L. Vederoasa, L. Bugeac 
- pe Ialomiţa: L. Snagov, L. Căldăruşani, L. Strachina 
- pe Buzău: L. Balta Albă 

5. Limanuri maritime: - sunt lacuri prelungi  ce s-au format prin bararea gurilor de vărsare a unor râuri în 
mare, cu cordoane litorale formate de curenţii litorali 

- Babadag, Taşaul, Techirghiol ( cu nămoluri curative), Tatlageac, Mangalia 
6. Lagune maritime: -s-au format prin închiderea unor foste golfuri cu cordoane litorale 

- Complexul lagunar Razim-Sinoe, Laguna Siutghiol 
7. Lacuri din Delta Dunării: -s-au format în depresiunile din Delta Dunării 

-Lacurile situate între Deltă şi Laguna Razim-Sinoe : Dranov, Babadag, 
Agighiol, Zătonul Nou, Leahava 

-Lacuri între Sulina-Sf.Gheorghe:Roşu, Puiu, Uzlina, Isac, Gorgova, 
Lumina 

- Lacuri între Chilia-Sulina: Fortuna, Trei Iezere, Babina, Merhei, Lopatna, 
Matiţa, Bogdaproste, Obretin, Tatanir 

II. Lacuri antropice 
    - 400 dintre ele ocupă un volum de 13 mld  m3 

A. Lacuri de agrement:-  construite mai ales în capitală 
- L. Herăstrău, L. Tei, L. Băneasa, L. Floreasca, L. Cişmigiu 

B. Iazuri şi heleştee: - au fost construite de oameni pe cursurile râurilor care secau în perioada de vară pentru a 
acoperii deficitul de apă, sau pentru piscicultură 

-C. Moldovei- L. Dracşani 
-Pod. Transilvaniei: L. Geaca, L. Ştiucii, L. Legii, L. Zau de Câmpie, Cătina 
-C. de Vest: L. Cefa 

C. Lacuri de acumulare:- au fost construite pentru valorificarea potenţialului hidroenergetic al râurilor, pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor, pentru irigaţii, etc. 
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- pe Dunăre: Porţile de Fier I şi II 
- pe Prut:  L. Stânca- Costeşti 
- pe Siret: 3 lacuri în aval de Bacău 
- pe Bistriţa: L. Izvorul Muntelui, şi alte 12 în aval, mai mici 
- pe Buzău:  L. Siriu 
- pe Doftana: L. Paltinu 
-pe Ialomiţa: L. Scropoasa, L. Bolboci 
-pe Dâmboviţa:  L. Pecineagu 
-pe Argeş: L. Vidraru, şi alte 15 în aval 
-pe Olt: L. Viştea, şi alte 30 în aval 
-pe Lotru:  L. Vidra 
-pe Jiu: L. Ceauru 
-pe Bârzava: L. Văliug 
-pe Timiş: L. Trei Ape 
- pe Sebeş: L. Şugag, L. Gâlceag, L. Săscior, L. Petreşti 
-pe Râul Mare: L. Gura Apei 
-pe Cerna Ruscăi:  L. Cinciş 
-pe Someşul Mic: L. Mărişel, L. Fântânele, L. Gilău 

APELE SUBTERANE 

 Sunt apele ce se găsesc în interiorul scoarţei terestre având un volum de 8,3 mld m3.  Se împart în ape freatice ( 
situate la mică adâncime pe primul strat impermeabil) şi ape de adâncime (situate la adâncimi mai mari, între două strate 
impermeabile numite şi ape captive) 
 Apele freatice:- cu un volum de peste 5 mld m3 se alimentează din precipitaţii  debite variabile.  

- se găsesc mai ales mai ales în zonele de câmpie şi terasele râurilor din zonele de deal, podiş, 
depresiuni 

- sunt utilizate pentru uz casnic  şi alimentaţie 
Apele de adâncime: - uneori se găsesc la mare adâncime ( C. Română) 

-au un volum de 3 mld. m3  
-unele sunt mineralizate ( clorosodice, sulfuroase, carbogazoase, oligominerale) 
-unele sunt termale sau radioactive- precum cele care apar pe o lini de falie la contactul 
dintre C. de Vest cu Dealurile de Vest, utilizate terapeutic la Băile Felix, Buziaş, Tinca, 
Moneasa 

 
MAREA NEAGRĂ: 
 Caracteristici:  

- este un rest al vechiului Lac Pontic, desprins prin prăbuşire din Marea Sarmatică 
- ocupă o suprafaţă de 413 000 km2 (fără Marea de Azov) 
- are o adâncime maximă de 2 211 m 
- adâncimea medie este de 1 282 m 
- este o mare de tip continental, semiînchisă, fiind legată de Marea Mediterană prin strâmtorile Bosfor şi 

Dardanele, iar de M. de Azov prin Strâmtoarea Kerci 
- deţine puţine peninsule (Crimeea) şi insule –3 -(I. Şerpilor) 
- în prezent se află într-un uşor proces de transgresiune marină ≈ 1mm/an 
- prezintă variaţii de nivel determinat de bilanţul hidrologic (20-26 cm) 
- temperatura ape variază la suprafaţă (11C în NV şi 16C în SE), în adâncime (7-8C până la 60 m, 5-

7C între 60-80m , apoi începe să crească ajungând constantă la peste 450 m -9C), dar şi în funcţie de 
anotimp (25C vara şi sub 0C iarnagheaţă la ţărm) 

- salinitatea variază cu adâncimea două strate cu salinitatea diferită la suprafaţă (până la adâncimea de 
180 –200m ) salinitatea este de 17-18‰ (chiar 10‰ în zona litorală datorită aportului de apă dulce 
aduse de râuri), iar în adâncime(sub 180-200 m) este de 21-22‰, acest lucru este cauzat de lipsa 
curenţilor verticali, care determină şi fenomenul unic în lume numit ”euxinism” (lipsa totală a vieţii la 
adâncimi mai mari de 180-200 m datorită lipsei oxigenului şi existenţei hidrogenului sulfurat-H2S) 

- dinamica este reprezentată de valuri determinate de vânt ce pot ajunge şi la 6-8 m înălţime la furtuni şi 
de două categorii de curenţi: 

 curenţi de suprafaţă, neregulaţi ,determinaţi de vânturi, formează două circuite inverse 
acului de ceasornic, care în zona ţării noastre sunt orientaţi NE-SV, modelând litoralul 
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 curenţi de compensaţie (de schimb) între M. Mediterană şi M. Neagră, unul de suprafaţă 
care duce ape mai dulci din M. Neagră în M. Mediterană şi unul invers, în adâncime care 
aduce ape mai sărate din M. Mediterană în M. Neagră 

- apele teritoriale ce aparţin României se întind pe o lăţime de 12 mile marine 
- asigură legătura cu alte state 
- în platforma continentală se găsesc importante zăcăminte de petrol, care se exploatează cu ajutorul 

platformelor marine 
- reprezintă o importantă sursă piscicolă 
- ţările riverane au constituit o organizaţie CEMN- Cooperarea Economică a Mării Negre 

 
IMPORTANŢA GEOGRAFICĂ ŞI ECONOMICĂ A APELOR 

- modelează relieful 
- apele de suprafaţă reprezintă un mediu de viaţă important pentru variate specii vegetale şi animale 
- au o importanţă economică deosebită: sursă de apă pentru populaţie, agricultură, industrie, transporturi, 

etc. 
- doar 41,5 mld. m3 din volumul de apă din ţara noastră  poate fi utilizat, acesta fiind însă inegal 

răspândită 
- 14% din lungimea apelor este poluată 
- pentru acoperirea necesarului de apă este necesar: amenajarea, protecţia şi gospodărirea durabilă a 

resurselor apelor, probleme  prevăzute în Programul de Dezvoltare a Lucrărilor, Instalaţiilor şi 
Amenajărilor de Gospodărire a Apelor elaborat în 1995 

PARTICULARITĂŢILE HIDROLOGICE 
 ALE EUROPEI 

- Sunt influenţate de relief şi climă 
A. RÂURILE: 
Prezintă diferenţier marii în fuincţie de lungime, debit, suprefaţa bazinului hidrografic, locul de vărsare, regim de scurgere. 

a. În funcţie de lungime Volga, Dunărea, Ural, Nipru, Don, Peciora, Nistru, Rhin, Elba etc 
b. În funcţie de locul de vărsare: 

- Oc. Artic (M. Albă) 
- Oc. Atlantic: 

o M. Baltică 
o M. Nordului 
o M. Mânecii 
o G. Biscaya 

- M. Mediterană 
- M. Neagră şi M. de Azov 
- M. Caspică  

Identificaţi de pe harta fluviile notate cu cifre de la 1 la 17 şi 20 precum şi lacurile marcate cu 18 şi 19 şi scrieţi-le pe 
caietele voastre. 
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c. În funcţie de regimul de scurgere-determinat de relief şi climă, reprezintă variaţiile de debit pe parcursul unui an 
1. regim complex- caracteristic râurilor care străbat regiuni climatice şi de relief diferite 
2. regim simplu- prezintă o singură creştere şi descreştere de debit într-un an; se diferenţiază 

următoarele tipuri: 
a. tipul nordic- debit mare tot anul 
b. tipul atlantic-debite mari, uniforme tot anul 
c. tipul mediteranean-râuri scurte cu debite mici vara şi mari iarna 
d. tipul central-european –râuri lungi cu debite mari primăvara 
e. tipul est-european-debite oscilante,foarte mici vara şi iarna, mari primăvara 

 
B. CANALELE- au fost construite pentru facilitarea transporturilor pe apă 
C. LACURILE 
I. Lacuri naturale 

1. Lacuri glaciare - s-au format în circurile glaciare prin topirea gheţarilor montani sau a calotelor glaciare: 
- Ladoga , Onega, Varern, Vattern, Malaren, Saimaa 
- Geneva, Constantza, Boden, Como, Garda, Maggiore 

2. Lacuri vulcanice – s-au format în craterele vulcanilor stinşi 
3. Lacuri tectonice- Balaton, Ohrid, M. Caspică 
4. Lacuri carstice- au luat naştere în zone calcaroase prin dizolvarea calcarului-Alpii Dinarici 
5. Limanuri maritime: - sunt lacuri prelungi  ce s-au format prin bararea gurilor de vărsare a unor râuri în 

mare, cu cordoane litorale formate de curenţii litorali: Nistrului 
6. Lagune maritime: -s-au format prin închiderea unor foste golfuri cu cordoane litorale:Veneţiei 

II. Lacuri antropice 
- prezintă utilizări multiple: hidroenergie, piscicultură, irigaţii, agrement, transport etc : Samara, Volgograd, 

Ţimleansk 
apeutic la Băile Felix, Buziaş, Tinca, Moneasa 
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PARTICULARITĂŢILE  BIOPEDOGEOGRAFICE 
 ALE ROMÂNIEI ŞI EUROPEI 

  
 Elementele biopedogeografice sunt: vegetaţia, fauna şi solurile 
Caracteristici generale  

- sunt determinate de climă în special  formaţiuni biopedogeografice zonale;                                  
dar şi de relief  formaţiuni biopedogeografice azonale 

- sunt interdependente  
- activitatea antropică a influenţat negativ elementele biopedogeografice mai ales prin despăduriri 
- există un mozaic de tipuri biopedogeografice dispuse  în trepte concentrice  impuse de relief 
- poziţia pe Glob în cadrul zonei temperate include România în zona biopedogeografică a stepei, 

silvostepei şi al pădurii de stejar 
- relieful determină apariţia unei zonalităţi altitudinale (etajare) cu apariţii de păduri de gorun, fag 

şi conifere şi a pajiştilor alpine 
- se diferenţiază unităţi zonale, etaje şi unităţi intrazonale 

A. UNITĂŢILE ZONALE: 
 a. ZONA STEPEI ŞI SILVOSTEPEI - 0-300 m 
  1. Stepa – 0-100m 

- vegetaţia ( ierburi mărunte xerofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 19 
  2. Silvostepa: - 100-300 m 

- vegetaţia (ierburi mărunte xerofile şi pâlcuri de arbor cu specii termofile), fauna, 
solurile caracteristice vezi Fig. 19 

b. ZONA PĂDURII—300-1800 m 
   I. Etajul pădurii de foioase –300-1200 m 

1. Subetajul stejarului –300-500m (uneori chiar de la 100 m sau 200 m) 
2. Subetajul de amestec gorun şi fag -500-700 m 
3. Subetajul fagului – 700 –1200 m 

II. Etajul pădurilor de amestec fag şi conifere – 1200 -1400 m 
II. Etajul pădurii de conifere – 1400 -1800 m 

 c. ZONA ALPINĂ – la peste 1800 m 
1. Etajul subalpin- 1800 –2000 m 
2. Etajul pajiştilor alpine ( stepa rece)  2000 m 

B. UNITĂŢILE AZONALE ( INTRAZONALE) 
 Apar pe suprafeţe restrânse fiind impuse de tipul de rocă, intervenţia antropică şi microclimat. 

Tipuri 
a. de luncă- vegetaţie de luncă (plante higrofite),faună caracteristică, soluri aluvionare  
b. de sărături- vegetaţie halofilă, faună caracteristică, soluri sărăturate ( soloneţuri şi 

solonceacuri) 
c. de nisip- vegetaţie psamofilă, faună caracteristică,  soluri nisipoase( psamosoluri) 
d. de mlaştină- vegetaţie higrofilă, faună caracteristică, soluri turboase (organice 

C. VEGETAŢIA ŞI FAUNA ACVATICĂ 
1. Vegetaţia şi fauna apelor curgătoare şi lacurilor 
2. Vegetaţia şi fauna din Marea Neagră 

Intervenţia antropică – a determinat modificări importante asupra elementelor biopedogeografice 
1. Vegetaţia: 

- înlocuirea completă a pădurilor cu pajişti secundare sau terenuri agricole 
- reducerea suprafeţelor forestiere-doar 27% în prezent din suprafaţa ţării 
- extinderea speciilor cu capacitate de regenerare mai mare dar slab productive ( fag, stejar, 

ţăpoşica de munte, etc.) 
2. Fauna: 

- în fauna spontană predominau elementele central- europene urmate de cele pontice şi sudice 
- unele specii au dispărut: bourul, antilopa de stepă, castorul ,zimbrul, elanul, vulturul bărbos 
- unele specii sunt pe cale de dispariţie: vulturul alb, bufniţa, dropia, acvila de munte 
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- diminuarea habitatului unor specii : broasca ţestoasă 
- introducerea unor specii noi ( unele dăunătoare- gândacul de Colorado, filoxera): marmota, 

capra neagră, muflonul 
3. Solurile: 

- scăderea fertilităţii datorită utilizării unor tehnologii inadecvate 
- eroziunea de suprafaţă pe versanţi  determinată de defrişări 
- clasele de soluri au o distribuţie aproximativ egală: - 25% molisoluri 

- 26% argiluvisoluri 
- 21% cambisoluri şi spodosoluri 
- 25%  alte soluri 
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ZONELE BIOPEDOCLIMATICE ALE EUROPEI 
Tipul de climă Zona biogeografică Vegetaţia Fauna Solurile Localizare Observaţii 

CLIMAT POLAR 
ŞI 

 SUBPOLAR 

 
TUNDRA 

mesteacăn pitic, 
salcia, 

muşchi şi licheni 

renul,  
vulpea polară, 

lemingul 

 
soluri de tundră 

în lungul litoralului 
arctic,  

între C.Nord şi mţii. 
Ural 

o regiune rece,  
golaşă 

 şi umedă 

CLIMAT 
TEMPERAT 

RECE 

PǍDURILE DE 
CONIFERE 

(TAIGA) 

molid 
pin 

zadă 

elanul, lupul, 
hermelina, râsul, 

castorul 

 
spodosoluri 

din Alpii Scandinaviei  
până în munţii Ural 

cea mai mare uni-tate 
forestieră din Europa; 
importantă resursă 
naturală 

CLIMAT 
TEMPERAT 
OCEANIC  
(şi zonele cu 

umiditate mai 
ridicată) 

 
PǍDURI DE 

FOIOASE 
NEMORALE (cu 
frunze căzătoare) 

fag, stejar, 
 tei,  

frasin,  
ulm,  

arţar, carpen 

pisica sălbatică, 
cerbul comun, 

căprioara comună, 
 bizonul 

 
 

Cambisoluri 
argiluvisoluri 

 
desfăşurare maximă 
în Vestul şi Centrul 

Europei 

 
vegetaţia naturală a fost 

înlocuită de culturi 
agricole 

 
SILVOSTEPA 

stejar, tei,  
frasin arţar, carpen 

lupul, vulpea, 
mistreţul 

 
molisoluri 

cernoziomuri 

 specifică în C.Rusă pe 
o fâşie în diagonală pe 

direcţia SV-NE 

apare în zonele  
cu 

 umiditate 
 mai ridicată 

 
 
 

CLIMAT 
TEMERAT 

CONTINENTAL 
 

STEPA 
colilia 

păiuşul 
pelinul 

popândăul, 
şoarecele de stepă, 

hâr-ciogul,  

 
molisoluri 

cernoziomuri 

în nordul M. Negre şi 
al  

M. Caspice; 
C. Română 

lipsa aproape com-pletă a 
pădurilor; datorită solu-
rilor fertile, vegetaţia na-
turală a fost înlocuită de 
culturi agricole 

 
CLIMAT 
MEDITE- 
RANEAN 

 
ZONA MEDITE- 

RANEANǍ 

stejar, pin, pal-mier 
pitic, laur, mirt, 
măslin, smochin 

şacalul, broasca 
testoasă, scorpionu,, 

magotul1 

 
 

terra rosa 

litoralul M. 
Mediterane 

(peninsulele din sudul 
Europei) 

în altitudine urca până la 
300-400m; 
formaţiuni de ma-quis şi 
garriga 

 
 

CLIMAT 
MONTAN 

 
 

ZONA MONTANǍ 

există o etajare a 
pădurilor de la 

poale spre vârf: fag 
– stejar – molid – 

pajişti alpine 

capra negră, ursul 
brun, vulturul 

pleşuv, marmota 
alpină 

 
 

spodosoluri 

Pirinei 
Alpi 

Balcani 
Carpaţi 
Caucaz 

 
prezintă etajarea pe 

verticală a climei, 
vegetaţiei şi solurilor 

 
-  

                                                           
1 Specie de maimuţă din Europa 
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RESURSELE NATURALE 
 ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI 

 
Resurse naturale=  totalitatea formelor de existenţă a materiei şi energiei răspândite în toate geosferele, care sunt utile 

societăţii umane într-un anumit stadiu al dezvoltării sale 
Resursele fundamentale sunt cele care întreţin viaţa, iar resursele de bază sunt cele utilizate de om în diverse scopuri.  

În funcţie de geosfera în care se află, se împart în:  
- resurse ale scoarţei terestre: resursele energetice (cărbuni, hidrocarburi, combustibilii nucleari) resurse 

minerale (minereuri  de fier, minereuri neferoase, minereuri nemetalifere) 
- resurse ale hidrosferei: apele subterane, apele de suprafaţă, mările şi oceanele 
- resurse ale atmosferei: gazele  atmosferice, energia eoliană, energia solară, condiţiile climatice 
- resurse ale biosferei: vegetaţia, fauna 
- resurse ale pedosferei: fondul funciar 

RESURSELE NATURALE ALE EUROPEI 

  Resursele de subsol sunt strâns legate de structurile geologice şi vârsta lor. Cele mai bogate zăcăminte aparţin 
Europei Nordice (hercinice): 

a. Platforma Rusă- formată în precambrian- suprapusă unor regiuni de câmpie şi podişuri dţine importante 
zăcăminte de : 

- min. de FeKRIVOI ROG, KURSK, (Ucraina) 
- cărbuni baz. DONEŢK (Ucraina), baz. PECIORA (Rusia) 
- petrol, bauxită, mangan 

b. Peninsula Scandinavică- unitate montană şi de podiş precambrian şi caledoniană- deţine: 
- min. de FeKIRUNA (Suedia) 
- min. de Cu, Ni, Zn 

c. Unitatea hercinică include: 
- M. Uralcu zăcăminte de min. de Fe, bauxită, aur, platină, diamante,cărbune, petrol, sare gemă 

etc 
- Europa de Mijloc min. de Fe şi cărbune în Baz, RUHR, Pod. Boemiei, Baz. SAAR, Baz. 

SILEZIEI, insulele Britanice 
Pb, Zn, Cu 

- Meseta Spaniolămin de Fe, cărbuni, Hg 
d. Orogenul alpino-carpaticAu, Ag, Cu, Fe, mangan, bauxită, sare, petrol, gaze naturale, marmură, sulf, 

izvoare minerale carbogazoase 
e. M. Nordului hidrocarburi 

Resursele de suprafaţă includ: 
a. resursele de apă neuniform distribuite- insugficiente în E şi S 
b. resurse vegetalepădurile, păşunile şi fâneţele naturale 
c. resursele de sol 2/3 din soluri sunt fertile  (de tip molisol-cernoziom) 
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RESURSELE NATURALE ALE ROMÂNIEI 

România dispune, în general, de puţine resurse naturale de bază, o mare parte dintre acestea fiind importate. 
1. RESURSELE ENERGETICE 

România dispune de resurse energetice pe tot cuprinsul ţării, dispuse însă inegal 
a. Petrolul 

Este cea mai importantă resursă energetică, în actualul stadiu de dezvoltare al societăţii umane. România a fost cel 
mai mare producător de petrol până la cel de al II-lea Război Mondial, de altfel fiind şi prima ţară din lume care a rafinat 
petrolul la Râfov 1857-Ploieşti , Braşov-1849. 

Petrolul este utilizat ca şi combustibil sau ca materie primă în industria petrochimică. Deţinem încă zăcăminte de 
petrol ( se presupune că ar exista la mari adâncimi) însă, unele sunt pe cale de epuizare, fapt ce determină importul unor 
mari cantităţi pentru acoperirea necesarului şi pentru a proteja zăcămintele existente. 

Principalele regiuni de exploatare sunt: 
Câmpia Română- în subunităţile 

 C. Brăilei C. Ploieşti, C. Târgovişte, C. Piteşti,C. Găvanu-Burdea, C. Boianului C. Romanaţilor   

Subcarpaţi - aici au fost descoperite şi exploatate primele zăcăminte de petrol în Subcarpaţii Curburii 

   -în prezent principalele exploatări se concentrează în: 

 Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Getici  

Podişul Getic 

 cu exploatări în regiunea dintre Dâmboviţa şi Olt 
 cu exploatări în regiunea dintre Olt şi Jiu 

Câmpia de Vest 

 zona Arad-Timişoara  
 zona de la N de Oradea  

Dealurile de Vest 

Depresiunea Braşov 

 Platforma continentală a Mării Negre- exploatări cu ajutorul platformelor de foraj marin 
 Petrolul este prelucrat în rafinăriile de la: Ploieşti, Brazi, Câmpina, Midia-Năvodari, Borzeşti, Suplacul 
de Barcău, Timişoara 
b. Gazele naturale 
  Se împart în : 

- gaz metan- ce apare în domurile gazeifere din Pod. Transilvaniei fiind cel mai pur din lume 99,99% 
- gaze asociate- se găsesc alături de petrol în zăcământ se mai numesc şi „cap de gaz” 
- sunt utilizate ca şi combustibil, în ind. chimică etc. 
- sunt transportate ca şi petrolul din zonele de exploatare în cele de consum sau prelucrare prin conducte 
- pentru acoperirea necesarului se importă o mare cantitate de gaze din Fed. Rusă 

 Gazul metan  se exploatează în Pod. Transilvaniei în regiunile: 
- C. Transilvaniei , Pod. Târnavelor , Subcarpaţii Târnavelor 

 Gazul asociat ( de sondă) 
- Se găsesc în acelaşi zone de exploatare ca şi petrolul, alături de care mai apar ca centre distincte: 

o  Pod. Moldovei, C. Română  
c. Combustibilii nucleari 

- În ţara noastră se exploatează doar uraniul  în :Crapaţii Orientali, M. Apuseni, M. Aninei 
 Este utilizat împreună cu apa grea obţinută la Halânga, la centrala nucleară de la Cernavodă pentru obţinerea energiei 
electrice ce reprezintă 8% din producţia ţării. 
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d. Hidroenergia 
Utilizează energia apelor pentru obţinerea energiei electrice. Prezintă multiple avantaje: energie ieftină, lacurile de 

acumulare pot fi utilizate pentru alimentarea cu apă a populaţiei, agrement, irigaţii etc. Prezintă dezavantajul fluctuaţiei de 
producţie datorită regimului de scurgere neregulat al râurilor. 

Puterea instalată a hidrocentralelor este de 5 700 MW, la un potenţial hidroenergetic de 8000 MW (din care 5 900 
pe râurile interioare, din care 80% în zonele montane), iar prin amenajări complexe chiar de 13 000 MW. 

Principalele hidrocentrale 

- pe Dunăre: Porţile de Fier I şi II 
- pe Prut: Stânca- Costeşti 
- pe Siret: Răcăciuni+2 în aval 
- pe Bistriţa: Stejaru-Bicaz şi alte 12 în aval, mai mici 
- pe Buzău:   Siriu 
- pe Doftana:  Paltinu 
- pe Ialomiţa: Moroieni 
- pe Argeş: Vidraru, şi alte 15 în aval 
- pe Olt: Făgăraş, Avrig, Călimăneşti, Ipoteşti Drăgăşani, Slatina, Izbiceni 
- pe Lotru: Lotru-Ciunget 
- pe Sadu: Sadu V 
- pe Bârzava: Văliug 
- pe Sebeş: Şugag,  Gâlceag, Săscior, Petreşti 
- pe Râul Mare: Râul Mare-Retezat 
- pe Someşul Mic:  Fântânele, Gilău, Mărişel, Tarniţa 

e. Cărbunii 
- sunt exploataţi încă din secolul XVII-lea în M-ţii Banat 
- sunt utilizaţi ca materie primă în metalurgie (cocs metalurgic)-cărbunii superiori, sau ca sursă de energie în 

ind. energetică (în termocentrale)-cărbunii inferiori 
- rezervele sunt limitate ( mai ales de cărbuni superiori) mari cantităţi fiind importate 
- după puterea calorică se împart: 

 cărbuni superiori: antracitul şi huila 
 cărbuni inferiori: cărbunele brun, lignit, turbă 

Antracitul: 
 -  un zăcământ mic se regăseşte la Schela –Gorj (M. Vâlcan) 
Huila: 

- a determinat apariţia unor concentrări urbane- Microregiunea urbană Petroşani 
- este utilizată pentru obţinerea cocsului metalurgic sau în termocentrale  

 la Reşiţa şi Hunedoara-cocserii,  Călan şi Petrila- semicocserii  
- unele mine au fost în prezent închise, iar altele modernizate  
- zăcămintele se cantonează în zona montană în două bazine huilifere: 

 Bazinul Petroşani  
 Bazinul Aninei (M. Banatului) 

Cărbunele brun 
- este utilizat în termocentrale 
- se exploatează în bazinele carbonifere: 

 Bazinul Comăneşti (Gr. Centrală a Carp. Or.) 
 Bazinul din Dep. Almaş-Agrij (M. Meseş) 
 Bazinul Brad cu (M. Apuseni) 
 Bazinul Sinersig ( Dealurile Banatului) 

Lignitul 
- numit şi „cărbune energetic” este utilizat în termocentrale pentru obţinerea energiei electrice 
- reprezintă cele mai mari rezerve de cărbune 
- se exploatează la suprafaţă în cariere sau în subteran, fiind subvenţionat datorită costurilor de producţie 

mari 
- principalele bazine carbonifere sunt: 

 Motru-Rovinari (Pod. Getic), Pod. Mehedinţi Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Curburii , 
Dep. Baraolt, Crasna- Barcău (Dealurile de Vest) 
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Turba 
- prezintă puterea calorică cea mai mică- Dep. Dornelor 

Alte surse de energie 
- sunt utilizate foarte puţin încă în prezent faţă de potenţialul existent 

 energia geotermică se utilizează în C. de Vest 
 energia solară se poate utiliza în C. Română şi zona litoralului 
 energia eoliană utilizabilă în zona de Dobrogei, C. Română şi zona montană 

Termocentrale- identificaţi termocentralele pe harta din Atlas în funcţie de unitatea majoră de relief din care face 
parte 

 
2. RESURSELE MINERALE 

- au determinat apariţia unor oraşe importante 
- se găsesc cu precădere în zona montană şi subcarpatică 
- se împart în: 

 metalifere feroase ( minereurile de fier, manganul, crom, nichel) şi neferoase (cupru, 
argint, aur, bauxită, wolfram, etc.) 

 nemetalifere ( sarea gemă, baritină, nisipuri cuarţoase, caolin) 
 roci de construcţie 

A. Resursele minerale metalifere 
FEROASE 

Minereul de fier 
- deţinem puţine rezerve, cantităţi mari fiind importate 
- este utilizat ca materie primă în ind. siderurgică 
- principalele exploatări se localizează: 

 în zonele cu roci metamorfice: 
 M. Poiana Ruscă- 50% din producţia ţării , M. Dognecea, M. Gilău 

 În zonele cu roci eruptive: 
 M. Harghita, Pod. Niculiţel 

Manganul 

- este utilizat alături de alte minereuri pentru îmbunătăţirea calităţii oţelului 
- se exploatează: 

 Carpaţii Orientali, M. Banatului 
Centre siderurgice: Galaţi (SIDEX), Călăraşi (SIDERCA), Hunedoara, Călan, Reşiţa (cel mai vechi 1784), 

Oţelul Roşu, Vlăhiţa, Târgovişte;    Câmpia Turzii, Nădrag, Iaşi, Roman, Bucureşti, 
Buzău, Brăila, Tulcea 

Se produc: oţeluri, fontă, laminate, tablă, ţevi, sârmă etc. 
NEFEROASE 

Se împart după modul de utilizare şi proprietăţile fizice în : 
a. metale colorate 
b. metale auro-argintifere 
c. metale rare 

a. Metale colorate 
Cuprind cuprul, plumbul, zincul, aluminiul. Acestea în zăcământ formează minereuri complexe (excepţie 
aluminiul. 

1. Minereurile complexe- se exploatează : 
 Carpaţii Orientali, Munţii Apuseni, M. Poiana Ruscă, M. Banatului 

2. Cuprul  
    - se poate găsi şi singur în zăcământ în stare  nativă, se exploatează 

 Carpaţii Orientali, M. Apuseni, M. Poiana Ruscă, M. Banatului, Pod. Dobrogei 
Centre de prelucrare: Baia Mare, Zlatna, Roşia Poieni 

3. Plumbul 
- se extrage din minereurile complexe, prezentând utilizări multiple 
- se prelucrează la: Baia Mare (ind. de prelucrare este extrem de poluantă) 

4. Zincul 
- se extrage din minereurile complexe  



 
Stănilă Cristian – Geografia României şi a Europei 

 

62

62

- se prelucrează la Copşa Mică (ind. de prelucrare este extrem de poluantă) 
5. Aluminiul 

- se obţine din alumină prin electroliză la Slatina (ALROSLATINA) 
- alumina se obţine prin calcinarea bauxitei la Oradea ( pe baza resurselor interne) şi la Tulcea ( pe baza 

bauxitei importate) 
- bauxita este un oxid de aluminiu hidratat, format prin alterarea calcarului într-un climat tropical umed 
- bauxita se exploatează în  

 M-ţii Pădurea Craiului, M-ţii Şureanu  
b. Metale auro-argintifere 

- se exploatează din timpul daco-romanilor în M-ţii Apuseni 
- principala zonă de extracţie este „patrulaterul aurifer” din Munţii Metaliferi cu exploatări la : 

 a doua zonă de exploatare se regăseşte în M-ţii Gutâ  
- metalul este rafinat la: Baia Mare şi Zlatna 

c. Metale rare 
1. Mercur 
 - deţine puţine rezerve ( jud. Alba) 
2. Molibden şi Wolfram 
 - deţine puţine rezerve ( jud. Bihor) 
3. Uraniul 

Vezi combustibilii nucleari 
B. Resursele minerale nemetalifere 

1. Sarea gemă 
- deţinem mari rezerve în Depresiunea colinară a Transilvaniei, Subcarpaţi Moldovei, Curburii,  Getici şi 

Pod. Sucevei 
- puritatea unor zăcăminte poate ajunge la 96,97% NaCl 
- este utilizată în alimentaţie sau ca materie primă în industria chimică (produse clorosodice: detergenţi, 

HCl) la Borzeşti, Govora, Râmnicu Vâlcea 
2. Baritină 
 -  se exploatează M. Rarău, Dep. Nălbant 
3. Grafit, mică albă, gips, diatomit, bentonit 

- se găsesc în cantităţi foarte mici 
C. Rocile de construcţie 

- se găsesc în cantităţi destul de mari 
- prezintă utilizări multiple, construcţii, materii prime în diverse ramuri ale ind. materialelor de construcţie 

1. Granitul 
- se exploatează: M-ţii Măcinului,  valea Mureşului 

2. Bazaltul 
- se exploatează la Carpaţii Orientali,M. Apuseni, ealurile de Vest 

3. Calcarele 
- se utilizează la fabricarea lianţilor 

 se exploatează : Pod. Dobrogei,Carp. Orientali, M. Apuseni, Subcarpaţii 
Curburii,Subcarpaţii Getici 

4. Travertinul 
- se utilizează pentru pavarea clădirilor Dep. Borsec 

5. Gresiile 
- se exploatează– Carpaţii Orientali 

6. Marmura 
- este utilizată pentru ornamente şi monumente 
- se exploatează :. Apuseni,M. Poiana Ruscă, M. Făgăraş 

7. Argilele 
- se utilizează ca materie primă în industria ceramicii pentru producerea de cărămizi, ţigle etc. 
- se găseşte mai ales în regiunile extracarpatice 

8. Caolinul 
- este un tip de argilă utilizat pentru producerea obiectelor de ceramică fină 
- se exploatează : Dep. Transilvaniei 

9. Nisipuri cuarţoase 
- sunt utilizate în industria sticlei, se exploatează - C. Moldovei (jud. Botoşani) 



 
Stănilă Cristian – Geografia României şi a Europei 

 

63

63

 

  

RESURSELE HIDROSFEREI 

 Potenţialul economic la este determinat de caracteristicile hidrografice ale râurilor şi lacurilor, repartiţia 
geografică a apelor subterane şi particularităţile apelor Mării Negre. 
Apele de suprafaţă 
 Resursele de apă din râuri sunt modeste, fiind inegal răspândite: 66% în regiunile montane şi doar 10% în 
regiunile de podiş şi dealuri joase şi regiunile de câmpie, care necesită irigaţii, alimentarea cu apă a populaţiei, ramurilor 
industriale, hidroenergie etc. 
 Resursele de apă ale lacurilor sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, piscicultură, turism balnear etc. 
 Apele subterane 
  Cele mai importante rezerve se regăsesc în regiunile de câmpie, podiş şi dealuri. Apele subterane dulci sunt 
utilizate mai ales pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi ramurilor industriale 
 Apele subterane minerale şi termale încă sunt puţin valorificate, în special sunt utilizate în balneoterapie. 
Au determinat apariţia unor staţiuni balneare: 

- apele minerale: 
 Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali, Dealurile de Vest: , Depresiunea 

Transilvaniei, Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Getici, Pod. Moldovei, 
Pod. Dobrogei, C. Română 

- apele termale: 
 Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali, C. de Vest 

 
RESURSELE BIOSFEREI 
  Această categorie de resurse includ : fondul funciar ( totalitatea terenurilor incluse între graniţele unei ţări 
inclusiv cele de sub apă), solurile, fauna şi ariile protejate 

 Fondul funciar 

 Cuprinde: 

1. Fondul forestier 
 Reprezintă terenurile acoperite de păduri-26, 4% din suprafaţa ţării. Sunt inegal răspândite: 

- 65% zonele de munte 
- 28% zonele de deal 
- 7% zonele de câmpie 

Foioasele deţin o pondere de 69,5% iar răşinoasele 30,5% 
Regiunile cu cele mai reduse suprafeţe forestiere sunt : C. de Vest-3,2%, C. Bărăganului- 3,5%, C. Moldovei-5%, Pod. 
Moldovei şi Dobrogei-12% 
Capacitatea de regenerare a pădurilor existente este de 28 mil. m3/an mult sub cantitatea care se exploatează anual 
necesitând măsuri urgente pentru raţionalizarea acestora şi reîmpădurirea suprafeţelor defrişate 

2. Fondul agricol 
Cuprinde: terenurile arabile, viile şi livezile, pajiştile (păşunile şi fâneţele naturale).  

Toate aceste terenuri sunt afectate de secete ( 7,1 mil ha din care sunt irigabile doar 200 000 ha datorită devalizării 
celorlalte sisteme de irigaţii existente înainte de 1990-3,2 mil. ha), eroziune, poluare, alunecări de teren, exces de 
umiditate, sărăturate. 
Pajiştile prezintă o mare importanţă economică pentru sectorul zootehnic, deţin: 

- în zonele montane 80% din terenurile agricole 
- 40% în zonele de deal şi podiş 

Alte resurse importante ale biosferei sunt: plantele melifere (200 specii) şi cele medicinale (300 specii) precum 
şi elementele faunistice care formează fondul cinegetic şi cel piscicol. 

3. Fondul apelor 
4. Fondul construcţiilor, drumurilor etc 
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HARTA POLITICĂ A EUROPEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Harta politică a s-a modificat în permanenţă de-a lungul istoriei zbuciumate a acestui continent. 
Numărul statelor a crescut de la 19 înainte de 1918, la 27 după Marea Conflagraţie, la 37 după Al Doilea 
Război Mondial, la 45 după 1990 (ca urmare a dezmembrării URSS, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, precum şi 
reunificării Germaniei) pentru a ajunge în 2006 la 46 prin desprinderea Muntenegrului din fosta Republiă a 
Serbiei şi Muntenegrului. La acestea se adaugă 6 teritorii dependente: Gibraltar, Insula Man, I-lele Normande 
(Marea Britanie), Arhipelegul Feroe (Danemarca), Arhipelagul Svalbard, I-lele Jan Mayen (Norvegia) 
În general Europa este cel mai fragmentat continent în privinţa suprafeţelor statelor şi a numărului de 
locuitori: 

 cel mai mare stat ca suprafaţă  şi populaţie este  Rusia ( 4 000 000 km2, 140 000 000 loc) 
 cel mai mic stat ca suprafaţă este Vatican (0,44 km2) 
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Statele Europei se clasifică şi după alte criterii precum: 
a. Poziţia geografică: 

- Europa de Vest – caracterizată de un climat temperat –oceanic, include state dens populate cu un 
nivel de trai ridicat precum: 5, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 44, 46 

- Europa de Sud (Meridională) – caracterizată de un climat mediteranean, include state dens 
populate cu un nivel de trai ridicat precum: 39,38, 43, 36, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 
41, 42; sau cu un nivel de trai moderat: 31, 32, 33, 34 

- Europa de Centrală – caracterizată de un climat temperat –continental, include state dens 
populate cu un nivel de trai moderat precum: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  

- Europa de Est – caracterizată de un climat variat, include state cu un nivel de trai moderat 
precum: 13, 14, 15, 16, 17, 18 

- Europa de Nord – caracterizată de un climat temperat şi rece, include state cu o densitate redusă 
şi un nivel de trai ridicat precum: 1, 2, 3, 4, 40 

b. Forma de stat 
 monarhii (12):Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda, Belgia, Spania,+ 

Andorra, Monaco, Liechtenstein (prnicipate)+ Luxenburg (ducat) + Vatican (stat papal) 
 republici (34): 

 federale -3- Elveţia, Austria, Bosnia- Herţegovina,  
 prezidenţiale-8- Islanda, Franţa, Croaţia, Ucraina, Belarus, Rusia, Finlanda, San 

Marino (cea mei veche) 
 parlamentare (23)-celelalte 

c. Nivelul de dezvoltare economică 
 state dezvoltate cu economie de piaţă- caracteristice Europei de Vest, Nord şi cea mai 

mare parte a Europei de Sud 
 state în dezvoltare cu venituri intermediare – caracteristice Europei de Est şi  Centrale  

 
Elementele ce definesc teritoriul României ca aparţinând Europei sunt Carpaţii, Dunărea şi Marea 

Neagră 
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SISTEMUL DE ORAŞE DIN EUROPA 

 Europa este continentul cu cel mai  mare indice de urbanizare 77% 
a. Localizarea din determinarea în timp şi spaţiu a oraşelor condiţionată de relief, resurse de apă, căile de 

comunicaţie.  
Astfel se distinge o localizare grupată, respectiv dispersată 
- grupări urbane megalopolisuri, conurbaţii, aglomerări urbane: Baz, Ruhr, Middlandds, 

Randstad-Holland, Valea Rinului, Baz. Parisului, NE Franţei, Valea Volgăi, litoralul mediteranean al 
Spaniei, etc 

b. Vechimea oraşelor 
- oraşele greceşti: Atena, Corint, Histia, Callatis, Tomis 
- oraşele romane: Roma, Londinium, Lutetia, Vindobona, Colonia 
- oraşe medievale: Madrid, Sevilla, Bruiges, Anvers, Amsterdam, Hamburg, Budapesta, Praga etc. 
- oraşe moderne:revoluţia industrială: Manchestern, Liverpool, Rotterdam, Odessa, Sankt Petersburg 
- oraşe contemporane adevărată explozie urbană după 1945, mai ales în ţările comuniste: Nowa Huta, 

Victoria etc. 
c. Funcţiile oraşelor: 

- funcţia comercială: Narvik, Odessa, Cardiff, Arhanghelsk 
- funcţia industrială: majoritatea 
- funcţia culturală:Oxford, Cannes, San Remo 
- funcţia de servicii staţiuni balneare, de turism, noduri de căi comunicaţie 

SISTEMUL DE ORAŞE DIN ROMÂNIA 

 
Habitatul urban= spaţiul ocupat de o populaţie numeroasă, cu rol administrativ-politic , bine dezvoltat economic şi 

socio-cultural, ce influenţează mai mult sau mai puţin zonele limitrofe 
Caracteristici: 

- procesul de urbanizare este un proces vechi, caracterizat de particularităţile cadrului natural şi evoluţiei istorice 
- după 1990 numărul oraşelor a ajuns la 315( ultimele declarate Otopeni-IL, Murgeni-VS), din care 94 de 

municipii 
- dezvoltarea oraşelor s-a realizat prin: extinderea teritorială a oraşelor, prin includerea unor aşezări rurale în 

limitele administrative ale oraşelor, prin declararea unor aşezări rurale ca oraşe 
- în prezent, pe fondul fenomenului „revărsării urbane”, nu mai există nici un spaţiu care să nu graviteze într-o 

anumită măsură în jurul unui centru urban, fapt ce a determinat: 
- intensificarea navetismului 
- specializarea agriculturii agricultura preorăşenească 
- o mai bună organizare a infrastructurii de transport 
- transferul caracteristicilor urbane în zonele limitrofe rurale rururbanizarea 

- oraşele româneşti prezintă următoarele caracteristici: sunt dezvoltate pe orizontală, au densităţi reduse ale 
construcţiilor, predomină locuinţele individuale cu 1-2 nivele, spaţiile verzi recreative, oglinzile de apă, 
spaţiile utilizate agricol au ponderi relativ mari 

Tipologia urbană 
 Reprezintă clasificarea oraşelor după următoarele criterii: 

1. Vechime se disting următoarele categorii: 
a. Oraşe antice 

- înfiinţate de coloniştii greci în sec VII-VI î.Hr.: Histria (dispărut în prezent), Callatis 
(Mangalia), Tomis (Constanţa) 

- în perioada dacică apar „davele” sec.IV î.Hr.-II d.Hr.: Costeşti, Sarmisegetuza Regia, Blidaru, 
Zimnicea, Piatra Neamţ 

- în perioada daco-romană apar şi se dezvoltă numeroase oraşe existente şi în prezent: Apulum 
(Alba-Iulia), Napoca (Cluj), Ampelum (Zlatna), Potaissa (Turda), Drobeta (Turnu-
Severin), Dierna (Orşova), Carisum (Hârşova), Aegyssus (Tulcea) 

    După retragerea administraţiei romane, datorită invaziilor popoarelor migratoare procesul de 
urbanizare decade, majoritatea oraşelor transformându-se în târguri rurale 

b. Oraşe medievale -sec XII-XIX d.Hr. 
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- reşedinţe ale voievozilor: Baia, Suceava, Iaşi ( în Moldova), Curtea de Argeş, Câmpulung, 
Târgovişte (Ţara Românească) 

- în jurul unor cetăţi mai ales în centrul şi vestul ţării: Braşov, Sibiu, Sighişoara, Bistriţa, 
Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare 

- ca oraşe-târguri la intersecţia unor mari drumuri comerciale, purtând şi astăzi numele de târg: 
Târgu Jiu, Târgu Mureş, Târgu Neamţ, Târgu Frumos, etc.;          altele: Bucureşti, 
Ploieşti, Craiova, Mediaş, Dej etc 

c. Oraşe capitaliste- au apărut ca urmare a dezvoltării unor activităţi economice intense precum: 
   - minerit,- ind. prelucrătoare, transporturi,turism 
d. Oraşe socialiste- au apărut ca urmare a dezvoltării activităţilor economice, fiind cele mai 

numeroase, unele însă neîndeplinind  un minim de condiţii urbane 
2. După mărimea demografică 
   Cele 315 de oraşe ale României se clasifică după numărul de locuitori astfel: 

a. Oraşe foarte mari (metropole) –  BUCUREŞTI ≈ 2 000 000 locuitori 
b. Oraşe mari – 100 000 – 350 000 locuitori– în număr de 24 

-între 300 000-350 000 (7) – Iaşi, Constanţa, Timişoara, Cluj-Napoca 
Galaţi, Braşov, Craiova 

- între 200 000-300 000 (4)- Ploieşti, Brăila, Oradea, Bacău 
-între 100 000-200 000 (13)- Piteşti, Arad, Sibiu, Târgu Mureş, Baia Mare, 

Buzău, Satu Mare, Botoşani, Piatra Neamţ, 
Râmnicul Vâlcea, Suceava, Drobeta Turnu-
Severin, Focşani 

c. Oraşe mijlocii –25 000-100 000 locuitori 
     între – 50 000- 100 000 locuitori – în număr de 24 
     între – 25 000- 50 000 locuitori – în număr de 36 
d. Oraşe mici– sub 25 000 locuitori – în număr de 224 

3. După formă şi structură 
a. Oraşe rectangulare: străzile se intersectează în unghiuri drepte, construcţiile formând cvartale 

paralelipipedice 
b. Oraşe radiar-concentrice: prezintă un nucleu central din care pornesc radiar arterele principale, care 

întretaie, arterele secundare concentrice 
c. Oraşe polinucleare: prezintă mai multe zone centrale apărute în perioade diferite de extindere a 

oraşului 
d. Oraşe liniare(stradă):artera principală se află de-a lungul unei artere hidrografice sau de comunicaţie, 

iar cele secundare sunt paralele cu cele principale 
4. După extinderea în teritoriu 

  Se disting următoarele categorii: 
a. Oraşul iniţial – cu limite administrative bine definite şi o populaţie sub 50 000 locuitori 

- sunt oraşe mici apărute în ultima perioadă, prin declararea unor aşezări rurale 
- Motru, Odobeşti, Mioveni 

b. Aglomeraţia urbană – o zonă urbanizată cu o populaţie de peste 50 000 de locuitori  
- îşi exercită influenţa asupra aşezărilor situate pe o rază de 50 km 
-Arad, Oradea, Timişoara, Piteşti 

c. Microregiunea urbană- grupare de mai multe oraşe, apropiate spaţial, independente 
administrativ, cu strânse legături socio-economice 

-  gruparea Petroşani, gruparea de pe Valea Prahovei, Gruparea Năvodari-
Constanţa, Gruparea Galaţi-Brăila 

d. Metropola- un oraş multimilionar, extins foarte mult în suprafaţă, influenţând pe o suprafaţă 
întinsă oraşele mici de tip „satelit” 

- Bucureşti 
5. După funcţia îndeplinită 
Reprezintă activitatea social-economică preponderentă desfăşurată de populaţia activă a unei aşezări urbane.  

a. Oraşe cu funcţii administrativ politice Cuprind capitala şi reşedinţele de judeţ 
b. Oraşe cu funcţii complexeInclud oraşele mari şi câteva oraşe mijlocii 
c. Oraşe cu funcţii industrialeSunt oraşele în care 75% din populaţia activă este ocupată în diverse 

ramuri industriale. 
d. Oraşe cu funcţii agro-industriale 
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Sunt oraşele în care se prelucrează produsele agricole 
e. Oraşe cu funcţii de servicii 

- Subtipuri: Oraşe sanatoriu oraşe staţiuni balneare, de odihnă, vilegiatură şi turism, oraşe 
noduri de comunicaţie 

Transformările contemporane ale habitatului urban 
 În secolul XX reţeaua urbană din România s-a extins în teri etape caracteristice: 

a. etapa 1912-1948- a cunoscut două perioade de regres în timpul celor două războaie  
- extinderea s-a făcut lent, menţinându-se caracteristicile rurale 

b. etapa 1948-1966-procesul de urbanizare se află în progres determinând apariţia industriei 
c. etapa după 1966- pe fondul industrializării forţate apar noi oraşe 

- se reduce numărul oraşelor mici şi mijlocii 
- oraşele deţin peste 50% din populaţie 
- reţeaua urbană devine uniformă în teritoriu 

  În ultimul deceniu datorită restructurării industriei, forţa de atracţie a oraşelor mari creşte, apar noi 
capacităţi de producţie, creşte gradul de dotare tehnico-edilitară a oraşelor, etc 
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ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI 

 
1. CARACTERISTICI GENERALE 

- Europa concentrează toate activităţile economice, ponderea cea mai importantă  în crearea PIB-ului fiind deţinut de 
sevicii, urmat de industrie şi agricultură 

- Materiile prime sunt variate dar în general cu rezerve redusemajoritatea materiilor prime sunt importate 
- Industria cunoaşte transformări importante bazându-se pe industriile de ârf în detrimentul celor poluante şi mari 

consumatoare de resurse şi energie 
- Celelalte ramuri economice suferă metamorfoze importante agricultură şi căi de comunicaţie moderne şi 

perfomante 

1. AGRICULTURA 

a. Agricultura Europei 
Acest sector se evidenţiază prin practicarea 
unei agriculturi intensive, cu producţii 
semnificative pe plan mondial, deşi 
ponderea populaţiei ocupate în agricultură 
este cea mai mică de pe Glob (mai ales în 
Europa Occidentală). În ţările foste 
comuniste, fărâmiţarea terenurilor 
(determinată de retrocedări) şi deficitul de 
mijloace a determinat diminuarea producţiei 
agricole. 
Cele două sectoare cultura plantelor şi 
creşterea animalelor deţin ponderi egale. 

 Cultura plantelor: 
a. deţine un fond funciar imortant  300 mil ha, 

suprafeţe irigate importante 
b. Europa deţine primul loc la o serie de culturi:  
1. cereale :grâu- o treime din producţia 

mondială- Rusia, Ucraina, Franţa, 
Germania, secară, orz, ovăz 

2. plante industriale:sfecla de zahăr-4/5 din 
producţia mondială Rusia, Ucraina, 
Franţa,etc; floarea soarelui-1/2, Rusia, 
Ucraina, România 

3. cartoful: 1/2Rusia, Ucraina, Polonia, 
Germania 

4. fructe: struguri-Italia, Franţa, Spania; 
măsline-Italia, Spania, Grecia; prune-2/5-
Serbia, România; pere- 1/3- Italia, Spania, 
Germania 

5. flori: Olanda-lalele, Bulgaria- trandafiri 
 Creşterea animalelor 

- se bazează pe sistemul intensiv, industrial, 
numai în zona mediteraneană, respectiv 
în est se mai practică păstoritul 
tradiţional 

- deţine un şeptel redus de animale la nivel 
mondial, dar calitatea produselor este 
superioară 

- bovine-Rusia, ovine-Marea Britanie, 
porcine-Germania 

- în prezent se observăo tendinţă de 
dezvotare al sectorului privind creşterea 
animalelor pentru blană: vulpi argintii, 
hermeline etc. 

b. Agricultura României 
Agricultura este o ramură tradiţională a economiei româneşti care are ca 
mijloc de producţie fondul funciar (totalitatea terenurilor situate între 
graniţele unei ţări ,inclusiv cele aflate sub ape) agricol, care asigură 
produsele alimentare necesare populaţiei, materii prime unor ramuri 
industriale şi produse pentru export. 

Se practică în ţara noastră încă din perioada preistorică, multă vreme 
predominând păstoritul, practicat în mai multe forme inclusiv transhumant 
(pendularea turmelor în funcţie de anotimp din zonele înalte în cele joase). 
În secolul al XIX-lea după Pacea de la Adrianopol, structura  modului de 
utilizare al terenurilor se modifică în favoarea culturii plantelor, mai ales 
cereale , România devenind „grânarul Europei” în sec. XX.  
În a doua jumătate a sec. XX, a fost sesizat un anumit progres în agricultură 
datorită: mecanizării, chimizării, irigaţiilor etc, dar în ansamblu datorită 
colectivizării se remarcă interesul ţărănimii pentru producţie s-a redus. 
După 1990 agricultura românească se confruntă cu următoarele dificultăţi: 

- puternica fragmentare a terenurilor agricole ca urmare a 
retrocedărilor din 1991 (Legea 18) 

- lipsa fondurilor pentru investiţii 
- dezafectarea sistemelor de irigaţii ( 3 mil. ha 1989, 1,5 

mil. ha 2002) 
Condiţiile naturale şi sociale care influenţează producţia agricolă 

sunt: 
1. Condiţiile naturale- reprezentate de  

- relief- joacă rol de prag termic, determinând o diferenţiere a 
practicilor agricole pe mari unităţi de relief: 
 zonele montane predomină creşterea animalelor 
 zonele de deal şi podiş predomină viticultura şi 

pomicultura, creşterea animalelor 
 zonele de câmpie predomină cultura cerealelor, 

plantelor industriale şi legumicole 
- clima-în general favorabilă, uneori apar fenomene care 

compromit parţial recoltele (îngheţ, seceta, etc) 
- solurile- sunt cu fertilitate ridicată în câmpie (molisoluri), 

medie în zonele de deal şi podiş (argiluvisoluri şi 
cambisoluri), fiind uneori afectate de procese 
geomorfologice necesitând lucrări ameliorative 

2. Condiţiile tehnico- materiale- reprezentate de mecanizare şi 
chimizare, indică faptul România se află mult în urma altor ţări (10 
tractoare/ 1000 ha, 50 kg îngrăşăminte/ha) 

3. Condiţiile demografice- creşterea numărului populaţiei impune 
producţii mai mari şi mai diversificate  

4. Condiţiile industriale-sunt reprezentate de ramurile industriale care 
condiţionate de repartiţia culturilor agricole (întreprinderile de 
zahăr, ulei, conserve etc), astfel remarcându-se, în vederea 
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reducerii costurilor de producţie şi a 
eficientizării producţiei, amplasarea 
acestora în zonele de cultură 
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I. CULTURA PLANTELOR 

1. Cultura cerealelor 
- este predominantă 2/3 din terenurile arabile, locul X în lume 
- se cultivă mai ales:  

 grâu-regiunile porumb (locul II în Europa şi IX pe joase: C. Română, Dobrogea (centru şi sud), 
C. Moldovei 

 Glob)-extensiune mai mare: Pod. Getic, Pod. Moldovei, Pod. Transilvaniei, Lunca Dunării, 
depresiuni intramontane 

 orz, orez (C. de Vest, S ţării), secara, sorg etc. 
 în unii ani datorită calamităţilor naturale (secetă, inundaţii) România importă cereale 

2. Cultura plantelor industriale 
- reprezintă materie primă pentru diverse ramuri industriale 
- sunt introduse în cultură la noi în ţară relativ recent (excepţie inul şi cânepa) 
- se cultivă mai ales: 

 floarea soarelui (V Europa, VIII Glob): C. Română. C. de Vest, Pod. Dobrogei, C. Moldovei 
 sfecla de zahăr: C. Română. C. de Vest, Pod. Dobrogei, Pod. Moldovei, Dep. Transilvaniei 
 inul, cânepa, soia 

3. Cultura cartofului 
- este introdus în ţară abia de 2 secole, preferă zonele răcoroase şi umede 
- locul VIII în Europa, XIV pe Glob 
- Pod. Sucevei, depresiunile intramontane din Carpaţii Orientali, S Dep. Transilvaniei 

4. Cultura legumelor şi zarzavaturilor 
- includ: tomatele, fasolea, mazărea etc 
- se cultivă în zonele joase, luncile marilor râuri, zonele periurbane (în sere şi solarii) 

5. Viticultura 
- datorită condiţiilor favorabile de climă şi relief  se practică încă din Antichitate 
- în prezent suprafeţele viticole sunt mai reduse datorită cheltuielilor mari ce le impun 
- România ocupă locul VIII la producţia de vin pe Glob 
- caracteristică mai ales zonelor de deal şi podişregiuni viticole: 

 Subcarpaţii Curburii: Podgoriile Panciu-Odobeşti, Dealul Mare 
 Pod. Moldovei: Podgoriile Cotnari 
 Pod. Dobrogei Podgoriile Murfatlar Podgoriile Ostrov (struguri de 

masă) 
 Dep. Transilvaniei Podgoriile Târnavelor Jidveişi Mureşului cu 

centrele:, Alba Iulia, Crăciunel  
 Câmpia şi Dealurile de Vest Podgoriile Aradului Podgoriile Teremia 

Mare-Buziaş Podgoriile Valea lui Mihai 
 Pod. Getic Podgoriile Drăgăşani 
 Podgoriile Piteşti 
 Podgoriile Strehaia 
 C. Olteniei Podgoriile Segarcea Podgoriile Dăbuleni 

6. Pomicultura 
- se practică încă din Antichitate datorită condiţiilor favorabile, mai ales în colinare şi de podiş 
- predomină mărul şi prunul 
- bazine pomicole: regiunea colinară din S (jud. Vrancea până în jud. Mehedinţi), Dep. Haţeg, Iaşi Baia Mare, 

Bistriţa, Sibiu, Pod. Sucevei Timiş Dobrogea 
II. CREŞTEREA ANIMALELOR 
Şi acest sector este afectat de tranziţie, înregistrând un regres în ceea ce priveşte şeptelul, datorită: 

- desfiinţării C.A.P-urilor 
- calamităţilor naturale, lipsei fondurilor financiare a producătorilor particulari, etc 

Cele mai importante sectoare sunt: 
1. Creşterea bovinelor- reprezintă sectorul zootehnic unde efectivele au cunoscut cele mai drastice reduceri 

 predomină în zonele cele mai înalte: montane, de podiş, deal- pe baza păşunilor şi fâneţelor 
naturale 

 regiuni: N Moldovei (Pod. Sucevei) şi S C. Moldovei, Maramureş, N şi E transilvanei ( jud. Cluj-
Bistriţa şi respectiv jud. Covasna-Harghita) 

2. Creşterea ovinelor- este tradiţională zonelor înalte din Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi respectiv Pod. Moldovei, 
dar în ultimele decenii, datorită sistemelor intensive de creştere cele mai mari efective sunt întâlnite 
în Dobrogea (jud. Constanţa), C. Română (jud. Brăila, Galaţi), C. de Vest (jud. Arad) 

3. Creşterea porcinelor- se practică în zonele de cultură a porumbului Banat (jud. Timiş), C. Română (jud. Călăraşi, Brăila, 
Ialomiţa), sau a cartofului Transilvania(jud. Mureş, Braşov) 

4. Creşterea cabalinelor- pentru tracţiune sau de rasă hergheliile Ruşeţu, Cislău, Mangalia, Sâmbăta de Jos 
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5. Creşterea păsărilor- mai ales în zonele periurbane, cerealiere, datorită cererii mai mari 
6. Apicultura -de tradiţie, se practică mai ales în S şi SE ( C. Română, Delta Dunării, Dobrogea) 
7. Sericicultura -creşterea viermilor de mătase)- Banat, C. Română 

 
2. INDUSTRIA 

a. INDUSTRIA EUROPEI 
Europa este leagănul revoluţie industriale, fiind în acelaşi timp cel mei industrializat continent, fapt ce a determinat epuizarea 
sau reducerea drastică a unor resurse naturale 

1. Industria extractivă este dezvoltată  mai ales în statele din Estul Europei.  
- petrol: Rusia, Marea Britanie, Norvegia 
- gaze naturale: Rusia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda 
- minereuri de fier: Suedia 
- cărbune: Rusia, Germania 
- sare, Germania, Franţa Polonia 

2. Industria prelucrătoare 
 este bine dezvoltată 
 în ceea ce priveşte localizarea industriei se pot identifica următoarele zone: 
 cu  resurse carbonifere şi de minereuri de fier: Silezia Superioară, Yorkshire, Doneţk, 

Ruhr 
 în porturi pentru statele ce importă materia primă 
 în marile centre urbane 

Ramurile industriei prelucrătoare: 
a. Ind. metalurgică-în descreştere, produce-oţel, fontă, cupru, aluminiu, zinc, etc 
b. Ind. constructoare de maşini- prezintă un nivel tehnologic înalt; produce autoturisme 

(Germania, Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie), aeronave (Franţa, Marea Britanie, 
Rusia), echpamente şi utilaje industriale, material rulant, aparatură electrnică şi 
electrotehnică, etc 

c. Industria chimică şi petrochimică- produce o gamă foarte veriată de bunuri: derivaţi de 
petrol, îngrăşăminte chimice, produse farmaceutice şi cosmetice, mase plastice 
Germania, Franţa, Italia, Rusia etc. 

d. Ind. uşoară produce textile, cofecţii, încălţăminte, marochinărie, produse 
alimentarelactate, brânzeturi, vinuri (Franţa, Italia, Spania), bere (Germania) etc 

e. Ind. lemnului: Rusia şi ţăriel scandinave 
f. Ind. materialelor de construcţie- fiind extrem de poluantă se află în descreştere mei ales 

în ţările  occidentale 
 
g. INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 
Este o ramură a economiei deosebit d importantă, reprezentând un indicator de bază la stabilirea nivelului de dezvoltare al unei ţări 

a. Sursele de energie 
a. combustibilii fosili: cărbuni, petrol, gaze naturale-rezerve în general reduse, excepţie Rusiatermocentrale 
b. combustibili nucleari: rezerve importante în Rusia  atomocentrale 
c. hidroenergia (cărbunele alb)-parţial utilizată, mai ales în ţările cu relief montanhidrocentrale 
d. alte surse: doar simbolic utilizateenergia eoliană, geotermală, solară, mareomotrică 

b. Industria energiei electrice 
Europa este continentul unde au apărut pentru prima dată centralele electrice. În ceea ce priveşte structura balanţei 
energetice predomină termoenergia-Italia, Ucraina,Rusia, Germania, Marea Britanie, Spania; urmată de hidroenergie: 
Norvegia, Elveţia, Austria, Suedia; atomoenergia : Franţa, Lituania, Belgia, Bulgaria, Ungaria 

b. INDUSTRIA ROMÂNIEI 
Evoluţia 
 Începuturile industriei româneşti se concentrează la sfârşitul sec XVIII, când apar primele exploatări de cărbune în Banat. În 
prima jumătate a sec XIX apar primii germeni ai dezvoltării industriale, care au determinat adevărata dezvoltare a industriei la 
sfârşitul secolului (exploatări de petrol, unităţi de prelucrare a petrol, metalurgie, etc), şi mai ales după Unirea Transilvaniei cu 
România.-1918-capitalul intern şi extern determinând apariţia unor mari întreprinderi şi conturarea unor regiuni industriale: 

- central-sudică cu centrele Bucureşti, ploieşti, zona valea Prahovei 
- centrală- Depresiunea colinară  a Transilvaniei 
- sud-vestică –Banat 

 În această perioadă (perioada interbelică), în 1938 se înregistrează ce mai importantă producţie industrială, bazată în special 

pe industria uşoară şi alimentară. 

După 1945, odată cu instaurarea regimului comunist şi naţionalizarea majorităţii întreprinderilor s-a trecut la industrializarea 
forţată, repartiţia întreprinderilor făcându-se fără  a ţine seama   de baza de materii prime. 
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În perioada 1950-1989, datorită subordonării politicului, industria românească prezenta următoarele caracteristici: 
- costuri de producţie ridicate 
- eficienţă redusă 
- gigantismul unor întreprinderi 
- centralizare 

După 1989, în perioada de tranziţie, se poate vorbi de o dezindustrializare determinată de: 
- imobilismul autorităţilor 
- amplificarea producţiei pe stoc 
- excluderea de pe pieţele internaţionale datorită calităţii necorespunzătoare a produselor 
- transformarea întreprinderilor de sta în societăţi comerciale şi regii autonome 
- blocajul financiar 

Acest fapt a determinat: 
- şomaj 
- poluare intensă (14 zone) 
- restructurarea unor ramuri industriale 
- declinul oraşelor mici monoindustriale (specializate într-o ramură industrială) 

 În prezent se observă  o stagnare a declinului industriei româneşti şi o relansare a acesteia. Ramurile industriale care cunosc 
cea mai puternică dezvoltare în ultimii ani: alimentară, textilă, lemnului, constructoare de maşini. 
Ramurile industriale: 

1. Industria energetică– vezi resursele naturale 
2. Industria metalurgică  

MINEREUL DE FIER 
- deţinem puţine rezerve, cantităţi mari fiind importate 
- este utilizat ca materie primă în ind. siderurgică 
- principalele exploatări se localizează: 

 în zonele cu roci metamorfice: 
 M. Poiana Ruscă- 50% din producţia ţării la Ghelari şi Teliuc 
 M. Dognecea 

Centre siderurgice: Galaţi (SIDEX), Călăraşi (SIDERCA), Hunedoara, Călan, Reşiţa (cel mai vechi 1784), Oţelul Roşu, Vlăhiţa, 
Târgovişte;    Câmpia Turzii, Nădrag, Iaşi, Roman, Bucureşti, Buzău, Brăila, Tulcea 

MINEREURI NEFEROASE 
Se împart după modul de utilizare şi proprietăţile fizice în : 

d. metale colorate 
e. metale auro-argintifere 

d. Metale colorate 
Cuprind cuprul, plumbul, zincul, aluminiul. Acestea în zăcământ formează minereuri complexe (excepţie aluminiul). 

1. Minereurile complexe- se exploatează :Carpaţii Orientali, Munţii Apuseni, M. Poiana Ruscă ,M. Banatului 
 Cuprul Centre de prelucrare: Baia Mare, Zlatna, Roşia Poieni 
 Plumbul se prelucrează la: Baia Mare (ind. de prelucrare este extrem de poluantă) 
 Zincul se prelucrează la Copşa Mică (ind. de prelucrare este extrem de poluantă) 

2. Aluminiul 
- se obţine din alumină prin electroliză la Slatina (ALROSLATINA) 
- alumina se obţine prin calcinarea bauxitei la Oradea ( pe baza resurselor interne) şi la Tulcea ( pe baza bauxitei 

importate) 
- bauxita este un oxid de aluminiu hidratat, format prin alterarea calcarului într-un climat tropical umed 
- bauxita se exploatează în  

 M-ţii Pădurea Craiului la : Zece Hotare, Dobreşti, Vârciorog 
 M-ţii Şureanu la: Ohaba- Ponor 

e. Metale auro-argintifere 
- se exploatează din timpul daco-romanilor în M-ţii Apuseni şi M-ţii Gutâi metalul este rafinat la: Baia Mare şi Zlatna 

3. Industria constructoare de maşini 
  A fost „port drapelul” industriei româneşti în perioada socialistă.  
  În prezent produce o mare diversitate de produse, în numeroase centre: 

- utilaj petrolier: Ploieşti, Bucureşti, Braşov, Bacău 
- utilaj minier: Petroşani, Baia mare, Târgu Jiu 
- utilaje şi echipamente pentru dotarea altor industrii: 
- material rulant: 

 locomotive: Reşiţa, Bucureşti, Craiova 
 vagoane: Arad (metrou), Bucureşti 

- autocamioane şi autobuze: Braşov, Bucureşti 
- autoturisme: Craiova (Daewo), Mioveni (Renault), Câmpulung (autoturisme de teren) 
- nave maritime: Constanţa 
- aparate de zbor: Craiova, Bucureşti, Braşov-Ghimbav, Bacău 
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- tractoare şi maşini agricole: Braşov, Craiova, Miercurea-Ciuc, respectiv Bucureşti 
- aparatură electronică şi electrotehnică: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Târgu Mureş, Zalău, Săcele (Bv), Găeşti 

(Ag) 
- aparatură de precizie şi mecanică fină: Bucureşti, Sinaia, Sibiu 

4. Industria chimică 
În prezent ind. petrochimică întâmpină mari greutăţi (dezvoltată excesiv în perioada socialistă) datorită dificultăţilor de aprovizionare 
cu materii prime, capacitatea de prelucrare a combinatelor petrochimice (30 mil. tone) fiind mult peste producţia internă (6 mil. tone) 
Combinate petrochimice: Brazi-Ploieşti, Borzeşti-Oneşti,  Piteşti, Midia-Năvodari (cel mai mare şi cu posibilităţi de dezvoltare foarte 
bune). Produce: cauciuc sintetic, mase plastice, anvelope, fire şi fibre sintetice. 
Ind. produselor clorosodice produce sodă caustică, sodă calcinată, pe bază de sare. 
Şi alte ramuri sunt afectate de declin precum cele care produc îngrăşăminte chimice, acid sulfuric, medicamente 
Ind. celulozei şi hârtiei (cea mai veche) deşi posedă materie primă autohtonă(lemn de răşinoase, foioase, stuf) nu acoperă necesarul 
intern, mari cantităţi de hârtie (de ziar mai ales) fiind importante 

5. Industria lemnului 
O ramură de tradiţie, în prezent nesatisfăcător dezvoltată, datorită predominării în cadrul exporturilor a masei lemnoase neprelucrate 

(lemnul brut). Centrele de prelucrare primară (cherestea) se concentrează în principalele zone forestiere (Carpaţii Orientali, 

Subcarpaţi), iar cele de prelucrare superioară (mobilă) în zonele cu cerere mare ( zonele urbane). Bucureşti, Constanţa. 

6. Industria materialelor de construcţie 
Dispunând de materii prime diversificate(roci vulcanice, metamorfice şi sedimentare), în cantităţi mari, are posibilităţi de dezvoltare 

reale. Ind. lianţilor (ciment, var, ipsos) datorită investiţiilor firmei franceze LAFARAGE, ind. ceramicii fine, ind. cristalurilor pe baza 

investitorilor autohtoni. 

7. Industria uşoară şi alimentară 
Bazată pe tradiţie, materia primă locală, pieţei interne, au cea mai largă răspândire teritorială, impunându-se dintre acestea în ultima 

perioadă ind. confecţiilor. 

INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 
6. Resursele energetice 

România dispune de resurse energetice pe tot cuprinsul ţării, dispuse însă inegal 
a. Petrolul 

Este cea mai importantă resursă energetică, în actualul stadiu de dezvoltare al societăţii umane. România a fost cel mai mare 
producător de petrol până la cel de al II-lea Război Mondial, de altfel fiind şi prima ţară din lume care a rafinat petrolul la Râfov 
1857-Ploieşti , Braşov-1849. 

Petrolul este utilizat ca şi combustibil sau ca materie primă în industria petrochimică. Deţinem încă zăcăminte de petrol ( se 
presupune că ar exista la mari adâncimi) însă, unele sunt pe cale de epuizare, fapt ce determină importul unor mari cantităţi pentru 
acoperirea necesarului şi pentru a proteja zăcămintele existente. 

Principalele regiuni de exploatare sunt: 
 Câmpia Română, Subcarpaţi,Podişul Getic,Câmpia de Vest, Dealurile de VesT, Platforma continentală a Mării Negre 

(exploatări cu ajutorul platformelor de foraj marin) 
Petrolul este prelucrat în rafinăriile de la: Ploieşti, Brazi, Câmpina, Midia-Năvodari, Borzeşti, Suplacul de Barcău, Timişoara 
b. Gazele naturale 
  Se împart în : 

- gaz metan- ce apare în domurile gazeifere din Pod. transilvaniei fiind cel mai pur din lume 99,98% 
- gaze asociate- se găsesc alături de petrol în zăcământ se mai numesc şi „cap de gaz” 
- sunt utilizate ca şi combustibil, în ind. chimică etc. 
- sunt transportate ca şi petrolul din zonele de exploatare în cele de consum sau prelucrare prin conducte 
- pentru acoperirea necesarului se importă o mare cantitate de gaze din Fed. Rusă 

  Gazul metan  se exploatează în Pod. Transilvaniei în regiunile: C. Transilvaniei, Pod. Târnavelor 
  Gazul asociat ( de sondă) Se găsesc în acelaşi zone de exploatare ca şi petrolul  
c. Cărbunii 

- sunt exploataţi încă din secolul XVII-lea în M-ţii Banat 
- sunt utilizaţi ca materie primă în metalurgie (cocs metalurgic)-cărbunii superiori, sau ca sursă de energie în ind. 

energetică (în termocentrale)-cărbunii inferiori 
- rezervele sunt limitate ( mai ales de cărbuni superiori) mari cantităţi fiind importate 
- după puterea calorică se împart: 
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 cărbuni superiori: antracitul şi huila 
 cărbuni inferiori: cărbunele brun, lignit, turbă 

Antracitul: un zăcământ mic se regăseşte la Schela –Gorj (M. Vâlcan) 
Huila: 
- a determinat apariţia unor concentrări urbane- Microregiunea urbană Petroşani 
- este utilizată pentru obţinerea cocsului metalurgic sau în termocentrale  

 la Reşiţa şi Hunedoara-cocserii,  Călan şi Petrila- semicocserii  
- unele mine au fost în prezent închise, iar altele modernizate  
- zăcămintele se cantonează în zona montană în două bazine huilifere:Bazinul Petroşani ,Bazinul Aninei  
Cărbunele brun 
- este utilizat în termocentrale 
- se exploatează în bazinele carbonifere: Bazinul Comăneşti, Bazinul Brad 
Lignitul 
- numit şi „cărbune energetic” este utilizat în termocentrale pentru obţinerea energiei electrice 
- reprezintă cele mai mari rezerve de cărbune 
- se exploatează la suprafaţă în cariere sau în subteran, fiind subvenţionat datorită costurilor de producţie mari 

 principalele bazine carbonifere sunt: Motru-Rovinari (Pod. Getic) Subcarpaţii Getici Subcarpaţii 
Curburii Dealurile de Vest 

Turba prezintă puterea calorică cea mai mică 
TERMOCENTRALE TURCENI (2000MW), ROGOJELU, IŞALNIŢA (Craiova), BRĂILA, MINTIA – DEVA, 

LUDUŞ -IERNUT, BRAZI, BUCUREŞTI 
d. Combustibilii nucleari 

- În ţara noastră se exploatează doar uraniul care este utilizat împreună cu apa grea obţinută la Halânga, la centrala 
nucleară de la Cernavodă pentru obţinerea energiei electrice ce reprezintă 8% din producţia ţării. 

e. Hidroenergia 
Utilizează energia apelor pentru obţinerea energiei electrice. Prezintă multiple avantaje: energie ieftină, lacurile de acumulare 

pot fi utilizate pentru alimentarea cu apă a populaţiei, agrement, irigaţii etc. Prezintă dezavantajul fluctuaţiei de producţie datorită 
regimului de scurgere neregulat al râurilor. 

Puterea instalată a hidrocentralelor este de 5 700 MW, la un potenţial hidroenergetic de 8000 MW (din care 5 900 pe râurile 
interioare, din care 80% în zonele montane), iar prin amenajări complexe chiar de 13 000 MW. 

Principalele hidrocentrale 

- pe Dunăre: Porţile de Fier I şi II 
- pe Prut: Stânca- Costeşti 
- pe Siret: Răcăciuni+2 în aval 
- pe Bistriţa: Stejaru-Bicaz şi alte 12 în aval, 

mai mici 
- pe Buzău:   Siriu 
- pe Doftana:  Paltinu 
- pe Ialomiţa: Moroieni 
- pe Argeş: Vidraru, şi alte 15 în aval 
- pe Olt: Făgăraş, Avrig, Călimăneşti, Ipoteşti 

Drăgăşani, Slatina, Izbiceni 
- pe Lotru: Lotru-Ciunget 
- pe Sadu: Sadu V 
- pe Bârzava: Văliug 
- pe Sebeş: Şugag,  Gâlceag, Săscior, Petreşti 
- pe Râul Mare: Râul Mare-Retezat 
- pe Someşul Mic:  Fântânele, Gilău, Mărişel, 

Tarniţa 
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f. Alte surse de energie 
- sunt utilizate foarte puţin încă în prezent faţă de potenţialul existent 

 energia geotermică se utilizează în C. de Vest 
 energia solară se poate utiliza în C. Română şi zona litoralului 
 energia eoliană utilizabilă în zona de Dobrogei, C. Română şi zona montană 

3. COMERŢUL 
a. Comerţul în Europa 

Datorită creşterii nivelului de cumpărare şi varietăţii vieţii socio-economice continentul nostru se evidenţiază atât prin comerţul 
interior cât şi cel exterior. 

b. Comerţul interior se evidenţiază printr-o extraordinară divesitate de produse şi magazine (reţele de magaine BIG, 
CARREFOUR, KAUFLAND); în prezent se află în plin avânt comerţul electronic 

c. Comerţul exterior-  
1. 6 state sunt în primii 10 exportatori: Germania (I-10% dii comerţul mondial), Franţa, Italia, Marea 

Britanie, Oanda, Belgia 
2. la importuri predomină materiile prime şi produsele agricole tropicale 
3. unele ţări au balanţa comercială deficitară, importurile depăşind valoarea exporturilorGrecia, 

Portugalia, Spania; iar unele state datorită exporturilor de materii prime sau competivităţii 
produselor au o balanţă excedentară: Rusia, Germania, Olanda, Irlanda, etc 

b. Comerţul în România 
În prezent România deţine rlaţii economice cu peste 100 de state dintre care mai importante sunt cu : Iatlia, Germania, Franţa, 
Turcia, Rusia, Marea Britanie, Ungaria, SUA, China etc, 
România datorită scăderii producţiei industriale şi agricole, pe fondul restructurării economiei, prezită un deficit al balanşei 
comerciale, diminuat însă în ultimii ani. 

 Expoturiarticole manufacturiere, maşini şi echipamante industriale, mijloace de transport, combustibili fosili, oţel 
,aluminiul; se remarcă reducerea exporturilor produselor  agricole 

Importuriautoturisme, aparatură electronică, produse chimice, materii prime 
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4. TURISMUL 

a. Turismul în Europa 
Caracteristici: 

- Europa reprezintă leagănul turismului mondial, apărut în sec XIX, în Anglia 
- atrage cel mai mare număr de turişti anual: Franţa , Spania, Italia 
- reprezintă o importantă sursă de venit, pentru  o serie de state chiar principala sursă de venit 

Tipuri de turism: 
4. Turismul balneo-maritim- caracteristic litoralului M. Mediterane(Nisa, Cannes, Palma de 

Mallorca, San Remo, Antalya etc), M. Negre (Ialta, Soci, Varna, Mamaia), Oc. Atlantic (Estoril, 
Biarritz), M. Mânecii, M. Baltică, M. Nordului 

5. Turismul montan  şi al sporturilor de iarnă: AlpiChammonix, Cortina d Ampezzo, Davos, 
Innsbruck; CarpaţiTatranska Polianka, Zakopane, Poiana Braşov 

6. Turismul cultural istoric- deţine numeroase obiective precum: cetăţi palate, muzee, edificii 
religioase etc 

 

b. Turismul în România 

România deţine un important potenţial turistic natural şi antropic, insuficient valorificat. În prezent există 3 000 de unităţi 
turistice cu peste 300 000 de locuri de cazare. S-au îmbunătăţit şi diversificat gama serviciilor 

În ultimii ani România a fost vizitată de peste 6 000 000 de turişti mai ales din ţările vecine: Ungaria, R. Moldova, Ucraina, 
Bulgaria, Iugoslavia) 
Tipuri de turism: 

- balneomaritim- în staţiunile de pe litoral 
- balneoclimateric-160 de staţiuni 
- turism montan şi de sporturi de iarnă-necesită mari investiţii pentru dotări 
- turism cultural-este legat de vizitarea unor obiective istorice, arhitectonice, de artă, etnografice, folclorice, edificii 

unicat, case memoriale etc. 
- drumeţiile-se practică în zonele montane în special 

 

5. SISTEME DE TRANSPORT 
a. În Europa 

Caracteristici: 
- deţine cel mai diversificat, dens şi complementar sistem de transport de pe Glob 
- deţine toate tipurile de transporturi 
- căile de comunicaţie formează o infrastuctură şi reţea complexă  
- deţine numeroase noduri de comunicaţie – mai ales capitalele 
- pentru o mai bună fluenţă a căilor ferate şi rutiere au fost construite numeroase tunele în zonele montane greu 

accesibile, iar unele submarine –Eurotunelul 
- au fost stabilite la nivel european în vedrea asigurării unei mai bune legături 9 coridoare de trasport paneuropean , 

în 3 dintre acestea fiind cuprinsă şi România: IV, VII şi IX 
1. Transpoturile feroviare 

- au apărut pentru prima dată pe Glob la începutul sec XIX 
- este cea mai densă şi electrificată de pe Glob 
- circulă numeroase trenuri de mare viteză –TGV- 2007 575 Km!h 

2. Transporturile rutiere 
- au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimele decenii atât în ceea ce priveşte căile rutiere cât mai ales în ceea 

ce priveşte numărul de autovehicule 
- deţine o importantă reţea de autostrăzi moderne: Germania, Spania, Franţa 

3. Transporturile maritime 
- dezvoltate încă din antichitate, favorizate fiind de prezenţa Oc. Atlantic , al mărilor, contruirea Canalului de Suez 

(1869) şi mai  ales de intensificarea comerţului (mai ales după 1945) 
- în ceea ce priveşte mărfurile tramnsportate predomină materiile prime 
- prncipalele porturi sunt: Rotterdam, Anvers, hamburg, Londra, Barcelona, Constanţa etc 

4. Transporturile fluviale 
- prezintă o vechime considerabilă, completând celelaltze sisteme de transport 
- includ numeroase canale de legătură- mai ales Rusia 
- predomină materiile prime şi călătorii 
- prinicipalele artere fluviale sunt Volga, Rinul (Duisburg cel mai mare port fluvial din lume), Dunărea, Tamisa, 

Sena   
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5. Transporturile aeriene 
- a cunoscut o remarcabilă dezvoltare , deţinănâd al doilea loc în lume ca presoane şi mărfuri transportate 
- marile metropole au mai multe aeroporturi 
- aeroporturi: Heathrow-Londra, Schiphol- Amsterdam, Şeremetievo- Moscova, Leonardo da Vinci- Roma 

6. Transporturile speciale 
- sunt reprezentate de conducte, linii de înaltă tensiune, telecomunicaţii, internet 

b. În România 

 Transporturile prezintă un rol principal pentru că asigură legătura între producător şi consumator, asigură deplasarea 
materiilor prime spre centrele de prelucrare, stabilind în acelaşi timp legătura dintre localităţi şi a ţării noastre cu celelalte state.  

Asigură 4,8% din PIB şi 5% din locurile de muncă. Nu corespund cerinţelor integrării ţării noastre în structurile euroatlantice şi 
europene datorită: repartiţiei disproporţionate în teritoriu, stării tehnice învechite, pregătirii reduse a personalului etc. 

Influenţele factorilor naturali asupra dezvoltării infrastructurii: 
- dispunerea arcului carpatic a determinat dispunerea în două inele a căilor de comunicaţie feroviare şi rutiere intra carpatic 

şi extracarpatic legate prin sectoare transcarpatice  
 inelele feroviare -intracarpatic: Barşov-Podu Olt-Sibiu-Vinţu de Jos-Teiuş-Apahida-Dej-Beclean-

Deda-Ciceu-Braşov 
-extracarpatic:Suceava-Bacău-Ploieşti-Bucureşti-Craiova-Timişoara-Arad-Oradea-

Satu Mare 
 linii feroviare de legătură- urmează trasee carpatice dificile:  

 Suceava-Vatra Dornei-Beclean;  
 Adjud-Târgu Ocna-Ciceu;  
 Bucureşti-Ploieşti-Braşov;  
 Caracal-Râmnicu Vâlcea-Sibiu;  
 Filiaşi-Târgu Jiu-Petroşani-Simeria;   
 Arad-Deva-Vinţu de Jos;  
 Oradea-Cluj-Napoca-Apahida, etc 

 inelele rutiere -intracarpatic: Barşov-Sebeş-Cluj-Napoca -Dej-Reghin-Târgu Mureş-Sighişoara-
Braşov 

 -extracarpatic: Suceava-Buzău -Bucureşti-Craiova-Drobeta Turnu Severin-Timişoara-
Oradea-Satu Mare 

- prezenţa unor văi mari a impus traseul unor căi de comunicaţie: Siret, Crişul Repede, Mureş, Olt etc. 
- prezenţa marilor râuri, mai ales Dunărea, a impus construirea unor mari poduri :Cernavodă-Feteşti, Giurgiu-Ruse, 

Giurgeni-Vadu Oii 
 
Caracteristicile transporturilor din România sunt: 

- existenţa unei reţele diversificate de căi de comunicaţie şi mijloace de transport, condiţionate de aşezarea 
României, relief şi umanizarea teritoriului 

- accesibilitatea şi complementaritatea lor 
- predominarea traficului feroviar şi rutier 
- marile magistrale rutiere şi feroviare au trasee paralele, cu aceeaşi destinaţie, cu puncte de trecere a frontierei 

comune sau apropiate, unele reprezentând sectoare ale coridoarelor de transport europene IV, IX 
- principalul nod de comunicaţie este capitala 
- reţeaua feroviară şi rutieră are o dispunere radiar-concentrică, cu două inele , unul intracarpatic şi unul 

extracarpatic, legate prin artere transcarpatice, toate converg în capitală 
- prezenţa Mării Negre şi a Dunării a asigurat dezvoltarea transporturilor navale 

1. TRANSPORTURILE FEROVIARE 
Evoluţia: 

- primele căi ferate Baziaş-Oraviţa (1856), Cernavoda-Constanţa (1860), Bucureşti-Giurgiu (1869) 
- după 1870 construirea căilor ferate se intensifică pe baza investiţiilor străine 
- în perioada interbelică se realizează primele legături transcarpatice 
- în timpul celui de al doilea război mondial reţeaua feroviară şi materialul rulant aferent suferă distrugeri importante 
- după 1945 se trece la refacerea, extinderea şi modernizarea infrastructurii feroviare (electrificarea şi dublarea unor 

linii principale, construirea principalelor linii transcarpatice Braşov-Predeal, Salva-Vişeu, Bumbeşti-Livezeni, 
Vatra Dornei-Câmpulung Moldovenesc 

- după 1990 şi până în prezent extinderea reţelei feroviare este modestă  
- în 2000 a început derularea Programului de Reabilitare a Infrastructurii şi de Racordare Modernă la Coridoarele 

Europene care impune reabilitarea unor tronsoane pentru a permite viteze mai mari (Braşov-Bucureşti, Bucureşti-
Fundulea, Simeria-Arad) 

Caracteristicile reţelei feroviare actuale: 
- lungimea 11 500 km din care 34% electrificate şi 25% linii duble 
- densitatea  medie este 47,9km/ 1000 km2 
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- densitatea este foarte diferită datorită reliefului şi factorilor socio-economici: 
- densităţi mari- 114 km / 1000 km2 jud. Ilfov, 50-90 km/ 1000 km2 jud. Timiş, Braşov, Sibiu 
- densităţi reduse- 7,9 km/ 1000 km2 jud. Tulcea şi altele (Vâlcea, Argeş) 

- este străbătută de 36 de trenuri internaţionale, 6 intercity, 72 trenuri rapide, 1431 de trenuri de persoane 
- este principalul mijloc de transport pentru persoane şi mărfuri pe distanţe mari 
- datorită reliefului unele tronsoane de c.f. nu pot fi adaptate vitezelor mari necesitând stabilirea unor alte rute 
- este bine racordată la reţeaua europeană prin 11 puncte de trecere a frontierei 

- cu Ungaria: Curtici, Episcopia Bihor, Valea lui Mihai 
- cu Ucraina. Vicşani, Galaţi 
-cu R. Moldova: Ungheni 
-cu Bulgaria: Giurgiu, Calafat 
-cu Serbia: Stamora Moraviţa, Jimbolia 

- principalele noduri feroviare (puncte de convergenţă a peste3 linii feroviare): Arad, Timişoara, Filiaşi, Făurei, 
Simeria, Paşcani, Ploieşti, Braşov, Roşiori de Vede, Ciceu, Războieni 

- în capitală converg 9 magistrale din care 5 se înscriu în principalele coridoare europene 
M1-Bucureşti-Craiova-Timişoara spre Belgrad prin Stamora Moraviţa 
M2-Bucureşti-Arad-Curtici spre Europa Occidentală (Budapesta-Praga-Berlin sau Budapesta-

Viena-Munchen-Strassbourg-Paris)(Coridorul IV) 
M3-Bucureşti-Braşov-Oradea spre Budapesta prin Episcopia Bihorului(Coridorul IV) 
M4-Bucureşti-Braşov-Satu Mare  
M5-Bucureşti-Ploieşti-Suceava spre Kiev, Varşovia, Moscova prin Vicşani (Coridorul IX) 
M6-Bucureşti-Iaşi-Ungheni spre Moscova (Coridorul IX) 
M7-Bucureşti-Făurei-Galaţi spre Ucraina 
M8-Bucureşti-Constanţa spre Bulgaria prin Vama Veche  
M9-Bucureşti-Giurgiu spre Bulgaria, Turcia, Orientul Apropiat(Coridorul IV şi IX) 

Pentru realizarea compatibilităţii reţelei feroviare româneşti cu cele ale Uniunii Europene este necesară luarea următoarelor 
măsuri: 

- integrarea României în cele trei coridoare transeuropene IV (Berlin-Arad-Braşov-Bucureşti-Constanţa-Istambul) , 
IX (Helsinki-Moscova-Kiev-Chişinău-Bucureşti-Plovdiv) respectiv Berlin-Timişoara-Calafat-Sofia-Salonic 

- alinierea tehnică a infrastructurii la trenurile de mare viteză incluse în TER (Reţeaua Transeuropeană de Căi Ferate) 
- extinderea trenurilor Intercity 
- crearea unor servicii la standarde europene 
- introducerea trenurilor expres de noapte pe rutele lungi interne şi internaţionale 

Metroul 
 Circulă din 1984 având 4 magistrale în lungime de 60 km, determinând descongestionarea transportului în comun de 
suprafaţă 

 
2. TRANSPORTURILE RUTIERE 
Evoluţia reţelei de drumuri: 

- unele datează din perioada daco-romană 
- se extind şi sunt modernizate în prima jumătate a secolului XX 
- în paralele cu refacerea şi reconstrucţia reţelei rutiere s-a trecut şi la producţia de mijloace de transport: camioane la 

Braşov-1958, autobuze la Bucureşti-1955, autoturisme de teren la Câmpulung-1958, autoturisme-Colibaşi 
(Mioveni)-1968 

Caracteristicile reţelei rutiere 
- sunt avantajoase pe distanţe scurte şi medii 
- pătrund şi în zonele accidentate 
- sunt influenţate de caracteristicile cadrului natural şi factorilor socio-economici 
- lungimea totală este de 73 400 km 
- densitatea medie este de  31 km/ 100 km2 
- regiuni cu densităţi reduse: Carpaţii, Delta Dunării, N Pod. Dobrogei, Pod. Bârladului 
- în prezent se urmăreşte luarea unor măsuri de întreţinere şi reparaţii în vederea racordării reţelei rutiere naţionale la 

marile coridoare europene IV,VII,IX  
- reţeaua de autostrăzi măsoară în prezent 113 km (Bucureşti-96 km, Feteşti-Cernavodă-17 km), preconizându-se 

pentru viitor 1 300 km 
- nodurile rutiere (puncte de convergenţă a 4-6 drumuri naţionale) sunt: Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Piteşti, 

Craiova, iaşi, Suceava, Arad, Timişoara, Oradea, Satu Mare 
- prezintă două şosele de mare altitudine Transfăgărăşanul şi Transalpina 
- se împart în funcţie de importanţă în :autostrăzi, drumuri europene (sectoare ale TEM-Autostrada Transeuropeană), 

drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale 
- puncte rutiere de conexiune cu reţeaua europeană: 

 cu Ungaria: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărşand, Borş, Carei 
 cu Ucraina: Halmeu, Siret, Galaţi 
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 cu Moldova : Albiţa, Rădăuţi-Prut, Stânca Costeşti 
 cu Bulgaria: Vama Veche, Negru Vodă, Giurgiu, Calafat (+) 
 cu Iugoslavia. Stamora Moraviţa, Jimbolia, Naidăş 

Din cele 10 şosele naţionale 4 reprezintă sectoare ale unor rute de importanţă europeană (E) 

TEM- pe ruta Nădlac-Arad-Sebeş-Piteşti-Bucureşti-Constanţa-în curs de completare şi modernizare, continuată prin 
ferry-boat spre Istambul sau Samsun 

E60-Hamburg-Oradea-Braşov-Bucureşti –Constanţa 
E70-Belgrad-Stamora Moraviţa-Timişoara-Craiova-Bucureşti-Giurgiu-Sofia-Istambul 
E85-Varşovia-Plovdiv-Cernăuţi-Siret-Suceava-Buzău-Urziceni-Bucureşti-Giurgiu-(E70) 

3. TRANSPORTURILE  NAVALE 
Evoluţie: 

- s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri determinând înfiinţarea  unor oraşe 
- odată cu cucerirea Constantinopolului , transporturile pe Dunăre şi Marea Neagră cunosc un regres evident 
- după Congresul de la Paris (1856) transporturile navale cunosc un reviniment 
- în 1890 se înfiinţează Compania Română de Navigaţie  Fluvială 
- până în 1945 flota şi volumul de mărfuri creşte continuu 
- după 1948 pe baza creşterii spectaculoase a schimburilor, România îşi dezvoltă o puternică flotă navală 
- după 1990 pe fondul scăderii traficului de mărfuri determinat de declinul economic şi conflictul din Iugoslavia 

navigaţia pe Dunăre dar şi pe Marea Neagră cunoaşte un nou declin 
Caracteristici 

- transportul este asigurat de nave de pasageri sau marfă, remorchere, împingătoare, barje, şlep-uri 
- se realizează pe Marea Neagră, Dunăre, Bega (parţial), Prut (parţial până la Prut) 
- România se încadrează în axa fluviilor şi canalelor care traversează Europa de la NV la SE (Rhin-Main-Dunăre), 

legând Marea Nordului (portul Rotterdam cel mai mare din lume) de Marea Neagră (portul Constanţa cel mai 
mare) 

- pe viitor se preconizează integrarea ţării noastre în axa mărilor: Marea Caspică-Marea Neagră-Marea Mediterană 
- Canalul Dunăre-Marea Neagră dat în folosinţă în 1984, în lungime de 64 km, scurtând distanţa cu 400 km 
- cuprind transporturile fluviale şi cele maritime 

a. Transporturile fluviale 
Caracteristici 

- se realizează pe Dunăre, Bega (pescaj 1,3-1,5m, portul Timişoara)Prut şi Canalul Dunăre-Marea 
Neagră (inclusiv ramificaţia acestuia Poarta Albă-Midia-Năvodari) 

- pe Dunăre navigaţia se efectuează pe o lungime de 1075 km între Baziaş şi Sulina 
- construirea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie de la Porţile de Fier I şi II au înlăturat 

greutăţile existente anterior în navigaţie 
- uneori iarna apar blocaje datorită îngheţului şi sloiurilor de gheaţă 
- în perspectivă se preconizează realizarea unor terminale pentru containere în porturile dunărene şi 

dezvoltarea zonelor libere existente în prezent 
Dunărea formează Coridorul VII paneuropean făcând legătura între M. Nordului şi M. Neagră pe direcţie NV-SE 
În România navigaţia pe Dunăre se realizează diferit: 

- sectorul Dunărea Fluvială (Baziaş-Brăila)pe care pot circula nave de tonaj mediu asigurându-se un pescaj 
de peste 2 m                                                                                  
cu porturile fluviale: Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu 
Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, Giurgiu, Olteniţa, 
Călăraşi, Cernavodă 

- sectorul Dunărea Maritimă (Brăila-Sulina) pe care pot naviga nave de mare tonaj, asigurându-se un pescaj 
de peste 7 m 
porturi fluvio- maritime: Brăila, Galaţi, Isaccea, Tulcea, 
Sulina 

b. Transporturile maritime 
 Se dezvoltă datorită prezenţei Mării Negre. 

 Principalul port este Constanţa ( al patrulea  din Europa pentru mărfuri vrac) ce include: 13 dane, terminale de containere, 
ferry-boat, Ro-Ro etc. Mărfurile tranzitate sunt de o mare varietate 
 Alte porturi: Mangalia, Midia-Năvodari 

4. Transporturile aeriene 
Caracteristici: 

- ţara noastră este printre primele în care s-a dezvoltat aviaţia (Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă,1924 
Compania Naţională de Transporturi Aeriene) 

- încă dinaintea celui de al doilea război mondial Bucureştiul deservea 11 linii internaţionale şi 11 interne 
- între 1945-1989 s-au dezvoltat lent 
- după 1990 s-au dezvoltat mult mai rapid datorită cererii pieţei 



 
Stănilă Cristian – Geografia României şi a Europei 

 

82

82

- rutele interne au un caracter radial cu centrul în Bucureşti 
- a fost restructurată Compania naţională TAROM şi au apărut firme particulare sau internaţionale 
- principalele aeroporturi internaţionale sunt: Bucureşti-Otopeni, Timişoara, Arad, Mihail-Kogălniceanu, Satu 

Mare, Cluj-Napoca, Suceava, Iaşi, Sibiu 
- aeroporturi ce deservesc traficul intern: Bucureşti-Băneasa, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureş, Bacău, Tulcea, 

Caransebeş 
5. Transporturile speciale 

Includ mai multe tipuri: 

- transportul prin cablu (reţeaua de înaltă tensiune pentru transportul energiei electrice) 
- transportul prin conducte (oleoducte, gazoducte, saleducte, conducte pentru alimentarea cu apă, produse chimice 

etc.) 
- telecomunicaţiile (telefonia, radioul, televiziunea, Internet, poşta electronică, telegrafia) au cunoscut cele mai 

intense creşteri dintre toate sectoarele economice după 1990 
6. Transporturile multimodale 

Combină mai multe tipuri de transport. 
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1. UCRAINA 

Caracteristici: 
- al doilea stat ca suprafaţă din Europa 
- relieful este predominant de podiş (pod. Podolic) şi câmpie (C. Nistrului); munţii apar în vest 

M-ţii Carpaţii Păduroşi-vf. Hovârla 2001 m 
- râurile principale sunt Nistrul şi Niprul 
- populaţia este formată din 65% din ucrainieini şi 35% ruşi; numeroşi ucrainieini trăiesc în afara 

graniţelor (4,4 mil) 
- oraşe: Kiev, Lvov, Odessa, Sevastopol, Harkov, Cernobîl 
- deţine importante resurse cărbuni, minereuri de fier, sare, uraniu 
- industria este principala activitate remarcându-se prin următoarele ramuri: siderurgie, costrucţii 

de maşini, chimică; prinipalele regiuni industriale sunt: Kiev şi Donbas 
- este unul din principalii producători agricoli: cartofi, floarea soarelui etc 
- transporturile sunt bine dezvoltate: rutiere (cea mai mare reţea de autostrăzi din estul Europei), 

fluviale şi feroviare 
- turismul aduce venituri importante 

-  
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2. REP. MOLDOVA 

Caracteristici: 
- cel mai mic vecin al României 
- relieful este predominant de podiş şi câmpie  
- râurile principale sunt Dunărea (600 m), Nistrul şi Prutul 
- populaţia -4 mil-este formată din 78,2% din români, 40% pop. urbană,  prezintă un spor natural 

negativ 
- oraşe: Chişinău, Tiraspol, Soroca, Tighina,  
- prezintă cel mai redus PIB per loc din Europa 
- este o ţară predominant agrarăstruguri, fructe,floarea soarelui, tutun 
- industria este slab dezvoltată, mai ales alimentară 
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3. BULGARIA 

Caracteristici: 
- al doilea stat ca suprafaţă 
- relieful este predominant înalt M-ţii Rila-Rodopi, M-ţii Balcani, M-ţii Pirini, Pod. Prebalcanic 
- râul principal este Dunărea 
- populaţia este formată din 80% din bulgari, 10% turci şi 5% rromi 
- oraşe: Sofia, Varna, Burgas, Tîrnovo 
- economia se bazează în principal pe servicii 
- industria rămâne o activitate de bază: alimentară, siderurgică, chimică 
- agricultura se remarcă prin viticultură, tutun, cult. Trandafirilor, castraveti 
- transporturile sunt bine dezvoltate  evidenţiindu-se cele feroviare şi maritime 
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4. SERBIA 

Caracteristici: 
- prin desprinderea Muntenegrului din federaţie nu mai are ieşire la M. Adriatică 
- relieful este muntos în S şi E (Alpii Dinarici-vf. Daravica-2656m, respectiv M-ţii Serbiei) de 

câmpie şi colinar în partea centrală (C. Moraviei) şi numai câmpie în N, C. Dunării 
- râurile principale sunt Dunărea, Morava, Sava, Drava, Tisa 
- populaţia este formată din 62,6% din sârbi, 16,5% albanezi, 3,3% unguri, 1,5% români 
- oraşe: Belgrad, Novi Sad, Subotica, Pristina 
- deţine resurse variate dar puţine 
- industria este principala activitate remarcându-se prin următoarele ramuri: siderurgie, 

metalurgia neferoselor, costrucţii de maşini, chimică 
- agricultura este performantăpomicultura (pruni), cereale, plante tehnice 
- transporturile sunt bine dezvoltate,moderne şi diversificate 
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5. UNGARIA 

Caracteristici: 
- relieful este predominant jos (80% din suprafaţă are altitudini sub 200m)-C. Panoniei; relieful 

montan apare pe mici suprafeţe în N M-ţii Matra-vf. Kekes 1015 m 
- râurile principale sunt Dunărea, Tisa, Someş, Mureş, Crişuri 
- populaţia în scădere este formată din 84,4% din unguri, 5,3% rromi(cea mai mare pondere din 

Europa), ruteni, români 
- oraşe: Budapesta, Syeged, Bekescsaba, Miskolc, Debrecen 
- prezintă o economie performantă, în plină modrnizare, cu un PIB caracteristic ţărilor 

occidentale-seviciile contribuie cu 2/3  
- industria este variată, remarcându-se construcţiile de maşini, chimică, uşoară şi alimentară 
- este unul din principalii producători agricoli, având o balanţă agricolă excedentară cereale, 

legume, viticultură 
- transporturile sunt bine dezvoltate: rutiere,fluviale, feroviare precum şi cele speciale 
- turismul aduce venituri importante 
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FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE 
 

Formarea Uniunii Europene 
Este o idee foarte veche, concretizată în secolul trecut în trei etape: 

Etapa I 1951- CECO- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, care controla producţia de 
cărbune şi fier 
- 6 state: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg 
- artizani: Robert Schuman, Jean Monet 
- ulterior  procesul se extinde şi în celelalte domenii economice 

Etapa II 1957- CEE- Comunitatea Economică Europeană Tratatul de la Roma având ca obiective 
principale 
- crearea unei pieţe comune 
- armonizarea politicilor economice ale statelor membre 

Etapa III 1992- tansformarea CEE în UE-Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht (Olanda) 
la 2 februarie care are şi în prezent următoarele obiective: 
- crearea unei uniuni vamale 
- politici economice comune în domenii ca:agricultura, comerţ, transporturi, 

energie, concurenţă, etc 
- crearea une uniuni economice şi  monetare 
- libera circulaţie a bunurilor, forţei de muncă, capitalului, serviciilor 

 
Evoluţia integrării europene 
Principalele valuri de aderare: 

În prezent, Uniunea are 27 membri:  
dintre care şase membri 
fondatori din 1958: 

Belgia 
Franţa 
Germania 
Italia 
Luxemburg 
Ţările de Jos 

 
 
 
 
 
 
Alte 21 state au aderat succesiv: 
1973:  

Danemarca 
Irlanda 
Regatul Unit 

1981:  
Grecia 

1986:  
Portugalia 
Spania 

1995:  
Austria 

Finlanda 
Suedia 

2004-cel mai numeros „val” 
Cipru 
Estonia 
Letonia 
Lituania 
Malta 
Polonia 
Republica Cehă 
Slovacia 
Slovenia 
Ungaria 

2007:  
Bulgaria 
România 
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CARACTERISTICI GEOGRAFIECE, POLITICE  

ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE UE 
 

1. Caracteristici geografice: 
- deţine un relief variat munţi (tineri, hercinici, caledonieni), dealuri, podişuri, câmpii, delte 
- climatul este în general temperat continental moderat  cu puternice influenţe oceanice şi 

mediteraneene  
- reţeaua hidrografică este bogată cu mari cursuri de apă şi o mare varietate de lacuri 
- vegetaţia şi fauna urmăresc în mare parte caracteristicile coninentului 
- deţine 45% din suprafaţa continentului 
- deţine 69% din populaţia Europei 484 mil loc densitate de 115 loc/km2 
- prezintă o mare eterogenitate etnică şi lingvistică (23 limbi oficiale) 

2. Caracteristici politice: 
- este unicul bloc regional existent în prezent 
- prezintă eterogenitate şi în ceea ce priveşte şi forma de guvernământ  7 state sun monarhii, iar 

celelalte sunt republici prezdenţiale sau parlamentare 
3. Caracteristici economice: 

- Prezintă cea mai dinamică şi competitivă economie de pe Glob 
- reprezintă cel mai important actor economic pe plan mondial în prezent deţinând 32 din PIB-ul 

mondial 
- include 5 din cele mai dezvoltate state de pe Glob (din cele 10)Germania, Marea Britanie, 

Franţa, Italia, Spania 
- include 4 state membre ale G8 Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia 
- 6 state UE deţin 1/3 din exporturile mondiale (tehnologie şi produse industriale) Germania, 

Marea Britanie, Franţa, Italia,Olanda, Belgia 
- sectorul cel mai dezvoltat sunt serviciile 
- cele mai imortante domenii economice sunt: aeronautica (firma AIRBUS) cosmonautica (ASE), 

ind. de autovehicule, agricultura (performantă cu randament ridicat), transporturile (moderne 
TGV), turism (domeniu în care deţine supremaţia mondială) 
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STATELE UNIUNII EUROPENE 
PRIVIRE GENERALĂ ŞI SINTETICĂ 

 
Ocupă peste 4 mil de km2  cea mai mare parte concentrată în Europa Centrală şi Atlantică, având o 

populaţie de 484 mil de loc. 
Începând cu 1 ianuarie 2007 UE numără 27 de state care-şi păstrează identitatea dar cedează o parte din 

competenţe unei autorităţi centrale, comune.Prezintă o mare eterogenitate statală în ceea ce priveşte: 
- suprafaţastate mari: Franţa, Spania, Suedia, Germania, Finlanda, Polonia, Italia; state mici 

(liliputane): Malta, Cipru, Luxenburg 
- populaţia cu populaţie numeroasă:Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia; cu populaţie 

redusă: Malta, Luxenburg, Cipru 
- forma de guvernământ majoritatea sunt republici, excepţe 7 care sunt monarhii 
- dezvoltare economică (în funcţie de PIBloc) puternic dezvoltate:Luxemburg (68 800 €), 

Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Spania; slab dezvoltate: România (9 800 €), Bulgaria 
- majoritatea statelor membre UE sunt şi membre NATO cea mai importantă structură militară de 

pe Glob 
 
 

PRINCIPALELE STATE ALE UNIUNII EUROPENE 
 

A- GERMANIA 
a. Poziţia geografică 

- Republică federală este situată în NV Europei Centrale între M-ţii Alpi şi M. Nordului 
respectiv M. Baltică 

b. Cadrul natural 
1. Relieful: - creşte altitudinal de la N la S 

1. în N : Câmpia Germaniei de Nord- de origine fluvio-
glaciară 

2. în Centru: sunt masivele hercinice puternic erodate 
aspect de podiş: Masivul Hartz, Masivul Şistos Renan, M-
ţii Jura M-ţii Pădurea Turingiei, M-ţii Pădurea Neagră 

3. în S: Alpii Bavariei (vf. Zugspitze-2 963 m) şi Pod. 
Bavariei (piemontan) 

2. Clima: este temperat cu nuanţe oceanice în N şi continentale S şi E, respectiv 
montan şi alpin în regiunile montane 

3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este bogată dirijându-se spre trei bazine 
maritime 

- M. Nordului: Elba, Wesser, Ems, Rinul cu afluenţii săi- 
Maine, Neckar;  

- M. Baltică: Oder 
- M. Neagră: Dunărea 

      - canale: Kiel, Mittellandkanal 
4. Vegetaţia:  -25% din suprafaţa ţării este acoperită de păduri (conifere şi foioase) 

urmate de păşuni 
c. Populaţia şi aşezările 

- numără 82,4 mil loc (II), puternic urbanizată, cu densităţi mai mari pe valea Rinului şi în marile 
aglomeraţii urbane 

- oraşe: BERLIN, Munchen, Sttutgart, Frankfurt, Koln, Dresda, Hamburg, Bremen, Kiel, 
Hannover 

d. Economia:- este cel mai dezvoltat stat din UE, chiar şi după unirea cu RDG-ul (3.X. 1990) 
1. Industria:- de tradiţie fiind ind. siderurgică, metalurgia neferoaselor şi ind chimică 
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- principalele regiuni industriale sunt: Rin-Rhur, Berlin, Munchen, 
Frankfurt- Menheim- Sttutgart, Hamburg, Nurberg, Bremen 

2. Agricultura: concentrează doar 3% din populaţia activă având un randament foarte 
ridicat 

3. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, permiţând tranzitul european 
4. Turismul: deţine numeroase obiective naturale şi antropice 
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B- FRANŢA 
a. Poziţia geografică 

- Republică prezidenţială, situată în Europa de Vest este cel mai mare atat din UE, având 
forma unui hexagon 

b. Cadrul natural 
1. Relieful: - este variat, preominând cel jos (< 500m) 

 - creşte altitudinal de la V la E, excepţie făcând în E culoarul Rhonului şi 
C. Alsaciei regiuni joase 

1. în V: Câmpia Franceză ce include Bazinul Parizian, 
Bazinul Acvitaniei, Colinele Normandiei, Colinele 
Bretagne 

2. în Centru: sunt masivele hercinice puternic erodate 
aspect de podiş: Masivul Central Francez, Pod. Ardeni, 
Pod. Lorenei 

3. în E: M-ţii Alpi (Alpii Maritimi-mai joşi, Alpii Savoiei-vf 
Mont Blanc 4 807m) şi M-ţii Vosgi respectiv M-ţii Jura 
mai vechi şi deci mai scunzi 

4. în SV: M-ţii Pirinei 
2. Clima: este temperat cu nuanţe oceanice în V şi medietraneană în S şi I. Corsica 

unde bate mistralul (vânt rece) 
3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este densă dirijându-se spre : 

- Oc. Atlantic: Rin, Sena, Loara, Garonne  
- M. Mediterană: Rhon 

- Lacuri: Geneva (Leman) 
- canale 

4. Vegetaţia:  -25% din suprafaţa ţării este acoperită de păduri (conifere şi foioase) , 
în S şi I. Corsica apare vegetaţia mediteraneană de tip maquis (tufişuri 
xerofile) 

c. Populaţia şi aşezările 
- numără 62,7 mil loc (III), cu densităţi mai mari reg. Pariziană, Marsillia-Nisa, Lyon.St. Etienne 
- oraşe: PARIS, Lille, Orleans, Nantes, Marsillia, Lyon, Starssbourg, Bordeaux, Toulouse, Le 

Havre etc. 
d. Economia:- este unul din cele mai dezvoltate state din UE şi din lume, având o economie bazată pe o 

industrie puternic tehnologizată, agricultură modernă şi servicii 
1. Industria:- principala regiune industriale este reg pariziană 
2. Agricultura: locul II la producţia de struguri şi I la cea de vin 
3. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, polarizată de capitală (TGV) 
4. Turismul: datorită bogăţiei cadrului natural şi patrimoniului cultural prezintă un 

potenţial turistic intens valorificat 
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C- REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD 

a. Poziţia geografică 
- Monarhie constituţionalăm este un stat insular ( 2000 insule) situată în Europa de Vest, 

fiind separt de continent prin Canalul Mânecii (strm. Dover-Pas de Calais-32 km) 
b. Cadrul natural 

1. Relieful: - predomină relieful cu altitudin reduse 
- în N şi V domină un relief montan vechi (orogeneza caledoniană)M-ţii 

Grampiani (vf. Ben Nevis 1 343 m), M-ţii Penini, M-ţii Cambrieni 
- în S şi E regiuni joase câmpie sedimentară 
- în Irlanda de Nord apare o depresiune înconjurată de munţi joşi 

2. Clima: este temperat oceanică, cu umiditate mai ridicată (ceaţă) datorită influenţei 
Gulf-stream-ului 

3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este densă formată din râuri scurte ca: Tamisa, 
Severn, Shanon 

4. Vegetaţia:  -doar o foarte mică parte din suprafaţa ţării este acoperită de păduri, 
datorită defrişărilor 

c. Populaţia şi aşezările 
- numără 62,7 mil loc (III), cu densităţi mai mari reg. Pariziană, Marsillia-Nisa, Lyon.St. Etienne 
- oraşe: PARIS, Lille, Orleans, Nantes, Marsillia, Lyon, Starssbourg, Bordeaux, Toulouse, Le 

Havre etc. 
d. Economia:- este unul din cele mai dezvoltate state din UE şi din lume, având o economie bazată pe o 

industrie puternic tehnologizată, agricultură modernă şi servicii 
1. Industria:- principala regiune industriale este reg pariziană 
2. Agricultura: locul II la producţia de struguri şi I la cea de vin 
3. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, polarizată de capitală (TGV) 
4. Turismul: datorită bogăţiei cadrului natural şi patrimoniului cultural prezintă un 

potenţial turistic intens valorificat 
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D- ITALIA 

a. Poziţia geografică 
- Republică parlamentară, situată în Europa de Sud este cel mai mic stata din UE cu o 

populaţie numerosă densitatea mare a populaţiei, situat în Pen.Italică 
b. Cadrul natural 

1. Relieful: - este variat, preominând cel muntos, în M-ţii Alpi(vf. Mont Blanc-4807m) în 
N , iar în centru M-ţii Apenini (vf Gran Sasso-2914m); la poalele munţilor se află 
câmpii, C. Padului 

2. Clima: este predominant mediteraneană, excepţie în N unde apare climatul  alpin 
3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este reprezentată de rîurile Pad şi Tibru 

respectiv lacurile Mggiore, Como, Garda 
4. Vegetaţia:  - apare vegetaţia mediteraneană de tip maquis (tufişuri xerofile) 

c. Populaţia şi aşezările 
- Este unul dintre cele mai populate state europene, cu un SN uşor pozitiv , dar mai ales un spor 

migratoriu importatnt; gradul de urbanizare este mai redus decât în ţările europene dezvoltate 
economic 

- Oraşe ROMA, Milano, Torino, Veneţia, Napoli, Genova, Palermo etc. 
d. Economia:- prezintă partea nordică, continentală, puternic industrializată, iar cea sudică predominant 

agrară 
1. Industria:- prezintă cea mai mare creştere dintre ţările UE 
   -contribue cu peste 25% la PIB 
   - deţine resurse puţine 

- pe baza importurilor de materii prime s-au dezvoltat: ind. petrochimică, 
siderurgică, constructoare de maşini (automobile),  materialelor de 
construcţie (tradiţională), textilă 

 
2. Agricultura: este cel mai important producător de struguri şi măsline, la care se 

adaugă, orez, fructe 
3. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne 
4. Turismul: datorită bogăţiei  patrimoniului cultural prezintă un potenţial turistic intens 

valorificat 8% din populaţia activă fiind ocupată în acest sector 
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E- SPANIA 

a. Poziţia geografică 
- Regat, ocupă cea mai mare parte a Pen. Iberică, incluzând şi I-lele Baleare şi Canare 

b. Cadrul natural 
1. Relieful: - este reprezentat de o regiune de podiş înalt (Pod. Messeta Spaniolă), 

înconjurată de regiuni montane: M-ţii Pirinei, M-ţii Cantrabici, iar în Sud M-ţii 
Cordiliera Betică şi Cordiliera Catalonă. Câmpiile ocupă zona litorală: C. Andaluziei, 
C. Aragonului. În N ţărmul atlantic este de tip riass 

2. Clima: este temperat-oceanică în NV, mediteraneană în S şi V, temperat- 
continentală cu nuanţe excesive în partea centrală 

3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este reprezentată de rîurile: Duero, Tajo, Ebro, 
Guadiana, Guadalquivir 

4. Vegetaţia:  - în cea mai mare parte în centru apare o vegetaţie sărăcioasă, iar în S 
şi E apare vegetaţia mediteraneană de tip maquis şi garriga(tufişuri 
xerofile) 

c. Populaţia şi aşezările 
- Cele mai populate regiuni sunt cele dinspre M. Mediterană, iare cele mai puţin populate sunt 

regiunile centrale şi cele montane 
- Oraşe MADRID, Barcelone, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragosaetc. 

d. Economia:- reformele impuse de integrarea în UE au dus Spania pe locul V în Europa, sectorul 
principal fiind serviciile 

1. Industria:- prezintă ramuri mai dezvoltate precum: alimentară, textilă, pielăriei şim 
încălţămintei 

   -principalele reg.ind. sunt: Madrid, Barcelona, Zaragoza etc 
   - deţine resurse puţine 
2. Agricultura: este un important producător de struguri, măsline,citrice, curmale ; în 

Spania există sistemul agricol de tip HUERTA (irigţşiile se fac cu apa adusă de la mari 
distanţe din zonele montane) 

3. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne 
4. Turismul: este un sector bine dezvoltat mai ales turismul heliomeritim datorită 

prezenţei renumitelor riviere spaniole: Costa del Sol, Costa Brava etc 

 
 

F- PORTUGALIA 
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a. Poziţia geografică 
- Republică parlamentară, situată în V Pen Iberice, incluzând şi I-lele Azore, respectiv 

Arhipelagul Madeira 
b. Cadrul natural 

1. Relieful: - corespunde marginii vestice a Messetei Spaniole, fiind mai înalt în N (Pod. 
Portugaliei şi mai jos în S (Pod. Estremadura) separate de  două masive muntoase 
Sierra Gata şi Sierra Estrella; în zona litorală apare C. Portugaliei 

2. Clima: este predominant temperat- oceanică 
3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este reprezentată de rîurile Douro, Tejo, 

Guadiana 
4. Vegetaţia:  - apare vegetaţia de ericacee âi zona litorală, veg. Mediteraneană în 

reg. adăpostite, păd. de stejar în reg. montane 
c. Populaţia şi aşezările 

- Cele mai populate regiuni sunt împrejurimile oraşelor Porto, Lisabona şi reg. litoralului 
- Oraşe LISABONA, Porto etc. 

d. Economia:- o dată cu integrarea în UE a cunoscut o ascensiune permanentă, bazată pe servicii şi ind 
prelucrătoare 

1. Agricultura: este un sector economic important 
2. Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne 
3. Turismul: prezintă un potenţial turistic intens valorificat mai ales în ultimii ani 

 
G- AUSTRIA 

a. Poziţia geografică 
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- Republică parlamentară, situată în Europa Centrală, fără ieşire la mare 
b. Cadrul natural 

1. Relieful: - este predominant muntos, 75% din suprafaţă M-ţii Alpi,în E de-a lungul 
Dunării apare C. Panoniei 

2. Clima: este predominant temperat- continentală 
3. Hidrografia: - reţeaua hidrografică este reprezentată de Dunăre şi afluenţii săi Inn 

şi Enns respectiv lacul Constanţa 
4. Vegetaţia:  - este unul din statele europene cel mai bine împădurite 

c. Populaţia şi aşezările 
- Este unul dintre cele mai populate state europene,principalele areale de concentrare umană fiind 

Bazinul Vienei şi Valea Dunării unde se concetrează majoritatea actvităţilor economice 
- Oraşe VIENA, Lintz, Gratz, Passau etc. 

d. Economia:- se bazează pe resursele proprii, având dezvoltat mai ales turismul şi sectorul financiar 
bancar 
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H- GRECIA 
Grecia, sau Republica Elenă (Ελληνική Δημοκρατία, Ellinikí Dhimokratía) este o ţară din sud-estul 

Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic, Uniunii Europene şi a zonei euro. 
1. Asezarea geografica  
Grecia este situată în Peninsula Balcanică, în sudul Bulgariei, FYRO Macedoniei şi Albaniei şi în vestul 

Turciei. Are un litoral de 13.676 km la Mările Egee, Ioniană şi Mediterană. Privită de mulţi ca şi leagănul 
civilizaţiei vestice, Grecia are o istorie lungă şi bogată în care şi-a răspândit influenţa pe trei continente. 

2. Relieful 
 Grecia ocupa partea sudica a Peninsulei Balcanice si circa 2000 insule din Marea Egee, Marea 

Mediterana si Marea Ionica.  
 Grecia continentala are un tarm sinuos cu golfuri si peninsule; cu exceptia partii de V a Macedoniei, 

nici un punct al tarii nu se afla la mai mult de 60 km de tarm; in apropierea tarmului sunt numeroase insule 
separate de continent prin canale. Relieful este predominant muntos (4/5 din teritoriu). Astfel, in partea 
continentala se afla muntii Rodopi (in N, la granita cu Bulgaria), masivul Olimp (2917 m), muntii Pindului 
(2637 m) si muntii Peloponesului (2407 m).  

 Insulele au si ele un relief accidentat (800-1000 m alt.), in insula Creta trecand de 2400 m.  
 Campiile ocupa suprafete mai mari doar in N tarii (Campia Thessaliei, Campia Macedoniei).  
 Seismele sunt frecvente, iar activitatea vulcanica se face simtita in ins. Thira/ Santorin. 
3. Clima 

 Este mediteraneana, cu veri toride (iulie – 27 C la Atena). Iernile sunt blande si umede, ploioase 
in S si aspre, cu zapezi, in muntii dinN. Precipitatiile, in general reduse (Atena, circa 400 mm/an), sunt 
mai bogate in NV. 

4. Raurile 
 Raurile au debite variabile, foarte scazute in timpul verii, mai importante fiind Vardarul/Axios, 

Aliakmon, Struma/Strymon, Nestos/Mesta, Maritsa/ Evros. 
5. Vegetatia, fauna si solurile 
 Alaturi de formatiuni tipic mediteraneene, se intalnesc paduri (20% din teritoriul tarii) de stejar, fag, 

conifere si pajisti de munte.  
 Fauna este asemanatoare celei din Europa Centrala (lupi, ursi, jderi); in rest, sunt dominante elemente 

mediteraneene (sacali, porci spinosi, capre salbatice). Numeroase pasari din N si centrul Europei poposesc in 
anotimpul rece pe teritoriul Greciei. 

 Solurile sunt rosietice de tip terra rossa 
Populaţia şi aşezările 

- principalele areale de concentrare umană fiindzona Atica , C. Macedoniei, Insulele Ionice 
- Oraşe ATENA, Salonic, Patras, Ieraklion etc. 

a. Economia:- se bazează pe resursele proprii, având dezvoltat mai ales turismul, agricultura şi sectorul 
transportilor 

 
 


