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Geografie  
Clasa a XIII-a  Semestrul al II - LEA 

 
PARTICULARIT ĂłILE CLIMATICE  

 ALE ROMÂNIEI  
  

România dispune de un climat temperat continental moderat de tranziŃie. 
Factorii climatogeni - cei care determină clima: 

1. PoziŃia României pe Glob pe paralela de 45°⇒ integrarea în cadrul climatului temperat 
2. PoziŃia în cadrul Europei, în partea central-sud estică⇒nuanŃarea climatului temperat în climat temperat 

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

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

4. Circula Ńia generală a maselor de aer-teritoriul României este afectat de : 
- circulaŃia maselor de aer vestice cu o frecvenŃă de 45%, ce determină temperaturi moderate şi precipitaŃii 

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

temperatură şi precipitaŃii mai bogate 
- circulaŃia maselor de aer estice şi nord-estice, cu o frecvenŃă de 10%, ce determină temperaturi foarte 

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

dinspre SE 
CirculaŃia maselor de aer este determinată de existenŃa 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 6°C/1000 m, creşterea cantităŃii de precipitaŃii 

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 
versanŃii V sunt mai umezi şi mai răcoroşi ,iar cei E mai calzi şi mai uscaŃi; tot orientarea culmilor, 
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 vegetaŃie 

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

7. Factorii antropici - prezintă influenŃe locale prin defrişări, activităŃi industriale, cultivarea terenurilor, etc. 
8. VegetaŃia- prezintă influenŃe locale, moderând temperatura, reducând viteza vântului, creşterea umidităŃii aerului 

 
PARTICULARIT ĂłILE ELEMENTELOR CLIMATICE 

1. TEMPERATURA AERULUI  
a. Temperatura medie anuală 

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

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

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

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

c. Temperatura medie a lunii Ianuarie 
- este de ≈ - 2°°°°C 
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-scade cu altitudinea (0°C în zona litoralului şi -10°C zonele înalte montane) 
şi de la V la E ( Câmpia de Vest -1°C, Câmpia Bărăganului -4°C, 
Pod. Moldovei -5°C)   

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

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

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

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

2. PRECIPITA łIILE : 
- 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 irigaŃii 
- cea mai mare cantitate de precipitaŃii se înregistrează în luna iunie, iar cea mai mică în luna Februarie 
- izohietele (liniile care unesc puncte cu aceeaşi cantitate de precipitaŃii) urmăresc fidel curbele de nivel 
- versanŃii vestici primesc cantităŃi de precipitaŃii mai mari decât cei estici 
- vara se pot înregistra ploi cu caracter torenŃiale ce pot determina inundaŃii 

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

mai bogate 
 - crivăŃul- 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 

 - 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 Ńării 
 - coşava- un vânt rece ce bate în Banat dinspre munŃii 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 versanŃii opuşi circulaŃiei generale vestice(SE MunŃilor 
Apuseni, SE CarpaŃilor şi SubcarpaŃilor Curburii, N MunŃilor Făgăraş- Vântul Mare)fiind cald şi uscat 

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

REGIONAREA CLIMATIC Ă ŞI ETAJELE CLIMATICE 
 
A. REGIONAREA CLIMATICĂ 
 Sunt determinate de influenŃele climatice exterioare 

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

2. Climat cu influenŃe submediteraneene- resimŃit în SV- ierni blânde şi veri mai puŃin secetoase 
3. Climat cu influenŃe de tranziŃie de influenŃele oceanice şi submediteraneene la cele continentale de 

ariditate -resimŃite în partea centrală a Munteniei, cu precipitaŃii ce scad de la V la E 
4. Climat cu influenŃe continentale de ariditate- resimŃit în SE şi E , cu amplitudini termice anuale mari şi 

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

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

precipitaŃii reduse. 



 
 

Prof. Răducan Sorin 
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B: Etajele de CLIMA ale ROMÂNIEI 

 
 

ETAJUL DE SI SUBETAJE DE 
CLIM Ă 

UNITATEA DE 
RELIEF 

TEMPERATUR
A MEDIE 
ANUAL Ă 

PRECIPITA łII 
MEDII 
ANUALE 

VÂNTURI 
INFLUEN łE 
CLIMATICE OBSERVAłII 

MONTAN 
800-2544 m 
Caracteristici: 
-T=-2°C- 6°C 
- PP= peste 

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

Climat Alpin 
Peste 1800  m 

CarpaŃii 
Meridionali 
CarpaŃii Orientali 

-2 şi 0 grade C 
Peste 1200 mm/ 
an 

-vânturile de vest 
-brizele de munte 

-de tranziŃie 
-scandinavo-baltice 

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

Climat Montan 
1000-1800m 

CarpaŃii Orientali 
CarpaŃii 
Meridionali 
CarpaŃii 
Occidentali 

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

- -vânturile de 
vest 
-brizele de munte 
- Vântul Mare (M-
Ńii Făgăraş) 

-scandinavo-baltice 
-de tranziŃie 
-oceanice 

-frecvente inversiuni termice 
în depresiuni 

Climat de Munti 
josi 
800-1000m 

CarpaŃii Orientali 
CarpaŃii 
Meridionali 
CarpaŃii 
Occidentali 
Subcarpati 

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

- -vânturile de 
vest 
-Austrul şi 
Coşava–M-Ńii 
Banat 

-scandinavo-baltice 
-de tranziŃie 
-oceanice 
- de ariditate 

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

DEAL ŞI PODIŞ 
300-800 m 
Caracteristici: 
-T=-6°C- 10°C 
- PP= 600- 

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

Climat de dealuri 
înalte 
500-800 m 

SubcarpaŃii 
Podişul Moldovei 

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

- -vânturile de 
vest 
-CrivăŃul-Subcarp 
Curburii şi 
Moldovei 

-scandinavo-baltice 
-de tranziŃie 
-de ariditate 

- foehn în SubcarpaŃii de 
Curbură 

Climat de dealuri 
joase şi podiş 
300-500 m 

Dealurile de Vest 
Depres.Transilvan
iei 
Pod. Moldovei 
Pod.Getic 
Pod.MehedinŃi 
 

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

Vânturile de vest, 
Austrul, Coşava , 
Suhovei, CrivăŃ 

-oceanice 
 
-de ariditate 
 
-de tranziŃie 
-submediteraneene 

-vânturile de Vest 
 
-în C.Moldovei şi 
Pod.Bârladului 

CÂMPIE 
Sub 300 m 
Caracteristici: 
-T=-peste 10°C 
- PP=sub 600 
-V= - -vânturile 
de vest 
 

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, CrivăŃ 

-oceanice 
-submediteraneene 
-de ariditate 

-precipitaŃii mai mari în 
Câmpia de V  
-se resimte influenŃa 
crivăŃului în sectorul E al 
Câmpiei Române 

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, CrivăŃ 

-pontice 
-submediteraneene 
-de ariditate 

-se înregistrează cele mai 
ridicate temperaturi în timpul 
iernii 
-cad cele mai reduse valori 
ale precipitaŃiilor 
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PARTICULARIT ĂłILE CLIMATICE  
 ALE EUROPEI  

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

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

2. SuprafaŃa mărilor şi oceanelor⇒⇒⇒⇒ reduc amplitudinile termice derminând o umiditate mai mare 
      ⇒ Curentul Golfului –influenŃează NV Europei 
3. Relieful   - prin altitudine determină scăderea temperaturii cu 6°C/1000 m, creşterea cantităŃii de precipitaŃii şi 

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

4. Circula Ńia 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 circulaŃia vest-est (vânturile dde vest) urmată de cea nordică 
(vânturile polare) 

5. Factorii antropici - prezintă influenŃe locale prin defrişări, activităŃi industriale, cultivarea terenurilor, etc. 
PARTICULARIT ĂłILE ELEMENTELOR CLIMATICE 

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

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

2. PRECIPITA łIILE : 
- sunt inflenŃate 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 circulaŃia generală a maselor de aer 

 - vânturile de vest sunt predominate-bat dinspre V şi determină vreme instabilă 
 - crivăŃul- 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 FranŃei  
 -brizele marine- în zonele de litoral moderează temperatura şi creşte umiditatea 
 -vânturi de tip foehn- se înregistrează pe versanŃii opuşi circulaŃiei generale vestice fiind cald şi uscat 

REGIONAREA CLIMATIC Ă  A EUROPEI 
 

Tipul de climă 
Clima 

mediteraneană 

Clima 
temperat 
oceanică 

Clima 
temperat 

continrntală 

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 

C
aracterizat de etajarea elem

e
ntelor clim

atice
 

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

PrecipitaŃii 

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 

crivăŃul 

Vânturi 
polare 

Amplitudini 
termice 

Reduse Reduse 
Mari, cresc 

spre est 

Verile sunt 
scurte iar 

iernile lungi 
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PARTICULARIT ĂłILE 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 CarpaŃi şi minimă în zona de câmpie 
- majoritatea râurilor sunt carpatice -65%- izvorăsc din CarpaŃi şi dealurile înalte 
- majoritatea sunt dunărene deoarece 98% sunt colectate de Dunărea, iar restul sunt pontice  
- reŃeaua 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 precipitaŃiilor), relief 

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

pentru obŃinerea hidroenergiei, pentru irigaŃie, navigaŃie, etc. 
Regimul de scurgere: 

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

- este variabil datorită succesiunii anotimpurilor, ploilor torenŃiale 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 

precipitaŃiilor torenŃiale 
� 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 torenŃiale sau de cele îndelungate, provocând 

inundaŃii 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 îngheŃ: gheaŃă la mal, 

sloiuri (care duc la formarea zăpoarelor în zonele înguste⇒inundaŃii) poduri de gheaŃă  
- În Ńara 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 MunŃii Pădure Neagră (Masivul Kandel) din Germania 
- străbate 10 Ńări şi 4 capitale 
- colectează aproape toată reŃeaua de râuri din Ńară ( 98%- mai puŃin cele dobrogene) 
- potenŃialul hidroenergetic deŃinut de Dunăre este de 25% din cel deŃinut de toate râurile 
- are un debit la intrarea în Ńară, la Baziaş, de 5 560 m3 /s ( mai ales datorită aportului de ape adus de 

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

În funcŃie de pantă, modul de depunere al aluviunilor, lăŃime şi de pescaj, Dunărea a fost împărŃită în 4 sectoare: 
1. Defileul Dunării -între Baziaş şi PorŃile-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 dificultăŃi pentru navigaŃie (cataracte, 
stânci în albie, repezişuri, vârtejuri), eliminate în prezent prin construirea în 
cooperare cu Iugoslavia a sistemului hidroenergetic şi de navigaŃie PorŃile-de-
Fier ce include şi 2 ecluze 

2. PorŃile-de Fier-Călăraşi(Lunca Dunării) 
- prezintă o luncă ce se lărgeşte în permanenŃă de la 800 m în aval de DTS până la 13 

km în amonte de Călăraşi 
- valea prezintă versanŃi asimetrici, înalŃi 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 PorŃile de Fier II 
- aici se află Podul Prieteniei Giugiu-Ruse, iar pe viitor se preconizează construirea 

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

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

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

4. Dunărea Maritim ă (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 permanenŃă 
- „bara” de la Sulina îngreunează navigaŃia fapt pentru care au fost construite diguri 

care înaintează în mare pe o distanŃă de 12 km 
 

 
LACURILE  
 Caracteristici:  

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

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

- mineralizarea apelor lacurilor este diversă în funcŃie litologie (tipul de rocă) 
În funcŃie 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 gheŃarilor 
- M. Rodnei (23)- Lala, Buhăiescu 
-Grupa Făgăraş (25)-Bâlea, Podragul Mare, Capra, CălŃun 
-Grupa Parâng –Gâlcescu, Iezeru Şureanu, Lacul fără Fund 
-Grupa Retezat(58)- Bucura ( cel mai extins ca suprafaŃă-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 
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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 

-SubcarpaŃii Curburii: L. Slănic, L. Teleaga 
-SubcarpaŃii  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 MehedinŃi 
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 evaporaŃiei 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 inundaŃii, 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 afluenŃi în râul colector 
- pe Dunăre: L.  Mostiştea, L. Oltina, L. Vederoasa, L. Bugeac 
- pe IalomiŃa: 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 curenŃii 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, 
MatiŃa, 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 potenŃialului hidroenergetic al râurilor, pentru 
alimentarea cu apă a localităŃilor, pentru irigaŃii, etc. 

- pe Dunăre: PorŃile de Fier I şi II 
- pe Prut:  L. Stânca- Costeşti 
- pe Siret: 3 lacuri în aval de Bacău 
- pe BistriŃa: L. Izvorul Muntelui, şi alte 12 în aval, mai mici 
- pe Buzău:  L. Siriu 
- pe Doftana: L. Paltinu 
-pe IalomiŃa: L. Scropoasa, L. Bolboci 
-pe DâmboviŃa:  L. Pecineagu 
-pe Argeş: L. Vidraru, şi alte 15 în aval 
-pe Olt: L. Viştea, şi alte 30 în aval 
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-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 scoarŃei 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 precipitaŃii ⇒ 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 alimentaŃie 
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 NEAGR Ă: 
 Caracteristici:  

- este un rest al vechiului Lac Pontic, desprins prin prăbuşire din Marea Sarmatică 
- ocupă o suprafaŃă 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 
- deŃine puŃine peninsule (Crimeea) şi insule –3 -(I. Şerpilor) 
- în prezent se află într-un uşor proces de transgresiune marină ≈ 1mm/an 
- prezintă variaŃii de nivel determinat de bilanŃul hidrologic (20-26 cm) 
- temperatura ape variază la suprafaŃă (11°C în NV şi 16°C în SE), în adâncime (7°-8°C până la 60 m, 5°-

7°C între 60-80m , apoi începe să crească ajungând constantă la peste 450 m -9°C), dar şi în funcŃie de 
anotimp (25°C vara şi sub 0°C iarna⇒gheaŃă la Ńărm) 

- salinitatea variază cu adâncimea ⇒două strate cu salinitatea diferită la suprafaŃă (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 
curenŃilor verticali, care determină şi fenomenul unic în lume numit ”euxinism” (lipsa totală a vieŃii la 
adâncimi mai mari de 180-200 m datorită lipsei oxigenului şi existenŃei hidrogenului sulfurat-H2S) 

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

� curenŃi de suprafaŃă, neregulaŃi ,determinaŃi de vânturi, formează două circuite inverse 
acului de ceasornic, care în zona Ńării noastre sunt orientaŃi NE-SV, modelând litoralul 

� curenŃi de compensaŃie (de schimb) între M. Mediterană şi M. Neagră, unul de suprafaŃă 
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 aparŃin României se întind pe o lăŃime 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 
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- Ńările riverane au constituit o organizaŃie CEMN- Cooperarea Economică a Mării Negre 
 
IMPORTAN łA GEOGRAFICĂ ŞI ECONOMIC Ă A APELOR 

- modelează relieful 
- apele de suprafaŃă reprezintă un mediu de viaŃă important pentru variate specii vegetale şi animale 
- au o importanŃă economică deosebită: sursă de apă pentru populaŃie, agricultură, industrie, transporturi, 

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

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

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

PARTICULARIT ĂłILE HIDROLOGICE  
 ALE EUROPEI  

- Sunt influenŃate de relief şi climă 
A. RÂURILE : 
Prezintă diferenŃier marii în fuincŃie de lungime, debit, suprefaŃa bazinului hidrografic, locul de vărsare, regim de scurgere. 

a. În funcŃie de lungime⇒ Volga, Dunărea, Ural, Nipru, Don, Peciora, Nistru, Rhin, Elba etc 
b. În funcŃie 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  

IdentificaŃi de pe harta fluviile notate cu cifre de la 1 la 17 şi 20 precum şi lacurile marcate cu 18 şi 19 şi scrieŃi-le pe 
caietele voastre. 
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c. În funcŃie de regimul de scurgere-determinat de relief şi climă, reprezintă variaŃiile 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 diferenŃiază 

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 gheŃarilor 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 curenŃii litorali: Nistrului 
6. Lagune maritime: -s-au format prin închiderea unor foste golfuri cu cordoane litorale:VeneŃiei 

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

łimleansk 
apeutic la Băile Felix, Buziaş, Tinca, Moneasa 

 
 

PARTICULARIT ĂłILE  BIOPEDOGEOGRAFICE  
 ALE ROMÂNIEI ŞI EUROPEI  

  
 Elementele biopedogeografice sunt: vegetaŃia, fauna şi solurile 
Caracteristici generale  

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

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

silvostepei şi al pădurii de stejar 
- relieful determină apariŃia unei zonalităŃi altitudinale (etajare) cu apariŃii de păduri de gorun, fag 
şi conifere şi a pajiştilor alpine 

- se diferenŃiază unităŃi zonale, etaje şi unităŃi intrazonale 
A. UNITĂłILE ZONALE:  
 a. ZONA STEPEI ŞI SILVOSTEPEI  - 0-300 m 
  1. Stepa – 0-100m 

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

- vegetaŃia (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) 
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2. Subetajul de amestec gorun şi fag -500-700 m 
3. Subetajul fagului – 700 –1200 m 

II. Etajul p ădurilor de amestec fag şi conifere – 1200 -1400 m 
II. Etajul p ădurii de conifere – 1400 -1800 m 

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

B. UNITĂłILE AZONALE ( INTRAZONALE)  
 Apar pe suprafeŃe restrânse fiind impuse de tipul de rocă, intervenŃia antropică şi microclimat. 

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

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

C. VEGETAłIA ŞI FAUNA ACVATIC Ă 
1. VegetaŃia şi fauna apelor curgătoare şi lacurilor 
2. VegetaŃia şi fauna din Marea Neagră 

IntervenŃia antropică – a determinat modificări importante asupra elementelor biopedogeografice 
1. VegetaŃia: 

- înlocuirea completă a pădurilor cu pajişti secundare sau terenuri agricole 
- reducerea suprafeŃelor forestiere-doar 27% în prezent din suprafaŃa Ńării 
- extinderea speciilor cu capacitate de regenerare mai mare dar slab productive ( fag, stejar, 
Ńăpoşica 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 dispariŃie: vulturul alb, bufniŃa, dropia, acvila de munte 
- diminuarea habitatului unor specii : broasca Ńestoasă 
- introducerea unor specii noi ( unele dăunătoare- gândacul de Colorado, filoxera): marmota, 

capra neagră, muflonul 
3. Solurile: 

- scăderea fertilităŃii datorită utilizării unor tehnologii inadecvate 
- eroziunea de suprafaŃă pe versanŃi  determinată de defrişări 
- clasele de soluri au o distribuŃie 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 VegetaŃia Fauna Solurile Localizare ObservaŃii  
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 mŃii. 
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 munŃii Ural 

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

CLIMAT 
TEMPERAT 
OCEANIC  
(şi zonele cu 

umiditate mai 
ridicat ă) 

 
PǍDURI DE 
FOIOASE 

NEMORALE (cu 
frunze căzătoare) 

fag, stejar, 
 tei,  

frasin,  
ulm,  

arŃar, carpen 

pisica sălbatică, 
cerbul comun, 

căprioara 
comună, 
 bizonul 

 
 

Cambisoluri 
argiluvisoluri 

 
desfăşurare maximă 
în Vestul şi Centrul 

Europei 

 
vegetaŃia naturală a 

fost înlocuită de culturi 
agricole 

 
 
 

CLIMAT 
TEMERAT 

CONTINENTAL 

 
SILVOSTEPA 

stejar, tei,  
frasin arŃar, 

carpen 

lupul, vulpea, 
mistreŃul 

 
molisoluri 

cernoziomuri 

 specifică în C.Rusă 
pe o fâşie în 
diagonală pe 

direcŃia SV-NE 

apare în zonele  
cu 

 umiditate 
 mai ridicată 

 
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; 
datorit ă solu-rilor 
fertile, vegetaŃia na-
tural ă a fost înlocuită 
de culturi agricole 

 
CLIMAT 
MEDITE- 
RANEAN 

 
ZONA MEDITE- 

RANEANǍ 

stejar, pin, pal-
mier pitic, laur, 

mirt, m ăslin, 
smochin 

şacalul, broasca 
testoasă, 

scorpionu,, 
magotul1 

 
 

terra rosa 

litoralul M. 
Mediterane 

(peninsulele din 
sudul Europei) 

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

 
 

CLIMAT 
MONTAN 

 
 

ZONA MONTAN Ǎ 

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 
CarpaŃi 
Caucaz 

 
prezintă etajarea pe 
verticală a climei, 

vegetaŃiei şi solurilor 

                                                           
1 Specie de maimuŃă din Europa 
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HARTA POLITIC Ă A EUROPEI 
 

 

Harta politică a s-a modificat în permanenŃă 
de-a lungul istoriei zbuciumate a acestui continent. 
Numărul statelor a crescut de la 19 înainte de 1918, 
la 27 după Marea ConflagraŃie, 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 privinŃa suprafeŃelor statelor şi a 
numărului de locuitori: 

- cel mai mare stat ca suprafaŃă  şi populaŃie 
este  Rusia (≈ 4 000 000 km2, ≈140 000 000 
loc) 

- cel mai mic stat ca suprafaŃă este Vatican 
(0,44 km2) 

Statele Europei se clasifică şi după alte criterii precum: 
a. PoziŃia 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- ElveŃia, Austria, Bosnia- HerŃegovina,  
• prezidenŃiale-8- Islanda, FranŃa, CroaŃia, Ucraina, Belarus, Rusia, Finlanda, San 

Marino (cea mei veche) 
• parlamentare (23)-celelalte 

c. Nivelul de dezvoltare economică 
� state dezvoltate cu economie de piaŃă- 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 aparŃinând Europei sunt CarpaŃii, Dunărea şi Marea 

Neagră 
 
 

POPULAłIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE 
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EvoluŃia numerică a populaŃiei Europei  
 A cunoscut o creştere lentă până spre sfârşitul secolului 
al XVIII-lea , principalele cauze fiind: epidemiile, războaiele, 
lipsa hranei.  

Odată cu revoluŃia industrială se înregistrează 
fenomenul de „explozie demografică” pe seama  creşterii 
nivelului de trai şi al progreselor din medicină. Creşterea 
populaŃiei Europei este pronunŃată în sec XIX, scăzând mai 
apoi în sec.XX, apropiindu-se în prezent de zero.  

Astfel în 2004 populaŃia Europei ajunge la 725 mil. de 
loc 

Mărimea demografică a statelor europene variază 
foarte mult de la 146 mil loc în Rusia la 880 loc  Vatican. Cele 
mai populate state din UE sunt în ordine: Germania, Italia, 
Marea Britanie, FranŃa. 

EvoluŃia numerică a populaŃiei României  
 A cunoscut o evoluŃie diferită datorită condiŃiilor socio-
economice, istorice şi demografice Astfel ritmul de creştere al 
populaŃiei a fost lent până în sec. XX, pentru ca mai apoi acest 
ritm să fie mai intens până în 1990 când se înregistrează cel 
mai mare număr de locuitori 23, 3 mil de loc. Din 1990 
populaŃia României este într-o permanentă descreştere 
ajungând în 2005 la 21,62 mil. loc  

 
Densitatea generală a populaŃiei în Europa 

Este de 65,6 loc/km2 pe ansamblul continentului. 
PopulaŃia este inegal răspândită pe continent, evidenŃiindu-se 
areale distincte precum: 

- > 300 loc loc/km2- Olanda, Belgia, baz. 
Ruhr, SE şi Centrul Angliei, N Italiei, valea 
Rinului 

- 100-300 loc/km2 preajma marilor oraşe 
- 50- 100 loc/km2 Europa Centrală 
- < 50 loc/km2 Europa de E, Europa de S, 

Europa de N (<1 loc/km2 în extremitatea 
nordică) 

Densitatea populaŃiei preziontă valori ce variază foarte 
mult şi pe state⇒ >16 000 loc/km2-Monaco  la 2,7 loc/km2 
Islanda 

Densitatea generală a populaŃiei în România 
Este de 90,9 loc/km2 pe ansamblul Ńării 
Există însă diferenŃieri marcante în funcŃie de factorii 

naturali şi economici. Astfel se disting următoarele tipuri 
de regiuni: 

a. cu densităŃi foarte mari –250-1 000 loc/km2- teritoriile 
administrative ale oraşelor mari şi mijlocii: Bucureşti, 
Iaşi, Timişoara, ConstanŃa, Cluj-Napoca etc 

b. cu densităŃi mari- 100-250 loc/km2-partea centrală a 
Câmpiei Române, Pod. Sucevei, Culoarul Siretului, 
SubcarpaŃi, valea Mureşului în Depresiunea colinară a 
Transilvaniei, depresiunile intramontane, zonele 
periurbane 

c. cu densităŃi mijlocii- 50-100 loc/km2 –Pod. Moldovei, 
Pod. Dobrogei, V şi E C. Române, Câmpia şi Dealurile 
de Vest, Dep. Colinară a Transilvaniei 

d. cu densităŃi mici- 25-50 loc/km2- în zonele de la poalele 
munŃilor  

e. cu densităŃi foarte mici - <25 loc/km2- Delta şi Lunca 
Dunării, zonele montane la peste 1 000 m altitudine 

 
 

Mi şcarea naturală a populaŃiei Europei 
Este determinată de indicatorii demografici ca : 

natalitatea, mortalitatea, soldul natural(sporul sau 
bilanŃul natural). Datorită scăderii ratei natalităŃii 
(11-12‰) şi creşterii ratei mortalităŃii (>11‰) în 
Europa este caracteristic procesul de dramatism 
demografic 

a. Natalitatea - reprezintă numărul de 
nou născuŃi raportaŃi la 1 000 de locuitori 

  - valori reduse Ucraina (8‰), Cehia şi Polonia 
(9‰), Germania, Ungaria, România, Rusia (<10‰) 

 - factorii care au determinat scăderea N‰ sunt de 
ordin socio-economic şi psihologic  

b. Sporul natural – reprezintă diferenŃa dintre 
natalitate şi mortalitate⇒N‰ – M‰ = SN‰ 

- este negativ pentru statele din Europa de Est şi Centrală  
precum: Letonia (-7,1‰), Ucraina (-6,2‰), Rusia 
(-4,8‰), Belarus (-4,7‰), Ungaria (-4‰), România 
(-2‰) 

- valori pozitive se înregistrează în: Islanda, Albania, 
Irlanda 

c. SperanŃa de viaŃă-reprezintă numărul de ani pe care 
o persoană îi poate trăii, exprimat la naştere 

-  este influenŃată de mortalitate şi morbiditate ( numărul 
de îmbolnăviri raportat la 100 000 de persoane) 

- este de 79 ani pentru bărbaŃi în Islanda şi de 84 ani 
pentru femei în ElveŃia 

- în unele state din Europa de Est pe fondul scăderii nivelului 
de trai, al creşterii consumului de alcool, ratei 
criminalităŃii şi accidentelor, acest indicator a scăzut  
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Mi şcarea naturală a populaŃiei României 
Este determinată de indicatorii demografici ca : natalitatea, 
mortalitatea, soldul natural(sporul sau bilanŃul natural). 
a. Natalitatea  - reprezintă numărul de 
nou născuŃi raportaŃi la 1 000 de locuitori 
  - a scăzut în ultimul după anul 1991,  ajungând în 
anul 2 004 la 10,7‰ 
 - factorii care au determinat scăderea N‰ sunt de ordin 
socio-economic şi psihologic  
d. Mortalitatea- reprezintă numărul de decedaŃi 
raportat la 1000 de locuitori 
    - a crescut începând cu 1991, ajungând în 
2004 la 12,7‰ 
- factorii care au determinat creşterea M‰ sunt scăderea 
nivelului de trai, deteriorarea asistenŃei medicale, bolile 

e. Mortalitatea infantilă- reprezintă numărul de nou născuŃi 
decedaŃi în primul an de viaŃă 
- este în scădere, dar totuşi ridicată - 18,6‰ - România deŃinând 
primul loc în Europa 
f. SperanŃa de viaŃă-reprezintă numărul de ani pe care o 
persoană îi poate trăii, exprimat la naştere 
-  este influenŃată de mortalitate şi morbiditate ( numărul de 
îmbolnăviri raportat la 100 000 de persoane) 
- este de 66 ani pentru bărbaŃi şi de 73 ani pentru femei 
g. Sporul natural – reprezintă diferenŃa dintre natalitate şi 
mortalitate⇒N‰ – M‰ = SN‰ 
- din 1990 este negativ, înregistrând în 2000 o valoare de –2 ‰ 
-cele mai mari valori judeŃele: Iaşi (4,1‰), Vaslui Suceava, 
BistriŃa Năsăud 
-cele mai mici valori în judeŃele: Teleorman (- 6,6‰), Giurgiu, 
Arad (- 4 ‰)

 

Mobilitatea teritorial ă a populaŃiei Europei 
Este determinată de diferenŃa dintre numărul 

imigranŃilor şi emigranŃilor. 
Cauze: 
- de ordin economic 
- de ordin sanitar şi educaŃional 
Fluxuri importante de migranŃi se înregistrează 

dinspre; republicile foste iugoslave, Albania, 
România, Polonia, Slovacia, Rep. Moldova; către: 
FranŃa, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie 

Mobilitatea teritorial ă a populaŃiei României 
Este determinată de diferenŃa dintre numărul 

imigranŃilor şi emigranŃilor. 
BilanŃul migratoriu este negativ (aproximativ 13 000 de 

persoane pleacă anual dinŃară mai ales tineri 
specialişti). 

Caracteristicile migraŃiilor actuale: 
- se remarcă o scădere a numărului de emigranŃi în 

ultimii 5 ani 
- bilanŃuri pozitive se remarcă doar în marile oraşe 

(poli de atracŃie):Bucureşti, Timişoara,  ConstanŃa 
- principalii poli de emisie sunt regiunea minieră 

Petroşani, regiunea siderurgică Hunedoara, 
regiunea industrială Braşov, Moldova în ansamblu 

- migraŃia rural-urban continuă însă la valori mai 
scăzute (excepŃie zonele cu populaŃie îmbătrânită) 

- migraŃia urban-rural are valori reduse (determinat de 
disponibilizările din industrie) 

- navetismul s-a redus 
- reorientarea spre sate datorită disponibilizărilor 

 
 
Structura geodemografică a populaŃiei Eurpei 

a. Structura rasială: 
- predomină rasa europoidă şi câteva subgrupe , respectiv enclave rasiale: 

• Subgrupe: scandinavă, mediteraneană, alpină 
• Enclave: laponi, evrei, Ńigani 

b. Structura etnolingvistică – statele au grade diferite de omogenitate, definită de două familii etnolingvistice: 
• Familia indo-europeană ce include următoarele grupe: 

o Grupa romanică⇒limbile: italică, română, franceză, spaniolă, portugheză 
o Grupa germanică⇒limbile:germană, austiacă, daneză, suedeza, norvegiana, 

islandeza, emgleza, flamanda, elveŃiana 
o Grupa slavă⇒limbile: rusa, poloneza, ucrainiana, slovaca, ceha, sârba, slovena, 

bulgara, macedoneana, croata, bosniaca 
o Grupa celtică⇒ limbile: irlandeza, scoŃiana, bretona, welsha 

• Familia indo-europeană ce include următoarele grupe: 
o Grupa finică⇒finlandezi, estonieni, laponi, kareli, komi 
o Grupa ugrică⇒ unguri, secui 
o Grupa altaică⇒tătari, găgăuzi 

c. Structura confesională- cea mai mare parte din populaŃie sunt creştini, repartizaŃi pe confesiuni precum: catolici, 
ortodocşi, protestanŃi, neoprotestanŃi, Alături de aceste religii apare iudaismul şi islamismul 

d. Structura populaŃiei pe grupe de vârstă – indică fenomenul de îmbătrânire dmografică  
e.  Structura populaŃiei pe sexe– ponderea populaŃiei feminine este mai mare în Ńările dezvoltate şi mai mic în Ńările în curs 

de dezvoltare 
f. Structura socială a populaŃiei –este evidenŃiată de inegaliatatea societăŃilor actuale determinate de sistemul politic şi 

juridic, nivelul de educaŃie, statutul social, nivelul veniturilor 
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Structura geodemografică a populaŃiei României 

a. Structura pe sexe – ponderea este de 51,2% femei-48,8% bărbaŃi 
- datorită speranŃei de viaŃă mai mari la femei 
- în categoria populaŃiei tinere predomină populaŃia masculină 

b. Structura pe grupe de vârstă- prezintă următoarele valori: 
- populaŃia tânără ( 0-20 ani) –26,1% 
-populaŃia adultă (activă, 20-60 ani)-55,2% 
- populaŃia vârstnică (peste 60 de ani) – 18,7% 

       - se observă fenomenul de „îmbătrânire demografică” 
- populaŃia tânără are ponderi mai mari zonele montane, Centrul Moldovei, Nordul 

şi SE C. Române,  
- Îmbătrânirea demografică este mai accentuată la sexul feminin, zonelor rurale, E 

Moldovei, M-Ńii Apuseni, Lunca Dunării 
- acest proces v a afecta segmentul populaŃiei active pe viitor 

c. tructura etnică – este rezultatul interferenŃelor externe de-a lungul perioadelor istorice 
- românii- 89,5% ⇒ România este un stat naŃional unitar 
   - majoritari în 38 de judeŃe , în 21 de judeŃe peste 95% 
-alte etnii –10,5% 

- maghiari-6,6% majoritari în judeŃele Harghita şi Covasna, cu ponderi de 20-40% în jud. 
Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Mureş 

- rromii- 2,5% - răspândiŃi pe tot cuprinsul Ńării, dar cu ponderi mai mari în judeŃele Mureş, 
Sibiu, Bihor, Giurgiu, IalomiŃa etc 

- germanii-0,3%- răspândiŃi în două areale compacte, şvabii  în Banat, saşii în sudul 
Transilvaniei ( Dep. Sibiu ,  Făgăraş, Braşov) 

-alte etnii: armeni, greci, evrei, polonezi, tătari, turci, ucraineni, ruteni, lipoveni etc 
d. Structura confesională- 99,8% din populaŃie sunt creştini, repartizaŃi pe confesiuni astfel: 

- ortodocşi- 86,7% 
-catolici-5,6% din care romano-catolici 4,7% (mai ales în Transilvania şi jud. 

NeamŃ, Bacău) şi greco-catolici 0,9% (în jud. Maramureş , Cluj, 
Alba etc) 

-reformaŃi 3,2% 
- protestanŃi- 1,5% 
-musulmani, cultul mozaic  etc. 

e. Structura populaŃiei ocupate – în acest sector au avut loc modificări însemnate odată cu trecerea la economia de 
piaŃă: 

- creşterea relativă a ponderii populaŃiei ocupate în servicii 
- creşterea ponderii populaŃiei ocupate în sectorul privat 
- a crescut ponderea populaŃiei ocupate în agricultură 
- a scăzut ponderea populaŃiei ocupate în industrie 

       -pe sectoare de activitate repartiŃia este următoarea : 
        -  agricultur ă- 41,8% 
        - industrie şi construcŃii -27,6% 
        - servicii- 10,6%    

f. Structura populaŃiei pe medii – datorită factorilor economici Ńara noastră prezintă  un grad scăzut de urbanizare 
52,7%- populaŃie urbană,  şi 47,3%- populaŃie rurală 

- un grad mai ridicat de urbanizare îl prezintă judeŃele (> 65%) Braşov, 
Hunedoara, ConstanŃa, etc 
- un gard scăzut de urbanizare prezintă judeŃele (30-40%): Teleorman, Giurgiu, 
Călăraşi 

g. Românii de peste hotare ≈ 12 000 000 -  4 000 000 în R. Moldova şi Bucovina de Nord 
-în Ńările Europei Occidentale, Ńările vecine, Peninsula Balcanică (aromâni, istroromâni) 

 
 

SISTEMUL DE ORA ŞE DIN EUROPA 

 Europa este continentul cu cel mai  mare indice de urbanizare ≈77% 
a. Localizarea⇒ din determinarea în timp şi spaŃiu a oraşelor condiŃionată de relief, resurse de apă, căile de 

comunicaŃie.  
Astfel se distinge o localizare grupată, respectiv dispersată 
- grupări urbane⇒ megalopolisuri, conurbaŃii, aglomerări urbane: Baz, Ruhr, Middlandds, 

Randstad-Holland, Valea Rinului, Baz. Parisului, NE FranŃei, Valea Volgăi, litoralul mediteranean al 
Spaniei, etc 
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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:⇒revoluŃia industrială: Manchestern, Liverpool, Rotterdam, Odessa, Sankt Petersburg 
- oraşe contemporane⇒ adevărată explozie urbană după 1945, mai ales în Ńările comuniste: Nowa Huta, 

Victoria etc. 
c. FuncŃiile oraşelor: 

- funcŃia comercială: Narvik, Odessa, Cardiff, Arhanghelsk 
- funcŃia industrială: majoritatea 
- funcŃia culturală:Oxford, Cannes, San Remo 
- funcŃia de servicii⇒ staŃiuni balneare, de turism, noduri de căi comunicaŃie 

SISTEMUL DE ORA ŞE DIN ROMÂNIA 
 
Habitatul urban = spaŃiul ocupat de o populaŃie numeroasă, cu rol administrativ-politic , bine dezvoltat economic şi 

socio-cultural, ce influenŃează mai mult sau mai puŃin zonele limitrofe 
Caracteristici: 

- procesul de urbanizare este un proces vechi, caracterizat de particularităŃile cadrului natural şi evoluŃiei istorice 
- după 1990 numărul ora şelor 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 spaŃiu 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 densităŃi reduse ale 
construcŃiilor, predomină locuinŃele individuale cu 1-2 nivele, spaŃiile verzi recreative, oglinzile de apă, 
spaŃiile utilizate agricol au ponderi relativ mari 

Tipologia urbană 
 Reprezintă clasificarea oraşelor după următoarele criterii: 

1. Vechime se disting următoarele categorii: 
a. Oraşe antice 

- înfiinŃate de coloniştii greci în sec VII-VI î.Hr.: Histria (dispărut în prezent), Callatis 
(Mangalia), Tomis (ConstanŃa) 

- în perioada dacică apar „davele” sec.IV î.Hr.-II d.Hr.: Costeşti, Sarmisegetuza Regia, Blidaru, 
Zimnicea, Piatra NeamŃ 

- 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 administraŃiei romane, datorită invaziilor popoarelor migratoare procesul de 
urbanizare decade, majoritatea oraşelor transformându-se în târguri rurale 

b. Oraşe medievale -sec XII-XIX d.Hr. 
- reşedinŃe ale voievozilor: Baia, Suceava, Iaşi ( în Moldova), Curtea de Argeş, Câmpulung, 

Târgovişte (łara Românească) 
- în jurul unor cetăŃi mai ales în centrul şi vestul Ńării: Braşov, Sibiu, Sighişoara, BistriŃa, 

Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare 
- ca oraşe-târguri la intersecŃia unor mari drumuri comerciale, purtând şi astăzi numele de târg: 

Târgu Jiu, Târgu Mureş, Târgu NeamŃ, Târgu Frumos, etc.;          altele: Bucureşti, 
Ploieşti, Craiova, Mediaş, Dej etc 

c. Oraşe capitaliste- au apărut ca urmare a dezvoltării unor activităŃi economice intense precum: 
   - minerit,- ind. prelucrătoare, transporturi,turism 
d. Oraşe socialiste- au apărut ca urmare a dezvoltării activităŃilor economice, fiind cele mai numeroase, 

unele însă neîndeplinind  un minim de condiŃii urbane 
2. După mărimea demografică 
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   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, ConstanŃa, Timişoara, Cluj-Napoca 
GalaŃi, 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 NeamŃ, 
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 structur ă 
a. Oraşe rectangulare: străzile se intersectează în unghiuri drepte, construcŃiile 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 comunicaŃie, 

iar cele secundare sunt paralele cu cele principale 
4. După extinderea în teritoriu 

  Se disting următoarele categorii: 
a. Oraşul ini Ńial – cu limite administrative bine definite şi o populaŃie sub 50 000 locuitori 

- sunt oraşe mici apărute în ultima perioadă, prin declararea unor aşezări rurale 
- Motru, Odobeşti, Mioveni 

b. AglomeraŃia urbană – o zonă urbanizată cu o populaŃie de peste 50 000 de locuitori  
- îşi exercită influenŃa asupra aşezărilor situate pe o rază de 50 km 
-Arad, Oradea, Timişoara, Piteşti 

c. Microregiunea urbană- grupare de mai multe oraşe, apropiate spaŃial, independente administrativ, cu 
strânse legături socio-economice 

-  gruparea Petroşani, gruparea de pe Valea Prahovei, Gruparea Năvodari-
ConstanŃa, Gruparea GalaŃi-Brăila 

d. Metropola- un oraş multimilionar, extins foarte mult în suprafaŃă, influenŃând pe o suprafaŃă întinsă 
oraşele mici de tip „satelit” 

- Bucureşti 
5. După funcŃia îndeplinită 
Reprezintă activitatea social-economică preponderentă desfăşurată de populaŃia activă a unei aşezări urbane.  

a. Oraşe cu funcŃii administrativ politice Cuprind capitala şi reşedinŃele de judeŃ 
b. Oraşe cu funcŃii complexeInclud oraşele mari şi câteva oraşe mijlocii 
c. Oraşe cu funcŃii industriale Sunt oraşele în care 75% din populaŃia activă este ocupată în diverse 

ramuri industriale. 
d. Oraşe cu funcŃii agro-industriale 

Sunt oraşele în care se prelucrează produsele agricole 
e. Oraşe cu funcŃii de servicii 

- Subtipuri: Oraşe sanatoriu oraşe staŃiuni balneare, de odihnă, vilegiatură şi turism, oraşe 
noduri de comunicaŃie 

Transformările contemporane ale habitatului urban 
 În secolul XX reŃeaua 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, menŃinându-se caracteristicile rurale 

b. etapa 1948-1966-procesul de urbanizare se află în progres determinând apariŃia industriei 
c. etapa după 1966- pe fondul industrializării for Ńate apar noi oraşe 

- se reduce numărul oraşelor mici şi mijlocii 
- oraşele deŃin peste 50% din populaŃie 
- reŃeaua urbană devine uniformă în teritoriu 
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  În ultimul deceniu datorită restructurării industriei, forŃa de atracŃie a oraşelor mari creşte, apar noi 
capacităŃi de producŃie, creşte gradul de dotare tehnico-edilitară a oraşelor, etc 
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CLIMA, VEGETA łIA, FAUNA ŞI SOLURILE EUROPEI             
 

NR
CR
T. 

POZIłIA 
ÎN 

LATITU
DINE 

CLIMA VEGETAłIA, FAUNA, SOLURILE 

POZIłIA 
ÎN 

LATITUDI
NE 

OBSERVAłIII 

Tipul de climă 
Temperatura 
medie anuală 

PrecipitaŃii 
medii 
anuale 

Vânturi 
predominante 

Zona de vegetaŃie VegetaŃia Fauna Solurile   

1. 30°-40° 
lat N 

MEDITERANE
AN 

15°-17° C 

Veri calde 
secetoase 

ierni 
blânde şi 
ploioase 
(200-500 
mm/an) 

Vânturile de 
vest 

PĂDURI 
MEDITERANE

ENE 

Stejar, 
cedrul, 
măslin, 
maquis, 
garriga 

reptile 
Terra 
rossa 

30°-40° lat 
N 

Pe  Ńărmurile 
Mării 

Mediterane şi 
Mării Negre- în 
cea mai mare 
parte defrişate 

2. 40°-50°  
lat N 

TEMPERAT 
OCEANIC 
(UMED) 

10-15° 
1000 

mm/an 
Vânturi de est PĂDURI DE 

FOIOASE 
Stejar, fag 

vulpe,  
căprioare 

Soluri 
brune 

40°-50°  lat 
N 

Pe Ńărmul Oc. 
Atlantic 

3. 40°-50°  
lat N 

TEMPERAT 
CONTINENTA

L EXCESIV 
(ARID) 

5°-10° C 
Sub 200 
mm/an 

Vânturi locale 
STEPE ŞI 
SILVOSTEPE 

 

 
Graminee, 

arbuşti, 
ierburi 
rare, 

pâlcuri de 
foioase 

 

rozătoare 
 

cernozio
m 
 

40°-50°  lat 
N 

În interiorul 
continentului  

4. 50°-60° 
lat N 

TEMPERAT 
CONTINENTA

L RECE 
0°-5° C 

200-500 
mm/an 

Vânturi 
polare şi 

vânturile de 
vest 

PĂDURI DE 
CONIFERE -

TAIGA 

Pin, 
molid, 
brad 

Elan, urs 
brun, 

hermelina, 
zibelina 

podzoluri 
50°-60° lat 

N 
 

5. 60°-70° 
lat N 

SUBPOLAR În jur de 0° C 
Reduse 

100- 200 
mm/an 

Vânturi 
polare TUNDRA 

Muşchi, 
licheni, 
salcie 
pitică, 

mesteacăn 
pitic 

Ren, urs 
polar 

Soluri de 
tundră 

60°-70° lat 
N 

Pe Ńărmul 
Oceanului 

Arctic 

6. 

Dincolo 
de 

paralela 
de  70° lat 

N 

POLAR Sub 0° C 
100-200 
mm/an 

Vânturi 
polare Calota glaciară lipseşte lipseşte lipsesc 

Dincolo de 
paralela de  
70° lat N 

Insulele din Oc. 
Arctic 

7.  
MONTAN 
(ALPIN) 

Scade cu 
altitudinea  
6,4° C la 

fiecare 1000 m 

Cresc cu 
altitudinea 

Brizele 
montane 

PĂDURI 
MONTANE ŞI 

PAJIŞTI 
ALPINE 

Păduri de 
conifer şi 
foioase 

Urs brun, 
cerb 

Soluri 
brune 
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ACTIVIT ĂłILE ECONOMICE ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI  

 
1. CARACTERISTICI GENERALE 

- Europa concentrează toate activităŃile economice, ponderea cea mai importantă  în crearea PIB-ului fiind deŃinut de 
sevicii, urmat de industrie şi agricultură 

- Materiile prime sunt variate dar în general cu rezerve reduse⇒majoritatea 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 comunicaŃie moderne şi 

perfomante 

1. AGRICULTURA  

a. Agricultura Europei 
Acest sector se evidenŃiază prin practicarea 
unei agriculturi intensive, cu producŃii 
semnificative pe plan mondial, deşi 
ponderea populaŃiei ocupate în agricultură 
este cea mai mică de pe Glob (mai ales în 
Europa Occidentală). În Ńările foste 
comuniste, fărâmiŃarea terenurilor 
(determinată de retrocedări) şi deficitul de 
mijloace a determinat diminuarea producŃiei 
agricole. 
Cele două sectoare cultura plantelor şi 
creşterea animalelor deŃin ponderi egale. 

• Cultura plantelor: 
a. deŃine un fond funciar imortant ≈ 300 mil ha, 

suprafeŃe irigate importante 
b. Europa deŃine primul loc la o serie de culturi:  
1. cereale :grâu- o treime din producŃia 

mondială- Rusia, Ucraina, FranŃa, 
Germania, secară, orz, ovăz 

2. plante industriale:sfecla de zahăr-4/5 din 
producŃia mondială Rusia, Ucraina, 
FranŃa,etc; floarea soarelui-1/2, Rusia, 
Ucraina, România 

3. cartoful : 1/2⇒Rusia, Ucraina, Polonia, 
Germania 

4. fructe: struguri-Italia, FranŃa, 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 
tradiŃional 

- deŃine un şeptel redus de animale la nivel 
mondial, dar calitatea produselor este 
superioară 

- bovine-Rusia, ovine-Marea Britanie, 
porcine-Germania 

- în prezent se observăo tendinŃă de dezvotare 
al sectorului privind creşterea 
animalelor pentru blană: vulpi argintii, 
hermeline etc. 

b. Agricultura României 
Agricultura este o ramură tradiŃională a economiei româneşti care are ca 
mijloc de producŃie fondul funciar (totalitatea terenurilor situate între 
graniŃele unei Ńări ,inclusiv cele aflate sub ape) agricol, care asigură 
produsele alimentare necesare populaŃiei, materii prime unor ramuri 
industriale şi produse pentru export. 

Se practică în Ńara noastră încă din perioada preistorică, multă vreme 
predominând păstoritul, practicat în mai multe forme inclusiv transhumant 
(pendularea turmelor în funcŃie 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, irigaŃiilor etc, dar în ansamblu datorită 
colectivizării se remarcă interesul Ńărănimii pentru producŃie s-a redus. 
După 1990 agricultura românească se confruntă cu următoarele dificultăŃi: 

- puternica fragmentare a terenurilor agricole ca urmare a 
retrocedărilor din 1991 (Legea 18) 

- lipsa fondurilor pentru investiŃii 
- dezafectarea sistemelor de irigaŃii ( 3 mil. ha 1989, 1,5 

mil. ha 2002) 
CondiŃiile naturale şi sociale care influenŃează producŃia agricolă 

sunt: 
1. CondiŃiile naturale- reprezentate de  

- relief- joacă rol de prag termic, determinând o diferenŃiere a 
practicilor agricole pe mari unităŃi 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 parŃial recoltele (îngheŃ, 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. CondiŃiile tehnico- materiale- reprezentate de mecanizare şi 
chimizare, indică faptul România se află mult în urma altor Ńări (10 
tractoare/ 1000 ha, 50 kg îngrăşăminte/ha) 

3. CondiŃiile demografice- creşterea numărului populaŃiei impune 
producŃii mai mari şi mai diversificate  

4. CondiŃiile industriale-sunt reprezentate de ramurile industriale care 
condiŃionate de repartiŃia culturilor agricole (întreprinderile de 
zahăr, ulei, conserve etc), astfel remarcându-se, în vederea 
reducerii costurilor de producŃie şi a eficientizării producŃiei, 
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 Ńării), secara, sorg etc. 
� în unii ani datorită calamităŃilor naturale (secetă, inundaŃii) România importă cereale 

2. Cultura plantelor industriale  
- reprezintă materie primă pentru diverse ramuri industriale 
- sunt introduse în cultură la noi în Ńară relativ recent (excepŃie 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 Ńară abia de 2 secole, preferă zonele răcoroase şi umede 
- locul VIII în Europa, XIV pe Glob 
- Pod. Sucevei, depresiunile intramontane din CarpaŃii 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 condiŃiilor favorabile de climă şi relief  se practică încă din Antichitate 
- în prezent suprafeŃele viticole sunt mai reduse datorită cheltuielilor mari ce le impun 
- România ocupă locul VIII la producŃia de vin pe Glob 
- caracteristică mai ales zonelor de deal şi podiş⇒regiuni viticole: 

� SubcarpaŃii 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 condiŃiilor favorabile, mai ales în colinare şi de podiş 
- predomină mărul şi prunul 
- bazine pomicole: regiunea colinară din S (jud. Vrancea până în jud. MehedinŃi), Dep. HaŃeg, Iaşi Baia Mare, 

BistriŃa, Sibiu, Pod. Sucevei Timiş Dobrogea 
II. CRE ŞTEREA ANIMALELOR  
Şi acest sector este afectat de tranziŃie, înregistrând un regres în ceea ce priveşte şeptelul, datorită: 

- desfiinŃării C.A.P-urilor 
- calamităŃilor 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 fâneŃelor 
naturale 

� regiuni: N Moldovei (Pod. Sucevei) şi S C. Moldovei, Maramureş, N şi E transilvanei ( jud. Cluj-
BistriŃa şi respectiv jud. Covasna-Harghita) 

2. Creşterea ovinelor- este tradiŃională zonelor înalte din CarpaŃii Orientali, CarpaŃii Meridionali şi respectiv Pod. Moldovei, 
dar în ultimele decenii, datorită sistemelor intensive de creştere cele mai mari efective sunt întâlnite 
în Dobrogea (jud. ConstanŃa), C. Română (jud. Brăila, GalaŃi), C. de Vest (jud. Arad) 

3. Creşterea porcinelor- se practică în zonele de cultură a porumbului Banat (jud. Timiş), C. Română (jud. Călăraşi, Brăila, 
IalomiŃa), sau a cartofului ⇒Transilvania(jud. Mureş, Braşov) 

4. Creşterea cabalinelor- pentru tracŃiune sau de rasă⇒ hergheliile RuşeŃu, Cislău, Mangalia, Sâmbăta de Jos 
5. Creşterea păsărilor - mai ales în zonele periurbane, cerealiere, datorită cererii mai mari 
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6. Apicultura  -de tradiŃie, 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 revoluŃie 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, FranŃa 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, DoneŃk, Ruhr 
• în porturi pentru statele ce importă materia primă 
• în marile centre urbane 

Ramurile industriei prelucrătoare: 
a. Ind. metalurgică-în descreştere, produce-oŃel, fontă, cupru, aluminiu, zinc, etc 
b. Ind. constructoare de maşini- prezintă un nivel tehnologic înalt; produce autoturisme 

(Germania, FranŃa, Spania, Italia, Marea Britanie), aeronave (FranŃa, 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: derivaŃi de 
petrol, îngrăşăminte chimice, produse farmaceutice şi cosmetice, mase plastice⇒ 
Germania, FranŃa, Italia, Rusia etc. 

d. Ind. uşoară produce⇒ textile, cofecŃii, încălŃăminte, marochinărie, produse 
alimentare⇒lactate, brânzeturi, vinuri (FranŃa, Italia, Spania), bere (Germania) etc 

e. Ind. lemnului: Rusia şi Ńăriel scandinave 
f. Ind. materialelor de construcŃie- fiind extrem de poluantă se află în descreştere mei ales 

în Ńările  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 Ńări 

a. Sursele de energie 
a. combustibilii fosili: cărbuni, petrol, gaze naturale-rezerve în general reduse, excepŃie Rusia⇒termocentrale 
b. combustibili nucleari: rezerve importante în Rusia ⇒ atomocentrale 
c. hidroenergia (cărbunele alb)-parŃial utilizată, mai ales în Ńările cu relief montan⇒hidrocentrale 
d. alte surse: doar simbolic utilizate⇒energia eoliană, geotermală, solară, mareomotrică 

b. Industria energiei electrice 
Europa este continentul unde au apărut pentru prima dată centralele electrice. În ceea ce priveşte structura balanŃei 
energetice⇒ predomină termoenergia-Italia, Ucraina,Rusia, Germania, Marea Britanie, Spania; urmată de hidroenergie: 
Norvegia, ElveŃia, Austria, Suedia; atomoenergia : FranŃa, Lituania, Belgia, Bulgaria, Ungaria 

b. INDUSTRIA ROMÂNIEI 
EvoluŃia 
 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, unităŃi de prelucrare a petrol, metalurgie, etc), şi mai ales după Unirea Transilvaniei cu 
România.-1918-capitalul intern şi extern determinând apariŃia 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 producŃie industrială, bazată în special pe 
industria uşoară şi alimentară. 

După 1945, odată cu instaurarea regimului comunist şi naŃionalizarea majorităŃii întreprinderilor s-a trecut la industrializarea 
forŃată, repartiŃia întreprinderilor făcându-se fără  a Ńine seama   de baza de materii prime. 
În perioada 1950-1989, datorită subordonării politicului, industria românească prezenta următoarele caracteristici: 

- costuri de producŃie ridicate 
- eficienŃă redusă 
- gigantismul unor întreprinderi 
- centralizare 

După 1989, în perioada de tranziŃie, se poate vorbi de o dezindustrializare determinată de: 
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- imobilismul autorităŃilor 
- amplificarea producŃiei pe stoc 
- excluderea de pe pieŃele internaŃionale datorită calităŃii necorespunzătoare a produselor 
- transformarea întreprinderilor de sta în societăŃi 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 
- deŃinem puŃine rezerve, cantităŃi 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 producŃia Ńării la Ghelari şi Teliuc 
• M. Dognecea 

Centre siderurgice: GalaŃi (SIDEX), Călăraşi (SIDERCA), Hunedoara, Călan, ReşiŃa (cel mai vechi 1784), OŃelul Roşu, VlăhiŃa, 
Târgovişte;    Câmpia Turzii, Nădrag, Iaşi, Roman, Bucureşti, Buzău, Brăila, Tulcea 

MINEREURI NEFEROASE 
Se împart după modul de utilizare şi proprietăŃile fizice în : 

a. metale colorate 
b. metale auro-argintifere 

a. Metale colorate 
Cuprind cuprul, plumbul, zincul, aluminiul. Acestea în zăcământ formează minereuri complexe (excepŃie aluminiul). 

1. Minereurile complexe- se exploatează :CarpaŃii Orientali, MunŃii 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 obŃine din alumină prin electroliză la Slatina (ALROSLATINA) 
- alumina se obŃine 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-Ńii Pădurea Craiului la : Zece Hotare, Dobreşti, Vârciorog 
� M-Ńii Şureanu la: Ohaba- Ponor 

b. Metale auro-argintifere 
- se exploatează din timpul daco-romanilor în M-Ńii Apuseni şi M-Ńii 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: ReşiŃa, Bucureşti, Craiova 
� vagoane: Arad (metrou), Bucureşti 

- autocamioane şi autobuze: Braşov, Bucureşti 
- autoturisme: Craiova (Daewo), Mioveni (Renault), Câmpulung (autoturisme de teren) 
- nave maritime: ConstanŃa 
- aparate de zbor: Craiova, Bucureşti, Braşov-Ghimbav, Bacău 
- 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 greutăŃi (dezvoltată excesiv în perioada socialistă) datorită dificultăŃilor de aprovizionare 
cu materii prime, capacitatea de prelucrare a combinatelor petrochimice (30 mil. tone) fiind mult peste producŃia internă (6 mil. tone) 
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Combinate petrochimice: Brazi-Ploieşti, Borzeşti-Oneşti,  Piteşti, Midia-Năvodari (cel mai mare şi cu posibilităŃi 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 cantităŃi de hârtie (de ziar mai ales) fiind importante 

5. Industria lemnului 
O ramură de tradiŃie, 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 (CarpaŃii Orientali, 
SubcarpaŃi), iar cele de prelucrare superioară (mobilă) în zonele cu cerere mare ( zonele urbane). Bucureşti, ConstanŃa. 

6. Industria materialelor de construcŃie 
Dispunând de materii prime diversificate(roci vulcanice, metamorfice şi sedimentare), în cantităŃi mari, are posibilităŃi de dezvoltare 
reale. Ind. lianŃilor (ciment, var, ipsos) datorită investiŃiilor firmei franceze LAFARAGE, ind. ceramicii fine, ind. cristalurilor pe baza 
investitorilor autohtoni. 

7. Industria u şoară şi alimentară 
Bazată pe tradiŃie, materia primă locală, pieŃei interne, au cea mai largă răspândire teritorială, impunându-se dintre acestea în ultima 
perioadă ind. confecŃiilor. 

INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 
1. Resursele energetice 

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

Este cea mai importantă resursă energetică, în actualul stadiu de dezvoltare al societăŃii umane. România a fost cel mai mare 
producător de petrol până la cel de al II-lea Război Mondial, de altfel fiind şi prima Ńară 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. DeŃinem 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 cantităŃi pentru 
acoperirea necesarului şi pentru a proteja zăcămintele existente. 

Principalele regiuni de exploatare sunt: 
• Câmpia Română, SubcarpaŃi,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 exploataŃi încă din secolul XVII-lea în M-Ńii Banat 
- sunt utilizaŃi 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 cantităŃi 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 apariŃia unor concentrări urbane- Microregiunea urbană Petroşani 
- este utilizată pentru obŃinerea cocsului metalurgic sau în termocentrale  

� la ReşiŃa 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 obŃinerea energiei electrice 
- reprezintă cele mai mari rezerve de cărbune 
- se exploatează la suprafaŃă în cariere sau în subteran, fiind subvenŃionat datorită costurilor de producŃie mari 

� principalele bazine carbonifere sunt: Motru-Rovinari (Pod. Getic) SubcarpaŃii Getici SubcarpaŃii 
Curburii Dealurile de Vest 
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Turba prezintă puterea calorică cea mai mică 
TERMOCENTRALE ⇒⇒⇒⇒ TURCENI (2000MW), ROGOJELU, IŞALNI łA (Craiova), BRĂILA, MINTIA – DEVA, 

LUDUŞ -IERNUT, BRAZI, BUCURE ŞTI 
d. Combustibilii nucleari 

- În Ńara noastră se exploatează doar uraniul care este utilizat împreună cu apa grea obŃinută la Halânga, la centrala 
nucleară de la Cernavodă pentru obŃinerea energiei electrice ce reprezintă 8% din producŃia Ńării. 

e. Hidroenergia 
Utilizează energia apelor pentru obŃinerea energiei electrice. Prezintă multiple avantaje: energie ieftină, lacurile de acumulare 

pot fi utilizate pentru alimentarea cu apă a populaŃiei, agrement, irigaŃii etc. Prezintă dezavantajul fluctuaŃiei de producŃie datorită 
regimului de scurgere neregulat al râurilor. 

Puterea instalată a hidrocentralelor este de 5 700 MW, la un potenŃial 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: PorŃile de Fier I şi II 
- pe Prut: Stânca- Costeşti 
- pe Siret: Răcăciuni+2 în aval 
- pe BistriŃa: Stejaru-Bicaz şi alte 12 în aval, 

mai mici 
- pe Buzău:   Siriu 
- pe Doftana:  Paltinu 
- pe IalomiŃa: 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, 

TarniŃa 
f. Alte surse de energie 

- sunt utilizate foarte puŃin încă în prezent faŃă de potenŃialul 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. COMERłUL 

a. ComerŃul în Europa 
Datorită creşterii nivelului de cumpărare şi varietăŃii vieŃii socio-economice continentul nostru se evidenŃiază atât prin comerŃul 
interior cât şi cel exterior. 

b. ComerŃul interior⇒ se evidenŃiază printr-o extraordinară divesitate de produse şi magazine (reŃele de magaine BIG, 
CARREFOUR, KAUFLAND); în prezent se află în plin avânt comerŃul electronic 

c. ComerŃul exterior-  
1. 6 state sunt în primii 10 exportatori: Germania (I-10% dii comerŃul mondial), FranŃa, Italia, Marea 

Britanie, Oanda, Belgia 
2. la importuri predomină materiile prime şi produsele agricole tropicale 
3. unele Ńări au balanŃa comercială deficitară, importurile depăşind valoarea exporturilor⇒Grecia, 

Portugalia, Spania; iar unele state datorită exporturilor de materii prime sau competivităŃii produselor au 
o balanŃă excedentară: Rusia, Germania, Olanda, Irlanda, etc 

b. ComerŃul în România 
În prezent România deŃine rlaŃii economice cu peste 100 de state dintre care mai importante sunt cu : Iatlia, Germania, FranŃa, Turcia, 
Rusia, Marea Britanie, Ungaria, SUA, China etc, 
România datorită scăderii producŃiei industriale şi agricole, pe fondul restructurării economiei, prezită un deficit al balanşei comerciale, 
diminuat însă în ultimii ani. 

 Expoturi⇒articole manufacturiere, maşini şi echipamante industriale, mijloace de transport, combustibili fosili, oŃel ,aluminiul; se 
remarcă reducerea exporturilor produselor  agricole 

Importuri⇒autoturisme, 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: FranŃa , 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: Alpi⇒Chammonix, Cortina d Ampezzo, Davos, Innsbruck; 
CarpaŃi⇒Tatranska Polianka, Zakopane, Poiana Braşov 

6. Turismul cultural istoric- deŃine numeroase obiective precum: cetăŃi palate, muzee, edificii religioase etc 
 

b. Turismul în România 

România deŃine un important potenŃial turistic natural şi antropic, insuficient valorificat. În prezent există 3 000 de unităŃi turistice cu 
peste 300 000 de locuri de cazare. S-au îmbunătăŃit şi diversificat gama serviciilor 

În ultimii ani România a fost vizitată de peste 6 000 000 de turişti mai ales din Ńările vecine: Ungaria, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, 
Iugoslavia) 
Tipuri de turism: 

- balneomaritim- în staŃiunile de pe litoral 
- balneoclimateric-160 de staŃiuni 
- turism montan şi de sporturi de iarnă-necesită mari investiŃii pentru dotări 
- turism cultural-este legat de vizitarea unor obiective istorice, arhitectonice, de artă, etnografice, folclorice, edificii unicat, 

case memoriale etc. 
- drumeŃiile-se practică în zonele montane în special 

 

5. SISTEME DE TRANSPORT 

a. În Europa 
Caracteristici: 

- deŃine cel mai diversificat, dens şi complementar sistem de transport de pe Glob 
- deŃine toate tipurile de transporturi 
- căile de comunicaŃie formează o infrastuctură şi reŃea complexă  
- deŃine numeroase noduri de comunicaŃie – mai ales capitalele 
- pentru o mai bună fluenŃă 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 
- deŃine o importantă reŃea de autostrăzi moderne: Germania, Spania, FranŃa 

3. Transporturile maritime 
- dezvoltate încă din antichitate, favorizate fiind de prezenŃa Oc. Atlantic , al mărilor, contruirea Canalului de Suez (1869) şi 

mai  ales de intensificarea comerŃului (mai ales după 1945) 
- în ceea ce priveşte mărfurile tramnsportate predomină materiile prime 
- prncipalele porturi sunt: Rotterdam, Anvers, hamburg, Londra, Barcelona, ConstanŃa 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   

5. Transporturile aeriene 
- a cunoscut o remarcabilă dezvoltare , deŃinănâd 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, telecomunicaŃii, internet 

b. În România 
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 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 localităŃi şi a Ńării noastre cu celelalte state.  

Asigură 4,8% din PIB şi 5% din locurile de muncă. Nu corespund cerinŃelor integrării Ńării noastre în structurile euroatlantice şi 
europene datorită: repartiŃiei disproporŃionate în teritoriu, stării tehnice învechite, pregătirii reduse a personalului etc. 

Influen Ńele factorilor naturali  asupra dezvoltării infrastructurii: 
- dispunerea arcului carpatic a determinat dispunerea în două inele a căilor de comunicaŃie feroviare şi rutiere intra carpatic şi 

extracarpatic legate prin sectoare transcarpatice  
� inelele feroviare -intracarpatic: Barşov-Podu Olt-Sibiu-VinŃu 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-VinŃu 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 
- prezenŃa unor văi mari a impus traseul unor căi de comunicaŃie: Siret, Crişul Repede, Mureş, Olt etc. 
- prezenŃa marilor râuri, mai ales Dunărea, a impus construirea unor mari poduri :Cernavodă-Feteşti, Giurgiu-Ruse, Giurgeni-Vadu 

Oii 
 
Caracteristicile transporturilor  din România sunt: 

- existenŃa unei reŃele diversificate de căi de comunicaŃie şi mijloace de transport, condiŃionate 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 destinaŃie, cu puncte de trecere a frontierei comune sau 

apropiate, unele reprezentând sectoare ale coridoarelor de transport europene IV, IX 
- principalul nod de comunicaŃie este capitala 
- reŃeaua feroviară şi rutieră are o dispunere radiar-concentrică, cu două inele , unul intracarpatic şi unul extracarpatic, 

legate prin artere transcarpatice, toate converg în capitală 
- prezenŃa Mării Negre şi a Dunării a asigurat dezvoltarea transporturilor navale 

1. TRANSPORTURILE FEROVIARE  
EvoluŃia: 

- primele căi ferate Baziaş-OraviŃa (1856), Cernavoda-ConstanŃa (1860), Bucureşti-Giurgiu (1869) 
- după 1870 construirea căilor ferate se intensifică pe baza investiŃiilor străine 
- în perioada interbelică se realizează primele legături transcarpatice 
- în timpul celui de al doilea război mondial reŃeaua 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 reŃelei 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 reŃelei feroviare actuale: 
- lungimea 11 500 km din care 34% electrificate şi 25% linii duble 
- densitatea  medie este 47,9km/ 1000 km2 
- densitatea este foarte diferită datorită reliefului şi factorilor socio-economici: 

- densităŃi mari- 114 km / 1000 km2 jud. Ilfov, 50-90 km/ 1000 km2 jud. Timiş, Braşov, Sibiu 
- densităŃi reduse- 7,9 km/ 1000 km2 jud. Tulcea şi altele (Vâlcea, Argeş) 

- este străbătută de 36 de trenuri internaŃionale, 6 intercity, 72 trenuri rapide, 1431 de trenuri de persoane 
- este principalul mijloc de transport pentru persoane şi mărfuri pe distanŃe mari 
- datorită reliefului unele tronsoane de c.f. nu pot fi adaptate vitezelor mari necesitând stabilirea unor alte rute 
- este bine racordată la reŃeaua europeană prin 11 puncte de trecere a frontierei 

- cu Ungaria: Curtici, Episcopia Bihor, Valea lui Mihai 
- cu Ucraina. Vicşani, GalaŃi 
-cu R. Moldova: Ungheni 
-cu Bulgaria: Giurgiu, Calafat 
-cu Serbia: Stamora MoraviŃa, Jimbolia 

- principalele noduri feroviare (puncte de convergenŃă 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 
M 1-Bucureşti-Craiova-Timi şoara spre Belgrad prin Stamora MoraviŃa 
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M 2-Bucureşti-Arad-Curtici  spre Europa Occidentală (Budapesta-Praga-Berlin sau Budapesta-Viena-
Munchen-Strassbourg-Paris)(Coridorul IV ) 

M 3-Bucureşti-Bra şov-Oradea spre Budapesta prin Episcopia Bihorului(Coridorul IV ) 
M 4-Bucureşti-Bra şov-Satu Mare  
M 5-Bucureşti-Ploieşti-Suceava spre Kiev, Varşovia, Moscova prin Vicşani (Coridorul IX ) 
M 6-Bucureşti-Ia şi-Ungheni spre Moscova (Coridorul IX ) 
M 7-Bucureşti-Făurei-GalaŃi spre Ucraina 
M 8-Bucureşti-ConstanŃa spre Bulgaria prin Vama Veche  
M 9-Bucureşti-Giurgiu  spre Bulgaria, Turcia, Orientul Apropiat(Coridorul IV şi IX ) 

Pentru realizarea compatibilităŃii reŃelei feroviare româneşti cu cele ale Uniunii Europene este necesară luarea următoarelor măsuri: 
- integrarea României în cele trei coridoare transeuropene IV (Berlin-Arad-Braşov-Bucureşti-ConstanŃa-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 (ReŃeaua Transeuropeană de Căi Ferate) 
- extinderea trenurilor Intercity 
- crearea unor servicii la standarde europene 
- introducerea trenurilor expres de noapte pe rutele lungi interne şi internaŃionale 

Metroul 
 Circulă din 1984 având 4 magistrale în lungime de 60 km, determinând descongestionarea transportului în comun de suprafaŃă 

 
2. TRANSPORTURILE RUTIERE  
EvoluŃia reŃelei de drumuri: 

- unele datează din perioada daco-romană 
- se extind şi sunt modernizate în prima jumătate a secolului XX 
- în paralele cu refacerea şi reconstrucŃia reŃelei rutiere s-a trecut şi la producŃia de mijloace de transport: camioane la 

Braşov-1958, autobuze la Bucureşti-1955, autoturisme de teren la Câmpulung-1958, autoturisme-Colibaşi (Mioveni)-1968 
Caracteristicile reŃelei rutiere 

- sunt avantajoase pe distanŃe scurte şi medii 
- pătrund şi în zonele accidentate 
- sunt influenŃate 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 densităŃi reduse: CarpaŃii, Delta Dunării, N Pod. Dobrogei, Pod. Bârladului 
- în prezent se urmăreşte luarea unor măsuri de întreŃinere şi reparaŃii în vederea racordării reŃelei rutiere naŃionale la marile 

coridoare europene IV,VII,IX  
- reŃeaua 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 convergenŃă a 4-6 drumuri naŃionale) 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 funcŃie de importanŃă în :autostrăzi, drumuri europene (sectoare ale TEM-Autostrada Transeuropeană), 

drumuri naŃionale, drumuri judeŃene, drumuri comunale 
- puncte rutiere de conexiune cu reŃeaua europeană: 

• cu Ungaria: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărşand, Borş, Carei 
• cu Ucraina: Halmeu, Siret, GalaŃi 
• cu Moldova : AlbiŃa, RădăuŃi-Prut, Stânca Costeşti 
• cu Bulgaria: Vama Veche, Negru Vodă, Giurgiu, Calafat (+) 
• cu Iugoslavia. Stamora MoraviŃa, Jimbolia, Naidăş 

Din cele 10 şosele naŃionale 4 reprezintă sectoare ale unor rute de importanŃă europeană (E) 
TEM - pe ruta Nădlac-Arad-Sebeş-Piteşti-Bucureşti-ConstanŃa-în curs de completare şi modernizare, continuată prin ferry-boat 

spre Istambul sau Samsun 
E60-Hamburg-Oradea-Braşov-Bucureşti –ConstanŃa 
E70-Belgrad-Stamora MoraviŃa-Timişoara-Craiova-Bucureşti-Giurgiu-Sofia-Istambul 
E85-Varşovia-Plovdiv-CernăuŃi-Siret-Suceava-Buzău-Urziceni-Bucureşti-Giurgiu-(E70) 

3. TRANSPORTURILE  NAVALE  
EvoluŃie: 

- s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri determinând înfiinŃarea  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 înfiinŃează Compania Română de NavigaŃie  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 navigaŃia 

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 (parŃial), Prut (parŃial până la Prut) 
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- 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 ConstanŃa cel mai mare) 

- pe viitor se preconizează integrarea Ńării noastre în axa mărilor: Marea Caspică-Marea Neagră-Marea Mediterană 
- Canalul Dunăre-Marea Neagră dat în folosinŃă în 1984, în lungime de 64 km, scurtând distanŃa 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 ramificaŃia acestuia Poarta Albă-Midia-Năvodari) 

- pe Dunăre navigaŃia se efectuează pe o lungime de 1075 km între Baziaş şi Sulina 
- construirea sistemelor hidroenergetice şi de navigaŃie de la PorŃile de Fier I şi II au înlăturat greutăŃile 

existente anterior în navigaŃie 
- uneori iarna apar blocaje datorită îngheŃului şi sloiurilor de gheaŃă 
- 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 direcŃie NV-SE 
În România navigaŃia 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, OlteniŃa, Călăraşi, 
Cernavodă 

- sectorul Dunărea Maritim ă (Brăila-Sulina) pe care pot naviga nave de mare tonaj, asigurându-se un pescaj de 
peste 7 m 
porturi fluvio- maritime : Brăila, GalaŃi, Isaccea, Tulcea, Sulina 

b. Transporturile maritime  
 Se dezvoltă datorită prezenŃei Mării Negre. 

 Principalul port este ConstanŃa ( 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: 

- Ńara noastră este printre primele în care s-a dezvoltat aviaŃia (Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă,1924 Compania 
NaŃională de Transporturi Aeriene) 

- încă dinaintea celui de al doilea război mondial Bucureştiul deservea 11 linii internaŃionale şi 11 interne 
- între 1945-1989 s-au dezvoltat lent 
- după 1990 s-au dezvoltat mult mai rapid datorită cererii pieŃei 
- rutele interne au un caracter radial cu centrul în Bucureşti 
- a fost restructurată Compania naŃională TAROM şi au apărut firme particulare sau internaŃionale 
- principalele aeroporturi internaŃionale 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 (reŃeaua de înaltă tensiune pentru transportul energiei electrice) 
- transportul prin conducte (oleoducte, gazoducte, saleducte, conducte pentru alimentarea cu apă, produse chimice etc.) 
- telecomunicaŃiile (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. 
 

Resursele naturale 
 
        CondiŃiile naturale ale Europei, dar şi ale Ńării noastre oferă o diversitate de resurse de subsol, dar în cantităti variabile.  
 
Resursele de subsol: 
           -rezerve de minereuri de fier: în MunŃii Ural şi Peninsula Crimeea,în nordul Norvegiei, în bazinul francez Lorena etc.; 
         -minereuri neferoase:munŃii Oaş-Gutâi,Metaliferi(România)Scandinavia etc.; 
         -zăcăminte de petrol şi gaze:Marea Nordului, Marea Caspică şi câmpiiledin jur, SubcarpaŃii şi aCâmpia Română, Depresiunea 
colinară a Transivaniei, Marea Neagră în nord-vest, Câmpia Rusă în bazinul Peciora etc.; 
          -bazine carbonifere în Ural, Wales, Ruhr, Silezia, Asturia, Depres. Petroşani, Podişul Getic);  
          -roci de construcții:cariere de granit,bazalt, andezite, marmură (Italia,Grecia, România); 
          -zăcăminte de sare (România, Austria, Polonia, Germania, Marea Britanie, Spania ş.a.) 
          -bauxită (Spania, Ungaria, Grecia, CroaŃia etc.), sulf (Italia), etc. 
 
În Ńara noastră mai sunt, în cantităŃi reduse, rezerve de minereuri radioactive, mangan, fier, bauxită, antracit etc. şi, în cantităŃi mari, roci de 
construcŃii.  
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Resursele de apă   
-au o distribuŃie neuniformă: cu rezerve mari  (nordul Rusiei, Scandinavia), moderate (centrul Europei) şi deficitare (în sudul şi estul 
continentului).  
 
Lacurile 
- sunt folosite pentru piscicultură, agrement, iar în regiunile cu deficit de umiditate şi pentru irigaŃii (la noi, în regiunile de câmpie şi de 
dealuri).  
 
Resursele vegetale  
-sunt reprezentate de păduri, păşuni, fâneŃe care a ponderi diferite de la o regiune la alta, în funcŃie de condiŃiile climatice, de relief şi de 
activităŃile antropice. Economic sunt mai importante pădurile de conifere, pajiştile montane şi cele din lungul râurilor.  
 
Resursele de sol 
-culturi agricole sunt  în regiunile de câmpie şi dealuri şi sunt în întregime folosite; 
-în spaŃiul montan şi de dealuri înalte, fragmentate, soIurile asigură folosirea terenurilor ca păşuni.  
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STATUL † 
 

CARACTERISTICI  

REGATUL UNIT AL  
MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE 
NORD 

 
FRANłA 

 
GERMANIA 

 
AUSTRIA 

PoziŃia geografică Arhipelag în Vestul Europei Stat în Europa de Vest Stat în Europa de Vest Stat în Europa central-vestică 

Limite 

N- Oc. Atlantic 
V – M. Irlandei 
S- M. Mânecii 
E – M. Nordului 

N – M. Mânecii, Belgia, Luxem-burg,  
Germania 

E – Germania, ElveŃia, Italia 
S – M.Mediterană, Spania, Andorra 
V – Oc. Atlantic 

N – M. Baltică 
E – Polonia, Cehia 
S – Austria, ElveŃia 
V – FranŃa, Belgia, Olanda 

N– Germania, Cehia, Slovacia 
E – Ungaria 
S – Slovenia, Italia 
V - ElveŃia 

SuprafaŃa 244.110 km2 549.000 km2 357.000 km2 83. 853 km2 

PopulaŃia 59.126.000 loc. 57.500.000 loc. 81.000.000 loc. 8.106.000 loc. 

Principalele 
 

oraşe 

Londra, Edinburgh, Manchester, 
Liverpool, Belfast, Glasgow 

Paris, Lyon, Marseilles, Toulouse, 
Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg 

Berlin,  Munchen, Koln, 
Essen, Franckfurt/Main, 
Dortmund, Stut-tgard, 
Dusseldorf, Bremen 

Viena, Graz, Linz, Salzburg, 
Innsbruck 

Caracteristicile 
 

reliefului 

Poate fi împărŃită în două regiuni distincte: 
una muntoasă în NV şi una deluroasă şi de 
câmpie în SE. 

Se caract. prin extensiunea câmpiilor şi 
a platourilor joase (2/3 din supra-faŃă) cu 
o altitudine sub 250 m. 

Există unităŃi hercinice 
(vechi) şi unităŃi terŃiare şi 
cuaternare (Alpii, câmpiile şi 
depresiunile) 

łară alpină, incluzând depresiuni şi 
munŃi cu alt. între 500 şi 3000 m 

UnităŃile majore de 
relief 

MŃii.Grampian  
MŃii. Cheviot 
MŃii. Cumbrian 
MŃii. Penini 
MŃii. Cambrian 
 

MŃii. Alpi (alt max în vf. Mont Blanc = 
4810 m) în Est şi Sud 
MŃii. Pirinei în Sud 
Masivul Central Francez 
C. Acvitaniei 
Bazinul Parizian 

N – câmpii şi coline 
morenaice parte a C. 
Germano – Polone 
Centru – mŃi de alt mijlocie şi 
podi-şuri: mŃii. Pădurea 
Neagră, Masivul Şistos Renan 
S – zona piemontană şi alpină  

MŃii sunt dispuşi pe direcŃia V-E,iar 
 alt >3000m, prezentând un  
relief glaciar tipic; culmile 
 sunt despărŃite de văi adânci. 
În N se găseşte reg. prealpină  
cu numeroase forme glaciare  

 
Clima 

 
Temperat oceanică 

Temperat oceanică în Vest 
Mediteraneană în Sud 
Climat montan în Est 

N- climat temp-oceanic de 
tranziŃie 
C – climat temperat-
continental 
S – climat montan 

Climat temperat – continental 
influenŃat de altitudine şi expoziŃie. 

 
Hidrografia 

ReŃea hidrografică bogată, for-mată din râuri 
scurte, legate prin numeroase canale. 
Principalul râu: Tamisa. 
Lacuri: Longh Neagh 

ReŃeaua hidrografică este densă, fiind 
legată printr-o reŃea de canale: Loire 
(1012 km), Rhin, Rhon, Meuse, Sena 
Garonne. 
Lacuri : Geneva  

ReŃea hodrografică bogată 
legată prin canale, este 
împărŃită în 3 bazine: M. 
Nordului (Elba, Weser, Rhin), 
M. Baltică (Oder) şi M. 
Neagră (Dunărea)   

Apele aparŃin în totalitate bazinului 
Dunării. Alte râuri: Inn, Salzach, 
Traun, Drava. 
Lacuri: Boden,  Neusidler 

Elemente de 
biogeografie 

Pădurile ocupă suprafeŃe reduse, dominante 
fiind păşunile (46,8% din suprafaŃa Ńării) 

Predomină pădurile de foioase, iar în 
landele din SV pădurile de pin. În 
Corsica- macquisul mediteranenan. 

Predomină pădurile de fag şi 
stejar, cele de pin; largă 
răspândire a etajului alpin şi 
subalpin. 

Etajul de pădure este foarte  
dezvoltat, împreună cu 
 pajiştile şi păşunile alpine. 
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Economia 

*unul dintre cele mai dezvoltate state ale 
Europei; 
*principalele ramuri – industria şi serviciile; 
*agricultura este intensivă şi me-canizată, 
fiind axată pe creşterea animalelor. 

*situată în primele 5 ec. ale lumii; 
*resurse variate, dar modeste; 
*ind. bine dezvoltată, în special 
aeronautica, eng nucleară, metalurgia; 
* agricultura: vinificaŃie, creşterea 
animalelor; pescuit. 

*una din cele mai dezvoltate 
state 
*putere industrială şi 
comercială ba-zată pe materii 
prime 
*60% din produsele 
ind.prelucrătoare sunt 
exportate 
*agricultura satisface cea mai 
mare parte a cererii interne 

*resurse naturale limitate cu  
excepŃia lemnului, apei şi sării 
*economia a fost favorizată de 
 poziŃia geografică  
* cele mai dezvoltate  
ramuri: siderurgia, ind constr de 
 maşini 
turismul 

STATUL ‡ 
 

CARACTERISTICI 

ITALIA -are cea mai redusa intindere dintre 
tarile populate 

SPANIA 
 

 
GRECIA 

 
OLANDA 

PoziŃia geografică 
Stat în Europa de Sud-stat peninsular-pen 
Italica 

Stat în Europa de Sud-stat peninsular-
pen Iberica 

Stat în Europa de Sud-stat 
peninsular-pen Balcanica 

Stat în Europa deVest 

Limite 
N-Elvetia,Austria 
V-Franta 
E-Slovenia,Croatia 

N-Spania,Andorra,Oc.Atlantic 
V-Oc.Atlantic 
S-M.Mediterana 
E-M.Mediterana 

N-
Albania,Macedonia,Bulgaria 
V-M.Ionica 
E-M.Egee 

N,V-M.Nordului 
S-Belgia 
E-Germania 

SuprafaŃa 301.388kmp 504.614kmp 131.957kmp 41.528kmp 

PopulaŃia 58.751.711 loc .43.967.766loc 11.082.751loc 16.313.000loc 

Principalele 
 

oraşe 

ROMA,Milano,Genova,Torino,Napoli, 
Palermo,Venetia,Florenta 

MADRID,Barcelona,Valencia, 
Sevilla,Zaragoza,Malaga, 
Bilbao,Palma de Mallorca 

ATENA,Pireu,Salonic,Patras, 
Larissa, 
Volos 

AMSTERDAM,HAGA, 
Rotterdam, 
Utrecht, 
Eindhoven 

Caracteristicile 
 

reliefului 

.predominant muntos reprezentat de 2 lanturi 
muntoase alpine  cu alt peste 
2900m;prezenta reliefului volcanic-
Etna,Stromboli,Vulcano,Vezuviu;campii 
fluvial ,litorale inguste,tarmuri joase cu 
lagune si delte 

-alt medie a reliefului-660m,structure 
alpine si hercinice,predominant de podis 
hercinic =MESETA-inconjurat de 
lanturi muntoaseinalte de peste 
2000m;campii joase fluvial si 
litorale,tarmuri cu riass,estuare 

Relief predominant muntos 
dispuse sub forma unor 
aliniamente paralele, 
campii litorale reduse,tarmuri 
articulate  
cu nr insule-
Creta,Rhodos,Eubeea,Ciclade, 
golfuri,stramtori,canale-
Corint 

Predominant jos de  
campie-tara polderelor 
-sub nivelul marii aparata de diguri; 
N-morene  
glaciare-Campie  
glaciara,fluvio maritime 
Alt medie 11m 
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UnităŃile majore de 
relief 

Muntii Alpi-vf.Mont Blanc-4807m 
Muntii Apenini-vf.Gran Sasso-2914 m 
Campia Padului-fluviala 
ISicilia-origine vulcanica,I.Sardinia 

M.Pirinei-alpini 3404m,M.Cantabrici-
2648m-hercinici,M.Iberici-2313-
hercinici,M.Cordiliera Betica-
vf.Mulhacen3478m-alpini 
CampiaAragonului,Ebru 
Campia Andaluziei-Guadalquivir-
fluviale 
I.Canare-origine vulcanica-3716 m 

 Alpii Dinarici-
M.Pindului,Muntele Olimp-
2917m, 
 

  
-------------------------------------------
--- 

 
Clima 

 
Mediteraneeana-in sud 
Temperat continental –in nord 
Alpin 
 Mediteraneean semiarid-in interiorul 
Siciliei 

Temperat oceanic-vest si nord 
Temperat continental-in centru 
Mediteraneean-in sud 
Montan si alpin 

Mediteraneean 
montan 

Temperat oceanic 

 
Hidrografia 

Pad,Adige-se varsa in M.Adriatica printr-o 
delta,Tibru -Roma,Arno-Florenta 
Lacuri glaciare-Como,Garda,Maggiore 
Vulcanice-Bolsena,Trasimeno 
Lagune-Venetia 

 
Ebru,Guadalquivir,Guadiana,Tejo,Duero 
Lacuri glaciare-Pirinei 

Struma,Axios,Nestos 
Rin,Maas,Schelde-canalizate 
Si legate printr-un system 
 de canale artificial navigabile 

Elemente de 
biogeografie 

Pin,maquis,paduri de foiase si conifere 
Garriga,maquis,paduri de 
foioase,conifer,pajisti cu vegetatie 
rezistenta la seceta si pajisti alpine 

Cea mai putin impadurita tara 
sudica 
Maquis,pin,paduri de stejar si 
fag 

Inlocuita de culture agricole 
Turbarii,lande pe dune de nisip 
Paduri de foioase in SE 

Economia 

Resurse putine sulf,marmura,mercur 
Autoturisme-
Fiat,Ferrari,Lamborghini,Maserati 
Ind chimica-rafinarii,siderurgica-in mari 
porturi dat importului de materii prime pe 
mare 
Ind alimentara-paste,branzeturi,vinuri 
Agricultuira 
modernizata,mecanizata,chinizata,randament 
ridicat-cereale,rosii,soia,citrice,vita de 
vie,masline 
Autostrada del Sole-Milano-Palermo 

Resurse 
redusepetrol,gaze,carbuniminerale rare 
chimica-rafinarii,siderurgica 
ind constructoare de masini,energetca 
exploatari agricole-HUERTAS- ferme 
cu suprafete agricole mari-
legume,orez,citrice 
cereal,maslini,vita de vie 
Algeciras-cel mai mare port 
Reteaua detransport este mai putin 
ampla decat in celalate tari 

Comert navigatie-traditionale 
Ind si agricultura au character 
complementar 
Culture mediteraneene 
Flota comerciala cea mai 
mare din Europa 
Retea de transporturi redusa 

Gaze natural-Groningen 
Pasuni natural 
Industria constr de 
 masini,slefuirea diamantelor, 
petrochimica 
Ind textile-lana,bumbac 
Agric-cresterea animalelor 
Mare producattor de lapte  
si branzeturi 
cartofi,sfecla de zahar,allele 
retea de transport diversificata 
Rotterdam-port maritime 
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PoziŃia geografică 
Stat în Europa de VEST  cu deschidere la 
M.Nordului 

Stat în Europa de Nord cu iesire la 
M.Baltica si M.Nordului –alcatuita 
dintro parte peninsulara- Pen Iutlanda si 
una insular-Arhipelagul Dsnez-
ISeeland-Arh Feroe si I.Groenlanda sunt 
posesiuni daneze 

Stat în Europa de Nord cu 
iesire la M.Baltica prin 
G.Botnic si G.Finic 

Stat în Europa de Nord ocupa cea 
mai mare parte a Pen.Scandinavice 
si nr insule cu iesire la M.Nordului 
si M.Baltica 

Limite 

N-Olanda 
V-Franta 
S-Franta 
E-Germania ,Luxemburg 

S-Germania 
N-Norvegia 
V-Suedia 
E-Rusia 

V-Norvegia 
E-Finlanda 
S-Danemarca 

SuprafaŃa 30519 kmp 43094 kmp 338145 kmp 449964 kmp 
PopulaŃia 10310000 loc 5368oooloc 5200000 loc 8925000 loc 

Principalele 
 

oraşe 

Bruxelles,Anvers,Liege,Gand, 
Charleroi,Bruges 

Copenhaga,Arhus,Odense,Alborg 
Helsinki,Tampere,Turku, 
Oulu,Espoo 

Stockholm,Goteborg,,Malmo, 
Uppsala 

Caracteristicile 
 

reliefului 

Campie joasa- -sector al CP.N Europene sub 
200m 
-masiv hercinic 
Tarm jos cu dune de nisip si poldere 
protejate de diguri 
Altitudinile coboara treptat dinspre SE spre 
NV 

Campie sub 200m tip glaciara 
Tarmuri nisipoase cu lagune si fiorduri 

Predominant de podis modelat 
glaciar de calota glaciara cu 
depresiuni ocupate de lacuri 
glaciare si coline morenaice 
Alt pana in 1300m in partea 
de nord 

Munti vechi caledonieni cu relief 
glaciar peste 2000m 
Podis,coline si campii joase litorale 

UnităŃile majore de 
relief 

CP.Flandrei 
Pod Ardeni 

Sector al C.NEuropene Pod Salpausselka 
M.Scandinaviei 
Pod.Norrland 
C.Skane 

Clima Temperat oceanica Temperat oceanica 
Temperat continental cu 
influente maritime 

Subpolara in nord 
Temperat oceanica 

Hidrografia 
Schelde,Maas-formeaza estuare la gura de 
varsare in M.Nordului,unite prin canale 
navigabile 

Rauri scurte,lacuri glaciare si mlastini 
Rauri cu pante reduse,canale 
de legatura navigabile,lacuri 
glaciarenumeroase 

Rauri scurte cu  
potential hidroenergetic ridicat 
lacuri glaciare si tectono-glaciare 
L.Vanern,Vattern 

Elemente de 
biogeografie 

Paduri de fag,stejar si mesteacan,pasuni 
naturale 

Paduri restranse de stejar si fag 
Paduri de conifer,si de 
mesteacan 
In nord-tundra-LAPONIA 

Tundra in nord 
Paduri conifere si foioase 

Economia 

Carbuni,min de fier,roci de constructive-
granite,marmure 
Siderurgie,chimica,ICM,prelucrarea 
diamantelor,electronic si informatica,textile 
Peste 60% din energie se obtine in 
atomocentrale 
Cereal,cartofi,sfecla de zahar,tomate,fructe 
Porturi:Anvers,Gand,Bruges 

Petrol ,gaze natural din M.Nordului,roci 
de constructie 
ICM-nave,Chimica,electronic, 
Textile,alimentara 
Ceramic,mobile,hartie-produse de 
export 
Central eoliene 
Cresterea animalelor pt carne si lapte si 
cu blana pretioasa 
Cartofi,sfecla,grau,orz,secara,rapita 
Pescuit 
Castele medieval,statiuni litorale,peisaje 

Paduri pe suprafete extinse 
Cobalt,vanadium,crom,nichel 
Ind 
lemnului,chimica,siderurgica,
ICM, 
Central 
hidroelectrice,nucleare si 
termocentrale 
Terenuri arabile si pasuni 
restranse in sud 
Zootehnia 
Cel mai mare exportator de de 

Min de fier in nord-Kiruna si 
Gallivare 
,neferoase,uranium,paduri,hidroene
rgie 
Hidrocentrale si atomocentrale 
Siderurgie,ICM,Chimica-celuloza 
si hartie 
In sud-culti\uri de orz,grau,sfecla 
Cresc anim pt carne si lapte 
Trans navale pe lacuri si canale de 
legatura 
Feribot 
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insulare blanuri de vulpe de 
crescatorie 

Stat montane\partii de ski 

 Portugalia Polonia Slovacia Slovenia 

PoziŃia geografică 
Stat in Europa sudica in Pen Iberica cu iesire 
la Oc.Atlantic si ocupa Arh Azore si 
Madeira 

 
Stat in Europa Centrala cu iesire la 
M.Baltica 

Stat in Europa Centrala 
Stat in Europa sudica in nord vest 
pen Balcanice cu deschidere la 
M.Adriatica 

Limite Spania 

N-Rusia,Lituania 
V-Germania,Cehia 
S-Slovacia 
E-Belarus,Ucraina 

N-Cehia,Polonia 
V-Austria 
S-Ungaria 
E-Ucraina 

N-Austria 
V-Italia 
S-Croatia 
E-Ungaria 

SuprafaŃa 92389 kmp 312 685 kmp 49 612 kmp 20251 kmp 
PopulaŃia 10400000 loc 38 620 000 loc 5370000 loc 1964000loc 

Principalele 
 

oraşe 
Lisabona,Porto,Setubal,Coimbra 

Varsovia,Cracovia,Lodz,Katowice,Pozn
an,Wroclaw,Gdansk,Gdynia,Szczecin 

Bratislava,Kosice,Zilina, 
Banska-Bystrica 

Ljubljana,Maribor,Bled 

Caracteristicile 
 

reliefului 

Altit relief scade de la est la vest-meseta 
spaniola-sub 2000m spre capia portugaliei 
sub 200m 
Tarmuri nisipoase ,cu riass 
Relief volcanic in insule 

Pred de campie sub 200m 
glaciara,campii litorale joase si 
mlastinoase 
Munti tineri cu relief glaciar,podisuri 
hercinice 

Pred muntos cu alt max de 
2655m-vf Gerlachovka,relief 
glaciar 
Campii fluviale 

Munti tineri alpine pana in 3000m 
alt 
Podis carstic 

UnităŃile majore de 
relief 

Serra da Estrela 
C.Portugaliei 

C.Poloniei-sect din C.NEuropeana 
Pod.Lublin,Malopolska 
M.Beskizi-Carpati,M.sudeti mai vechi 

M.Carpati-Mici,Albi,Tatra 
Inalta 
M.Metaliferi –vulcanici 
C.Dunarii,C.Tisei 

Alpii Iulieni 
Pod Karst-pestera Postojna 

Clima Temperat oceanica 
Temperat continental cu infl maritime in 
nord 

Temperat continentala 
Temp continental in est 
Mediterana in in vest 

Hidrografia Tejo,Douro 
Vistula,Odra 
Lacuri glaciare-Mazuriene si 
Pomeraniene 

Dunare cu afl Morava,Hron si 
Vah 
Lac glaciare 

Sava,Drava 

Elemente de 
biogeografie 

Paduri de pini,stejari si castani 
In sud arbusti mediteraneeni si eucalipti 

Paduri de conifere,foioase Paduri de conifere,foioase Paduri de conifere,foioase 

Economia 

Carbuni,neferoase,sulf,sare,marmura 
ICM,chimica,siderurgie,prelucrarea 
lemnului 
Culture mediteraneene si 
cartofi,porumb,cereal,stejar de pluta 
Bovine,ovine,caprine;pescuit 

Carbuni in baz Sileziei,sulf,min de fier 
si neferoase,petrol si gaze natural 
Siderurgie,ICM,Chimica,alimentara,text
ila 
Culture temperate 
Odra -navigabil 

Carbuni,potential 
hidroenergetic 
Fier,neferoase 
Sider,ICM,chimica,lemnului,t
extial 
Alimentara 
Trans fluvial pe Dunare-port 
Bratislava,Komarno 

Carbuni,neferoase 
ICM,chimica 
Statiuni si pestera Postojna 

 Estonia Letonia, Lituania, Luxemburg Irlanda Cehia 

PoziŃia geografică 
State in Europa nordica cu iesirela 
M.Baltica 

Stat in Europa Vestica 
Stat in Europa Vestica,ocupa 
I.irlanda partea central sudica 
cu iesire la Oc.Atlantic 

Stat in Europa Centrala 

Limite  
V-Belgia 
S-Franta 

N-RU 
N-Germania,Polonia 
V-Germania 
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E-Germania S-Austria,Slovacia 

SuprafaŃa 
45100kmp 
64600 kmp 
65200kmp 

2586 kmp 70283 kmp 78864 kmp 

PopulaŃia 
1358000 loc 
2340000 loc 
3469000 loc 

446000loc 3917000 loc 10206000loc 

Principalele 
 

oraşe 

Tallin,Tartu,Narva 
Riga 
Vilnius,Kaunas 

Luxembourg Dublin,Cork,Limerick 

Praga, 
Pe raul Vltava-orasul de aur 
Brno,Ostrava,Plzen, 
Olomouc,Ceske 

Caracteristicile 
 

reliefului 

Campie joasa sub 300m–sector al 
C.Neuropene,glaciara si campii joase 
litoral cu dune de nisip 

Relief muntos erodat sub 600m 
altit,podis jos si campie colinara in sud 
est 

Jos de campie,munti vecchi 
caledonici 
Tarmuri abrupte nefavorabile 
amplasarii porturilor 

Masiv hercinic 

UnităŃile majore de 
relief Cp.N.Europeana Pod Ardeni 

M.Kerry-1000m 
CP.Centrala 

Pod.Cehiei 
M.Sumava,Padurea 
Cehiei,Metaliferi,Sudeti 
Colinele ceho-morave 
Cp.Moravei 

Clima 
Temperat continentala cu influente 
maritime 

Temperat cu influente oceanice si 
continentale 

Temperat oceanic Temperat continentala 

Hidrografia 
Rauri scurte 
Lacuri glaciare 

Rauri cu vai largi 
Shannon 
Lacuri tectonice si glaciare 

Elba-Labe cu afl Vltava 
Odra,Morava afl Dunarii 

Elemente de 
biogeografie 

Paduri de conifere si foioase 
,pasuni naturale 

Paduri de fag si stejar 
Paduri restranse,pasuni si 
fanete naturale 
turbarii 

Paduri de foioase,conifere 

Economia 

Roci de construcie,turba, 
terenuri arabile 
Petrol,paduri si potential 
Hidroenergetic 
ICM,lemnului,chimica,textila 
Plante furajere,in,cartofi,sfecla, 
pescuit 
Cresterea animalelor 

Min de fier 
Siderurgie 
Sector financiar bancar dezv 
Lemnului,textila si alimentara 

ICM,chimica 
Textila,alimentara 
Ovine,cabaline,bovine 

Fier,neferoase,carbuni-baz Ostrava 
Siderurgie,ICM-Skoda 
BERE,STICLA,PORTELAN,CRIS
TALE-PROD TRADITIONALE 
Alim-bere,textila 
Statiuni-Karlovy Vary, 
Marianske Lazne-ape minerale 
 

 
** Statul 
CARACTERI-
STICI 

 
UCRAINA 

 
UNGARIA 

 
SERBIA 

 
BULGARIA 

 
REPUBLICA 
MOLDOVA 

PoziŃia 
geografică 

Stat în centrul Europei Stat în Europa Centrală Stat în Pen. Balcanică Stat în Pen. Balcanică Stat în Europa de Est 
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Limite 

N – Belarus, Rusia 
E – Rusia 
S – M. Neagră; Rep.  Mol-

dova, România 
V – Ungaria, Slovacia 

N – Slovacia, 
E – Ucraina, România 
S – Serbia, CroaŃia 
V – Slovenia, Austria 

N – Ungaria, România 
E – Bulgaria 
S – Macedonia, Albania 
V – Muntenegru, Bosnia-
HerŃegovina; CroaŃia 

N- România 
E – M. Neagră 
S – Turcia, Grecia 
V – Macedonia, 
Muntenegru, Serbia 

N şi E – Ucraina 
V – România 

SuprafaŃa 603.700 km2 93.030 km2 88.361 km2 110.912 km2 33.843 km2 

PopulaŃia 46.710.816 loc. 9.981.334 loc. 10.147.398 loc. 7.385.367 loc. 4.466.706 loc 

Principalele 
oraşe 

Kiev, Harkov, Odessa, 
Lvov, Krivoi Rog 

Budapesta, Debrecen, 
Szeged, Pecs, Gyor 

Belgrad, Priştina, , Novi Sad 
Sofia, Varna, Burgas, Ruse, 
Plovdiv, Vidin 

Chişinău, Tighina, 
Soroca, Ungheni 

Caracteristicile 
 
reliefului 

Cuprinde 3 trepte de relief ; 
MŃii sunt marginali în SV şi S 
în Pen. Crimeea 

Câmpia ocupă 2/3 din 
suprafaŃa Ńării;alt. medie 150-
200 m; 98% din terit. are alt < 
400 m 

Treptele reliefului urcă de la S la 
N ;Alt max. vf. Daravica = 
2656m 

Relief variat : muntos în 
centru şi SV ; deluros în NE ; 
câmpie – N şi SE 

Relief predominant de 
podiş cu altitudini 
reduse (200 – 300 m) 

 
 
UnităŃile 
majore de 
relief 

-munŃi: CarpaŃii Păduroşi ; 
MŃii. Crimeii (Iaila) ; 
Pod. Volîno-Podolic, Colinele 
DoneŃului ; 
- C. Mării Negre ; C. Niprului 

- MŃii Bakony (NV) şi mŃii. 
Alfold (ESE) ;mŃii. Matra 
(NE) – ramificare a 
CarpaŃilor ; 
-  C. Dunării Mijlocii ; 
(C. Panonică) ; C. Tisei 

- C. Voievodinei (parte a C. 
Panonice) ; C. Moraviei ; 
- Alpii Dinarici ; CarpaŃii 
Serbiei ; 
 

- Câmpia Înaltă a Dunării, C. 
Traciei Superioare 
- MŃii. Balcani, MŃii Rila (alt 
max = 2925 m) ; MŃii Stara 
Planina, mŃii Sredna Gora, 
mŃii Rodopi 

Pod Nord Moldovenesc 
(parte a Pod. Moldovei) 
Pod. Codru, 
Pod Nistrului 
Pod. Central Moldo-
venesc 

 
Clima 

Climat temperat continental ; 
continenalismul se 
accentuează pe direcŃia V – E ; 
În Pen. Crimeea, climat 
subtropical (to med a lunii ian 
= 2o – 4oC) 

Întâlnirea a 3 zone climatice: 
ocea-nică, mediteraneană, 
continentală; t°med= 10-11°C; 
precipitaŃii medii anuale = 630 
mm; scad de la V la E; vara – 
secete severe 

Climat mediteranean cont. 
În N, iernile sunt reci şi umede, 
iar verile sunt fierbinŃi şi umede- 
precipitaŃii medii anuale = 560 şi 
1900 mm 

Climat temperat continen-tal 
la N de mŃii Balcani ; 
Climat mediteranean la S de 
de mŃii Balcani ; preci-pitaŃii 
medii - 640 mm/an 

Climat de tip temperat 
continental umed (pre-
cipitaŃii medii de 550 – 
580 mm/an) ;expusă 
circulaŃiei vânturilor 
aride şi reci din E 

 
Hidrografia 

Don, Nipru, Nistru, Dunărea, 
Bugul de Sud ;Ieşire la M. 
Neagră şi M. Azov 

Dunărea ; Tisa ; 
l.Balaton de origine tectonică 

Dunărea ; Tisa ; Morava, Drava, 
Sava ; 
Lacuri puŃine 

Dunărea, Iskur, MariŃa  cele 
mai fierbinŃi ape ter-male din 
Europa (1040 C) 

Prut, Nistru, RâbniŃa 
L. Stânca-Costeşti 

Elemente de 
biogeografie 

Păduri de foioase. 
Silvosepa şi stepa. 

VegetaŃia caracteristică stepa ; 
păduri dominante cele de 
stejar 

Păduri de foiase şi conifere ; 
întinse pajişti naturale 

Stepa din N trece spre pădure 
de amestec din S. 

VegeraŃia caracteristică 
este cea de stepă 

Economia 

*economie dependentă de 
importurile de energie din 
Rusia, ceea ce o face 
vulnerabilă 
*resurse naturale bogate : fier, 
cărbuni, sare, gips ; 
*agricultura :cereale,sfeclă de 
zahăr, tutun, cartofi, legume 
*porturi : Odessa, Sevastopol 

*ec. de piaŃă - creştere 
puternică 
* Ńară industrial – agrară 
* agricultură performantă – 
grâu, porumb, floarea soarelui; 
* turism dezvoltat ; 
* resurse naturale : bauxită, 
cărbuni, gaze naturale – în 
cantităŃi mici ; fier 

* resurse naturale : Fe, Cu, Zn, 
Pb, Ni, Au, Ag, marmură, pi-rită, 
calcar, sare, teren arabil. 
* sect. ind. bine reprezentat – 
46% din economie 
* şomajul atinge cote alarmante 
* economia – grav afectată de 
conflictul militar din anii ‘90 

* resurse nat: bauxită, Pb, Zn, 
cărbune, teren arabil 
* agricultură bazată pe cultura 
cerealelor, tutunului, legu-
melor şi trandafirilor (80% din 
piaŃa mondială) ; 
* import de materie primă pt. 
eng electrică 
*turism în creştere 

* Ńară eminamente agra-
ră cu resurse naturale 
puŃine 
*importă aproape toată 
eng electrică pe care o 
foloseşte 
* produce fructe, 
legume, vin  tutun. 
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Spania 
 

- Populatia: 45 mil.loc 
- Capitala: Madrid 
- Forma de guvernamant: monarhie parlamentară 
- Rege: Juan Carlos I 
- Uniunea Europeană: 1986 

 

Asezare - în Europa de sud-vest, ocupând cea mai  mare parte din Pen. Iberică 
- cuprinde: I-le Baleare  din M. Mediterană, I-le Canare din Oc. Atlantic. 
- in S Spaniei – Str. Gibraltar 
Relieful 
- In Spania, predomina relieful de podis si muntos, campia ocupand numai a-10-a parte din teritoriu.  
- alt. med. 660 m 
- partea centrala a Spaniei este formata de Podisul Meseta, care este inconjurat de lanturi muntoase 
- Podisul Meseta, format din doua subunitati distinte, separate de lanturi muntoase, numite sierre. La N se afla Pod. 
Castilia Veche, iar in sud Pod. Castilia Noua. 
- munti: M-tii Pirinei  (la granita cu Franta), M-tii Cataloniei si Iberici (in N-E), M-tii Cantabrici (in N)  
Cordiliera Betica (S) 
- campii: - C. Aragonului (pe valea fluviului Ebro), C. Andaluziei (pe valea fluviului Guadalquivir) si campiile litorale 
Clima 
- mediteraneana (S si E) 
- temperat-continentala in Meseta 
- temperat-oceanica pe litoralul atlantic 
- climat montan in munti 
Apele 
- se varsa in Oc. Atlantic - Tajo, Duero, Guadalquivir - si in M. Mediterana – Ebro. 
Vegetatia 
- vegetatie mediteraneana (stejar de pluta, pin maritim, maslin si portocal salbatic, laur, tufisuri de maquis) 
- paduri de conifere si pajisti alpine in munti 
Orase: Madrid, Sevilla, Cordoba, Zaragoza, Barcelona, Valencia 
 
Activitati economice: domina serviciile in balanta economica; o ec. industrial-agrară. 
Agricultura:  
- Agric. este o ramură de bază a econ.;  
- S. este un mare producător european de măsline, fructe şi legume. 
- se cultiva cerealele (grau, orz, ovaz, porumb, orez), maslini, citrice (pe litoralul mediteranean), vita de vie (producand 
vinuri renumite - Xeres, Malaga, Alicante), pomi fructiferi. 
- se cresc: bovine (si tauri pt. Corride) si porcine 
Resurse: carbuni, minereuri de fier si neferoase, mercur, uraniu 
Industria : 
-siderurgie, metalurgie neferoasa 
-Autoturisme: Oviedo, Bilbao, Madrid, Barcelona 
-Nave maritime : Valencia, Cartagena,  
-Electonică 
-Textilă (confecŃii , incalŃăminte) 
-Alimentară (locul I pe glob la ulei de masline) 
Caile de comunicatie: 
- soselele si caile ferate leaga Madridul de restul tarii; 
- porturi: Gijon, Bilbao (la oceanul Atlantic), Barcelona, Valencia, Cartagena, Malaga (la M. Mediterana) 
Turismul  
- locul II in Europa dupa Franta 
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- oraşe turistice: Ibiza, Palma de Mallorca, Toledo, Cordoba, Barcelona, Madrid, Alicante, San Sebastián, 
Valencia, Granada, şi Sevilla. 
- zone turistice: M-tii Pirinei, Insulele Baleare, Insulele Canare, Costa del Sol, şi Sierra Nevada. 
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Germania 
                                                                                                                                     

- Populatia: 82 mil. loc (2007)      
- Capitala: Berlin 
- Sistem politic: Republică parlamentară  
- Cancelar: Angela Merkel 
- Uniunea Europeană: 1957 (membru fondator) 

 
-in 1949 Germania a fost impartita; partea de apus s-a numit Republica Federală Germania (RFG), iar partea de răsărit Republica 
Democrată Germană (RDG). În 1990, cele două state germane s-au reunificat. 
Asezare în Europa Centrală, avand deschidere la M.Nordului si M.Baltică 
Relieful - creşte altitudinal de la N la S;  
- tărmul nordic este jos cu plaje, mlastini, dune de nisip si estuare 
- Câmpia Germaniei (N) – glaciara 
 - masive hercinice (C): M-tii Pădurea Neagră, M-tii Metaliferi, M-Ńii Harz, Masivul Şistos Renan 
 - Pod.Bavariei şi Alpii Bavariei (S) 
Clima  
- temperată de tranziŃie între cea oceanică şi cea continentală 
Hidrografia  
-3 mari bazine marine colectoare: - M. Nordului - Rin Wesser, Elba 

       - M.Baltică- Oder 
       - M.Neagră- Dunăre 

- lacuri: Boden 
VegetaŃia 
-păduri de conifere şi foioase 
Oraşele: Berlin (capitala), Koln, Munchen, Frankfurt, Stuttgart 
- mari aglomerări urbane: zona Rin-Ruhr 
Resurse naturale: cărbuni (Rin-Ruhr), minereu de fier (MunŃii Harz, Masivul Şistos Renan), petrol si gaze (M. Nordului) 
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Economia 
- cea mai importantă putere economică a Europei (locul III pe glob, după Statele Unite şi Japonia) 
Industria :  
- regiuni industriale: Rin-Ruhr, Stuttgart 
- ind. siderurgică; ind. constructoare de maşini (automobile:Volkswagen, Daimler Benz, General Motors -Opel si Ford), ind. chimică 
- Germania este a doua producătoare europeană după Rusia de energie electrică, obŃinută mai ales in termocentrale si atomocentrale. 
Agricultura  este performantă 
-se cultivă: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, plante furajere 
Transporturile  
-cea mai mare reŃea feroviară din Europa,după Rusia 
-cea mai mare reŃea de autostrăzi din Europa 
-importante reŃele navigabile; cel mai mare port fluvial din lume: Duisburg(pe Rin) 
- porturi maritime: Bremen, Hamburg (Marea Nordului), Rostock (M. Baltica) 
-aeroporturi: Frankfurt 
Turismul  
-atracŃii turistice: oraşele-muzee (Dresda,Berlin), valea Rinului, Alpii Bavariei 
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Italia 

  
 
Asezare – in sudul Europei; 
- ocupa o parte continentala, Pen. Italica si o serie de insule mari (Sicilia, Sardinia) sau mici din marile invecinate 
- pe teritoriul sau sunt două enclave: San Marino şi Vatican şi are o exclavă numită Campione d'Italia pe teritoriul elveŃian 
Relieful 
- Cuprinde o parte continentală for-mată din Alpi şi C. Padului, şi o parte peninsulară, dominată de Apenini. 
- M-tii Alpi  -  în N. 
- Prealpii – la poalele Alpilor 
- M-tii  Apenini – in lungul peninsulei, se continua si in I. Sicilia. Aici sunt vulcanii: Vezuviu (in apropiere de  Napoli),  Etna (in I. 
Sicilia. 
- Campia Padului in N, intre Alpi si Apenini 
Clima  
- mediteraneana (veri călduroase şi secetoase, ierni blânde şi ploioase) 
- temperat-continentala in C. Padului (ierni reci, veri călduroase) 
- climat montan in munti 
Raurile 
- izvorasc din Alpi (Padul si Adige) si Apenini (Arno si Tibru) 
Lacuri : glaciare: Iseo, Como, Garda, Maggiore 
Vegetatia 
- vegetatie mediteraneana (maslin, portocal salbatic, laur, tufisuri de maquis) 
 - paduri de conifere si pajisti alpine in munti 

Populatia:  59 mil.loc 
Capitala: Roma 
Forma de guvernamant: Republica 
Preşedinte: Giorgio Napolitano  
Prim-ministru : Silvio Berlusconi 
Uniunea Europeană: 1957 (membru fondator) 
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Orase: Roma(pe fluvial Tibru), Milano, Torino, Florenta, Bolognia (cea mai veche universitate din Europa) 
-porturi: Venetia, Genova, Napoli, Palermo, 
 
Activitati economice: serviciile contribuie cu 70% 
Resurse: petrol (C. Padului si in Sicilia), bauxita, fier (in I. Elba), mercur, plumb, zinc (in I. Sardinia)  
Economia – Italia este pe locul III intre tarile Uniunii Europene, dupa Germania si Franta 
- economia capitalistică rămâne divizată într-un nord industrial bine dezvoltat, dominat de companii private şi un sud agricultural, cu 
o rată a şomajului de 20%. 
Agricultura  
- In conditiile unui exod al populatiei catre oras si a scaderii interesului pentru dezvoltarea agriculturii, in favoarea industriei, 
agricultura are in prezent un rol secundar in cadrul economiei (sub 3% din PIB), Italia fiind nevoita sa importe o mare parte din 
produsele agricole necesare consumului (cu exceptia legumelor si fructelor) 
- pricipalele culturi sunt cerealele (grau si porumb, in special), urmate de fructe, intre care vita de vie ocupa un loc special (Italia este 
unul dintre principalii producatori mondiali de vin), masline si citrice. 
Industria :  
-Autoturisme (Fiat, Lambourghini, Maseratti) : Torino  
-Nave: Genova 
-Ind. chimică: medicamente 
-Ind.textila (confecŃii , incalŃăminte) 
- Ind. alimentara  - primul loc in Europa in productia si exportul de fructe, legume, branzeturi renumite  
( Gorgonzola, Mozzarella); al II-lea loc in lume in productia uleiului de masline (dupa Spania) si a vinului (dupa Franta) 
Transporturile  
- căi ferate (peste 50% electrificate);  
- autostrăzi – locul II in Europa dupa Germania (Autostrada del Sole: Milano-Roma-Napoli).  
- transportul maritim este foarte extins, data fiind configuratia geografica a Italiei - flotă maritimă comercială 
- aeroporturi - in principalele orase 
Turismul  
- Italia este a patra tara turistica din lume dupa Franta, S.U.A si Spania 
-Potential turistic natural: montan (Alpii Italiei, lacurile glaciare - Como, Garrda) si litoral 
-PotenŃial socio-cultural: Roma (Colosseum – cel mai faimos amfiteatru roman, Pantheonul, Forumul Roman, Castelul 
Sant’Angelo,  Fontana di Trevi, Vaticanul cu Piata San Piedro si muzeele Vaticanului), Venetia (Bazilica San Marco, Palatul 
Ducal şi Podul Rialto), Florenta (Biblioteca "Laurenziana" a lui Michelangelo; Ponte Vecchio; muzee renumite - Galleria degli 
Uffizi , Palazzo Pitti - , Turnul din Pisa 
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GRUPĂRI REGIONALE DE STATE DIN EUROPA 
 
 
 

C
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N
T
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N
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U
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GRUPAREA REGIONALĂ 
STATE INDEPENDENTE TERITORII 

DEPENDENTE 

STATUL  CAPITALA 

E
U

R
O

P
A

 

EUROPA CENTRALĂ 

GERMANIA BERLIN  

ELVEłIA BERNABERNABERNABERNA----LAUSANNELAUSANNELAUSANNELAUSANNE    
AUSTRIA VIENAVIENAVIENAVIENA    
POLONIA VARŞOVIA 

CEHIA  PRAGAPRAGAPRAGAPRAGA    
SLOVACIA BRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVA    
UNGARIA BUDAPESTABUDAPESTABUDAPESTABUDAPESTA    
ROMÂNIA BUCUREŞTIBUCUREŞTIBUCUREŞTIBUCUREŞTI    

REP. MOLDOVA CHIŞINĂUCHIŞINĂUCHIŞINĂUCHIŞINĂU    
LIECHTENSTEIN VADUZVADUZVADUZVADUZ    

EUROPA OCCIDENTAL Ă 
(ATLANTIC Ă) 

FRANłA PARISPARISPARISPARIS     

REGATUL UNIT AL MARII  
BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD LONDRALONDRALONDRALONDRA    

IRLANDA DUBLINDUBLINDUBLINDUBLIN    
OLANDA AMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAMAMSTERDAM----HAGAHAGAHAGAHAGA    
BELGIA BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES    

LUXEMBURG LUXEMBOURGLUXEMBOURGLUXEMBOURGLUXEMBOURG    

EUROPA DE NORD ŞI NORD-
VEST 

DANEMARCA COPENHAGA  

NORVEGIA OSLOOSLOOSLOOSLO    
SUEDIA STOKHOLMSTOKHOLMSTOKHOLMSTOKHOLM    

FINLANDA HELSINKIHELSINKIHELSINKIHELSINKI    
ISLANDA REYKJAVIKREYKJAVIKREYKJAVIKREYKJAVIK    
LETONIA RIGARIGARIGARIGA    

LITUANIA VILNIUSVILNIUSVILNIUSVILNIUS    
ESTONIA TALLINNTALLINNTALLINNTALLINN    

EUROPA DE SUD 
(MEDITERANEAN Ă) 

ITALIA ROMAROMAROMAROMA    

GIBRALTARGIBRALTARGIBRALTARGIBRALTAR    
(MB)(MB)(MB)(MB)    

SPANIA MADRIDMADRIDMADRIDMADRID    
PORTUGALIA LISABOLISABOLISABOLISABONANANANA    

GRECIA ATENAATENAATENAATENA    
BULGARIA SOFIASOFIASOFIASOFIA    

ALBANIA TIRANATIRANATIRANATIRANA    
MACEDONIA SKOPJESKOPJESKOPJESKOPJE    

BOSNIA-HERłEGOVINA SARAJEVOSARAJEVOSARAJEVOSARAJEVO    
SERBIA BELGRADBELGRADBELGRADBELGRAD    

CROAłIA ZAGREBZAGREBZAGREBZAGREB    
MUNTENEGRU PODGORITAPODGORITAPODGORITAPODGORITA    

SLOVENIA LJUBLJANALJUBLJANALJUBLJANALJUBLJANA    
MALTA LA VALETTALA VALETTALA VALETTALA VALETTA    

SAN MARINO SAN MARINOSAN MARINOSAN MARINOSAN MARINO    
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MONACO MMMMONACOONACOONACOONACO    
VATICAN VATICANVATICANVATICANVATICAN    

ANDORRA ANDORRA LA VELLAANDORRA LA VELLAANDORRA LA VELLAANDORRA LA VELLA    

EUROPA DE EST 
(RĂSĂRITEAN Ă) 

FEDERAłIA RUSĂ MOSCOVAMOSCOVAMOSCOVAMOSCOVA     

BELARUS MINSKMINSKMINSKMINSK    
UCRAINA KIEVKIEVKIEVKIEV    

 


