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U1: GEOGRAFIE                    România                                   

 
 

Numele România a fost adoptat în 1862, după formarea 

statului naţional prin unirea a două principate româneşti: 

Moldova şi Ţara Românească. 

Poziţie geografică. Stat situat în S-E Europei Centrale, în 

nordul Peninsulei Balcanice, pe Dunărea Inferioară şi cu ieşire 

la Marea Neagră, România se întinde între 43º37’07’’ şi  48º15’ 06’’ latitudine nor-

dică, şi între 20º15’44’’ şi 29º41’24’’ longitudine estică. Paralela 45 (la jumătatea 

distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord) traversează România la 70 km nord de 

capitala ţării, iar meridianul 25 longitudine estică (la jumătatea distanţei  dintre 

coasta Oceanului Atlantic şi Munţii Urali) se situează la 90 km vest de Bucureşti. 

România se învecinează la nord şi la est cu Republica Ucraina şi cu Republica 

Moldova, la vest cu Ungaria, la sud-vest cu Serbia, la sud cu Bulgaria şi la sud-est 

cu Marea Neagră. Două treimi din frontieră se situează pe râuri (Prutul, Dunărea, 

Tisa) şi pe litoral (Marea Neagră), iar o treime este trasată pe pământ. 

Capitala ţării este oraşul Bucureşti, cel mai important centru urban al României, 

centru politico-administrativ, economic şi cultural, cu vestigii materiale din 

paleolitic şi atestat documentar din 20 septembrie 1459. 

Clima. România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifică pentru 

Europa Centrală, cu patru anotimpuri distincte. Diferenţele locale sunt cauzate de 

altitudine şi, nesemnificativ, de influenţele oceanice în vest, de cele mediteraneene 

în sud-vest şi de cele continentale în est. Temperatura medie scade iarna sub -3ºC şi 

pe timp de vară se situează între 22ºC şi 24ºC. Temperaturile medii anuale sunt de 

11ºC în sudul ţării şi de 8ºC în nord. Temperatura minimă înregistrată a fost de -

38,5ºC la Bod, în Depresiunea Braşov, iar cea maximă de +44,5ºC în Bărăgan. 

Media anuală a precipitaţiilor scade uşor de la vest către estul ţării. 

Relieful. Natura a fost foarte generoasă cu România, ţară al cărei relief nu este doar 

variat, ci şi armonios distribuit. Relieful este aranjat în trei mari etaje, bine 

diferenţiate: cel mai înalt este reprezentat de Munţii Carpaţi, care se întind în partea 

centrală, acoperind 31% din suprafaţa ţării; cel de mijloc îl formează Subcarpaţii, 

dealurile şi podişurile care pornesc în continuare, ocupând 36%;  cel mai de jos etaj 

este reprezentat de câmpiile care acoperă partea de sud şi de vest, de văile râurilor şi 

de Delta Dunării, cam 33%. Râurile şi lacurile formează o reţea hidrografică bine 

distribuită pe toată suprafaţa ţării. Putem afirma că principala caracteristică a 

reliefului românesc – dispunerea sa în formă de amfiteatru – are urmări asupra 

climei, a solului, a vegetaţiei, a faunei şi, implicit, asupra aşezărilor umane. 

Vegetaţia. În România se deosebesc trei zone de vegetaţie (zona stepei, zona 

pădurilor şi zona alpină), în care au fost identificate 3700 de specii de plante, dintre 

care 23 sunt  declarate monumente ale naturii.  

Fauna României este încă una dintre cele mai bogate şi variate din Europa, 

conţinând specii rare sau chiar unice pe continent. Capra neagră, ursul brun, cerbul 

carpatin, lupul, râsul, jderul, cocoşul de munte sunt specii ce populează munţii. 

Iepurii, vulpile, mistreţii, căprioarele, potârnichile sunt întâlnite pe dealuri şi în zona 

de câmpie. Delta Dunării rămâne sanctuarul păsărilor sălbatice şi al peştilor (crap, 

ştiucă, şalău, somn), în Dunărea Inferioară trăiesc sturioni, iar în Marea Neagră 

delfini, heringi, căluţi de mare, chefali etc. 

Populaţia, la 1 ianuarie 1998, era de 22.526.096. După numărul de locuitori, 

România se situează pe locul al 13-lea în Europa. Populaţia urbană reprezintă 55%, 

iar cea rurală 45%. Principalul grup etnic îl reprezintă românii, 89,5 %. Comunitatea 

etnică a maghiarilor reprezintă 6,6 %. Alte comunităţi sunt cele ale romilor, 

germanilor, ucrainenilor, ruşilor, sârbilor, turcilor, tătarilor etc.  
(După Discover Romania, Ed. Foton: 2-3) 

Lexic 
a adopta 
altitudine/i (f) 
a dispune 
a distribui 
a identifica 
a înregistra (ez) 
a se întinde 
a trasa (ez) 
a traversa (ez) 
câmpie/i (f) 
climă/e (f) 
deal, uri (n) 
faună/e (f) 

latitudine/i (f) 
longitudine/i (f) 
podiş, uri (n) 
râu, ri (n) 
relief, uri (n) 
vale, văi (f. 
vegetaţie/i (f) 
 

Prefixe 
Subcarpaţi 
 

Sufixe 
anual 
continental 
cultural 
documentar 
mediteranean 
treime 
 

Sinonime 
pizmă = invidie 
situat = aşezat 

sol = pământ 
vârf  = pisc 
 

Antonime 
minimă ≠ 
maximă 

 

Abrevieri 
º = grade 

C = Celsius 

S-E = sud-est 
 

Expresii 
•monument al 
naturii 
•a-şi arunca 
ochii 
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I. Activităţi lexicale  
 

A. Sufixul -ime 
numeral cardinal + -ime    substantiv + -ime Exemple:  

2        doime    = ½ (o doime) 

3        treime    = 1/3  (o treime) 

5        cincime  = 1/5  (o cincime) 

10      zecime   = 1/10 (o zecime) 

100    sutime    = 1/100 (o sutime) 

1000  miime    = 1/1000 (o miime) 

student     – studenţime 

muncitor  – muncitorime 

ţăran        – ţărănime 

şcolar      – şcolărime 

golan       – golănime 

orăşean    – orăşenime 

•1/3 (o treime) din suprafaţa 

României este acoperită de munţi.  

•Dealurile, podişurile şi câmpiile 

reprezintă 2/3 din suprafaţa ţării. 

•În socialism, muncitorimea şi ţără-

nimea formau „clasa muncitoare”. 
  

1. Citiţi: la 70 km nord de capitala ţării = la 70 de kilometri la nord de capitala ţării; la 90 km vest de 

Bucureşti = la 90 de kilometri la vest de Bucureşti; la 1500 km de Paris = la 1500 de kilometri la est de Paris. 
  

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

B. Genitivul 
• al, a, ai, ale 
reşedinţa regelui Ferdinand > 

regele României > 

copiii lui/ei  > 

văile râurilor > 

reşedinţa de vară/de iarnă a regelui Ferdinand  

primul/ultimul/un rege al României 

cei doi/primii copii ai lui/ei 

văile înguste/largi ale râurilor 

• genitivul substantivelor şi al  adjectivelor feminine 
Europa Centrală > sud-estul Europei Centrale; Peninsula Balcanică > nordul Peninsulei Balcanice; 

Renaşterea germană > stilul Renaşterii germane; familia regală > posesia familiei regale.  

• al, a, ai, ale cărui/ cărei/ căror 
Natura a fost foarte generoasă cu România, ţară al cărei relief nu este doar variat, ci şi armonios distribuit. 

• asupra climei/ vegetaţiei/ solului/ oamenilor 
Dispunerea reliefului are urmări asupra climei, a solului, a vegetaţiei, a faunei şi, implicit, asupra 

aşezărilor umane. 
 

2. Completaţi cu formele corecte:  
România se situează la jumătatea (distanţă) ............... dintre coasta (oceanul) ............... Atlantic şi 

Munţii Ural. Capitala (ţara) ............. este oraşul Bucureşti. Media anuală (precipitaţii) ............... scade 

uşor de la vest către estul (ţara) ............... Principala caracteristică (relieful) ............... românesc este 

dispunerea sa în formă de amfiteatru. Aceasta are urmări nu numai asupra (clima) ..............., (sol) 

............... (vegetaţia) ....................., ci şi asupra (aşezări) ................. umane. 23 de specii de plante sunt  

declarate monumente (natura) ..................... Delta (Dunăre) ............... rămâne sanctuarul (păsări) 

............... sălbatice şi (peşti)  ........................  
 

 
3. Urmăriţi  harta administrativă şi numiţi judeţele, capitalele şi 
siglele lor corespunzătoare.   

Cluj Cluj-Napoca CJ 

Maramureş Baia Mare MM 

Timiş Timişoara TM 

... ... ... 
 

  
C. Descrierea G 2.4. 
•este + subst, adj., part.: Capitala ţării, Bucureşti, este cel mai important centru urban al României. 
•există = se află = se deosebeşte = se distinge: În România se deosebesc trei zone de vegetaţie : 

zona stepei, zona pădurilor şi zona alpină. 
•are, cu...: România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifică pentru Europa Centrală, 

cu patru anotimpuri distincte. 
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4. Transformaţi:   
a. Clima României este specifică pentru Europa Centrală. > România are o climă specifică pentru 

Europa Centrală. 

b. Relieful este aranjat în trei mari etaje, bine diferenţiate. > .................................................................. 

c. În România se deosebesc trei zone de vegetaţie. > ............................................................................... 

d. Fauna României este încă una dintre cele mai bogate şi variate din Europa. > ................................... 

................................................................................................................................................................... 

e. Populaţia României era la 1 ianuarie 1998 de 22.526.096. > ............................................................... 
 

5. Alegeţi o localitate sau o regiune cunoscută din România şi prezentaţi-o colegilor. Faceţi o 
prezentare cât mai detaliată (situarea geografică, aspectul peisajului, arhitectura, instituţiile mai 
importante, ocupaţiile locuitorilor, relaţia personală cu locul respectiv).  
 

6. Citiţi următorul text publicitar. a. Observaţi lexicul şi reformulaţi prin sinonime cuvintele:  
cochetă, veritabilă perlă a Carpaţilor, străjuit, sedus, a decis, în apropiere, se află, în ultima vreme.  
 

Situată la 122 km de Bucureşti şi la 49 km de Braşov, cocheta 

staţiune Sinaia, veritabilă „perlă a Carpaţilor” îşi aşteaptă turiştii şi 

iarna şi vara. Situată la poalele Bucegilor, este străjuită de piscurile 

Vârful cu Dor, Furnica şi Piatra Arsă. 

    Sedus de frumuseţile peisajului montan din jurul staţiunii, primul 

rege al României, Carol I de Hohenzollern, a decis să-şi construiască 

acolo o reşedinţa de vară: castelul Peleş. Construit între 1875-1883, 

în stilul Renaşterii germane, a fost extins între 1896 şi 1914 şi 

decorat în stil gotic. În apropiere se află castelul Pelişor, reşedinţa 

de vară a regelui Ferdinand şi a reginei Maria. Din 1953 

funcţionează ca muzee, iar în ultima vreme au reintrat în posesia 

familiei regale a României. (După Roumanie, guide touristique, Ed Libri, 2006: 41) 

        

     
 

Castelul Peleş 

  

b. Repovestiţi istoricul Castelului Peleş.  G 2.15 
 

7. Citiţi textul următor.  a. Reformulaţi în limbaj curent definiţia şi obiectivele.  G 2.3. 
b. Comentaţi argumentele în favoarea Parcului Natural Porţile de Fier.  G 2.17 

 

Parcul Natural Porţile de Fier 
 

Resursele turismului aparţin moştenirii comune a omenirii: comunităţile în teritoriile cărora ele sunt 

situate au drepturi şi obligaţii speciale în privinţa acestora. 

(OMT – Codul global de etică pentru turism – Octombrie 1999, Santiago de Chile) 

 
Un Parc Naţional este o arie protejată al cărei scop principal este protecţia şi conservarea peisajelor create prin interacţiunea 
armonioasă a activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului (Legea nr.462/2001). 
Obiectivele Parcului Natural Porţile de Fier sunt: conservarea elementelor de peisaj, a biodiversităţii, a valorilor etno-
folclorice şi culturale, dezvoltarea relaţiilor armonioase între natură şi societate prin promovarea activităţilor fără impact 
asupra mediului, precum şi cooperarea internaţională în domeniul conservării biologice în bazinul fluviului Dunărea. 
Parcul Natural Porţile de Fier  întruneşte în spaţiul său geografic o serie de „superlative” :  

 Defileul Dunării – cel mai lung defileu din Europa (134 km); 

 cel mai întins Parc Natural din Romania (115655 ha); 

 cea mai mare amenajare hidroenergetică din Romania (Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I); 

 aria protejată cu cea mai mare diversitate etnică din Romania; 

 diversitatea geologică şi geomorfologică ce îi poate conferi statutul de muzeu geologic în aer liber; 

 diversitatea biologică mare – peste 1600 taxoni vegetali şi peste 5200 taxoni faunistici; 

 prezenţa unor zone umede – habitate importante pentru specii de păsări protejate la nivel mondial; 

 urme de aşezări umane din perioada paleolitică, mezolitică, neolitică – mărturii care atestă istoricul locuirii zonei: cetăţi, 
mănăstiri, biserici; 

 clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală, mori de apă unice ca sistem de funcţionare; 
Situat în partea de sud-vest a României, spaţiul său aparţine judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi.  
 

(„Turismul ecologic în perspectiva durabilităţii”, Ecoturistica 7, 2007 - http://www.aest.ro)  
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8. Joc de rol: Agentul de turism.  
Formaţi 2-3 grupe, apoi fiecare grupă, cu harta în faţă, va alege un traseu turistic. Stabiliţi durata 
excursiei, mijloacele de transport, descrieţi obiectivele propuse spre vizitare, alegeţi locurile de 
cazare, stabiliţi costul. Pentru o prezentare cât mai apropiata de oferta reală, folosiţi informaţii 
de pe Internet. Prezentaţi propunerea în faţa colegilor şi încercaţi să-i convingeţi să aleagă 
excursia propusă. 
  

9. Imaginaţi-vă o călătorie în care aţi făcut fotografiile de 
alături. Descrieţi-o, folosind şi cuvintele:    G 2.4. 
vale, râu, aşezare, firul apei, munţi, păduri, lac de acumu-
lare, culmi împădurite, zi de toamnă, cer senin. 

   
 

10. Faceţi o descriere a ţării natale, urmărind structura textului despre Romania.  G 2.4. 
  

D. Legenda G 2.15 
 

11. Există multe legende geografice care explică unele denumiri sau caracteristici ale reliefului.  
Citiţi legenda muntelui Retezat, apoi povestiţi o legendă geografică din ţara dv. Respectaţi 
etapele şi formele specifice povestirii (v. G 2.15).     
 

Legenda Muntelui Retezat 
 

În Ţara Haţegului se încuibaseră nişte uriaşi. Căpetenia lor împărţi, înainte 

de moarte, ţara la cei doi copii ai lui, un fecior şi o fată. Ca să vadă fiecare 

mai bine cât e de mare partea din moştenire, se urcară pe câte un munte: 

feciorul, pe muntele lui – Retezatul de azi, care avea atunci alt nume –, iar 

fata, pe vârful Rusca, la apus de Retezat. 

    Când şi-a aruncat fata uriaşului ochii spre partea de ţară a fratelui său, aceasta i s-a părut mult mai 

frumoasă decât a ei, care era plină de stânci şi nu avea atâtea păduri şi poieni frumoase. O prinse o 

pizmă şi o mânie mare şi, luând un fier de plug, îl aruncă spre fratele ei, care era pe celălalt vârf. Fierul 

nu nimeri pe frate, dar reteză vârful muntelui, care rămase retezat. 

     După această întâmplare, muntele îşi luă numele de Retezat.      
      (După Legede geografice (ed. N. Coatu), Ed. Sport-Turism,  1990: 111) 

 

12. Citiţi descrierea stemei României. Comparaţi-o cu stema altei ţări.  G 2.4.   
 

 

Stema României (adoptată in 10 septembrie 1992) constă într-un vultur sau o 
acvilă, pe un scut, având aripile deschise; în cioc ţine o cruce, iar în gheare o 
spadă şi un sceptru. Între aripile protectoare se află un scut împărţit în cinci părţi 
cuprinzând stemele celor 5 regiuni istorice : 
Stema Ţării Româneşti : vultur sau acvilă cu capul conturnat, având în cioc o 
cruce, la dreapta un soare, la stânga o lună crai-nou.  
Stema Olteniei: În 1872, pe emblema Principatelor Unite a fost introdus, separat, 
în afara vulturului Munteniei şi a bourului moldovenesc, şi simbolul Olteniei. Din 

1921, acesta a căpătat forma de azi: în cartierul al treilea, pe fond roşu, un leu ieşind dintr-un pod 
(podul de la Drobeta). 
Stema Moldovei: capul de bour căruia îi sunt asociate o stea, o lună crai-nou şi o roză. 
Stema Transilvaniei: scut împărţit în două câmpuri: în câmpul superior era o jumătate de acvilă, cu 
zborul desfăcut, ieşind din linia de demarcaţie, iar în câmpul inferior, turnuri de cetate, ultimele amintind 
de vechiul nume al Transilvaniei, Siebenbürgen ("Şapte cetăţi"), nume atestat din anul 1296. Stema 
Transilvaniei este atestată din secolul al XVI-lea. 
Banatul, Crişana şi Maramureşul nu au avut steme, dar pe 23 iunie 1921, a fost stabilit ca stema 
Olteniei să fie atribuită şi Banatului, iar stema Transilvaniei să fie atribuită şi Crişanei şi Maramureşului. 
Stema Dobrogei: doi delfini afrontaţi, pe fond de azur, dispuşi cu capul în jos.                   (După Wikipedia) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Stem%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vultur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cruce
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spad%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sceptru&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_%C5%A2%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C5%9Fti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vultur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Crai
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Olteniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vultur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Moldovei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Siebenb%C3%BCrgen
http://ro.wikipedia.org/wiki/1296
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1921
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Dobrogei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delfin

