Așezările rurale şi tipologia lor
Aşa cum dovedesc săpăturile arheologice şi alte mărturii, spaţiul românesc este un teritoriu de străveche şi
continuă locuire. În prezent, în România se găsesc circa 13.000 de sate şi 320 de oraşe.

A. Aspecte generale
Aşezările rurale sau satele sunt acele comunităţi umane care trăiesc în grupuri puţin numeroase, în gospodării
individuale şi care desfăşoară, predominant, activităţi agricole.
Pe baza textului din manual [„A. Aspecte generale”, Edit. Corint, pag. 64], scrieţi, în fișa de lucru, elementele
componente ale satelor.
R.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .

B. Tipologia aşezărilor rurale
Satele româneşti diferă ca mărime, formă, structură etc. şi sunt grupate în cadrul a 2.800 de comune.
I. Clasificarea satelor după numărul de locuitori. După acest criteriu, satele se pot grupa astfel: mici,
mijlocii, mari şi foarte mari.*
Pe baza textului din manual [„Clasificarea satelor după numărul de locuitori”, Edit. Corint, pag. 64], scrieţi, în
fișa de lucru, numărul locuitorilor caracteristic fiecărei categorii.
a. mici: R............................................................................................................................................................................... .
b. mijlocii: R.......................................................................................................................................................................... .
c. mari: ** R............................................................................................................................................................................ .
d. foarte mari:*** R................................................................................................................................................................. .
II. Clasificarea satelor după forma vetrei.
Pe baza textului din manual [„Clasificarea satelor după formă”, Edit. Corint, pag. 64], scrieţi, în fișa de
lucru, tipurile de forme ale vetrelor şi factorii/condiţiile care au determinat geneza acestora.
R.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
III. Clasificarea satelor după structură. Structura aşezărilor rurale reprezintă modul de
grupare/poziţionare a gospodăriilor în teritoriu. Se evidenţiază trei tipuri de sate: risipit, răsfirat şi adunat.
Pe baza textului din manual [„Clasificarea satelor după structură”, Edit. Corint, pag. 64], scrieţi, în fișa de
lucru, principalele caracteristici ale celor trei tipuri de sate.
 satul risipit; R.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
 satul răsfirat; R....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
Gr. Posea [Edit. ALL, pag. 64] distinge o categorie de sate „foarte mici (sub 100 locuitori)”.
între 1.500 şi 4.000 locuitori [după S. Neguț și colab., Edit. Humanitas, pag. 78].
*** peste 4.000 locuitori [după S. Neguț și colab., Edit. Humanitas, pag. 78].
*

**
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 satul adunat; R….................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
Analizaţi harta „Repartiţia după structură a aşezărilor rurale”, din manual [Edit. Corint, Fig. 1, pag. 65], și
completaţi, în fișa de lucru, tipurile de sate (după structură) caracteristice unităţilor/subunităţilor de relief de mai jos:
• Grupa Făgăraş: R………………………………. .

• Podişul Sucevei: R……………………………….. .

• Câmpia Olteniei: R………………………………. .

• Delta Dunării: R………………………………… .

• Subcarpaţii Getici: R..…………………………… .

• Podişul Getic: R………………………………….. .

• Podişul Dobrogei: R..……………………………. .

• Podişul Mehedinţi: R…………………………..… .

•Câmpia de Vest: R………………………………... .

• Munţii Apuseni: R………………………………. .

IV. Clasificarea satelor după activităţile economice.
Pe baza textului din manual [„Clasificarea satelor după activităţile economice”, Edit. Corint, pag. 64], scrieţi,
în fișa de lucru, tipurile de aşezări rurale după principalele ocupaţii economice ale locuitorilor.
R.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
 Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Aşezărilor rurale le sunt caracteristice activităţile:
a. agricole
b. industriale
c. comerciale
2. Satele de mărime mijlocie numără:
a. între 500 şi 1.500 locuitori
b. între 1.500 şi 3.000 locuitori
c. peste 3.000 locuitori
3. Satele dezvoltate în lungul unui drum principal sunt de formă:
a. dreptunghiulară
b. liniară
c. poligonală
4. În cadrul aşezării rurale, locuinţele sunt concentrate în cadrul:
a. extravilanului
b. moşiei
c. vetrei
5. Funcţiile economice ale satelor sunt date de:
a. activităţile populaţiei
b. forma vetrei
c. numărul locuitorilor
6. În Podişul Sucevei predomină satele:
a. adunate
b. răsfirate
c. risipite
7. Satele de tip crâng sunt caracteristice:
a. Câmpiei Bărăganului
b. Munţilor Apuseni
c. Podişului Getic
8. Satele adunate sunt majoritare în:
a. Podişul Getic
b. Subcarpaţii Getici
c. Subcarpaţii Transilvaniei
 Vreau sa ştiu mai multe!
Gr. Posea [Edit. ALL, pag. 64-65] identifică şi descrie trei tipuri regionale de sate: carpatic, subcarpatic şi de
câmpie.
a) Tipul carpatic variază de la adunat (în depresiuni), la risipit (pe culmi). Are ca specific satele foarte mici
(crânguri), care urcă în altitudine până la 1.200-1.400 m. Predomină funcţia zootehnică (de creştere a animalelor),
urmată de cea de cultivare a plantelor.
b) Tipul subcarpatic este dominat de satele înşirate în depresiuni, pe aliniamente de contact, în bazinete de
versant şi, mai rar, pe culmi. Sunt majoritare satele răsfirate, dar sunt prezente şi sate adunate şi risipite. Aceste
sate au funcţii agro-pomicole, viticole şi, uneori, industriale.
c) Tipul de câmpie este prezent în văi şi pe interfluvii (câmpuri). Satele de câmpie au structuri şi texturi
variate (predominant geometrice) şi funcţii preponderent agricole.
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Așezările urbane. Tipuri de orașe
A. Vechimea și evoluţia așezărilor urbane
În prezent, reţeaua urbană a României este formată din 320 de orașe. Pe teritoriul ţării, cele mai vechi așezări
urbane au apărut încă din Antichitate (Histria, în sec. VII î.Hr.).
Utilizând textul din manual [Edit. Corint, pag. 62] și figura 1 („Clasificarea orașelor în funcţie de vechime”)
[Edit. Corint, pag. 63], scrieţi în fișa de lucru:
a. numele orașelor grecești (sec. VII-VI î.Hr.) de pe teritoriul României; R............................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
b. numele a opt orașe daco-romane; R..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
c. numele principalelor orașe din perioada feudală, astfel:
• numele a cinci orașe din Depresiunea Colinară a Transilvaniei; R......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• numele a cinci orașe din Câmpia de Vest și Dealurile de Vest; R.......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• numele a patru orașe din Podișul Moldovei și Subcarpaţii Moldovei; R...............................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• numele a șase orașe din Subcarpaţii Getici, Podișul Getic și Câmpia Română; R..............................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
d. numele a patru orașe din epoca modernă; R.....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
e. numele a două orașe declarate după 1950. R................................................................................................................. .

B. Clasificarea orașelor
Așezările urbane pot fi clasificate după mai multe criterii:
I. Clasificarea orașelor după mărimea demografică: orașe foarte mari (cu peste 1,5 milioane locuitori),
orașe mari (între 80.000 și 350.000 locuitori), orașe de mărime mijlocie (între 40.000 și 80.000 locuitori), orașe mici (între
20.000 și 40.000 locuitori) și orașe foarte mici (sub 20.000 locuitori)*.
 Se dau orașele: Alba Iulia, Bacău, Bârlad, Bistriţa, Blaj, Brașov, București, Calafat, Caransebeș, Câmpina,
Cernavodă, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Deva, Fălticeni, Fetești, Iași, Mediaș, Oradea, Orăștie, Ploiești, Rădăuţi,
Roman, Sibiu, Sighetu Marmaţiei, Slatina, Slobozia, Timișoara, Tulcea și Vaslui.
Cu ajutorul hărţii „Clasificarea orașelor după mărime” din manual [Fig. 1, Edit. Corint, pag. 69],
separaţi/clasificaţi orașele de mai sus () după mărimea demografică.
• orașe foarte mari: R............................................................................................................................................................ .
• orașe mari: R........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• orașe de mărime mijlocie: R.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• orașe de mărime mică: R.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .

În alte lucrări: orașe foarte mari (cu peste 1 milion de loc.), orașe mari (100.000-350.000 loc.), orașe de mărime mijlocie (50.000100.000 loc.), orașe mici (20.000-50.000 loc.) și orașe foarte mici (sub 20.000 loc.).
*
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II. Clasificarea orașelor după formă și structură. Se disting tipurile: semicircular (Brăila), radiar și circular
(București, Ploiești), dreptunghiular (Drobeta-Turnu Severin), linear și digital (Câmpulung și Câmpulung Moldovenesc).

 Localizaţi, pe harta murală a României, orașele menţionate mai sus (Brăila, București,

Ploiești, Drobeta-Turnu Severin, Câmpulung și Câmpulung Moldovenesc).
III. Clasificarea orașelor după activităţile economice. După acest criteriu pot fi identificate: orașe cu
caracter complex (cu mai multe activităţi economice și servicii), orașe cu activităţi industriale (cu 1-2 ramuri industriale),
orașe cu activităţi de servicii (noduri feroviare, porturi, staţiuni balnearo-climaterice, staţiuni montane etc.) și orașe cu
activităţi agricole (sunt mici și sunt situate, predominant, în regiunile de câmpie).
 Se dau orașele: Adjud, Arad, Baia Mare, Bârlad, Bistriţa, Blaj, București, Buzău, Carei, Cluj-Napoca, Curtea
de Argeș, Fetești, Focșani, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Mangalia, Medgidia, Mediaș, Motru, Pașcani, Petroșani, Rădăuţi,
Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Slatina, Târgoviște, Târgu Neamţ, Turda și Zalău.
Cu ajutorul hărţii „Clasificarea funcţională a orașelor (2000)” din manual [Fig. 2, Edit. Corint, pag. 69],
separaţi/clasificaţi orașele de mai sus () după activităţile economice.
• orașe cu caracter complex: R...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• orașe industriale: R..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
• orașe cu activităţi de servicii: R............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
 Temă pentru acasă: Cu ajutorul hărţii „Orașele României” din manual [Fig. 1, Edit. Corint, pag. 6667], scrieţi, în fișa de lucru numele orașelor reședinţă de judeţ marcate, pe harta de mai jos („România. Orașele
reședinţă de judeţ”), cu
numere.
1. ………………..
2. ………………..
3. ………………..
4. ………………..
5. ………………..
6. ………………..
7. ………………..
8. ………………..
9. ………………..
10. ……………….
11. ……………….
12. ……………….
13. ……………….

20. ……………….

27. ……………….

34. ……………….

14. ……………….

21. ……………….

28. ……………….

35. ……………….

15. ……………….

22. ……………….

29. ……………….

36. ……………….

16. ……………….

23. ……………….

30. ……………….

37. ……………….

17. ……………….

24. ……………….

31. ……………….

38. ……………….

18. ……………….

25. ……………….

32. ……………….

39. ……………….

19. ……………….

26. ……………….

33. ……………….

40. ……………….
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Caracterizarea geografică a orașului București
Municipiul Bucureşti, capitala României (cu o suprafaţă de 228 km2 și 1.883.425 locuitori, în anul 2011), este
situat în partea de sud a ţării, la intersecţia paralelei de 44o25’50’’ latitudine nordică cu meridianul de 26o4’50’’
longitudine estică.
 Pe baza textului alăturat (→), pentru relieful
 Relieful. Municipiul București se află situat în
Municipiulu București, precizaţi:
partea centrală a Câmpiei Române, numită Câmpia
a. numele câmpiei, componentă a Câmpiei Române, în Vlăsiei (subunitatea Câmpia Bucureștiului). Câmpia
care se află Municipiul București;
Bucureștiului s-a format prin acumulări de roci
R...................................................................................... . sedimentare: loess, nisipuri, argile nisipoase și, mai
b. valoarea altitudinii minime și valoarea altitudinii rar, pietrișuri.
În arealul Capitalei relieful are altitudini cuprinse
maxime;
între
61 și 90 m.
R...................................................................................... .
Câmpia Bucureștiului este constituită dintr-o
c. numele rocilor din care este format relieful;
succesiune de trei câmpuri (interfluvii) separate de
R...................................................................................... . văi (Colentinei și Dâmboviţei) cu lunci și terase:
d. numele câmpurilor care formează Câmpia Câmpul Băneasa, la nord de râul Colentina, Câmpul
Bucureștiului.
Colentina, între râurile Colentina și Dâmboviţa, și
R........................................................................................ Câmpul Cotroceni-Berceni, la sud de râul Dâmboviţa.
......................................................................................... . Pe suprafeţele interfluviilor s-au format crovuri.
 Clima. Regiunea Municipiului București este
 Pe baza textului și diagramei alăturate (→),
situată în climatul temperat-continental, la contactul
pentru clima Municipiulu București, precizaţi:
a. tipul de climă în care se încadrează Municipiul dintre influenţele climatice de ariditate cu cele de
tranziţie. Aici, durata de strălucire a Soarelui este de
București;
solară globală, de
R...................................................................................... . 2.242 ore/an, iar radiaţia
2/an.
aproximativ
125,5
kcal/cm
b. durata strălucirii Soarelui;
Temperaturile medii anuale au valori cuprinse
R...................................................................................... . între 10,5oC, la periferia orașului, și 11,5oC, în partea
c. valorile medii anuale ale temperaturilor și precipitaţiilor centrală, iar precipitaţiile, între 580 mm, la periferie,
în partea centrală a orașului;
și 590 mm, în partea centrală.
Vânturile au frecvenţa mai mare dinspre nord-est
R...................................................................................... .
și est, iar în timpul iernii bate Crivăţul (vânt rece și
d. regiunile cu temperaturile cele mai scăzute;
R...................................................................................... . uscat) care poate genera viscol.
e. valoarea maximă a temperaturii medii lunare și luna în
care se înregistrează;

REGIMUL TEMPERATURILOR MEDII
LUNARE MULTIANUALE

R...................................................................................... .
f. valoarea minimă a temperaturii medii lunare și luna în
care se înregistrează;
R...................................................................................... .
g. direcţiile dominante ale vânturilor.
R...................................................................................... .
 Pe baza textului alăturat (→), pentru apele
Municipiulu București, precizaţi:
a. numele apelor curgătoare care străbat Capitala;

 Apele. Dâmboviţa, unul dintre cele două râuri
care străbat capitala, are izvoarele în Munţii Făgăraş
şi în Munţii Leaota și după un curs, predominant pe
R...................................................................................... . direcţia nord-vest–sud-est, se varsă în râul Argeş, cu
b. locul din care izvorăște Dâmboviţa, direcţia de curgere un debit mediu de 13,3 m3/s. Alimentarea sa este
preponderent nivo-pluvială (70%), iar regimul de
și râul în care se varsă;
scurgere se caracterizează prin viituri mari de
R........................................................................................ primăvară, vară şi toamnă şi prin perioade cu ape
........................................................................................... foarte mici vara şi iarna.
Pentru stoparea frecventelor inundaţii (1532,
......................................................................................... . 1673, 1774, 1798, 1864, 1893, 1932, 1948, 1975,
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c. perioada în care a fost amenajată Dâmboviţa și în ce a 1979 ș.a.) s-au iniţiat o serie de lucrări de amenajare
care au început încă din 1775 (sub domnia lui Al.
constat amenajarea;
Ipsilanti). În perioada 1985-1989 au fost proiectate şi
R........................................................................................
executate lucrările de amenajare complexă a
........................................................................................... Dâmboviţei: Acumularea Lacul Morii (241,6 ha) şi
cuva de ape curate şi caseta de ape uzate.
......................................................................................... .
Râul Colentina, afluent al Dâmboviţei – cu un debit
d. în ce a constat amenajarea râului Colentina;
mediu de 2,39 m3/s şi o cantitate medie de aluviuni în
R...................................................................................... . suspensie de 0,094 kg/s – prin lucrările de
regularizare (începute în anul 1933) a fost
e. numele a trei lacuri amenajate pe râul Colentina.
transformat într-o salbă de lacuri. Dintre acestea, pe
R........................................................................................ teritoriul oraşului Bucureşti se găsesc 16 lacuri
......................................................................................... . (Străulești, Băneasa, Herăstrău, Tei ș.a.).
Citiţi textul de mai jos (), referitor la evoluţia Municipiului București*.
Oraşul Bucureşti a fost menţionat documentar pentru prima dată la 20 septembrie 1459, într-un act
domnesc dat de Vlad Ţepeş pentru a întări mai multe moşii unor boieri olteni. Însă, urmele de locuire pe
acest teritoriu sunt mult mai vechi, coborând în timp până în epoca pietrei.
Dezvoltarea sa economică şi politică a făcut ca în secolul XVI oraşul Bucureşti să devină prima
reşedinţă domnească a Ţării Româneşti, Târgovişte, vechea capitală, trecând în plan secundar. În anul
1574, juristul parizian Pierre Lascalopier găseşte oraşul înconjurat cu „trunchiuri mari de copaci înfipţi în
pământ unul lângă altul şi legaţi între ei cu grinzi în curmeziş”. Străzile erau podite cu grinzi de copaci.
În secolul XVII, pe lângă vechiul centru comercial de la curtea domnească („Târgul dinlăuntru”) se
dezvoltă alte două noi centre comerciale: „Târgul Cucului” (în jurul bisericii Sfântul Gheorghe Nou) şi
„Târgul de sus” (având ca arteră principală „uliţa mare”, azi strada Lipscani). Tot în această perioadă
încep să se dezvolte marile artere de circulaţie ale oraşului – Podul Beilicului (azi Calea Şerban Vodă),
Podul Târgului de Afară (azi Calea Moşilor), Podul Mogoşoaiei (azi Calea Victoriei), Podul Calicilor (azi
Calea Rahovei) şi Podul de Pâmânt (azi Calea Plevnei) – şi a fost ridicat primul han bucureştean: Hanul
Şerban Vodă.
Dezvoltarea aşezării s-a realizat şi sub raport social şi cultural. Astfel, a fost înfiinţată tipografia
mitropoliei**, Academia domnească – prima instituţie de învăţământ superior din Ţara Românească (cu
predarea în limba greacă) – şi Spitalul Colţea.
În a doua parte a secolului XIX au loc importante prefaceri edilitar-urbanistice şi culturale:  în 1863
a fost introdus iluminatul cu gaz***;  în 1882 încep lucrările de canalizare a Dâmboviţei, de aliniere a
străzilor şi de amenajare a pieţelor;  în 1888 a fost construită uzina electrică de la Grozăveşti;  în 1896 a
fost introdus tramvaiul electric (folosindu-se şi cel cu tracţiune animală). Partea centrală a oraşului a fost
dotată cu construcţii impunătoare: Palatul C.E.C.-ului (între 1875-1900), Palatul Poştelor (1894-1900),
Palatul Băncii (1884-1885), Ateneul Român (1886-1888) ş.a.
În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial oraşul Bucureşti îşi modifică radical structura.
Unele pieţe (Piaţa Palatului, Piaţa Gării de Nord, Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii ş.a.) sunt transformate în
complexe arhitecturale, iar zonele mărginaşe şi spaţiile virane au fost înlocuite cu cartiere în care
predomină blocurile (Vatra Luminoasă, Ferentari, Floreasca, Bucureştii Noi, Balta Albă, Drumul Taberei,
Militari, Colentina, Berceni, Progresul ş.a.). Tot acum, tradiţia industrială (legată iniţial de morărit, textile,
tăbăcărie etc.) cunoaşte o transformare rapidă prin construirea de noi întreprinderi de mari dimensiuni şi
cu structură variată. În anul 1979 s-a dat în exploatare prima linie de metrou.
Însă, deşi de-a lungul timpului evoluţia Bucureştiului a cunoscut şi perioade de regres cauzate de
războaie (distrus de turci în 1595, ocupat de turci în 1848, bombardat în cele două războaie mondiale etc.),
revolte (răscoala seimenilor şi dorobanţilor din 1655, revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu în 1821),
ciumă (molima din 1813-1814 a secerat aproape 30.000 de vieţi), cutremure – la 26.X.1802 (s-au prăbuşit
multe case şi Turnul Colţei), la 10.XI.1940 (cca. 1.000 de morţi), la 4.III.1977 (32 de blocuri s-au prăbuşit,
iar peste 100 au fost avariate) etc., suprafaţa orăşenească a cunoscut o extindere aproape continuă:  în
secolele XIV-XV vatra aşezării ocupa malul stâng al Dâmboviţei, având în partea centrală Curtea
Domnească;  în secolul XVI oraşul se încadra între actuala Piaţă a Universităţii, colina Mitropoliei şi actuala
Textul a fost preluat parțial din articolul Municipiului Bucureşti – aspecte istorico-geografice, [autori: I. Mărculeţ, Graţianca
Vlăsceanu, Funigei, Nr. 14-15, București, 2009, pag. 34-35].
** Prima carte tipărită de tipografie a fost „Cheia Înţelesului”, la 1678.
*** Din anul 1882 este introdus, sporadic, și iluminatul electric.
*
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stradă Brezoianu;  în 1944 intravilanul capitalei era situat între lacurile Colentinei (la nord), Lacul
Văcăreşti (la sud), Şoseaua Pantelimon (la est) şi aliniamentul Ciurel-Ghencea (la vest);  în preajma anului
1980 Municipiul Bucureşti ocupa o suprafaţă de 22.670 ha, iar în prezent, de cca. 22.800 ha.
Pe baza textului de mai sus (), scrieţi în fișa de lucru:
a. anul atestării documentare; R........................................................................................................................................... .
b. modul de fortificare din sec. XVI; R....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
c. numele centrelor comerciale din oraș în sec. XVII; R.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
d. numele primei instituţii de învăţământ superior din Ţara Românească; R....................................................................... .
e. anul în care a fost introdus iluminatul cu gaz; R............................................................................................................... .
f. anul în care a fost introdus tramvaiul electric; R................................................................................................................ .
g. numele a zece cartiere cu blocuri construite în a doua jumătate a sec. XX; R..................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………......................................................................................................................... .
h. suprafaţa actuală a Municipiului București. R………………............................................................................................. .
 Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate
Analizaţi schiţa alăturată (→) și scrieţi, în fișa de
lucru, numele câmpurilor marcate cu numerele I, II și III.
I. ............................................................................................... .
II. ............................................................................................. .
III. ............................................................................................ .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI. SCHIŢA
GEOMORFOLOGICĂ: 1. interfluviu; 2. terase; 3. luncă;
4. versant/mal; 5. martor de eroziune; 6. crovuri; 7. cotă;
8. limita intravilanului.
 Temă pentru acasă: În coloana A sunt numele vechi ale unor străzi din București, iar în coloana
B, numele actuale. Stabiliţi corespondenţa dintre numele vechi ale străzilor cu cele actuale.
A
B
____a. Podul Belicului
1. Calea Dorobanţilor
____b. Podul Calicilor
2. Calea Moșilor
____c. Podul Mogoșoaei
3. Calea Plevnei
____d. Podul de Pământ
4. Calea Rahovei
____e. Podul Târgul de Afară
5. Calea Șerban Vodă
6. Calea Victoriei
 Lectură
Amenajarea complexă a râului Dâmboviţa a fost realizată abia în perioada 1985-1989, când au fost
executate acumularea Lacul Morii, cuva de ape curate şi caseta de ape uzate. Aval de lac, albia râului a fost
amenajată tip cuvă betonată, având secţiunea trapezoidală. Pe acest sector, debitul maxim evacuat este de 70
m3/s, iar albia a fost împărţită în mai multe biefuri – Grozăveşti (lung de 1.720 m), Ştefan Furtună (886 m),
Eroilor (559 m), Operetă (1.896 m), Mărăşeşti (1.463 m), Timpuri Noi (583 m), Mihai Bravu (962 m), Vitan
(2.007 m), Sere (630 m), Popeşti (4.110 m) şi Glina (190 m) – cu ajutorul nodurilor hidrotehnice (11 la număr),
creându-se lucii de ape cu adâncimi cuprinse intre 1,5–4,5 m. Lăţimea ei variază între 16–30 m la fund şi 34-44
m la nivelul splaiurilor [după I. Mărculeţ, Graţianca Vlăsceanu, Municipiului Bucureşti – aspecte istoricogeografice, Funigei, Nr. 14-15, București, 2009, pag. 34].
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Organizarea administrativ-teritorială
România este organizată în judeţe, municipii, orașe și comune.
Citiţi textul de mai jos ().
Unitatea administrativ-teritorială specifică spaţiului românesc, atestată încă din perioada formării
ţărilor române, este judeţul. Numele său provine din termenul latin indicum, care însemnă judecată.
În organizarea spaţiului românesc s-au evidenţiat patru momente: 1. prima lege de organizare
administrativ-teritorială (1862), în patru regiuni corespunzătoare provinciilor istorice; 2. în reforma
din 1926, teritoriul ţării a fost împărţit în 71 de judeţe (cu plăși); 3. în anii ’50, în România se găseau
18 regiuni și 177 de raioane (organizare specifică modelului sovietic); 4. Din anul 1968 s-a revenit la
organizarea pe judeţe [Gr. Posea, Edit. Humanitas, pag. 72-73].
Pe baza textului de mai sus (), scrieţi în fișa de lucru:
a. numele termenului latin de la care provine numele de judeţ; R........................................................................................ .
b. numărul judeţelor la reforma din anul 1926; R................................................................................................................. .
c. anul în care s-a revenit la organizarea pe judeţe. R......................................................................................................... .
Utilizând textul din manual [Edit. Corint, pag. 74], scrieţi în fișa de lucru:
a. definiţia judeţului; R............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
b. numărul actual al judeţelor din România; R...................................................................................................................... .
c. definiţia municipiului; R.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
d. numărul actual al municipiilor din ţara noastră; R............................................................................................................. .
e. definiţia comunei; R............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
f. numărul actual al comunelor din România. R.................................................................................................................... .
Analizaţi DOC 1 din manual [„Principalele elemente ale organizării administrative: suprafaţa, populaţia,
reședinţele de județ și indicativele auto” (redate sub formă de tabel), Edit. Corint, pag. 74] și scrieţi în fișa de lucru:
a. numele celor mai întinse patru judeţe, în ordinea descrescătoare a suprafeţei; R.............................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
b. numele celor mai populate patru judeţe, în ordinea descrescătoare a numărului locuitorilor. R........................................
.............................................................................................................................................................................................. .
Analizaţi
harta
alăturată
(„Judeţele României”). Cu ajutorul
figurii 1 din manual [„România –
organizarea
administrativ-teritorială”,
Edit. Corint, pag. 75], completaţi
căsuţele din tabelul de mai jos, care
reprezintă numele judeţelor marcate,
pe harta „Judeţele României”, cu
numere.

1.
2.
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3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.

4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.
37.
40.

Cu

5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.

ajutorul profesorului de la clasă, arătaţi pe harta administrativ-teritorială a
României judeţele ţării în funcţie de provinciile istorice: Banat, Bucovina, Crișana-Maramureș,
Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania.
 Verificaţi-vă cunoștinţele acumulate
Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos și precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F).
Dacă afirmaţiile sunt false, scrieţi voi răspunsurile corecte (R.c.).
1. În prezent, pe teritoriul României se găsesc 41 de judeţe._____ R.c.: .......................................................... .
2. Cel mai întins judeţ din ţara noastră este Timiș._____ R.c.: ........................................................................ .
3. Comunele au în compunere unul sau mai multe orașe._____ R.c.: .............................................................. .
4. Municipiul București se află situat în interiorul judeţului Călărași._____ R.c.: ….....................…......... .
5. Judeţul Tulcea se află în provincia istorică Oltenia._____ R.c.: ………........................…........................... .
 Temă pentru acasă: Caracterizaţi geografic judeţul în care locuiţi, precizând:
1. poziţia geografică în cadrul României; R........................................................................................................ .
2. judeţele vecine, în funcţie de punctele cardinale; R..........................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
3. suprafaţa sa; R................................................................................................................................................. .
4. unitatea/unităţile de relief de pe teritoriul său; R..............................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
5. temperaturile medii ale aerului; R................................................................................................................... .
6. precipitaţiile medii anuale; R.......................................................................................................................... .
7. două ape curgătoare; R.................................................................................................................................... .
9. orașul reședinţă de judeţ; R............................................................................................................................. .
10. numărul locuitorilor. R.................................................................................................................................. .
 Lectură
Hunedoara este judeţul cu cele mai multe municipii (7) şi cu cea mai mare pondere a populaţiei urbane
(74,99%, în 2011) din România. Este situat în partea central-vestică a ţării la contactul dintre Carpaţii
Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Până la Marea Unire, judeţul avea în compunere doar patru oraşe: Deva,
Haţeg, Hunedoara şi Orăştie. Recensămintele ulterioare indică următoarea evoluţie a sistemului urban: până în
1930 celor patru aşezări urbane existente se alătură oraşul Petroşani, iar până în 1941, oraşele Brad şi Lupeni.
Apoi, până în anul 1956, datorită exploatării huilei în Bazinul Petroşani şi industrializării forţate, oraşelor vechi
li s-au adăugat alte şase nou înfiinţate: Aninoasa, Petrila, Vulcan, Uricani, Simeria şi Călan. Până în 1977,
localitatea Aninoasa a fost transformată în comună, iar până în 1992 a devenit din nou oraş. În 1992 jud.
Hunedoara avea în alcătuire trei municipii – Deva, Hunedoara şi Petroşani –, zece oraşe – Aninoasa, Brad, Călan,
Haţeg, Lupeni, Orăştie, Petrila, Simeria, Uricani şi Vulcan – şi 56 de comune. În 1995, Brad şi Orăştie au fost
declarate municipii, în 2001 comuna Geoagiu a fost ridicată la rang de oraş, iar în 2003 localiăţile Lupeni şi
Vulcan au fost declarate municipii. În prezent judeţul deţine 14 oraşe, din care şapte sunt municipii (Deva –
reşedinţa judeţului, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Brad, Vulcan şi Lupeni) şi 55 de comune (cu 457 sate) [după I.
Mărculeţ (coord.), Superlativele României. Mică enciclopedie, Edit. Meronia, București, 2010, pag. 129-130].
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