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Relieful României  
 caracterizare generală 

   Relieful României este: 
a) variat  - cuprinde o diversitate de forme de relief: munţi, dealuri şi    

podişuri, câmpii, lunci şi deltă; 

b) ordonat – formele de relief sunt repartizate armonios, în trepte, de la 

mijloc spre margini; 

c) mediu ca înălţime – câmpiile ajung de la 0 la 200 m; dealurile şi 

podişurile – de la 200 m la 800 m; munţii – de la 800 m până la 2500 m. 

d) dispus aproape egal – fiecare dintre cele trei forme de relief ocupă circa 

o treime din suprafaţa totală a ţării. 

 

    Unităţile de relief: 

• Unitatea Carpatică – cu cele trei ramuri ale Carpaţilor; 

• Depresiunea Transilvaniei; 

• Unităţile de deal şi podiş (Dealurile de Vest), Podişul Mehedinţi, Podişul 

Getic, Subcarpaţii, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei; 

• Unităţile de câmpie (Câmpia de Vest, Câmpia Română, Lunca şi Delta 

Dunării, Platforma continentală a Mării Negre). 

 





MUNŢII CARPAŢI 

Carpaţii româneşti fac parte 

din lanţul Munţilor Carpaţi, 

care străbate o parte din 

Europa. 

CARACTERISTICI: 

 

* sunt munţi tineri şi au o 

înălţime medie; 

* reprezintă cea mai înaltă 

formă de relief din România; 

* sunt aşezaţi în formă de arc; 

* au văi adânci; 

* la poalele unor munţi se află depresiuni; 

* se pot traversa de-a lungul văilor, prin trecători; peste culmi, traversarea 

se face prin pasuri; 

* au bogăţii solice ca: păduri, păşuni, ape; subsolice ca: minereuri, pietre de 

construcţie, ape minerale etc.  

* se împart în trei grupe: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi 

Carpaţii Occidentali. 



CARPAŢII ORIENTALI 

Aşezare: 

* de la graniţa de nord a ţării până la 

Valea Prahovei 

Caracteristici: 

* ocupă cea mai întinsă suprafaţă dintre 

toate ramurile Carpaţilor; 

* sunt cei mai fragmentaţi (lipsiţi de 

masivitate); 

* au înâlţimi intermediare, între Carpaţii 

Meridionali şi Occidentali; 

* sunt bogaţi în păduri – în special de 

molid - , în păşuni, minereuri neferoase 

şi feroase, cărbuni, sare, pietre de 

construcţie şi ape minerale. 

                           Culmile muntoase: 

1. Culmile de est:        Maramureşului 

                                    Rodnei 

                                    Bistriţei 

                                    Ceahlăului 

                                    Vrancei 

                                    Buzăului 

                                    Ciucaşului 

2. Culmile de vest:      Oaşului 

                                    Gutâiului 

                                    Călimani 

                                    Gurghiului 

                                    Harghita 

  Depresiuni: Braşovului 

                     Maramureşului 

  Pasuri şi trecători: Prislop, Oituz, Predeal 

  Defilee: Mureşului 

  Chei: Cheile Bicazului 

 





CARPAŢII MERIDIONALI 

     Aşezare: 

* de la Valea Prahovei (la est) până la văile 

râurilor Timiş şi Cerna (la vest). 

 
        Caracteristici: 

* sunt cei mai înalţi munţi din Carpaţii noştri; 

* sunt cei mai masivi (lanţurile de munţi nu sunt 

fragmentate); 

* au pasurile cele mai puţine şi cele mai înalte; 

* pe culmile lor sunt numeroase lacuri; 

* sunt bogaţi în păşuni, păduri de conifere, 

cărbuni, pietre de construcţie. 

 

Grupe de munţi: 

1. Grupa Munţilor Bucegi  

– munţii Bucegi (Babele, Sfnxul, vârful 

Omu – 2505m). 

2. Grupa Munţilor Făgăraşului 

 – Munţii Făgăraşului (vârfurile 

Moldoveanu – 2544 m şi Negoiu – 

2535 m). 

3. Grupa Munţilor Parângului 

 – Munţii Parângului; 

4. Grupa Munţilor Retezatului 

 – Munţii Retezatului, Munţii Godeanu.  

    Depresiuni: 

Depresiunea Petroşani 

    Trecători şi pasuri: 

Turnu Roşu, Cozia, Lainici, Bran, Pasul 

Predeal 





CARPAŢII OCCIDENTALI 

Aşezare: 

* de la Valea Dunării (în sud) până la Valea 

Barcăului (în nord). 

Caracteristici: 

* au cele mai mici înălţimi; 

* sunt cei mai fragmentaţi; 

* dealurile, depresiunile şi câmpiile pătrund 

adânc în munte; 

* sunt uşor de traversat; 

* sunt bogaţi în păduri de fag, păşuni, 

minereuri de fier, aur şi argint şi ape 

minerale. 

Grupe de munţi: 

1. Munţii Banatului  

              – Munţii Semenicului 

2. Munţii Poiana Ruscă 

3. Munţii Apuseni:  

              – Munţii Bihorului, 

Vlădeasa, Gilăului, Muntele 

Mare, Munţii Metaliferi 

Chei: Cheile Turzii 

Defilee: Porţile de Fier 





DEALURILE ŞI PODIŞURILE 

DEALURILE – sunt unităţi de relief mai joase decât munţii, cu înălţimi cuprinse între 

200 m şi 800 m. 

A) Subcarpaţii 

* mărginesc Carpaţii între Valea Moldovei, la 

nord şi Valea Motrului, la vest. 

* s-au format, ca şi munţii, prin încreţirea 

scoarţei pământului; 

* au înălţimi mai mici decât munţii; 

* sunt acoperiţi de păduri de fag şi de stejar şi de 

păşuni întinse; 

* în subsol, au zăcăminte de petrol, gaze 

naturale, cărbuni, sare, ape minerale, pietre 

de construcţii; 

* sunt cultivaţi cu vii şi pomi fructiferi; 

* sunt foarte populaţi. 

B) Dealurile de Vest 

* mărginesc Carpaţii în partea de vest, 

între Valea Nerei şi Valea Someşului. 

* sunt alcătuite din nisipuri şi 

pietrişuri; 

* nu se prezintă ca un şir continuu; 

* înălţimea lor medie este de 250 m; 

* au culmi domoale; 

* sunt acoperite de pomi fructiferi şi 

viţă-de-vie; 

* în subsol au bogăţii ca : petrol, 

cărbuni, ape termale. 





C) Depresiunea Transilvaniei 

* reprezintă cea mai întinsă regiune 

deluroasă din România. 

* aşezată în centrul ţării, fiind înconjurată 

de Munţii Carpaţi. 

* relieful este alcătuit din dealuri 

mărunte, depresiuni mici şi văi largi; 

* dealurile ocupă cea mai mare parte; 

* cele din nord sunt mai înalte şi sunt 

acoperite de păduri de fag şi stejar, de 

livezi şi vii; 

* dealurile din mijloc sunt mai joase, 

având aspectul unei câmpii şi purtând 

numele de Câmpia Transilvaniei; în 

această zonă se cultivă mai ales grâu; 

* cea mai importantă bogăţie este gazul 

metan, aici fiind singurul loc din ţară 

unde îl întâlnim. 

Depresiuni: Depresiunea Făgăraşului 

                   Depresiunea Sibiului 

 

Podişurile 

* aşezate în exteriorul Carpaţilor şi 

în sudul ţării; 

* sunt alcătuite din dealuri; 

* înfăţişarea lor diferă de cea a 

Subcarpaţilor (culmile dealurilor 

sunt mai late şi mai netede; coastele 

mai domoale, iar văile mai largi; 

* bogăţii: păduri de fag şi de stejar, 

păşuni, cărbuni, petrol, gaze 

naturale, pietre de construcţii, pomi 

fructiferi şi viţă-de-vie. 

Podişurile României. 

Podişul Moldovei  

Podişul Getic 

Podişul Dobrogei (cea mai mare 

înălţime: 467 m, în Munţii Măcin) 



CÂMPIILE 

Câmpiile sunt forme joase de relief, netede 

şi cu văi largi. Înălţimea lor este cuprinsă 

între 0 şi 200 m. 

A) CÂMPIA ROMÂNĂ 

* aşezată în sudul ţării; este limitată la E, S şi V de 

Dunăre, iar la N – de Subcarpaţii Getici şi Podişul 

Moldovei. 

* are relief neted; 

* în unele locuri sunt dune de nisip; 

* are văi şi lunci largi; 

* pe cuprinsul ei se cultivă cereale; 

* în subsol se găsesc: petrol şi gaze naturale; 



B) CÂMPIA DE VEST 

* aşezată în vestul ţării, de-a lungul Dealurilor de 

Vest. 

* este netedă, cu văi puţin adânci; 

* se desfăşoară ca nişte fâşii când mai late, când 

mai înguste; 

* râurile au maluri joase, producându-se dese 

revărsări; 

* s-au construit diguri şi s-au făcut dese desecări; 

* se cultivă în special viţă-de-vie. 



LUNCILE ŞI DELTA DUNĂRII 

Luncile sunt forme de relief netede şi joase, care se întind de-a lungul râurilor, de o parte 

şi de alta a lor. 

Luncile apar în zona de deal, unde sunt mi înguste, şi devin oarte largi la câmpie. 

A) LUNCA DUNĂRII 

Aşezare: 

• De la Drobeta-Turnu Severin până la delta Dunării 

Caracteristici: 

• Lăţimea maximă – 25 km; 

• Solul este foarte roditor; 

• Clima este blândă şi umedă; 

• Se cultivă cu cereale, legume, plante industriale; 

• Au terenuri cu fâneţe, păduri de sălcii, plopi, arini etc.; 

• În bălţi şi lacuri se află mult peşte; 

• S-au construit diguri de-a lungul ei; 

• S-au desecat bălţi, terenul redându-se agriculturii. 



B) DELTA DUNĂRII 

Aşezare: 

• în estul ţării, la vărsarea Dunării în Marea Neagră; 

Caracteristici: 

* este cea mai joasă formă de relief; 

* este alcătuită din: lacuri, gârle, canaluri, bălţi, mlaştini şi grinduri; 

* este bogată în peşte şi stuf; 

* are un peisaj deosebit; 

* este rezervaţie naturală. 
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