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RÂURILE 

Caracteristici: 

 * sunt numeroase; 

 * aproape toate izvorăsc din Carpaţi; 

 * unele râuri izvorăsc din dealuri şi din câmpii; 

 * majoritatea râurilor se varsă în Dunăre; 

 * pe unele râuri s-au construit lacuri de acumulare; 

 * sunt bogate în peşte; 

 * apa lor se foloseşte şi la irigaţii. 

 Râuri importante: 

 

1. din estul ţării: Siretul                           3. din sudul ţării: Cerna 

                              Prutul                                                           Jiul 

                                                                                                   Oltul 

2. din vestul ţării:  Someşul                                                     Argeşul 

                               Crişul Repede                                             Ialomiţa 

                               Crişul Negru 

                                Crişul Alb                   4. din Dobrogea: Teliţa 

                                Mureşul                                                    Taiţa 

                                                                                                 Casimcea 





DUNĂREA 
• izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră – Germania 

• este al doilea fluviu ca mărime din Europa; 

• străbate zece ţări şi trece prin patru capitale; 

 

Caracteristici: 

        * este cea mai mare apă curgătoare din România; 

        * se desfăşoară între Baziaş şi Sulina, pe o lungime de 1 075 km; 

        * adună cea mai mare parte a apelor râurilor din România; 

        * pe Dunăre circulă vapoare – este navigabilă; 

        * este folosită ca generatoare de curent electric, pe cursul ei fiind 

construite hidrocentralele de la Porţile de Fier; 

        * apa sa este folosită pentru irigaţii; 

        * cea mai mare bogăţie a Dunării o constituie peştele. 





LACURI 

 

  Naturale – formate prin umplerea 

                    unor adâncituri ale 

                    pământului cu apa  

                    izvoarelor sau a   

                    precipitaţiilor, ori prin 

                    bararea cu nisip, pietriş 

                    sau mâl a cursurilor unor 

                    râuri. 

  

Artificiale – numite şi lacuri de 

                    acumulare, construite de 

                    oameni pentru bararea 

                    cursului unor râuri. 



După zona de relief în care se află, lacurile se împart în mai multe categorii: 

A. Lacurile de munte 

Caracteristici: 

 * sunt numeroase; 

 * au întinderi mici 

 * au forma aproape rotundă 

Clasificări: 

* Lacuri formate prin acumularea apelor de la ploi şi a zăpeilor în adânciturile 

unor gheţari (lacuri glaciare): Lacul Bucura – Munţii Retezat; 

                                                     Lacul Bâlea  –  Munţii Făgăraş; 

              Lacul Lala – Munţii Rodnei. 



* Lacul Sf. Ana – Carpaţii Orientali – 

format prin strângerea apei în 

deschizătura unui vulcan (lac vulcanic). 

* Lacul Roşu – Carpaţii Orientali – 

format printr-un baraj natural, în 

urma prăbuşirii unui munte. 

* Lacuri artificiale ( de acumulare): 

Porţile de fier – pe Dunăre;   Vidraru – pe Argeş;    Izvorul Muntelui – pe Bistriţa. 



B. Lacuri de deal: 

Caracteristici: 

 * unele s-au format în locurile    

de unde s-a extras sare –  

Lacul Slănic (Prahova) 

Lacul Ursu (Sovata). 

 * altele, numite iazuri au 

fost create de oameni prin 

stăvilirea apelor unor râuri. Se 

întâlnesc în Podişul Moldovei şi 

în Depresiunea Transilvaniei.

  

C. Lacuri de câmpie 

Caracteristici: 

 * au apă dulce sau sărată; 

 * au apărut între dunele de nisip; 

 * apa unora este folosită în tratarea unor boli; 

 * unele au fost create de oameni: 

Lacul Sărat  şi Lacul Amara – Bărăgan 

Lacul Snagov, Herăstru, Băneasa, Tei - Bucureşti 



Lacul Sărat – Brăila  

Lacul Amara - Ialomiţa 

Lacul Snagov 

Lacul Herăstrău 

Lacul Băneasa Lacul Tei 



D. Lacuri de pe ţărmul Mării Negre 

 Lacul Razim, Lacul Techirghiol, Lacul Mangalia ş.a. 

E. Lacurile din Delta Dunării 

 Lacurile Maliţa, Gorgova ş.a. 



MAREA NEAGRĂ 

Aşezare: 

 * în sud-estul României şi al Europei 

Caracteristici: 

 * suprafaţa ei este dublă faţă de cea a României; 

 * adâncimea cea mai mare este de 2 211 m şi se află în partea 

centrală a Mării Negre; 

 * apa de la suprafaţă este mai caldă vara şi rece pe timp de iarnă; 

 * apa din adânc este tot timpul rece; 

 * apa de la suprafaţă este mai puţin sărată şi mai oxigenată decât cea 

din adânc; 

 * în stratul de la suprafaţă trăiesc diferite vieţuitoare: peşti, rechini, 

delfini, meduze ş.a. 

 * ţărmul românesc are o întindere de 245 km şi cuprinde faleze, 

plaje, de-a lungul cărora se înşiră staţiuni ca Mangalia, Eforie, Mamaia ş.a. 

 * porturi: Constanţa, Mangalia, Sulina. 

Importanţa Mării Negre: 

 * pescuit; 

 * transport de mărfuri şi călători; 

 * turism; 

 * resurse de petrol. 



 MAREA 

NEAGRĂ 
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