
Geografia turismului 

1. La ce se referă capacitatea de cazare existentă într-o stațiune oarecare?: 

2. Care sunt obiectivele turistice religioase menite practicării cultului religios?: 

3. Care sunt resursele atractive hidrografice de suprafață?: 

4. Care este una dintre trăsăturile turismului de îngrijire a sănătății?: 

5. Care sunt atributele care conferă atractivitatea carstului de adâncime?: 

6. La care tip de turism eficiența economică este cea mai redusă?: 

7. Ce fel de transport s-a dezvoltat în vederea accesibilizării spațiilor accidentate, 

preponderent montane?: 

8. La ce se referă coeficientul de utilizare netă a spațiilor de cazare: 

9. Care dintre cele de mai jos pot fi considerate efectele ale sezonalității turistice?: 

10. Care sunt cele trei tipuri de climat considerate a fi mare atractivitate prin proprietățile 

acestora?: 

Cartografie 

11. Care este perioada supranumită neagră în cartografie?: 

12. Cum se numește rețeaua pe care meridianele și paralelele o formează pe hartă?: 

13. Ce fel de element al hărții este scara de proporție?: 

14. Cum se numește forma geometrică proprie Terrei?: 

15. Cum se numesc liniile care unesc punctele cu același grad de deformare pe hartă?: 

16. Care dintre următoarele metode cartografice este cea mai potrivită pentru reprezentarea 

fenomenelor ce ocupă întreaga suprafață a teritoriului reprezentat?: 

17. Cum trebuie să fie intervalele dintre izolinii pentru o reprezentare cât mai detaliată a 

variației în spațiu a unui fenomen pe hartă?: 

Sisteme informatice geografice 

18. Proprietăţile topologice sunt: 

19. Atributele memorate în cadrul structurilor vectoriale sunt: 

20. Rezoluţia spaţială, în cazul hărţilor raster, reprezintă: 

21. Care din următoarele metode se utilizează pentru achiziția datelor altitudinale în vederea 

realizării modelului numeric al terenului: 

22. Unul din avantajele modelului de date Shapefile este: 

23. In cazul sistemului de reprezentare vectorial, informația minimă care se stochează pentru 

memorarea unui linii sinuoase este: 

24. Datele raster sunt potrivite pentru reprezentarea: 

25. In cazul unei hărți raster, atributele care se pot memora sunt: 

26. Un Geodatabase poate conține următoarele tipuri de date geografice: 



27. Avantaje ale utilizării topologiei într-un Geodatabase sunt: 

Geografie umană generală 

28. În realizarea modelului zonelor agricole concentrice (1826), J.-H. von Thünen pornește de la 

următoarele ipoteze generale: 

29. În cadrul modelului lui von Thünen, cele mai mari venituri se pot obține de pe hectarul 

agricol situat lângă piață, dacă este folosit pentru : 

30. În modelul (ideal) al lui Alfred Weber, localizarea unității industriale - X (care folosește 1 

tonă de energie-A și 1 tonă de materie primă-B, pentru a obține 1 tonă de produs fabricat 

vîndut pe piața M) se va face astfel: 

31. În realizarea modelului de organizare spațială a serviciilor (teoria locurilor centrale), W. 

Christaller porneşte de la câteva premise (ipoteze): 

32. Modelul teoretic al lui J. H. Von Thünen pornește de la următoarele ipoteze de lucru: 

33. Pentru fundamentarea corectă a localizării unităților industriale, în funcție de costuri, pot fi 

elaborate: 

34. În modelul lui W. Christaller (teoria locurilor centrale), spațiile deservite de fiecare 

prestator de servicii sunt de formă: 

35. Deşi modelul lui Alfred Weber reduce realitatea la forma ei cea mai simplă, totuşi el explică 

bine unele tendinţe spontane în localizarea industriei: 

36. Modelul lui Alfred Weber pornește de la următoarele constatări privind condițiile social-

economice ale producției industriale din epoca sa, marcată de afirmarea revoluției 

industriale: 

37. Teoria interacțiunii spațiale (Reilly-Converse) afirmă că: 

38. Spaţiul absolut (cosmografic şi cartografic) este considerat drept:  

39. Hărțile mentale sunt:  

40. Spațiul absolut este definit drept: 

41. Izocronele sunt: 

42. Spațiul subiectiv cuprinde: 

43. Factorii care stau la baza varietății în care este asumat social și practicat un spațiu trăit 

sunt: 

44. Din perspectiva spațiului trăit, regiunile înrădăcinate sunt: 

Geografia populatiei 

45. În lume, cele mai ridicate valori ale ratei fertilității se înregistrează în:  

46. Bilanţul demografic general poate fi negativ: 

47. Bilanțul demografic natural reprezintă:  

48. În România, cele mai ridicate valori ale ratei fertilității se înregistrează în regiunea:  

49. Bilanțul demografic migratoriu, reprezintã: 



50. În lume, țări cu o vârstă mediană ridicată sunt:  

51. Mediul urban este determinat de factori precum: 

52. În lume, cele mai scăzute valori ale ratei mortalității infantile se înregistrează în țările cu un 

nivel de dezvoltare:  

Geografie culturală 

53. Emblemele autorităţii se manifestă în peisaj prin: 

54. Peisajele obişnuite: 

55. Cercetarea în geografia culturală are în vedere: 

56. Simbolurile peisajelor: 

57. Descifrare peisajului ca text reprezintă un demers al: 

58. Din perspectiva metaforei peisajului ca text comunicarea nu conţine un limbaj de sunete ci 

un repertoriu de acţiuni care mediază comportamentul social al omului. Analizând peisajul 

din această perspectivă explicaţi de ce modifică oamenii mediul: 

GEOGRAFIE URBANĂ ŞI RURALĂ   

59. Gentrificația presupune: 

60. Un oraş nu poate exista izolat în raport cu alte aşezări deoarece: 

61. Stabilitatea ridicată a sistemelor urbane este specifică pentru: 

62. Conform Regulii Rang-talie, cunoscând că oraşul situat pe primul loc al ierarhiei unui sistem 

urban are o populaţie de 4 000 000 locuitori, oraşul de pe poziţia a X-a a ierarhizării ar 

trebui să aibă un număr de locuitori de: 

63. Oraşul este un sistem: 

64. Fluxurile de informație primite sunt mai mari: 

Geomorfologie  

65. Procesul prin care depozitele de meteorizaţie sunt deplasate din locul lor de formare se 

numeşte:  

66. Alunecările de teren rotaţionale se produc atunci când planul de alunecare este: 

67. Râpa de alunecare  se află la: 

68. Acţiunea chimică asupra calcarelor se numeşte:  

69. Văile seci din regiunile carstice se numesc:  

70. Estuarele sunt:  

71. Forma apărută prin bararea gurii de vărsare a unui râu se numeşte: 

72. Albiile majore sunt formate din:  

73. Terasele fluviale sunt: 

74. Terasele în rocă sunt: 

75. Terasele îmbucate şi rezemate sunt: 



76. Terasele eustatice sunt datorate: 

Biogeografie 

77. Prin ce se caracterizează plantele halofile?: 

78. Ce sunt plantele psamofile?: 

79. Care sunt efectele vântului asupra vegetației în spaţiul montan?: 

80. Care sunt efectele indirecte ale focului într-un habitat afectat?: 

81. Exemplificați relieful cu rol de adăpost din România?: 

82. Ce este mlaștina?: 

83. Care tundre au importanță economică deosebită pentru creșterea renilor?: 

84. În ce state nord-americane se dezvoltă preeriile?: 

85. Care dintre speciile de ericacee de mai jos cresc în etajul subalpin şi în ţinuturile reci?: 

86. Cum se numesc animalele care trăiesc în vecinătatea și la gura peșterilor? 

Geologie generală 

87. Ce reprezintă granitul?: 

88. Ce reprezintă bazaltul?: 

89. Care sunt factorii determinanți ai metamorfismului rocilor?: 

90. În funcție de natura procesului petrografic, principalele categorii de roci sunt?: 

91. În funcție de modul de formare, care sunt principalele categorii de roci magmatice?: 

92. Cele două categorii principale de cute geologice sunt?: 

93. Ce reprezintă pânzele tectonice?: 

94. Ce precizează teoria tectonicii globale?: 

95. Unde este situată discontinuitatea Mohorovicic?: 

96. Ce reprezintă grohotișul?: 

Geografie socială 

97. Omul are nevoie de spațiu consacrat special odihnei: 

98. Următorii factori au contribuit la creșterea nevoii individuale de spațiu casnic (de odihnă): 

99. Suprafața locuibilă medie/locuitor este cea mai mare în: 

100. Precizaţi  unde s-a dezvoltat prima oară, pe  scară  largă, fenomenul  rezervării de spaţii  

urbane  și  periurbane,  consacrate  special  pentru  destindere  şi  recreere: 

101. Nevoia de spațiu public consacrat special destinderii și recreerii depinde de: 

102. Nevoia de spațiu public consacrat special destinderii și recreerii este mai mare : 

103. Valorificarea largă a potențialului turistic al unui teritoriu se face prin: 

104. Orice teritoriu dispune de un anumit potențial turistic. Dacă acesta devine un areal de 

frecventare turistică depinde de : 



105. Un rol decisiv în afirmarea turistică a unui teritoriu îl joacă suprastructurile și 

reprezentările mentale (servicii, prestigiu, toponime, imagini etc.), deoarece acestea : 

106. Produsele turistice teritoriale cuprind cel puțin 3 straturi de repere atractive: 

107. Stațiunile Băile Herculane, Evians les Bains și Călimănești sunt în primul rând: 

108. Geografia socială a studiat factorii de stimulare a circulației turistice punând accent 

tradițional pe: 

109. Conform lui Leipner (1984), turismul pentru odihnă, destindere și divertisment face parte 

din: 

110. Analiza psihografică este folosită pentru: 

111. În cazul turiștilor motivați de dragostea de a călători (wanderlust), predomină: 

Turism rural si agroturism 

112. Satul românesc poate fi, în același timp, componentă a mai multor tipuri de produse 

turistice. Care dintre produsele de mai jos se poate identifica cu componente ale 

produsului turistic rural?: 

113. Care dintre cele de mai jos reprezintă una din principalele condiții prin care o pensiune 

poate primi clasificare de pensiune agro-turistică?: 

114. Care dintre cele de mai jos reprezintă un criteriu important în aprecierea oportunității 

introducerii așezărilor rurale în circuitul turistic?: 

115. La ce se referă aplicarea criteriului accesibilității?: 

116. În ce constă manifestarea ineditului în satul turistic românesc?: 

117. Care sunt efectele negative ce pot apărea în cadrul valorificării turistice a satelor?: 

118. Care din cele de mai jos sunt sate turistice pastorale?: 

119. Care sunt motivațiile turiștilor pentru alegerea produsului turistic rural?: 

120. Care sunt satele turistice cunoscute pentru practicarea unor sporturi?: 

121. Care din următoarele activități fac parte din inițiativa LEADER?: 

Tehnici de ghidaj turistic 

122. Care sunt principalele categorii de ghizi turistici?: 

123. Care sunt principalele obligații ale ghidului național de turism?: 

124. În ce situații minorii, conform legislației românești pot călători fără părinți?: 

125. Ce este important să cunoască turistul în cazul pierderii de grup?: 

126. Ce documente nu trebuie să cuprindă dosarul acțiunii (a unei excursii sau al unui circuit) 

care este înmânat de către agentul de turism ghidului înainte de plecare: 

127. Care dintre cele de mai jos se regăsesc în cerințele pe care un candidat la meseria de ghid 

național trebuie să le îndeplinească?: 

128. Care dintre cele de mai jos se regăsesc în atribuțiile unui ghid montan: 

129. Care dintre cele de mai jos se regăsesc în competențele unui ghid de animație: 



130. Care sunt obligațiile ghidului șofer în afară de calificarea de ghid şi permis de conducere?: 

131. Care sunt calitățile cu care ghidul trebuie să se impună încă de la preluarea grupului?: 

Geografia fizică a României 

132. Care dintre exemplele de mai jos reprezintă areale carstice de tipul platourilor carstice 

coborâte?: 

133. Care dintre exemplele de mai jos reprezintă areale carstice de tipul platourilor carstice 

unitare suspendate?: 

134. Care dintre exemplele de mai jos reprezintă areale carstice de tipul barelor calcaroase 

fragmentate?: 

135. Care dintre lacurile de mai jos sunt lacuri carstice ?: 

136. Care dintre lacurile de mai jos sunt limane fluvio-maritime ?: 

137. Care dintre lacurile de mai jos sunt lacuri glaciare ?: 

138. Care dintre exemplele de mai jos reprezintă areale carstice de tipul barelor calcaroase 

unitare?: 

139. După criteriul genetic, dolinele se clasifică în: 

140. După criteriul morfologic, dolinele se clasifică în: 

141. Valori medii lunare pozitive în luna ianuarie se înregistrează în: 

142. Factorii responsabili pentru repartiţia neuniformă a precipitaţiilor în ţara noastră sunt: 

143. Tipurile de circulaţie atmosferică din România sunt: 

144. Cele mai mari valori ale temperaturii medii lunare în luna iulie, de peste 23 de grade C, se 

înregistrează: 

145. Inversiunile de temperatură se produc: 

Geografie politică 

146. Elementele de bază ale economiei mondiale sunt: 

147. În organizarea și funcționarea economiei mondiale, Organizația Mondială a Comerțului,  

Fondul Monetar Internațional  și Banca Mondială au rolul: 

148. În ultimii ani, ca urmare a globalizării, lumea tinde să se transforme:  

149. Modelul centru-periferie a fost elaborat prima oară de către: 

150. Modelul/conceptul centru-periferie se referă la: 

151. Globalizarea sistemului economic mondial a fost precedată de faze pregătitoare: 

152. La nivel global, zona centrală a lumii din punct de vedere  socio-economic și politic, este 

formată din: 

153. În cadrul modelului centru-periferie, în Europa, centrul este reprezentat de : 

154. Categoria zonelor semiperiferice este rezultatul: 

155. Cele 4 elemente constitutive inseparabile ale statului sunt: 

156. Principiul indivizibilității teritoriului de stat afirmă că : 



157. State care există doar de facto, nu și de jure, sunt următoarele : 

158. State partial recunoscute (de un număr redus de țări) sunt : 

159. Dezavantaje ale statelor cu suprafață mică și foarte mică : 

160. Teritoriul de stat cu cea mai mare suprafață este : 

161. Forma ideală a teritoriului de stat este cea de: 

162. Următoarele state au teritoriul gâtuit (strangulat) : 

163. Statele cu teritorii polimeroide sunt : 

164. Statul al cărui teritoriu este format dintr-o singură insulă este de tip : 

165. Un stat insular este considerat ‘enclavă maritimă’ atunci când : 

Organizarea spatiului turistic 

166. Afirmația conform căreia "prezența vocației turistice este o iluzie" evidențiază: 

167. Fluxurile de turiști între Franța-Maroc, Germania-Turcia, Italia-Tunisia sau SUA - Caraibe 

ilustrează rolul: 

168. Formarea unor bazine turistice cum sunt: bazinul Asia-Pacific, bazinulu mediteranean, 

bazinul mezoamerican concretizează principiul: 

169. Cel mai tipic front din cadrul morfologiei spațiilor turistice este: 

170. Structurarea stațiunii Cannes, în raport cu trei axe majore este ilustrarea rolului 

structurant al: 

171. Impactul conjuncturii interne și internaționale asupra organizării spațiului turistic constă 

în: 

Geografie economica 

172. Zonele turistice din spatiul european mediteranean, conform OMT (Organizatia Mondiala 

a Turismului), sunt: 

173. Tarile zonei turistice alpine europene, conform OMT (Organizatia Mondiala a Turismului), 

include: 

GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI 

174. Primele așezări cu caracter urban din spațiul carpato-danubiano-pontic au fost: 

175. Pentru orașele medievale din spațiul intracarpatic factorii urbigeni majori au fost: 

176. Cea mai accentuată creștere a populației urbane din spațiul românesc s-a produs: 

177. Diminuarea rolului marilor centre regionale a constituit un obiectiv al politicii de stat în 

perioada: 

178. În faza de turbulență postbelică (1945-1966), cele mai multe localități declarate orașe au 

fost: 

179. Cea mai accentuată involuție a fenomenului urban s-a înregistrat, pe teritoriul țării 

noastre: 



180. În perioada 1968-1980, cele mai multe localități care au devenit orașe erau: 

181. Creșterea numerică a orașelor după din anii ‘90 s-a realizat în principal prin: 


