
ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ – SPECIALIZAREA PLANIFICARE TERITORIALĂ 

 

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

numeşte:  

 

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

 

3. Râpa de alunecare se află la: 

 

4. Procesul de compactizare a rocilor necimentate datorită propriei greutăţi se numeşte: 

 

5. Solifluxiunea este un proces gravitaţional specific regiunilor: 

 

6. Sufoziunea este un proces gravitaţional: 

 

7. Albiile majore sunt formate din: 

 

8. Terasele fluviale sunt: 

 

9. Terasele în rocă sunt: 

 

10. Terasele îmbucate şi rezemate sunt: 

 

11. Terasele eustatice sunt datorate: 

 

12. Albia majoră se mai numeste şi: 

 

13. Lunca mediană se află situată: 

 

14. Care dintre următoarele metode cartografice se folosește pentru reprezentarea 

fenomenelor ce ocupă întreaga suprafață a teritoriului reprezentat?: 

 

15. Prin ce se caracterizează metoda punctelor în cartografie?: 

 

16. Dimensiunea semnelor convenționale pe hartă poate fi: 

 

17. Ce metodă de reprezentare cartografică folosește  simboluri ”săgeți”?: 

 

18. Cum trebuie să fie intervalele dintre valorile izoliniilor pentru o cât mai bună precizie?: 

 

19. Care este cea mai potrivită combinaţie pentru reprezentarea numărului populaţiei şi a 

structurii pe sexe şi vârstă din judeţele României?: 

 

20. Cronograma este: 

 

21. Cea mai potrivită metodă cartografică pentru reprezentarea răspândirii ursului brun în 

Carpaţi este cea a: 

 

22. Izohietele sunt linii cu aceeaşi: 

 



23. Prin ce se caracterizează plantele halofile?: 

 

24. Ce sunt plantele psamofile?: 

 

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

 

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

 

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

 

28. Ce este mlaștina?: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

33. Care sunt elementele unui seism?: 

 

34. În ce zonă seismică se află România prin lanțul său carpatic?: 

 

35. Care sunt fenomenele cu impact asupra populației în timpul seismului dar și după 

seism?: 

 

36. Care sunt cutremurele polikinetice din România?: 

 

37. În ce moment al riscului seismic se iau măsuri de autoprotecție a populației?: 

 

38. Unde se produc cele mai violente viscole în România?: 

 

39. Care sunt cauzele naturale ale inundațiilor?: 

 

40. Ce viituri sunt specifice Europei Centrale și României?: 

 

41. Care sunt măsurile de prevedere a inundațiilor?: 

 

42. Ce este biostazia?: 

 

43. Care sunt subtipurile geosistemelor în biostazie?: 

 

44. Ce este rhexistazia?: 

 

45. Ce este rhexistazia propriu-zisă și care sunt implicațiile acesteia?: 

 

46. Prin ce se caracterizează geosistemele în parastazie?: 

 

47. Sub ce formă este prezent în atmosfera terestră carbonul?: 



 

48. Din ce rezultă carboxihemoglobina?: 

 

49. Care sunt principalele surse de producere a dioxidului de carbon?: 

 

50. În ce condiții se formează smogul londonez?: 

 

51. Din ce este format smogului industrial, specific marilor aglomerări urbane?: 

 

52. Care sunt solurile cu care faeoziomurile se aseamănă cel mai mult?: 

 

53. Care sunt diferenţierile dintre un faeoziom şi un planosol?: 

 

54. Orizontul superior de sol caracteristic faeoziomurilor este: 

 

55. Care este principala caracteristică a planosolurilor?: 

 

56. Faeoziomurile se caracterizează printr-o fertilitate: 

 

57. Fertilitatea planosolurilor este intens restricţionată de: 
 

58. Ce este populaţia (umană)?: 

 

59. Principalele caracteristici ce definesc populaţia sunt: 

60. În funcţie de dimensiunea teritoriului de referinţă se disting: 

 

61. Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o anumită populaţie (colectivitate) formează: 

 

62. Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a: 

 

63. Populaţia poate fi studiată: 

 

64. În funcţie de valorile variabilelor ce îl compun, bilanţul demografic general poate fi: 

 

65. Bilanţul demografic general poate fi pozitiv: 

 

66. Bilanţul demografic general poate fi negativ: 

 

67. Centralitatea este caracteristica ce resultă din orientarea teritorială a fluxurilor de 

substanţă, energie şi informaţie: 

68. Factorii care influenţează confuguraţie general a sistemelor sunt: 

 

69. Ierarhizarea presupune: 

 

70. Oraşul este un sistem: 

 

71. Fluxurile de intrare în raport cu fluxurile de ieşire: 

 

72. Cum este concepută o reţea urbană?:  

 



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

 

74. Stabilitatea ridicată a sistemelor urbane este specifică pentru: 

 

75. 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: 

 

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

de la următoarele ipoteze generale: 

 

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

agricol situat lângă piață, dacă este folosit pentru : 

 

78. În modelul (ideal) al lui Alfred Weber, localizarea unității industriale (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: 

 

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

Christaller porneşte de la câteva premise (ipoteze): 

 

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

 

81. Pentru fundamentarea corectă a localizării unităților industriale, în funcție de costuri, 

pot fi elaborate: 

 

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

prestator de servicii sunt de formă: 

 

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

explică bine unele tendinţe spontane în localizarea industriei: 

 

84. Modelul lui Alfred Weber pornește de la următoarele constatări privind condițiile 

social-economice ale producției industriale din epoca sa, marcată de afirmarea 

revoluției industriale: 

 

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

 

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

 

87. Hărțile mentale sunt: 

 

88. Spațiul absolut este definit drept: 

 

89. Izocronele sunt: 

 

90. Spațiul subiectiv cuprinde: 

 

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

sunt: 



 

92. Din perspectiva spațiului trăit, regiunile înrădăcinate sunt: 

 

93. In ce ramura industriala s-au specializat urmatoarele regiuni geografice: 

 

94. In ce conditii se dezvolta o regiune industriala pe glob?: 

 

95. Care sunt marile regiuni petroliere ale lumii bazate pe exploatarea si comercializarea 

petrolului: 

 

96. Care sunt marile regiunile portuar-urbane din Asia: 

 

97. Macroregiunea industriala Yangtze cuprinde urmatoarele mari noduri industriale: 

 

98. Regiuni industriale specializate pe mestesuguri traditionale sunt: 

 

99. Mari regiuni industriale carbonifere sunt: 

 

100. Care sunt regiunile Terrei cu valori ridicate ale gradientului geotermic: 

 

101. Care sunt elementele majore de valorificare a energiei mareelor: 

 

102. Prototipuri de centrale termice marine s-au realizat la: 

 

103. Care sunt sistemele de captare a energiei geotermice: 

 

104. Care sunt impedimentele de sustenabilitate de care trebuie sa tina cont proiectarea 

surselor de energie eoliene: 

 

105. Energia eoliana poate fi valorificata la nivel superior in: 

 

106. Centralele nucleare se construiesc la: 

 

107. Hidrocentralele din Franta sunt contruite cu precadere pe vaile din: 

 

108. Structura fondului funciar în Banat relevă o pondere ridicată a terenurilor arabile ce se 

transformă într-o premisă de favorabilitate. Ce pondere deţin terenurile arabile? 

 

109. Particularitate a regiunii Banat constă în faptul că din axa funcţională principală, 

orientată nord-sud, se desprind două ramuri. Menţionaţi cea de-a doua ramură: 

 

110. Agricultura cu randamente ridicate a Banatului este caracterizată de: 

 

111. Banatul are perspective de dezvoltare remarcabile înmagazinate în punctele tari: 

 

112. Mărimea medie a exploataţiilor agricole individuale prezintă o situaţie particulară, cu o 

frecvenţă crescută a valorilor cuprinse între: 

 

113. Lățimea convențională a pârtiei de schi este considerată a fi de: 

 



114. Capacitatea optimă a pârtiilor de schi reprezintă: 

 

115. Pentru fiecare loc de cazare se consideră necesari: 

 

116. Relația de asociere între turism și economia rurală tradiținală este emblematică pentru: 

 

117. Panta pârtiei destinată începătorilor trebuie să fie de: 

 

118. În cazul stațiunilor litorale, indicele de simultaneitate reprezintă: 

 

119. Cura heliomarină îți pierde din eficiență la o distanță mai mare de: 

 

120. Capacitatea optimă de primire a plajei se calculează cu scopul de stabili: 

 

121. Norma de spațiu intră în formula de calcul a: 

 

122. Faza amenajărilor litorale de mare amploare corespunde: 

 

123. În cazul spațiilor turistice litorale, cea mai mare presiune antropică se înregistrează în: 

 

124. Frontul de mare se întinde până la maximum: 

 

125. Cea mai mare fragilitate în raport cu presiunea turistică, o prezintă: 

 

126. Rezistența la schimbare a unui sistem teritorial este direct proporțională cu: 

 

127. Faptul că un sistem "nu poate fi conceput înafara fluxurilor de energie, informație și 

materie" ține de caracterul său: 

 

128. Într-un sistem teritorial natural coerența și sinergia se manifestă: 

 

129. Într-un sistem teritorial antropizat, coerența și sinergia se manifestă: 

 

130. Într-un sistem teritorial antropizat, spiritul antreprenorial face parte din: 

 

131. În cazul unui sistem teritorial natural, un eveniment poate determina: 

132. Sinergia în sistemul teritorial denumește: 

 

133. În sistemele teritoriale antropizate, rolul de arie de sutură al limitei dintre unitățile 

fizico-geografice este rezultat al: 

 

 

134. Ridicarea calităţii vieţii, păstrarea echilibrului natural şi utilizarea optimă a spaţiului 

sunt obiectve de: 

 

135. Obiectivele planningului depind de: 

 

136. Îmbunătăţirea situaţiei unor regiuni rămase în urmă economic. În care principiu al 

planningului se încadrează?: 

 



137. Reducerea efectelor teritoriale ale crizei din unele ramuri ale economiei. În care 

principiu al planningului se încadrează?: 

 

138. Planul face referiri la: 

 

139. Planul de dezvoltare teritorială a unui stat este: 

 

140. Un plan regional este: 

 

141. Un plan de peisaj pentru o comună este: 

 

142. Planningul integral este: 

 

143. Planningul structurilor şi proceselor spaţiale este: 

 

144. Pentru atenuarea creşterii excesive a marilor oraşe, la sfârşitul secolului al XIX-lea – 

începutul secolului XX s-a recurs la:  

 

145. Una dintre capitalele fondate în a doua jumătate a secolului XX este:  

 

146. Străpungerea structurii urbane existente prin mari artere stradale rectilinii a fost 

realizată de Haussmann la mijlocul secolului al XIX-lea în orașul:  

 

147. Unul din fenomenele urbane care a marcat orașele S.U.A. la sfârșitul secolului al XIX-

lea a fost:  

 

148. Un principiu important al urbanismului modern enunţat de Carta de la Atena în 1933 

este:  

 

149. Una din caracteristicile importante ale catedralelor gotice este:  

 

150. Curentul Renaşterii în arhitectura secolelor XV-XVI s-a caracterizat prin:  

 

151. Stilul arhitectural al secolelor XVII-XVIII apărut în Italia şi caracterizat prin 

ornamentaţie şi detalii elaborate a fost numit:  

 

152. În Spania, stilul Art Nouveau a avut ca principal reprezentant, arhitectul:  

 

153. Una din cele mai reprezentative creaţii arhitecturale gotice din secolul al XII-lea este: 

 

154. Regiunile filiforme sunt: 

 

155. Regiunile vermiculare sunt : 

 

156. Conform lui P Hagget (1990), regiunea are funcţia de exemplu deoarece: 

 

157. Conform lui P Hagget (1990), regiunea are funcţia (menirea) de analogie deoarece: 

 

158. Regiunile compacte sunt: 

 



159. Limitele politice: 

 

160. Limitele sociale : 

 

 

 

 


