
ÎNTREBĂRI EXAMEN LICENȚĂ – SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

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

unitare?: 

 

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

coborâte?: 

 

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

unitare suspendate?: 

 

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

fragmentate?: 

 

5. Dolinele se clasifică după criteriul morfologic în: 

6. Dolinele se clasifică după criteriul genetic în: 

 

7. Depresiuni carstice închise, de dimensiuni mari, cu forme neregulate şi cu fundul inegal, 

lipsite de ape curgătoare se numesc: 

 

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

 

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

 

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

 

11. Care dintre lacurile de mai jos sunt lacuri de origine vulcanică ?: 

 

12. Care dintre lacurile de mai jos sunt limane fluviatile ?: 

 

13. Lacurile de origine eoliană sunt localizate: 

 

14. Care dintre lacurile de mai jos sunt lacuri antropice ?: 

 

15. Acţiunea chimică asupra calcarelor se numeşte:  

 

16. Văile seci din regiunile carstice se numesc:  

 

17. Martorii de eroziune din regiunile carstificate se numesc: 

 

18. Relieful carstic de adâncime  se numeşte: 

 

19. Acţiunea  erozională a apelor marine asura ţărmurilor se numeşte:  

 

20. Falezele sunt forme de: 

 

21. Cordoanele litorale sunt forme: 

 

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

 



23. Ţărmurile de tip dalmatic sunt: 

 

24. Care dintre următoarele metode cartografice se folosește pentru reprezentarea fenomenelor 

ce ocupă întreaga suprafață a teritoriului reprezentat?: 

 

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

 

26. Dimensiunea semnelor convenționale pe hartă poate fi: 

 

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

 

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

 

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

structurii pe sexe şi vârstă din judeţele României?: 

 

30. Cronograma este: 

 

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

Carpaţi este cea a: 

 

32. Izohietele sunt linii cu aceeaşi: 

 

33. Centralitatea este caracteristica ce resultă din orientarea teritorială a fluxurilor de substanţă, 

energie şi informaţie: 

 

34. Factorii care influenţează confuguraţie general a sistemelor sunt: 

 

35. Ierarhizarea presupune: 

 

36. Oraşul este un sistem: 

 

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

 

38. Cum este concepută o reţea urbană?:  

 

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

 

40. Stabilitatea ridicată a sistemelor urbane este specifică pentru: 

 

41. 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: 

 

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

 

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

 

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

 



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

perioada: 

 

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

fost: 

 

47. Cea mai accentuată involuție a fenomenului urban s-a înregistrat, pe teritoriul țării noastre: 

 

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

 

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

 

50. Pemii sunt localizați în: 

 

51. Sașii au fost colonizați în: 

 

52. Lipovenii s-au stabilit în spațiul românesc: 

 

53. Maghiarii s-au instalat în Transilvania: 

 

54. Secuii sunt un grup etnic de origine: 

 

55. Huțulii sunt o populație: 

 

56. Ce este populaţia (umană)?: 

 

57. Principalele caracteristici ce definesc populaţia sunt: 

 

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

 

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

 

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

 

61. Populaţia poate fi studiată: 

 

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

 

63. Bilanţul demografic general poate fi pozitiv: 

 

64. Bilanţul demografic general poate fi nul: 

 

65. Bilanţul demografic general poate fi negativ: 

 

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

următoarele ipoteze generale: 

 

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

agricol situat lângă piață, dacă este folosit pentru : 

 



68. 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: 

 

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

Christaller porneşte de la câteva premise (ipoteze): 

 

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

 

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

elaborate: 

 

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

de servicii sunt de formă: 

 

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

bine unele tendinţe spontane în localizarea industriei: 

 

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

economice aleproducției industriale din epoca sa, marcată de afirmarea revoluției 

industriale: 

 

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

 

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

 

77. Hărțile mentale sunt:  

 

78. Spațiul absolut este definit drept: 

 

79. Izocronele sunt: 

 

80. Spațiul subiectiv cuprinde: 

 

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

 

82. Din perspectiva spațiului trăit, regiunile înrădăcinate sunt: 

 

83. Omul are nevoie de spațiu consacrat special odihnei: 

 

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

 

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

 

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

urbane  și  periurbane,  consacrate  special  pentru  destindere  şi  recreere: 

 

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

 

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



 

89. Valorificarea potențialului turistic al unui teritoriu se face prin: 

 

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

frecventare turistică depinde de : 

 

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

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

 

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

 

93. Stațiunile Băile Herculane, Evians les Bains și Amara sunt în primul rând: 

 

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

tradițional pe: 

 

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

din: 

 

96. Analiza psihografică este folosită pentru: 

 

97. Elementele de bază ale economiei mondiale sunt: 

 

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

Fondul Monetar Internațional  și Banca Mondială au rolul: 

 

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

 

100. Teoria “comerțului strategic” dintre state afirmă că: 

 

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

 

102. Modelul/conceptul centru-periferie, analizat de geografia politică, se referă la: 

 

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

 

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

formată din: 

 

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

 

106. Categoria zonelor semiperiferice este rezultatul: 

 

107. Emblemele autorităţii se manifestă în peisaj prin: 

 

108. Peisajele obişnuite: 

 

109. Cercetarea în geografia culturală are în vedere: 

 

110. Simbolurile peisajelor: 



 

111. Descifrare peisajului ca text reprezintă un demers al  

 

112. Din perspectiva metaforei peisajului ca text: 

 

113. 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: 

 

114. Metoda descifrării peisajului ca text nu a fost adoptată pe larg în cercetarea din cadrul 

geografiei culturale deoarece tratează cultura ca pe: 

 

115. Peisajele obişnuite au fost create: 

 

116. Emblemele autorităţii transmit mesaje care: 

 

117. Subzonele turistice din Africa Centrala si de Sud sunt: 

 

118. Turismul in Insulele Oceaniei se practica mai ales in: 

 

119. Orasele muzeu din Italia sunt: 

 

120. Conform clasificarii Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT), regiunea turistica Asia-

Pacific cuprinde: 

 

121. Importante statiuni montane alpine din Franta, conform Organizatiei Mondiale a Turismului, 

sunt: 

 

122. Orasele turistice relevante ale Andaluziei sunt: 

 

123. Orasele cultural-istorice ale Suediei, cu o mare valoare turistica, conform Organizatiei 

Mondiale a Turismului, sunt: 

 

124. Marile areale turistice in Franta sunt: 

 

125. Asa-numitele ”orase de arta” din Belgia sunt: 

126. Concrețiuni grezoase sub formă de blocuri sferice se găsesc la: 

 

127. La Băile Govora, turismul curativ se datorează: 

 

128. Cel mai mare ansamblu de arhitectură medievală din Țara Românească se află la: 

 

129. Casa memorială Constantin Brâncuși se află la: 

 

130. Cheile de pe râurile Caraș, Miniș, Buhui, Gârliștea se gâsesc în: 

 

131. Cel mai vechi teatru din țară se găsește la: 

 

132. Iabalcea, Ravniștea, Colonovăț sunt atractive datorită prezenței: 

 



133. Peștera Chindiei se află în: 

 

134. Valea Rudăriei este atractivă datorită prezenței: 

 

135. Colecția mineralogică Constantin Gruescu se găsește la: 

 

136. Cheile Țesnei se găsesc în: 

 

137. Șoseaua Transalpina începe la: 

 

138. La Măldărești se află: 

 

139. Stilul brâncovenesc a fost influențat de: 

 

140. Cule se pot vizita la: 

 

141. Lelești, Dobrița, Arcani dețin: 

 

142. Localitatea Vlădești este renumită pentru: 

 

143. Prin activitatea turistică, satul românesc va fi supus unor efecte economico-sociale 

favorabile şi nefavorabile. Care sunt efectele favorabile?: 

 

144. Satul românesc poate fi, în acelaşi timp, componentă a mai multor tipuri de produse 

turistice. Menţionaţi aceste tipuri de produse turistice: 

 

145. La ce se referă criteriul existenţei şi calităţii gospodăriilor ţărăneşti, ca pensiuni turistice 

rurale: 

 

146. Un criteriu important în aprecierea oportunităţii introducerii aşezărilor rurale în circuitul 

turistic este: 

 

147. Aplicarea criteriului accesibilităţii se referă la: 

 

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

 

149. Enumeraţi satele turistice etnografico-folclorice: 

 

150. Enumeraţi satele turistice pastorale: 

 

151. Care sunt satele turistice climaterice şi peisagistice?: 

 

152. Enumeraţi satele turistice de creaţie artistică şi artizanală?: 

 

 

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

 

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

ilustrează rolul: 

 



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

bazinul mezoamerican concretizează principiul: 

 

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

 

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

al: 

 

158. Impactul conjuncturii interne și internaționale asupra organizării spațiului turistic constă în: 

 

159. Ce formă de turism derivă din aplicarea criteriului modului de desfăşurare: 

 

160. Ce formă de turism derivă din aplicarea criteriului regiunii de destinaţie: 

 

161. Ce formă de turism derivă din aplicarea criteriului social: 

 

162. Care este una dintre trăsăturile turismului de recreere: 

 

163. În ce tip de turism trebuie inclus turismul profesional: 

 

164. La care tip de turism eficienţa economică este cea mai redusă: 

 

165. În baza cărui criteriu a fost clasificat turismul de circumstanţă: 

 

166. În baza cărui criteriu a fost clasificat turismul în grup: 

 

167. Ce trăsătură prezintă turismul de îngrijire a sănătăţii (curativ): 

 

168. Care este una dintre însuşirile turismului cultural: 

 

169. Turismul polivalent este un turism de: 

 

 

 

 

 


