
Schiţa lecţiei  
 

CULTURA PLANTELOR ŞI UTILIZAREA LOR ECONOMICĂ 
  
1. Cultura cerealelor:  
a) principalele cereale cultivate sunt: grâu, porumb-80% din producția de cereale, orz, ovăz, secară, 
sorg și orez  
b) regiunile cerealiere; regiunile joase de câmpie și de deal/podiș: Câmpia Română, Dobrogea şi 
Câmpia Moldovei, Subcarpaţi, Podişul Getic, Depresiunea colinară a Transilvaniei - porumbul 
c) utilizarea economică: industria morăritului și panificației, este răspândită în toate orașele și chiar în 
foarte multe sate și comune  
 
2. Cultura plantelor tehnice:  
plante uleioase (floarea-soarelui, soia)- din care se obține ulei.  
plante textile (in, cânepă),  
sfecla de zahăr- din care se obține zahăr 
a. plantele uleioase se cultivă predominant în   regiunile joase de câmpie și de deal/podiș  
- centre industriale: Galați, Buzău, Slobozia, București, Craiova, Urziceni, Iași, Oradea, Carei, Constanța  
b. sfecla de zahăr:  datorită perisabilități se cultivă corelat cu fabricile care o prelucrează  
- zone de cultură: regiunile joase de câmpie și de deal/podiș: Culoarul Siretului, Bărăgan, Dobrogea, 
Sudul Câmpiei Române, Câmpia de Vest, Depresiunea colinară a Transilvaniei. 

- centre industriale: Roman, Timișoara, Arad, Tg. Mureș, Buzău, Călărași, Giurgiu, Zimnicea etc. 
c. plantele textile:  
- cânepa – folosită ca fibre, în industria textilă, și semințele pentru ulei – Câmpia de Vest, Podișul 
Someșan  

- inul - folosit ca fibre, în industria textilă și ca ulei (C. Română) – Podișul Sucevei, Târnavelor și 
Depresiunile Carpaților Orientali  

- Industria textilă: Botoșani, Sighișoara, Constanța  
 
3. Cultura legumelor, leguminoaselor şi cartofului  
a. legume – ardei, ceapă, ridichi, vinete, roșii, conopidă, varză, gulie etc.  
b. leguminoase: fasolea verde, mazărea, în zonele periurbane și în lunci  
c. cartoful: regiunile mai reci-Podișul Sucevei, Depresiunile Brașov, Giurgeu, Ciuc, Maramureș etc. - 
Bucureşti,  Arad, Sf.Gheorghe 
d. fabrici de conserve de legume: Bucureşti, Galaţi, Brăila, Craiova, Oradea, Buzău. 
 
4. Cultura viţei de vie:  

- zone de cultură: zonele deluroase, cu pante medii, expuse la soare  

-  Suprafețele  întinse cu vită de vie sunt numite podgorii.  
 Acestea se găsesc la : Cotnari-Huși (Iasi) Panciu-Odobești(Vrancea) Drăgășani, Sudul Olteniei, 
Târnavelor și Mureșului, Murfatlar, Niculițel- (Dobrogea ) 
- prelucrarea strugurilor- industria vinurilor: Cotnari, Panciu, Odobești, Valea Călugărească, 
Murfatlar, Jidvei  
 
5. Cultura pomilor fructiferi: 
a) specii de pomi frutiferi: meri, peri, pruni, cireşi, vişini, piersici, nuci. 
b) zone de cultură: - regiunea subcarpatică, nordul Transilvaniei, sudul şi sud-vestul Transilvaniei, banat 
(Timişoara), nordul Podişului Sucevei (meri), Dobrogea (livezi de piersici) 
c) industria conservelor de fructe (fabrici): Tecuci, Vălenii de Munte, Bucureşti, Bistriţa, Dej 

 

 
 



 

CRESTEREA ANIMALELOR 

 

  

1. Importanța economică a creșterii animalelor  
- Furnizează populației produse alimentare și materie primă pentru industrie.  
2. Condițiile naturale prielnice creșterii animalelor  
-Relieful variat a permis creșterea animalelor pe toate treptele de relief din cele mai vechi timpuri  
- Luncile și dealurile oferă pășuni și fânețe de bună calitate.  
- Câmpiile cu un climat secetos nu favorizează extinderea pășunilor, de aceea în aceste zone se cultivă 
plante de nutreț: lucernă, trifoi, borceag, sparcetă, rădăcinoase, porumb etc.  
 
  
3. Principalele grupe de animale  
a. Bovinele ( vite , sub 2 mil. capete) - Importante pentru carne și lapte  

✓ Răspândite în zonele de munte și zonele peri urbane  
✓ Județe cu creștere intensivă a bovinelor: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț(Moldova); Buzău. 
✓ Produse lactate sunt industrializate în centre de tradiție: Vatra Dornei, Sibiu, Suceava, Brașov.  

b. Porcinele(porci,  sub 5.500 mil. capete) - Importante pentru carne și grăsime  

✓ Răspândite în proporții mari în zonele de câmpie, unde există ferme de tip industrial.  

✓ Industria cărnii și conservelor de carne: București, Sibiu, Suceava, Brăila, Arad. 
 

c. Ovine-caprine (oi si capre, sub 10 mil. capete) - Importante pentru lână, carne, lapte  

✓ Răspândite în regiuni joase, (Dobrogea, Câmpia Română, Câmpia de Vest) și în regiuni 
montane și submontane de tradiție (Zona Sibiului, Oltenia subcarpatică etc).  

✓ Principalul produs, lâna, se industrializează în centre de tradiție (Brașov, Sibiu) și în centre mai 
noi (Constanța, Timișoara, București) 

✓ Județe cu creștere intensivă: Botoșani, Iași, Vaslui, Tulcea, Constanța, Buzău, Brăila  
 

d. Cabalinele ( cai, 813.000 capete)  

✓ o Importante pentru tracțiune, în transport și agricultură  

✓ o Răspândite în regiunile cu relief accidentat și în sectorul privat.  
 

e. Păsări de curte (80 mil. capete) - cunosc o răspândire generală, fiind comune tuturor gospodăriilor 
rurale, prezența combinatelor avicole de tip industrial în toate județele  

 

f. Apicultura(creșterea albinelor- 1 milion de familii  
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