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Carpații Meridionali  

 

Poziție geografică și limite. Situați în sudul Depresiuni Colinare a Transilvaniei, între Valea  Prahovei 

și văile largi ale Cernei, Timișului și Bistrei (Culoarul Timiş – Cerna – Bistra). 

 analizați harta alăturată și precizați denumirea unităților de relief ce limitează Carpații 

 Meridionali, precum și punctele cardinale în care se află în raport cu aceștia. 

 

Caracteristicile generale ale reliefului: 

 s-au format prin cutarea şi înălţarea scoarţei terestre în timpul orogenezei alpine; 

 este cea mai înaltă ramură carpatică, cu 11 vârfuri ce depăşesc 2 500 m, Vf. Moldoveanu cu alt.  

max. de 2 544 m din Munții Făgăraş fiind cel mai înalt punct al țării noastre; 

 identificați denumirea vârfurilor ce depăsesc 2 000 m și a culmilor montane unde se găsesc;  

 sunt masivi, puţin fragmentaţi de depresiuni, văi, pasuri, trecători;  

 identificați denumirea pasurilor traversate de râul care-i ferăstruiește transversal de la 

 nord la sud și precizați denumirea regiunilor istorice și geografice puse în legătură de aceste 

elemente geografice; 

 identificați  depresiunile intramontane traversate de Olt, Jiu și Strei;  
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 altitudinea şi masivitatea ridicate („ Alpii Transilvaniei”) sunt consecinţa alcătuirii predominante  

din roci dure: roci metamorfice (şisturi cristaline) şi roci sedimentare cutate doar la extremităţi (calcare, 

conglomerate, gresii);  

 culmile montane sunt orientate longitudinal, pe direcția est-vest (Munții Făgăraș) sau nord-sud,  

separare de văi (Munții Bucegi, Munții Piatra Craiului, Munții Iezer) sau sunt dispuse radiar, spre diferite 

direcții, dintr-o culme centrală (cele situate la vest de Olt); 

 tipuri şi forme minore de relief: relief glaciar foarte extins, mai ales în Munții Făgăraş, Munții Parâng, 

Munții Retezat-Godeanu; cu circuri ce adăpostesc lacuri glaciare, văi glaciare, creste, morene glaciare; 

relief carstic în Munții Bucegi (peștera și cheile Ialomiței), Munții Piatra Craiului (peştera și cheile 

Dâmbovicioarei ), Munții Parâng (Peștera Muierii); relief dezvoltat pe conglomerate în Munții Bucegi 

(Babele, Sfinxul); relief masiv cu forme greoaie, dezvoltat pe şisturile cristaline, relief fluviatil; 

 subdiviziunile/grupele Carpaților Meridionali sunt denumite după culmile cele mai înalte; 

 identificați grupele montane ale Carpaților Meridionali notate cu literele A – Grupa Bucegi,  

B – Grupa Făgăraş, C – Grupa Parâng și D – Grupa Retezat-Godeanu,  precizând și limitele 

acestora. 

 

Află! 

 Până în perioada interbelică, Vârful Negoiu – care are o altitudine de 2 535 m, era considerat cel mai 

înalt vârf din Carpații Românești; 

 Peștera Muierii sau Peștera Muierilor, loc de adăpost pentru femei și copii în vremuri războinice,  

a fost prima peșteră electrificată din țara noastră; 

 Dintre cele 14 vârfuri montane ce depășesc 2 500 m din Carpații Românești, 8 se găsesc în Creasta  

Făgărașului; 

 Castelul Bran, situat la ieșirea spre Brașov din culoarul Rucăr-Bran, asociat și legendarului  

Dracula, este acum un muzeu dedicat expunerii de obiecte de artă și mobilier colectate de Regina Maria 

a României, dar și a obiectelor de cultură populară tradițională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rful_Negoiu
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NUME CADRU DIDACTIC APARTENENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

DATCU PAULA ADRIANA  Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina – Olt 

DATCU ZAMFIR  Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina - Olt 

 

 

Material suport propus de:   

 

 

 


