
UE - Italia 
 

Italia  este  situată  în  Europa  Sudică 

(Mediteraneeană), având ca vecini: Austria, Franța, 

Slovenia, Elveția. În interiorul său se găsesc statele 

enclavă Vatican și San Marino. Are ieșire la Marea 

Mediterană (Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea 

Tireniană și Marea Ligurică). Din punct de vedere 

al numărului de locuitori este a șasea țară din 

Europa, iar ca suprafață este a zecea. În afară de 

partea continentală, Italia deține și alte teritorii cum 

ar fi insulele Sardinia, Sicilia, Lipari etc. Italia este 

un stat dezvoltat, însă cu discrepanțe economice 

mari între parteanordică (mai dezvoltată) și cea 

sudică. 

A. Cadrul natural 

Relieful Italiei este predominant muntos cu 

două mari lanțuri muntoase: Munții Alpi, în partea 

de nord, și Munții Apenini, care traversează 

teritoriul Italiei de la nord-vest la sud-est. În nord, 

între Alpi și Apenini, se desfășoară Câmpia Padului (numită de Napoleon Bonaparte cea mai fertilă 

câmpie din lume). În Italia sunt prezenți vulcani activi: Etna, Vezuviu și alții. 

Rețeaua hidrografică este săracă, cu ape curgătoare scurte, cu debite variabile. Cele mai 

mari sunt: Pad, care se varsă printr-o deltă în Marea Adriatică, și Tibru, care traversează Roma. 

Italia se remarcă printr-o varietate de lacuri: glaciare (Como, Garda, Maggiore), vulcanice 

(Bolsena, Trasimeno) și lagune (Veneția). 

Clima este mediteraneană, iar în Munții Alpi este caracteristic etajul climatic alpin. 

Vegetația este  de  tip  mediteraneean,  dominată  de  ierburi  și arbuști, în asociații vegetale 

de tip maquis și garriga. 

B. Populația și așezările umane 

Populația Italiei o situează pe locul al cincilea între țările  din  Europa.  Majoritatea  

populației  trăiește  în  mediul urban (peste 70%), fiind discrepanțe din acest punct de vedere între 

nordul (mai urbanizat) și sudul țării. Italia are unul dintre cele mai mari sporuri migratorii din 

Europa, fiind o țară atractivă atât pentru est-europeni, cât și pentru africani.  

Orașele - principale sunt localizate în partea central-nordică: Roma, Torino, Milano, 

Genova etc. Cea mai mare densitate a populației se înregistrează în zona marilor orașe din nord: 

Torino, Milano, Genova, Verona etc., care dețin aproximativ jumătate din populația totală a țării.  

C. Economia 

Economia  Italiei  este  a  patra  economie  a  Europei,  fiind  dominată  de  sectorul  

serviciilor,  existând  discrepanțe  majore  între  nordul  țării  puternic  industrializat  și  bazat  pe  

servicii  și  sudul  dominat  de agricultură.   

Agricultura este puternic mecanizată, fiind foarte diversificată și competitivă. Italia este 

unul dintre liderii exporturilor de produse agricole precum: citrice, ulei de măsline, vin, cereale, 

legume etc. 

Industria se bazează, în special, pe întreprinderi mici și mijlocii, cele mai dezvoltate 

ramuri industriale fiind industria siderurgică și metalurgică, constructoare de mașini și alimentară. 



Sectorul de servicii este într-o creștere însemnată în ultima perioadă, fiind bazat pe turism, 

transport și comerț. 

Turismul se bazează pe obiectivele turistice naturale, legate de țărmurile Mării 

Mediterane, de zonele montane (Munții Alpi, Munții Apenini și vulcanii activi), de lacurile 

glaciare din partea nordică și de nume-roasele obiective antropice (muzee, clădiri de patrimoniu, 

catedrale, piețe, fântâni etc.). 


