LECȚIA 14
ÎNDELETNICIRILE TRADIŢIONALE
ŞI ACTIVITĂŢILE INDUSTRIALE
1. ÎNDELETNICIRILE TRADIȚIONALE
Sunt acele ocupaţii specifice numai anumitor grupe de populaţie dintr-o regiune dată
Dintre aceste îndeletniciri amintim: olăritul, cioplitul pietrei şi lemnului, orfevrăria(meșteșugul
executării de obiecte de artă; vase bijuterii), ţesutul la război, broderia, datelăria, covoarele de
Cisnădie, pictatul ouălor, ceasurile,
2. ACTIVITĂȚILE INDUSTRIALE
Exploatarea bunurilor naturale, şi transformarea acestora cu ajutorul unor mijloace tehnice în
produse necesare omului
Europa concentrează, cel mai mare număr de ţări industrializate, între care multe şi dintre cele
mai puternice în domeniu: Germania, Franța, UK, Italia, Rusia
În Europa s-a declanșat Revoluția Industrială
RI, reprezintă trecerea de la industria tradiţională (meşteşuguri practicate în casele oamenilor)
la industria bazată pe folosirea maşinilor în fabrici.
R.I. a început la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, mai întâi în Anglia,
apoi în Franţa, Ţările de Jos, Germania, Rusia şi alte ţări
Principalele activități industriale sunt grupate astfel:
 industria extractivă (petrol, cărbuni, gaze, uraniu),
 industria energiei electrice (termocentrale, hidrocentrale, atomocentrale)
 industria prelucrătoare: este localizată astfel
 în bazine carbonifere: Ruhr, Donbass,
 în bazine de minereuri de fier: Lorena, Ural,
 în porturi, în cazull țărilor care importă materii prime
 în marile concetrări urbane și în jurul acestora: Milano, Moscova, Paris, Londra
 în zonele de veche activitate meșteșugărească și industrială: Leipzig, Florența, Lvov, Bv.
 principalele subramuri ale industriei prelucrătoare
1. industria metalurgică – Rusia, Germania, Franța, Italia, Ucraina
2. industria construcțiilor de mașini – Germania, Franța, UK, Italia,
3. industria chimică și petrochimică - Rusia, UK, Italia, Germania, Franța, Olnda, România,
Spania etc.
4. industria alimentară – olanda(brânzeturi), Elveția (ciocolată și produse lactate), Danemarca
(produse de carne), Italia și Spania (vinuri), Germania, Belgia, Cehia, Danemarca (bere),
UK (Whisky-Scoția)
5. industria textilă(ușoară) – bumbac (Manchester, Lille), mătase naturală (Lyon),
lână(Liverpool, Milano), sticlărie (Veneția), porțelanuri (Sevres)
6. industria materialelor de construcții – ciment, marmură, granit, calcar,
7. industria de exploatare a lemnului – Rusia, Suedia, Finlanda.
Regiunile industriale (concentrări industriale): - spaţii în care se concentrează activităţile
industriale
Principalele regiuni/concentrări industriale sunt:
- Anglia Centrală (Manchester-Liverpool-Leeds-Birmingham);
- Anglia de Sud (Londra); Nordul Franţei (Paris);
- Ţările e Jos (Rotterdam-Anvers); Rin-Ruhr;
- Italia de Nord (Milano-Torino); Silezia (Katowice);
- România Central-Sudică (Bv.-Pl.-Buc.); Donbass(Doneţk);
- Rusia Centrală (Moscova); Ural

