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DRAGI ELEVI!
În clasa a 10-a veţi studia cursul „Geografie: regiuni şi ţări”, care vă va ajuta să 

realizaţi cât de diversă este lumea înconjurătoare. Veţi afla caracteristicile generale 
ale hărţii politice, populaţia şi economia regiunilor lumii, veţi studia mai profund 
trăsăturile vieţii unor ţări. Dadorită acestui curs, veţi putea înţelege mai bine cauzele 
împărţirii ţărilor în bogate şi sărace, de ce unele state se dezvoltă mai repede decât 
altele, veţi putea să comparaţi popularea, hărţile etnice şi economice ale Europei, 
Asiei, Africii, Americii şi Oceaniei, să sesizaţi particularităţile regionale şi locale 
ale proceselor şi interacţiunilor globale.

Prin dobândirea cunoştinţelor despre ţări veţi obţine abilitatea de a vedea 
particularităţile şi de a înţelege contextul socio-geografic unic al fiecărui teritoriu pe 
harta lumii şi acest lucru vă va ajuta să vă orientaţi mai bine în procesele complexe 
ale politicii, economiei şi culturii mondiale.
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§ 1. CE STUDIAZĂ CURSUL  
„GEOGRAFIE: REGIUNI ŞI ŢĂRI” ŞI ÎN CE MOD
•	  Amintiţi-vă, ce studiază geografia socială.
•	  Prin ce se manifestă procesele globalizării în lume?

CE STUDIAZĂ CURSUL „GEOGRAFIE: REGIUNI ŞI ŢĂRI”. Cursul 
„Geografie: regiuni şi ţări” analizează dezvoltarea socială a teritoriilor şi a lo-
caţiilor geografice din lume din punct de vedere al studiului geografic al ţărilor. 
Studiul geografic al ţărilor – este o ramură a geografiei sociale, care studiază 

Călătorie în cuvânt

Locaţia geografică este un sistem teritorial-eco-
nomic, teritorial-politic sau un alt sistem (sat, 
oraş, raion, judeţ, ţară, regiune) cu populaţie, 
economie, reţelele de transport, mişcări politice 
ale societăţii etc.

şi culturii ei, cele mai importante trăsături ale economiei, organizarea socială 
şi politică, relaţiile externe.

Obiectul cercetării sunt ţările ca elementele principale ale structurii vieţii 
economice şi politice a lumii, precum şi gruparea lor regională. Fiecare ţară şi 
teritoriu sunt unice ca urmare a combinării specifice a componentelor naturii 
şi a mediului socio-geografic. Identificarea, descrierea şi explicarea caracteris-
ticilor regionale ale teritoriilor este sarcina principală a studiului de cercetare 
a ţărilor.

Cele mai importante sunt resursele economice disponibile şi factorii de dez-
voltare: aprovizionarea cu resurse terestre şi minerale, cantitatea şi calitatea 
resurselor de muncă, nivelul acumulării capitalului intelectual, eficienţa siste-
mului de stat de administrare şi management la diferite niveluri. Acestea din 
urmă depind în mare măsură de starea culturii ţării sau regiunii: caracteristi-
cile unităţilor etnice ale oamenilor, situaţia religioasă, mentalitatea naţiunilor, 
nivelul de dezvoltare al literaturii, artei şi multe altele. În acelaşi timp, starea 
mediului este determinată şi de particularităţile istorice ale economiei statului, 
de evenimentele politice interne, şi de corelaţia dintre forţele politice şi situaţia 
geopolitică în relaţiile sale cu lumea exterioară.
REGIUNILE LUMII. Hărţile statelor şi popoarelor lumii sunt atât de diverse, 
încât este practic imposibil să acoperim şi să sistematizăm simultan toate mo-
zaicurile vieţii socio-culturale, economice şi politice. Prin urmare, este necesar 
să se identifice regiunile care acoperă grupuri de ţări cu caracteristici comune 
ale dezvoltării economice, organizării politice şi sociale etc. Deci, distingem re-
giuni socio-geografice după anumite părţi ale lumii (conform clasificării ONU) –  
Europa, Asia, America, Africa şi Oceania. În cadrul acestora există subregiuni 
mai mici, cu o anumită unitate geografică şi un destin istoric comun. După 
cum se poate observa din tab.1, cea mai mare regiune a lumii după suprafaţa 

teritoriile în ansamblu (ţări şi regiu-
ni), ca mediu pentru viaţa şi activităţi-
le oamenilor, trăsăturile populării şi 
adaptării acestora, organizarea socială 
şi politică şi dezvoltarea economică. În-
cercările ştiinţifice ale studiului ţărilor 
vizează sistematizarea şi generaliza-
rea datelor despre natură, compoziţia 
teritoriului, caracteristicile populaţiei 
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teritorială şi după numărul populaţiei 
este Asia.

Această regiune este situată pe un 
continent cu Europa. Limita dintre ele, 
aşa cum este marcată pe harta fizică, 
este percepută destul de relativ pe har-
ta politică a lumii. America acoperă 
două continente – America de Nord şi 
America de Sud. Aceasta, împreună cu 
Oceania – cea mai mică regiune – se 
numeşte Lumea Nouă, spre deosebi-
re de Lumea Veche, care este Europa, 
Asia şi Africa. Africa este o regiune ale 
cărei graniţe coincid cu continentul. 
Acesta cuprinde ţări independente ti-
nere, majoritatea în curs de dezvoltare.
GLOBALIZAREA – TENDINŢA 
DEZ VOLTĂRII LUMII MODERNE.  
Dezvoltarea modernă a civilizaţiei 
mondiale este strâns legată de răspân-
direa relaţiilor capitaliste ca bază a 
producţiei sociale.

Progresul capitalismului a dus la 
o creştere a volumelor de producţie 
şi, în consecinţă, a apărut necesita-
tea în pieţe de vânzări extinse. Acest 
lucru a determinat creşterea rapidă 
a comerţului internaţional şi apariţia 
diviziunii geografice internaţionale a 
forţei de muncă, care unesc ţările şi 
continentele lumii într-un singur orga-
nism economic, punând începutul glo-
balizării. În lumea de astăzi, globaliza-
rea a îmbrăţişat nu numai comerţul, ci 
şi cultura, politica, arta şi alte sfere ale 
vieţii. Elementele sale sunt economia 
globală şi piaţa mondială, organizaţii-
le internaţionale şi dreptul internaţio-
nal, corporaţiile transnaţionale (CTN), 
cultura globală, aşa-numitele valori 

Regiunea Suprafaţa* Populaţia

Întreaga lume*
mln. km² % mln. km² %

149,0 100 7600 100

Europa (cu 
teritoriul European 
al Rusiei)

10 7 741 10

Asia 44,5 30 4463 59 

America 42,5 28  1002 13 

Africa 30,3 20 1225 16

Oceania   8,5 6  40  0,5

Tabelul 1
Suprafaţa şi populaţia principalelor 

regiuni ale lumii (a.2017)

* Teritoriul uscat, împreună cu Antarctida, care cuprinde 
aproximativ 9 % din suprafaţă.

Călătorie în cuvânt

Globalizarea este procesul de unificare şi 

Lumea în spaţiu şi timp

Cum „funcţionează” globalizarea?
Cele mai populare smartphone-uri iPhone sunt 
produse de corporaţia americană Apple Inc. 
Cu toate acestea, geografia reală a producţi-
ei componentelor sale acoperă Statele Unite, 
Canada, Mexic, Brazilia, Marea Britanie, Franţa, 
Germania, Finlanda, Italia, Spania, Ungaria, Ja-
ponia, Republica Coreea, Taiwan, Thailanda, 
Vietnam, Malaezia, Filipine, India etc.. Asemănă-
tor funcţionează aproape toţi producătorii de 
electronică, echipamente informatice, automo-
bile, nave şi aeronave, software etc.

interpătrundere economică, politică şi culturală 
globală, precum şi unificarea – orientarea către 
un sistem unic; transformarea unui anumit feno-
men într-un fenomen planetar, ceva ce se referă 
la întregul Pământ.

general umane etc.. Globalizarea este facilitată de procese precum circulaţia 
internaţională a capitalurilor, dezvoltarea transportului internaţional, apariţia 
tehnologiilor moderne de comunicaţii şi reţele. Un important „motor” pentru 
aceasta este turismul internaţional, care simplifică comunicarea între oameni, 
promovează înţelegerea reciprocă. Dispar barierele condiţionate de distanţare, 
de diferenţa dintre limbi şi culturi. Globalizarea este un factor în formarea unei 
societăţi postindustriale. O consecinţă indispensabilă a globalizării este „dizol-
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varea” treptată a frontierelor de stat, pierderea rolului guvernului în gestio-
narea fluxurilor de bunuri, servicii, capital şi informaţii. Prin urmare, studiile 
regionale acordă o mare atenţie problemelor globalizării, în special impactul 
mediului global, tendinţelor majore ale organizaţiilor internaţionale şi CTN 
asupra dezvoltării ţărilor şi regiunilor, formarea unei hărţi moderne economice, 
politice şi socio-culturale a lumii.
SEMNIFICAŢIA STUDIULUI ŢĂRILOR. În lumea modernă, studiul ţărilor 
este o ştiinţă sistemică care îndeplineşte un rol cognitiv şi constructiv. Elevii, 
stăpânind cunoştinţe despre particularităţile diferitelor ţări şi despre vieţile po-

Călătorie în cuvânt

Constructiv creativ, ceea ce creează con-
diţii pentru o muncă ulterioară, poate fi baza 
unor soluţii (de exemplu, o propunere construc-
tivă).

poarelor, vor cunoaşte lumea şi îşi vor 
forma propria imagine geografică.

Semnificaţia practică a studiului 
geografic al ţărilor constă în identifica-
rea trăsăturilor unice ale unui terito-
riu sau ale unei locaţii geografice, spre 
a înţelege mai bine contextul vieţii so-
ciale pentru o gamă largă de specialişti. De exemplu, de ce în SUA există o 
atitudine negativă faţă de programele de protecţie socială de stat, în timp ce în 
majoritatea ţărilor Europei protecţia socială a cetăţenilor de către stat este o 
normă socială.

Studiile geografice ale ţăriilor, care, simultan cu diferite cercetări ale unei 
sau altei ţări studiază şi cultura, istoria şi limba sa, deservesc lingvistica. În do-
meniul relaţiilor economice şi politice internaţionale studiile ţărilor reprezintă 
un instrument important pentru asigurarea eficienţei şi competenţei în relaţiile 
internaţionale. Dezvoltarea intensivă a turismului a cerut necesitatea studiului 
turistic al ţărilor. Studiul militar al ţărilor oferă informaţii socio-geografice comp-
lexe privind starea economică, militară şi altor forţe ale unui posibil inamic.
SURSE ALE CUNOAŞTERII. Cantitatea de informaţii geografice, inclusiv 
istoria locală, acumulate de omenire, este imensă. Este imposibil să o colectaţi 
într-un manual sau într-o culegere. Pentru a obţine rezultatele dorite în regiu-

Des. 1 Surse tipărite.

nile de studiu şi în ţările lumii, trebuie 
de folosit diferite surse de cunoaştere. 
Desigur din cursul de geografie, stu-
diat în clasele anterioare, ştiţi deja că 
aceste surse sunt hărţile geografice, 
lucrările ştiinţifice, literatura ştiinţifi-
că şi populară, cărţile de referinţă şi 
enciclopediile, periodicele (ziarele, re-
vistele de specialitate). Cu toate aces-
tea, principala problemă aici este pros-
peţimea şi fiabilitatea informaţiilor. În timpul pregătirii publicaţiilor de tipărire 
sunt posibile să fie depăşite chiar şi cele mai recente informaţii.

Astăzi, Internetul este cea mai mare sursă de cunoaştere despre lumea din 
jurul nostru. Există multe site-uri din reţea care conţin informaţii diverse desp-
re ţări. Unul dintre cele mai accesibile este Wikipedia – o enciclopedie univers-
ală multilingvă online. Tema geografiei şi a locurilor lumii în ea este una dintre 
cele mai populare prin numărul de accesări.
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h t t p s : / /
uk.wikipedia.
org/wiki/

1. Ce cunoştinţe credeţi că veţi obţine prin studierea cursului „Geografie: regiuni şi ţări”?
2. Care este obiectul studiului geografic al ţărilor?
3. Ce este globalizarea? Care sunt consecinţele sale?
4. Denumiţi şi afişaţi regiunile lumii pe hartă. În care dintre ele este ţara noastră? Care este 

cea mai mare după suprafaţă şi populaţie?
5. Explicaţi rolul constructiv al studiului de ţară.

6*. Sursele cunoaşterii regionale pot fi şi operele literare artistice. Daţi exemple de opere din 
cele studiate la orele de literatură universală sau din biblioteca dumnevoastră de acasă, 
care ar conţine anumite informaţii geografice despre o anumită ţară din lume. 

ÎNTREBĂRI ŞI ÎNSĂRCINĂRI

Folosind internet-sursele „Cartea mondială a CIA”, aflaţi, ce informaţii se conţin despre 
ţara noastră. Evaluaţi, dacă cu adevărat informaţia acolo este „proaspătă”. 

KERESSÉTEK AZ CĂUTAŢI PE INTERNET

https://www.cia.gov/library/
p u b l i c a t i o n s / t h e - wo r l d -
factbook/geos/up.html

Des. 2 Internet-surse cu informaţii despre ţări.

O sursă actualizată şi fiabilă de informaţii pentru toate ţările din întrea-
ga lume este The World Factbook. CIA (World Directory of CIA). Este o bancă 
de date cu caracter autoritar privind istoria, geografia, demografia, sistemul 
de stat, economia, transportul în state şi în organizaţiile mondiale, informaţii 
actualizate săptămânal. Este completată de „Hărţile regiunilor lumii”, „Steagu-
rile ţărilor lumii”, „Harta politică a lumii” etc. Materialele site-ului vor ajuta la 
pregătirea unei înştiinţări competente pentru ocupaţie sau o prezentare despre 
orice ţară din lume.

Lucrul cu diverse surse de cunoştinţe va ajuta să se extindă perspectiva 
cunoştinţelor, la dezvoltarea culturii şi gândirii şi dezvoltarea abilităţilor de 
muncă independent creatoare, care în viitor vor fi necesare în toate sferele de 
activitate.

https://www.cia.gov/
library/publications/
the -world-factbook/
index.html
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