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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 
locaţiilor geografice din lume din punct de vedere al studiului geografic 
al ţărilor. Studiul geografic al ţărilor – este o ramură a geografiei sociale, 

Călătorie în cuvânt

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

riului, caracteristicile populaţiei 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 ca-
racteristicilor 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 comu-
ne ale dezvoltării economice, organizării politice şi sociale etc. Deci, distingem 
regiuni 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 co-
mun. După cum se poate observa din tab.1, cea mai mare regiune a lumii după 

care studiază teritoriile în ansamb-
lu (ţări şi regiuni), ca mediu pentru 
viaţa şi activităţile oamenilor, trăsă-
turile populării şi adaptării acestora, 
organizarea socială şi politică şi dez-
voltarea economică. Încercările şti-
inţifice ale studiului ţărilor vizează 
sistematizarea şi generalizarea date-
lor despre natură, compoziţia terito-
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suprafaţa teritorială şi după numărul 
populaţiei este Asia.
Această regiune este situată pe un con-
tinent 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 
DEZVOLTĂRII LUMII MODER-
NE. Dezvoltarea modernă a civilizaţi-
ei mondiale este strâns legată de răs-
pândirea relaţiilor capitaliste ca bază a 
producţiei sociale.

Progresul capitalismului a dus la 
o creştere a volumelor de producţie şi, 
în consecinţă, a apărut necesitatea în 
pieţe de vânzări extinse. Acest lucru a 
determinat creşterea rapidă a comerţu-
lui internaţional şi apariţia diviziunii 
geografice internaţionale a forţei de 
muncă, care unesc ţările şi continentele 
lumii într-un singur organism economic, 
punând începutul globalizării. În lumea 
de astăzi, globalizarea a îmbrăţişat nu 
numai comerţul, ci şi cultura, politica, 
arta şi alte sfere ale vieţii. Element-
ele sale sunt economia globală şi piaţa 
mondială, organizaţiile internaţionale 
şi dreptul internaţional, corporaţiile 
transnaţionale (CTN), cultura globală, 
aşa-numitele valori general umane etc.. 

Regiunea Suprafaţa* Populaţia

Întreaga lume*
mln. km2 % mln. persoane %

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 apro-
ximativ 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 producţiei com-
ponentelor sale acoperă Statele Unite, Canada, 
Mexic, Brazilia, Marea Britanie, Franţa, Germa-
nia, Finlanda, Italia, Spania, Ungaria, Japonia, 
Republica Coreea, Taiwan, Thailanda, Vietnam, 
Malaezia, Filipine, India etc.. Asemănător func-
ţionează aproape toţi producătorii de electroni-
că, echipamente informatice, automobile, 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.

Globalizarea este facilitată de procese precum circulaţia internaţională a capita-
lurilor, dezvoltarea transportului internaţional, apariţia tehnologiilor moderne 
de comunicaţii şi reţele. Un important „motor” pentru aceasta este turismul in-
ternaţional, 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 „dizolvarea” treptată a frontierelor 
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de stat, pierderea rolului guvernului în gestionarea fluxurilor de bunuri, servicii, 
capital şi informaţii. Prin urmare, studiile regionale acordă o mare atenţie prob-
lemelor globalizării, în special impactul mediului global, tendinţelor majore ale 
organizaţiilor internaţionale şi CTN asupra dezvoltării ţărilor şi regiunilor, for-
marea 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 
condiţii 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 identifi-
carea trăsăturilor unice ale unui te-
ritoriu sau ale unei locaţii geografice, 
spre a înţelege mai bine contextul vie-
ţii sociale 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 com-
plexe 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-
nile de studiu şi în ţările lumii, trebuie de folosit diferite surse de cunoaştere. 

Des. 1 Surse tipărite

Desigur din cursul de geografie, stu-
diat în clasele anterioare, ştiţi deja că 
aceste surse sunt hărţile geografice, lu-
crările ştiinţifice, literatura ştiinţifică 
şi populară, cărţile de referinţă şi enci-
clopediile, periodicele (ziarele, revistele 
de specialitate). Cu toate acestea, prin-
cipala problemă aici este prospeţimea 
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 des-
pre ţări. Unul dintre cele mai accesibile este Wikipedia – o enciclopedie uni-
versală 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”. 

CĂUTAŢI PE INTERNETCĂUTAŢI 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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§ 2. HARTA POLITICĂ MODERNĂ A LUMII
•	  Amintiţi-vă, ce reflectă harta politică a lumii.
•	  Ce ţări ale lumii aparţin „Grupului marilor şapte”(G-7) şi „Grupului marilor 

douăzeci”(G-20)?

OBIECTE ALE MAPEI POLITICE A LUMII. Ştiţi deja că noţiunea de „har-
tă politică a lumii” înseamnă literalmente o hartă geografică unde sunt marcate 
graniţele ţărilor şi capitalele acestora, iar în sens figurat, este tocmai diversi-
tatea informaţiilor despre fenomenele şi procesele politice care apar în mod 
constant în diferite părţi ale planetei. Principalele obiecte ale hărţii politice a 
lumii sunt statele şi teritoriile dependente. O categorie separată de obiecte este 
apa (zona de apă) oceanelor şi mărilor.

Teritoriul – este o parte din suprafaţa uscatului de pe Pământ, cu resurse 
naturale şi create ca urmare a activităţii umane, care au anumite limite spaţi-
ale şi o locaţie geografică. Ţară – un teritoriu cu frontiere definite şi populaţie, 
care poate fi stat separat (adică să aibă suveranitate – independenţă) sau de-
pendent de alt stat.

În viaţa de zi cu zi, ţara este adesea percepută ca un sinonim al statului – 
un teritoriu suveran pe harta politică a lumii.

Statul este o ţară independentă cu un anumit teritoriu, economie şi putere 
politică în ea. Statul este principalul purtător de drepturi şi responsabilităţi 
în relaţiile internaţionale. Principala caracteristică politică a statului este su-
veranitatea sa – dreptul exclusiv de a-şi stabili în mod independent politicile 
interne şi externe fără intervenţia forţelor externe. Pentru a o asigura, statul 
creează mai multe sisteme: legislativ, executiv, judiciar şi monetar, creează 
servicii vamale, agenţii de securitate, forţe armate naţionale etc.. Fiecare stat 
deţine un teritoriu limitat de graniţele terestre şi maritime. Teritoriul statului 
include uscatul cu subsol, apele interne şi teritoriale, precum şi spaţiul aerian 
deasupra uscatului şi al apei. Apele teritoriale -este o fâşie a apelor în mări, 
golfuri şi strâmtori cu o lăţime de 12 mile marine (aproximativ 22,2 km) de 
la linia ţărmului de pe continent şi insule. În conformitate cu legile dreptului 
internaţional, teritoriile statelor sunt intangibile, iar graniţele lor sunt imua-
bile.

Astăzi, pe harta politică a lumii, există 193 de state membre ale ONU, care 
sunt considerate participanţi suverani în relaţiile internaţionale. De asemenea, 
un stat cu suveranitate recunoscută universal, dar în calitate de observator 
ONU este Vaticanul. O serie de ţări şi teritorii ale lumii au o recunoaştere 
limitată (nerecunoscute sau parţial recunoscute) – suveranitatea sau grani-
ţele lor teritoriale nu sunt recunoscute integral sau parţial de alţi membri ai 
comunităţii internaţionale. Recunoaştere limitată au ţările care fac parte din 
ONU (Israel, Coreea de Nord şi altele), şi, de asemenea, teritoriile statelor auto-
proclamate a căror formare este legată de o încălcare a dreptului internaţional 
(Republica Kosovo, Sahara Occidentală, Abhazia, Osetia de Sud, Cipru de Nord 
şi altele).

Pe harta politică a lumii există, de asemenea, teritorii dependente sub 
controlul politic sau militar al unuia dintre statele suverane. Cea mai răspân-
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dită formă istorică a acestor teritorii au fost coloniile – teritorii în care puterea 
politică a fost controlată de ţara metropolitană.

În sec. al XIX- XX-le. sistemul colonial mondial a fost extins pe cea mai mare 
parte a lumii. Teritoriile dependente moderne sunt teritorii detaşate de partea 
principală a statului, care nu au suveranitatea lor, dar nu sunt unităţi admi-
nistrative complete în statul care le controlează. De exemplu, oraşul Gibraltar 
(Marea Britanie), Insulele Mariane de Nord (SUA), Tokelau (Noua Zeelandă).

Apele libere ale mării se află în folosinţa comună a tuturor ţărilor şi 
popoarelor, inclusiv ţările interioare care nu au acces direct la acestea. Toate au 
dreptul la liberă navigaţie de comerţ şi militară, zbor liber peste mare. Statut 
aparate are zona economică maritimă exclusivă, adiacentă frontierelor 
statului care are acces la mare. Este o zonă de apă care se întinde pe o rază 
de 200 de mile în larg şi cu adâncimi de 500 de metri de şelf şi de pantă a con-
tinentului. Acesta este sub controlul ţării de coastă, care are dreptul exclusiv 
de a desfăşura activităţi economice acolo (pescuit, extragerea materiilor prime 
minerale etc.) şi permite astfel de activităţi altor ţări pe baza acordurilor eco-
nomice. (Des. 3).

Antarctida este un teritoriu neutru demilitarizat, care nu poate fi folosit ca 
bază militară sau acţiuni de război, unde există principiul libertăţii cercetării 
ştiinţifice şi fiecare ţară îşi poate trimite expediţiile ştiinţifice acolo.
SISTEMUL DE STAT. Sistemul de stat al ţării este o modalitate de organizare 
a puterii politice pe teritoriul său. Componentele sale sunt formele de guverna-
re şi a structurii de stat.

După forma guvernării ţările lumii sunt împărţite în republici şi monarhii. 
În republică, organele supreme ale puterii (legislative, executive şi judiciare) 
sunt alese într-o anumită ordine pentru o anumită perioadă. În prezent, repu-
blici sunt mai mult de ¾ din numărul total de state din lume.

Des. 3 Apele teritoriale şi zona economică exclusivă a statului

Şelf      Panta continentului         Patul oceanului

Zona maritimă economică exclusivă 200 mile

Uscat

Nivelul 
mării

Apele 
teritoriale 

12 mile

Apele libere ale mării
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În funcţie de particularităţile for-
mării guvernului şi de împărţirea 
puterilor între ramurile puterii, se 
disting republici de tip prezidenţial, 
parlamentar şi mixt.

În republicile prezidenţiale,  
ramura executivă este condusă de 
preşedinte ales prin vot popular (de 
exemplu – SUA). În republicile par-
lamentare, parlamentul defineşte 
compoziţia şi şeful guvernului, şi îi 
controlează activităţile (de exemplu, 
Germania, Italia, Ungaria, Republica 
Cehă, Slovacia, India). Postul preşe-
dintelui în astfel de republici, ca re-
gulă, este de caracter pur ceremonial. 
Realul şef de stat aici este şeful guver-
nului – premierul, cancelarul şi alţii. 
Republicile mixte (prezidenţial-par-
lamentare sau parlamentar-preziden-
ţiale) prevăd repartizarea împuterni-
cirilor între preşedinte şi parlament 
cu privire la formarea şi controlul ac-
tivităţii guvernului. Astfel de forme de 
guvernare au Franţa, Polonia, Rusia, 
Lituania, România şi altele.

În monarhii suprema putere de 
stat, integral sau parţial, este concen-
trată în mâinile şefului statului – mo-
narhul si este de cele mai multe ori 
moştenită. În lume au mai rămas 31 de 

Călătorie în cuvânt

Republică în traducere din limba latină 
înseamnă lucru public.

FORME DE GUVERNARE

Des. 4 Forme de guvernare

Monarhie

Absolută (nelimitată)
- teocratică

Limitată
- constituţional-parlamentară

Democraţie parlamentară

Republică

Prezidenţială
Parlamentară
Mixtă:

- prezidenţial-parlamentară;
- parlamentar-prezidenţială 

state cu o formă monarhică de guvernare. Printre acestea distingem monarhii 
absolute în care puterea conducătorului este nelimitată, şi monarhii limita-
te, în care funcţionează în acelaşi timp constituţia şi lucrează parlamentul de 
lucru (ele se numesc monarhii constituţionale sau parlamentare). Monarhii ab-
solute sunt Emiratele Arabe Unite (EAU), regatul Arabia Saudită, statul papal 
Vatican. Ultimele două sunt totodată şi monarhii teocratice, în care puterea 
politică aparţine clerului şi capului bisericii. Cele mai multe monarhii limitate 
sunt în Europa (regatul Marii Britanii, Belgia, Olanda, Suedia, Spania) şi în 
Asia (regatul Thailandei, sultanatul Malaeziei, Japonia în frunte cu impera-
torul). O formă specială de guvernare au ţările-participante din Comunitatea 
Naţiunilor – o organizaţie formată acum de state independente, care au făcut 
parte din Imperiul Britanic. Modelul de guvernare al acestor ţări se bazează  
pe exemplul Marii Britanii. Acestea sunt democraţii parlamentare cu gu-
verne subraportate parlamentului. De fapt, şeful statului este premierul, dar 
oficial – regina Marii Britanii. Acestea sunt Canada, Australia, Noua Zeelandă 
şi altele.

Călătorie în cuvânt

Monarhie în traducere din limba gracă înseam-
nă singur conducător, monarhie teocratică – 
puterea lui Dumnezeu.
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Călătorie în cuvânt

Unitar tradus din latină înseamnă inte-
grat, omogen; federaţie – asociere, uniune.

Sistemul de stat este o organizarea 
administrativ-teritorială a statului. Se 
cunosc două forme ale acestuia – unitar 
şi federativ.

În statele unitare, conducerea se 
desfăşoară dintr-un centru (capitală), 

există o singură constituţie pentru întregul teritoriu, există un sistem uni-
ficat de organe supreme de putere şi un domeniu juridic. Divizarea adminis-
trativ-teritorială a ţării (regiuni, provincii, departamente etc.) contribuie la 
realizarea administraţiei de stat la nivel locală. Cele mai multe ţări ale lumii 
sunt unitare. 

Federaţia – un stat alcătuit din unităţi teritoriale autoguvernale (sau au-
tonome) – republici, state, provincii, terenuri. Fiecare dintre ele are anumite 
elemente de suveranitate (propria capitală, organe legislative, executive, au-
torităţi judiciare şi constituţie), dar ele există în cadrul sistemului federal de 
guvernare şi legislaţie. În lume există 27 de state federale. Exemple de federaţii 
din Europa sunt Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Rusia; în America – SUA, 
Canada, Mexic, Argentina, Brazilia; în Asia – India, Malaezia, EAU. De aseme-
nea federaţie este şi Australia.
TIPURILE DE ŢĂRI DUPĂ NIVELUL DEZVOLTĂRII. În conformitate cu 
particularităţile dezvoltării socio-economice din lume ţările sunt de diferite ti-
puri. Cea mai răspândită este clasificarea ONU, în care se disting ţările dezvol-
tate economic, ţări cu economie de tranziţie şi ţările în curs de dezvoltare.

Din grupul celor dezvoltate economic, fac parte ţările cu economii de pia-
ţă dezvoltate, cu o structură modernă echilibrată, integrate pe deplin în eco-
nomia mondială, au indicatori înalţi de dezvoltare economică şi de standarde 
de viaţă ale populaţiei. Acest grup cuprinde 36 de ţări (des. 5). Printre acestea 
se numără cele mai dezvoltate ţări economice – „Grupul marilor şapte” 
(G-7) – SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Canada. Îm-
preună ele produc mai mult de 45% din PIB mondial. De coordonarea deciziilor 
liderilor acestor state depind direcţiile importante de dezvoltare a proceselor 
economice mondiale.

Particularitatea dezvoltării socio-economice a ţărilor cu economie de tran-
ziţie este moştenită din structura sistemului socialist de relaţii economice, şi 
sunt la etapa de reformare şi punere în aplicare a reglementării pieţei. Aceste 
ţări au rate scăzute de dezvoltare economică, dar spre deosebire de ţările în 
curs de dezvoltare au dezvoltat o mai bună infrastructură şi forţă de muncă 
calificată, ceea ce le permite în perspectivă să compenseze diferenţa cu ţările cu 
economii de piaţă dezvoltate.

Restul ţărilor lumii aparţine grupului de ţări în curs de dezvoltare. În 
cele mai multe cazuri, acestea sunt caracterizate prin târzia industrializare, 
prin poziţia periferică în diviziunea internaţională a muncii (specializare în ma-
terii prime, semifebricate şi produse de tehnologie scăzută care forţei de mun-
că intensivă), infrastructura insuficient dezvoltată, calitatea relativ scăzută a 
resurselor umane. În cele mai multe cazuri, acestea sunt ţări cu un trecut co-
lonial. Cu toate acestea, un număr de ţări în curs de dezvoltare au realizat o 
creştere economică rapidă şi după mai mulţi indicatori calitativi şi cantitativi 
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sunt aproape de ţările dezvoltate (de exemplu, Singapore, Republica Coreea). 
Aparte printre acestea şi unele ţări în tranziţie se face distincţia în subgrupe – 
ţări exportatoare de combustibil, ţările cel mai puţin dezvoltate, ţările 
cu datorii mari etc. Paralel sunt grupate ţările după nivelurile PNB pe cap de 
locuitor (tab. 2).

Tabelul 2.
Tipurile ţărilor lumii

DUPĂ NIVELUL ECONOMIC ŞI SOCIAL DE DEZVOLTARE*

Dezvoltate economic Ţări cu economie de tranziţie Ţări în curs de dezvoltare

În Europa:
EU-28

În America:
SUA, Canada  

În Asia:
Japonia

În Oceania:
Uniunea australiană
Noua Zeelandă

Fostele republici sovietice: 
Belarus, Moldova, Rusia, 
Ucraina, Azerbaidjan, Armenia,  
Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan,  
Uzbekistan. 

Fostele state socialiste ale
Peninsulei Balcanice care  
nu au aderat la UE: 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Macedonia, Serbia, Muntenegru  

Alte ţări ale lumii, în special:

- ţările exportatoare de combustibil: 
Venezuela, Emiratele Arabe Unite,  
Iran, Brunei şi altele;

- cele mai sărace ţări ale lumii:
Afganistan, Republica Centrafricană, 
Republica Democrată Congo, 
Cambodgia şi altele;

- ţări cu foarte mari datorii:  
Bolivia, Burkina Faso, Somalia şi alţii.

DUPĂ NIVELUL VENITURILOR
(PNB anual pe persoană, dol. SUA)

cu venituri mari cu un venit mediu 
ridicat cu venit mediu scăzut cu venituri mici

> 12 615 4 086 – 12 615 1 036 – 4 085 < 1 035

* Metodologia tipologică a ţărilor din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale a Naţiunilor Unite.

ÎNTREBĂRI ŞI ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce obiecte se disting prin caracteristicile politico-teritoriale pe harta politică a lumii?
2. Gândiţi-vă dacă orice ţară poate fi considerată un stat. Este oare fiecare stat o ţară? Argu-

mentaţi răspunsul.
3. Care sunt ţările cu o recunoaştere limitată? Daţi exemple de astfel de ţări.
4. Prin ce republica ca formă de guvernare diferă de monarhie? Ce tipuri de republici distin-

gem? Daţi exemple de diferite republici.
5. Care sunt tipurile de monarhii din lume? Daţi exemple.
6. Ce este un sistem de stat? Care sunt formele sale?
7. Care sunt tipurile de ţări în ceea ce priveşte dezvoltarea economică?

8*. Povestiţi despre caracteristicile sistemului de stat din Ucraina: forma guvernăriişi sistemul 
de stat. Din ce categorie de ţări face ea parte după nivelul de dezvoltare economică?
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CAPITOLUL I
EUROPA
Tema 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A EUROPEI
Tema 2. ŢĂRILE EUROPEI

Studiind acest capitol:
•	 veţi obţine idei despre schimbările cantitative 

şi calitative în harta politică a Europei, 
subregiunile şi ţările care aparţin acesteia,  
perspectivele de extindere a relaţiilor economice 
ale Ucrainei cu ţările europene;

•	 veţi afla mai multe despre zonele de extracţie  
a resurselor minerale, exploatare forestieră, 
cele mai mari zone industriale, porturi maritime, 
aeroport-hub-uri, centre financiare, oraşe  
mondiale în Europa, specializarea internaţională  
a ţărilor europene;

•	 veţi învăţa să distingeţi formele de guvernare  
şi structura teritorială a ţării, să caracterizaţi  
procesele demografice şi urbanistice în ele,  
elementele sectoarelor terţiare, secundare  
şi primare ale economiei, pentru a alcătui  
caracteristicile economico-geografice complexe 
 ale ţărilor;

•	 veţi dezvolta capacitatea de a evalua rolul UE  
şi NATO în regiune, de a compara efectele pozitive 
şi negative ale globalizării în economia şi cultura 
Europei, de a calcula asigurarea cu resurse,  
de a concluziona cu privire la cauzele dezvoltării 
economice inegale a ţărilor, de a citi hărţi tematice, 
de a folosi surse online pentru a găsi informaţiile 
necesare;

•	 veţi dobândi competenţe în domeniul ştiinţelor 
naturale şi economice, informaţional-digitale,  
de iniţiativă şi antreprenoriat, sociale şi civice,  
percepere în sfera conştientizării culturii  
şi ecologiei, capacitatea de a organiza  
activităţile sale de cunoaştere şi învăţare.
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Tema1. Caracteristica generală a Europei

Europa este unul dintre leagănele civilizaţiei, regiune veche de explorare 
economică, unde au apărut primele republici, primele forme de democraţie, s-a 
format tradiţia parlamentarismului, s-a răspândit creştinismul. În Europa a 
început modernizarea socială: s-au pus bazele statului modern, s-a format mo-
delul economic capitalist, au avut loc o serie de revoluţii ştiinţifice şi tehnolo-
gice, s-au răspândit principiile drepturilor omului, lucru care a devenit treptat 
principala prioritate a guvernului de stat. În acelaşi timp, evenimentele politi-
ce, economice şi civilizatoare au fost însoţite de numeroase conflicte şi confrun-
tări. Europa a devenit arena principală a celor mai sângeroase două războaie 
mondiale. Astăzi este unul dintre centrele de conducere ale puterii economice şi 
politice mondiale, unde majoritatea ţărilor sunt state democratice cu standarde 
sociale ridicate ale vieţii, cu industrie şi transport dezvoltate, agricultură inten-
sivă, servicii multisectoriale.
AŞEZAREA ECONOMICO-GEOGRAFICĂ. Europa este o regiune so-
cio-geografică situată în vestul Eurasiei. Malurile sale sunt spălate de apele 
Oceanului Arctic din nord, Oceanul Atlantic – în vest şi Marea Mediterană – 
în sud. Marea Mediterană şi Strâmtoarea Gibraltar despart Europa de Africa. 
În acelaşi timp, Marea Mediterană a fost de mult o zonă de contact a Europei, 
Africii şi Asiei: pe mare aveau loc contactele comerciale, religioase şi politice 
între regiuni. 

Faţă de alte regiuni ale lumii, Europa acoperă o suprafaţă relativ mică  
(7% din suprafaţa uscatului), numai Oceania este mai mică. Lungimea Euro-
pei de la nord la sud – 4300 km, de la vest la est – 5000 km. O caracteristică 
a Europei este contactul cu linia de coastă, datorită căreia majoritatea ţărilor 
din regiune au acces la mări şi oceane. Distanţa medie de la mare este de 
300 km. Cinci ţări europene sunt insulare. Frontierele ţărilor europene care 
se întind ca graniţe naturale şi aşezarea învecinată a majorităţii acestora nu 
creează obstacole semnificative în calea dezvoltării legăturilor economice şi 
culturale.
COMPONENŢA REGIUNII ŞI HARTA SA POLITICĂ. Harta politică a Eu-
ropei este extrem de complicată şi dinamică. Ea numără 54 de unităţi, dintre 
care 43 au teritoriile de bază, situate complet în graniţele Europei. Trei state –  
Rusia, Kazahstan, Turcia – sunt ţări transcontinentale, ale căror teritorii se 
află în Europa şi Asia. Majoritatea cercetătorilor consideră Rusia ca ţară euro-
peană, deoarece modernizarea acesteia a avut loc într-un context european. În 
schimb, Kazahstanul şi Turcia după trăsăturile istorice, economice şi de civili-
zaţie aparţin Asiei. În acelaşi timp, Cipru este considerat al Europei, în ciuda 
faptului că această ţară aparţine din punct de vedere fizic şi geografic Asiei. 
Cipru este membră a UE şi 77% din populaţia sa o constituie grecii ciprioţi care 

§ 3. SUBREGIUNILE EUROPEI ŞI CARACTERISTICILE 
POLITICO-GEOGRAFICE ALE LOR

•	 Amintiţi-vă, unde trece graniţa dintre Europa şi Asia.
•	 Milyen kormányformák és államszerkezetek léteznek?
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CAPITOLUL I

istoric tind să aibă un spaţiu geopoli-
tic european. Cea mai mare ţară din  
Europa, care se află în întregime în 
graniţele ei, este Ucraina (603,7 mii 
km²), cea mai mică este Vaticanul 
(0,44 km²).

În Europa, se disting patru subre-
giuni (tabelul 3, des. 5). Dintre cele 54 
de obiecte ale hărţii politice a Europei, 
45 sunt state suverane, 3 sunt state 
nerecunoscute, iar 6 sunt teritorii de-
pendente. Cel mai vechi stat european 
modern este Republica San Marino 
fondată încă din anul 301, – ţară pitic 
cu o suprafaţă de numai 61 km², situ-
ată în graniţele Italia; cel mai tânăr 
este Muntenegru, care şi-a proclamat 
independenţă faţă de Serbia numai 
în anul 2006. Statut de state nerecu-
noscute sau formaţiuni statale parţial 
recunoscute au Republica Kosovo, Re-

SPANyOLORSZáG

IZLAND

ÍRORSZáG

NAGy-BRITANNIA

PORTUGáLIA

FRANCIAORSZáG

NORVéGIA

SVéDORSZáG

FINNORSZáG

OROSZORSZáG

éSZTORSZáG

LETTORSZáG

LITVáNIA

FEhéROROSZORSZáG
LENGyELORSZáG

UkRAjNACSEhORSZáG
SZLOVákIA

MAGyARORSZáGAUSZTRIA

NéMETORSZáG
hOLLANDIA

SVájC
SZLOVéNIA

hORVáTORSZáG
OLASZORSZáG

ALBáNIA
GöRöGORSZáG

MACEDóNIA

BULGáRIA

ROMáNIA

MOLDOVA

 LUCRUL CU hARTA

1. Care subregiuni europene 
aparţin ţărilor Grupului 
marilor şapte (G7)? 

2. În ce regiune se află ţările 
cele mai apropiate de ţările 
din Africa? Numiţi-le.

3. La ce subregiune aparţi-
ne Ucraina? Ce alte ţări 
împreună cu ea formează 
această subregiune?

4. Numiţi ţările Europei care: 
a) sunt aşezate pe coasta 
mării;  
b) sunt insulare;  
c) nu au acces la mări  
şi oceane.

Subregiuni din Europa:

DE SUD  DE EST DE NORD DE VEST 

Des. 5 Subregiunile Europei

Împărţirea regională a Europei
Tabelul 3

Subregiunea Ţările

De vest

Austria, Belgia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco,  
Olanda, Germania, Franţa,  
Elveţia

De nord

Marea Britanie, Danemarca, 
Islanda, Irlanda, Estonia, Letonia, 
Lituania, Norvegia, Suedia, 
Finlanda

De sud

Albania, Andorra,  
Bosnia şi Herţegovina,  
Vatican, Grecia, Spania, Italia, 
Macedonia, Malta,  
Portugalia, San Marino,  
Serbia, Slovenia, Croaţia, 
Muntenegru

De est

Belarus, Bulgaria,  
Polonia, România, Slovacia, 
Republica Cehă, Ungaria,  
Ucraina, Moldova, partea 
europeană a Rusiei
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EUROPA

publica Turcă a Ciprului de Nord (Ciprul de Nord), Republica moldovenească a 
Transnistriei (Transnistria). Ele nu au recunoaştere internaţională şi nu sunt 
membre ale ONU.

O serie de zone din Europa şi insulele înconjurătoare au statut de zone de-
pendente. De ele aparţin, în special, Gibraltar (teritoriul din sud la periferia Pe-
ninsulei Iberice), Akrotiri şi Decelia pe insula Cipru, insulele Guernsey şi Jersey 
în strâmtoarea La Manche, insula Man în marea Irlandeză (ce depind de Marea 
Britanie), Insulele Feroe (sunt sub Controlul Danemarcei).
SISTEMUL DE STAT. Astăzi, în Europa, marea majoritate a ţărilor sunt 
republici parlamentare – Italia, Germania, Slovacia, Ungaria, Elveţia etc. 
prezidenţiale – Belarus, Cipru. Exemple de republici mixte sunt Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Rusia, Ucraina, Franţa. 

Singura monarhie absolută şi, în acelaşi timp, teocratică din Europa este 
statul papal Vatican, în care puterea politică aparţine clerului şi capului bi-
sericii. Majoritatea monarhiilor europene sunt constituţionale, adesea sunt 
numite democraţii parlamentare. Acestea sunt principatele Andorra, Liech-
tenstein, Monaco şi regate Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Spania, Olanda, 
Norvegia, Suedia, şi Marele Ducat Luxemburg. 

Prin sistemul de stat, majoritatea ţărilor europene sunt unitare. În acelaşi 
timp, există şase state federale: Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Ger-
mania, Elveţia, Rusia.
SCHIMBĂRI PE HARTA POLITICĂ A EUROPEI. Una dintre principalele 
caracteristici ale hărţii politice este dinamicitatea sa (variabilitatea), în ciu-
da încercărilor constante de stabilizare a frontierelor şi de prevenire a noilor 
conflicte regionale. Principalele ransformări pe harta politică sunt legate de 
modificările în configuraţia frontierelor de stat, a sferelor de influenţă geopo-
litică a statelor de conducere, integrarea internaţională şi dezintegrare. Cele 
mai semnificative schimbări în harta politică a Europei în ultimele decenii au 
fost legate de prăbuşirea sistemului socialist, însoţită de desfacerea URSS, 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia (RSFI) şi Cehoslovacia, precum şi 
unificarea Germaniei. Prăbuşirea fostei RSFI a fost cea mai controversată şi a 
fost urmată de o serie de confruntări armate sângeroase. Ultima etapă a aces-
tui proces a fost separarea Kosovo de Serbia şi formarea Republicii Kosovo, par-
ţial recunoscută. Destrămarea Uniunii Sovietice a fost mai puţin dramatică,  
dar procesul de formate a statelor într-un şir de foste republici sovietice a fost 
însoţit de conflicte, în urma cărora s-au format unele republici nerecunoscu-
te pe teritoriile Moldovei, Georgiei şi Azerbaidjanului. Cele mai multe dintre 
acestea au fost menţinute de serviciile secrete şi forţele armate ale Federaţiei 
Ruse, care urmăreşte astfel să menţină influenţa geopolitică în fostul spaţiu 
sovietic.

La fel de importantă a fost şi activizarea integrării europene. În anul 
1993 Comunitatea Europeană a devenit Uniunea Europeană (UE), care în 1995 
s-a extins la 15 ţări, în 2004 – la 25, în 2007 – la 27 şi în 2013 – la 28 de ţări 
participante. Integrarea europeană – este primul, şi foarte ambiţios, exemplu 
de refuz voluntar al multor ţări dezvoltate şi mature politic de la o parte a 
suveranităţii naţionale pentru a atinge interesele comune ale cetăţenilor din 
toate ţările participante – pace, prosperitate economică, respectarea drepturilor 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має 
Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua та Інститут модернізації змісту освіти  https://imzo.gov.ua/



16 

CAPITOLUL I

omului şi a principiilor democratice de guvernare. În acelaşi timp, cu fiecare ex-
tindere a UE, devine mult mai dificil să răspundem în mod eficient la astfel de 
provocări urgente ale timpului nostru, cum ar fi terorismul, presiunea migraţiei 
şi stagnarea economică a unor state membre. Drept urmare, devin populare în 
rândul populaţiei mişcările eurosceptice. Astfel, în anul 2016, locuitorii Marii 
Britanii au votat într-un referendum ieşirea ţării din UE.

Călătorie în cuvânt

Separatism tradus din latină înseamnă separa -
re – dorinţa de izolare.

Lumea în spaţiu şi timp

Ţara Bascilor
Basconia este o regiune istorică şi culturală în 
sud-vestul Franţei şi în nordul Spaniei. Acesta 
este teritoriul aşezării tradiţionale a bascilor, 
unde limba, cultura şi tradiţiile basce sunt larg 
răspândite. Ca naţiune individuală, ei tind spre 
o asociere politică a celor trei zone ale lor de 
trai – Regiunea Autonomă Bascilor şi Navarra 
în Spania şi Ţara Bascilor din Franţa.

O problemă acută pentru ţările euro-
pene este intensificarea mişcărilor sepa-
ratiste. Separatismul este o activitate 
politică care vizează separarea unei co-
munităţi etnice, culturale, religioase sau 
de altă natură din partea principală a 
ţării. În formele lejere, mişcările separa-
tiste cer drepturi separate pentru comu-
nitatea sa sau autonomie parţială.

Cea mai acută manifestare a separa-
tismului are loc în regiunea autonomă a 
Spaniei – Catalonia, al cărei parlament 
în anul 2017, conform rezultatelor refe-
rendumului, a proclamat independenţă 
faţă de regat. Ca răspuns, guvernul spa-
niol a recunoscut aceste acţiuni drept 
ilegale, contrare constituţiei ţării, iar 

Exemple de mişcări separatiste în Europa

Ţara
Regiunea  
mişcării  

separatiste 

Marea Britanie
Irlanda de Nord, Ţara Galilor, 
Scoţia

Spania
Catalonia, Andaluzia, Ţara 
Bascilor

Franţa Ţara Bascilor, Bretania, Insula 
Corsica şi altele

Italia
Padania (nordul Italiei), 
Veneţia, Tirolul de Sud

Germania Bavaria

Belgia Valonia, Flandra

Bosnia şi 
Herţegovina

Zonele de reşedinţă a 
bosniacilor, sârbilor, croaţilor

Serbia Cosovo 

Tabelul 4

Des. 6  
Mişcări separatiste în Marea Britanie

Ţara Galilor

Irlanda 
de Nord Scoţia

Anglia
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problema rămâne nesoluţionată. În acelaşi timp, sentimentul separatist există 
şi în celelalte regiuni spaniole – Ţara Bascilor, Andaluzia, Insulele Baleare şi 
Insulele Canare.

Risc ridicat de separare există şi în Marea Britanie. Aspiraţiile de a se 
retrage din componenţă – a Scoţiei şi Irlandei de Nord – au devenit deosebit 
de acute după rezultatele referendumului britanic privind retragerea din UE. 
Scoţia şi Irlanda de Nord doresc să rămână parte a Uniunii Europene, care 
le-a întărit şi mai mult sentimentul separatist specific. Probleme cu păstrarea 
integrităţii teritoriale are şi Belgia. Ţara cuprinde două comunităţi majore – 
Flandra şi Valonia ce au diferenţe cultural, entice şi istorice, şi vorbesc limbi 
diferite – franceza şi flamanda (care se aseamănă cu olandeza). 

Focare potenţiale de separatism sunt în Franţa, Italia, Germania, Polonia, 
Republica Cehă şi în alte ţări.
TIPURILE ŢĂRILOR. În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, ţările Euro-
pei aparţin la două tipuri principale – dezvoltate şi cu economie în tranziţie 
(tabelul 5). Cheia acestei diviziuni este PIB pe cap de locuitor, ponderea rela-
tivă a sectorului terţiar în structura economiei, precum şi indicele dezvoltării 
umane. 

TIPURILE ŢĂRILOR EUROPEI DUPĂ NIVELUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Dezvoltate economic

Ţările Grupului 
marilor şapte

Germania, Franţa, Marea 
Britanie, Italia

Au economii puternice cu produsul intern brut 
mai mult de 1,5 trilioane dol. SUA fiecare. Ele 
joacă un rol decisiv în economia globală.

Ţările din UE-15 
(care au aderat 
până în anul 1995 
inclusiv)

Austria, Belgia,  
Marea Britanie, Grecia, 
Danemarca, Irlanda,  
Spania, Italia, Luxemburg,  
Olanda, Germania,  
Portugalia, Finlanda,  
Franţa, Suedia

În vremurile de divizare a Europei în două 
sisteme aparţineau capitalistului. În general, 
ele au indicatori socio-economici mai mari 
comparativ cu noii membri ai UE care au aderat 
după 2004.

Ţările din UE-13 
(care au aderat după 
anul 2004)

Bulgaria, Estonia,  
Cipru, Letonia, Lituania,  
Malta, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia,  
Ungaria, Croaţia,  
Republica Cehă

Fostele republici baltice ale URSS, 8 ţări post-
socialiste, precum şi două state insulare. Aceste 
ţări au înregistrat progrese sociale semnificative, 
dar au un nivel relativ scăzut de dezvoltare 
comparativ cu UE-15.

Alte ţări dezvoltate 
ale Europei

Islanda, Norvegia, Elveţia Ei au un standard ridicat de trai, dar din pricina 
particularităţilor de participare la DIM, au refuzat 
să intre în UE. Sunt membri ai AELS.

Ţări pitice Andorra, Vatican, Liechtenstein, 
Malta, Monaco, San Marino

Prin nivelul de trai ele aparţin ţărilor 
dezvoltate economic din lume, totuşi, datorită 
dimensiunilor lor extrem de mici, ele au o 
structură îngustă a economiei şi un PIB mic în 
termeni absoluţi.

Tabelul  5
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ÎNTREBĂRI ŞI ÎNSĂRCINĂRI

1. Folosind harta, caracterizaţi poziţia economică şi geografică a Europei.
2. Care sunt caracteristicile hărţii politice a Europei? Daţi exemple de state suverane, teritorii 

dependente şi formaţiuni de stat nerecunoscute. Arătaţi-le pe hartă.
3. Politologul britanic Vernon Bogdanor a numit monarhul constituţional „un suveran care 

domneşte, dar nu conduce”. Cum înţelegeţi o astfel de declaraţie?
4. Ce formă de guvernare are Ucraina? Care este forma de organizare statal-teritorială a ţării 

noastre?

5*. Din ce tip de ţări după nivelul dezvoltării economice face parte Ucraina? Ce alte ţări împre-
ună cu ea formează acest grup? Care sunt particularităţile dezvoltării acestor ţări?

TEMĂ PENTRU DISCUŢIE!
Discutaţi despre efectele pe care separatismul le poate avea asupra statului şi a oamenilor. 

Formaţi două grupuri care susţin şi argumentează, diferite puncte de vedere: a) beneficiile 
separării; b) consecinţele negative ale separării.

Ţările cu economie de tranziţie

Fostele republici sovietice din 
Europa (cu excepţia ţărilor 
baltice)

Belarus, Moldova,
Ucraina, Rusia

Au indicatori relativ scăzuţi de dezvoltare 
socio-economică şi probleme de reformare 
şi restructurare a economiei după prăbuşirea 
URSS.

Ţările post-socialiste din 
Peninsula Balcanică (afară de 
cele incluse în UE)

Albania, Bosnia şi 
Herţegovina,  
Macedonia, Serbia, 
Muntenegru

Ele au indicatori relativ mici ai dezvoltării 
socio-economice şi probleme structurale  
ale economiei, care se află în stadiul 
reformării

Ţările aflate în tranziţie sunt ţări europene, care sunt reconstruite din punct 
de vedere structural de la modelul de reglementare planificată a economiei la 
economia de piaţă. Dacă în anii 1990 acestui grup i-au aparţinut toate ţările 
post-socialiste, după un curs cu succes al reformelor politice şi economice, un 
număr de ţări est-europene şi baltice au aderat la UE şi acum fac parte din 
grupul celor dezvoltate din punct de vedere economic.
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§ 4. PROCESELE DE INTEGRARE 
ŞI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE
•	  Amintiţi-vă, ce este globalizarea şi integrarea.
•	  Membru al căror organizaţii internaţionale este Ucraina?

PROCESELE DE INTEGRARE. În lumea modernă, practic nici o ţară nu 
poate supravieţui în condiţii de izolare economică. Procesul de deschidere a gra-
niţelor pentru comerţ, precum şi unirea capacităţilor tehnologice, de producţie 
şi financiare ale ţărilor se numeşte integrare economică. Istoria sa datează 
din epoca marilor descoperiri geografice, când ţările europene au început să dez-
volte o reţea de legături comerciale cu coloniile lor de peste mări din America, 
Asia şi Africa.

De la mijlocul secolului al XX-lea. 
Europa a devenit un fel de „laborator 
de integrare mondială”, prezentând 
exemple fără precedent de coeziune 
economică şi politică. Integrarea eu-
ropeană este cel mai ambiţios şi mai 
mare proiect integrativ din lume. La 
început iniţiatorii unificării Europei şi-
au stabilit un obiectiv – de a uni ţări-
le europene sub conducerea organelor 
supranaţionale, care ar împiedica înce-
perea unui nou război în regiune şi ar 
ajuta Europa să vorbească cu o singură 
voce în politica internaţională. Şi, din 
moment ce acest proiect a fost incom-
patibil cu valoarea suveranităţii naţio-
nale, unificarea a început din domeniul 
de aplicare al aşa-numitei politici joa-
se, adică prin integrare economică.

Astfel, în 1952 a fost înfiinţată Co-
munitatea Europeană a Cărbunelui şi 
Oţelului, în 1957 Comunitatea Euro-
peană a Energiei Nucleare şi Comuni-
tatea Economică Europeană, care ulte-
rior au fuzionat într-o singură entitate. 
În 1993, a fost creată Uniunea Euro-
peană (UE) – o asociaţie de integrare 
politică şi economică a ţărilor Europei, 
care combină caracteristicile unei or-
ganizaţii internaţionale şi ale statului. 
De la formarea comunităţilor şi, ulteri-
or, a UE, au existat mai multe etape de 
expansiune (tab. 6).

Lumea în spaţiu şi timp

În afara UE
UE nu include toate ţările Europei. În afară ră-
mân Elveţia, Norvegia, Liechtenstein şi Islanda. 
Dar aceste ţări sunt membre ale Asociaţiei Euro-
pene a Liberului Schimb (AELS), care a fost înfi-
inţată în 1960, în timp ce Islanda, Liechtenstein 
şi Norvegia fac parte din Spaţiul Economic Uni-
ficat – o organizaţie care uneşte pieţele acestor 
ţări cu toate ţările UE. 

Tabelul 6 
Etapele extinderii UE

Anul 
aso- 
cierii

Ţările

1952 Germania, Franţa, Italia, Belgia, 
Olanda, Luxemburg (ţările care au 
fondat primele comunităţi);

1973 Marea Britanie, Irlanda, Danemarca

1981 Grecia

1986 Spania, Portugalia

1995 Austria, Finlanda, Suedia

2004 Polonia, Republica Cehă, Slovacia, 
Ungaria, Slovenia, Letonia, Lituania, 
Estonia, Cipru, Malta

2007 Bulgaria, România

2013 Croaţia 
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Astăzi, asociaţia are 28 de state membre. Însă, în anul 2016, Marea Britanie 
şi-a anunţat intenţia de a se retrage din componenţa uniunii. UE reprezintă 
aproximativ 24% din PIB-ul mondial şi mai mult de 45% din investiţiile mon-
diale. Ţările acestei asociaţii sunt în comun acord cu principalele direcţii ale 
politicii economice, de mediu şi sociale. De asemenea, ele arată unele progrese 
în dezvoltarea unei poziţii coordonate privind provocările geopolitice actuale, 
inclusiv conflictul Ucraina-Rusia. UE oferă asistenţă financiară pentru ţările şi 
regiunile aflate în criză, acordă o atenţie considerabilă programelor de dezvolta-
re socio-economică pentru a sprijini regiunile înapoiate. Timp de mai bine de o 
jumătate de secol, comunităţile europene au trecut de la comerţul liber la o uni-
une economică completă. În cadrul UE a fost creată o monedă comună – euro, 
care a înlocuit monedele naţionale ale celor 19 ţări participante (Zona euro). 
UE şi-a înfiinţat propria legislaţie, care are mai multă putere în temeiul legis-
laţiei naţionale. Conducerea generală este exercitată de trei organe principale: 
Comisia Europeană, Consiliul de Miniştri al UE şi Parlamentul European. Or-
gane separate sunt Curtea Europeană şi Consiliul UE, care uneşte liderii ţărilor 
membre. O realizare importantă a integrării europene este crearea spaţiului 
Schengen – spaţiu unic de migraţie, care reuneşte 26 de ţări, inclusiv 22 de 
state membre ale UE (cu excepţia Marii Britanii, Irlandei, Ciprului, României, 
Bulgariei şi Croaţiei); şi Liechtenstein, Norvegia, Islanda şi Elveţia. În acest spa-
ţiu, controlul frontierelor este înlăturat, iar cetăţenii pot traversa liber fronti-

Прапор ЄС

Lumea în spaţiu şi timp

Acordul Schengen
Acesta este acordul privind eliminarea contro-
lului vamal al paşapoartelor dintre ţările Uniunii 
Europene, semnat în 1985 de şapte state euro-
pene din oraşul Schengen, situat în Luxemburg, 
în apropierea triplei frontiere a Luxemburgului, 
Germaniei şi Franţei. Acordul a intrat în vigoare 
după 10 ani.

Ţările-membre

Candidaţi la aderare: Macedonia, Serbia, Turcia, 
Muntenegru, Albania
Potenţiali candidaţi care solicită statutul de 
membru: Bosnia şi Herţegovina
Potenţiali candidaţi care nu au solicitat încă 
statutul de membru: Kosovo
Statul membru care a votat să părăsească UE: 
Marea Britanie
Cerere revocată sau îngheţată: Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein, Elveţia

Des. 7 Harta schematică a UE

erele. Există, de asemenea, dreptul la 
locuri de muncă libere în oricare din-
tre aceste ţări. Acordul Schengen este 
considerat cel mai mare succes al in-
tegrării europene, deoarece contribuie 
cel mai mult la convergenţa culturală 
a persoanelor din diferite ţări.

Aderarea la UE a fost declarată un 
obiectiv strategic al politicii externe 
a Ucrainei. Avantajele integrării în 
acestă organizaţie sunt bine ilustrate 
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pe exemplul fostelor ţări socialiste din Europa, care au putut într-un timp scurt 
să-şi reconstruiască economiile lor şi să îmbunătăţească dezvoltarea socio-eco-
nomică şi de asemenea să îmbunătăţească calitatea guvernării. În acelaşi timp, 
aderarea la UE, în special aderarea la spaţiul Schengen, va duce probabil la o 
ieşire şi mai mare a tinerilor ucraineni de vârstă activă. O formă importantă de 
integrare este apariţia unui număr de organizaţii internaţionale. Acestea sunt 
create pentru a coordona activităţile, a rezolva disputele, a combate problemele 
globale şi regionale.

În 1949, 10 state (Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Olanda, Norvegia, Franţa şi Suedia) au format Consiliul Eu-
ropei. Aceasta este o organizaţie cu sediul la Strasbourg (Franţa) ce asigu-
ră respectarea drepturilor omului, principiilor democraţiei, statul de drept şi 
promovează, de asemenea, cultura europeană. În prezent, aproape toate ţările 
europene (Ucraina – din 1995), cu excepţia Belorusiei şi a Vaticanului, sunt 
membrii săi. Principalele domenii ale activităţii sale crearea abordări comune 
şi standardelor legislative care să protejeze democraţia, ajutând la lupta împo-
triva diferitelor forme de discriminare (practici de tortură, rasism, circulaţia 
ilegală a persoanelor), protecţia limbilor minoritare, promovarea schimburilor 
culturale dintre ţări şi aşa mai departe. Putem spune că această organizaţie 
produce normele vieţii politice şi legale în Europa.
ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE DE SECURITATE. În Europa, 
s-au format două organizaţii internaţionale de securitate sau blocuri milita-
re-politice. 

Organizaţia Tratatului Atlan-
ticului de Nord, NATO, de aseme-
nea, cunoscut sub numele de Alianţa 
Nord-Atlantică – o uniune militară-po-
litică a 29 de ţări din Europa şi Ameri-
ca de Nord, ce s-au angajat cu eforturi 

Călătorie în cuvânt

NATO – în engl. North Atlantic Тrеaty
Organization, se traduce – Organizaţia Trata-
tului Atlanticului de Nord.

Anul 
ade- 
rării

Ţara

1949 Ţările fondatoare
Belgia, Danemarca, Marea Britanie, Islanda, 
Italia, Canada, Norvegia, Luxemburg, 
Olanda, Portugalia, SUA, Franţa

1952 Grecia, Turcia

1955 Germania

1982 Spania

1999 Polonia, Ungaria, Republica Cehă

2004 Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, 
Slovenia, Slovacia

2009 Albania, Croaţia

2017 Muntenegru

Tabelul 7
Ţările-membre NATO în Europa

Membri NATO

Planul de acţiune 
pentru calitatea 
de membru

Planul individual 
de acţiune de parteneriat

Parteneriat pentru  
păstrarea păcii

Des. 8 Ţările-membre NATO în Europa
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comune de a apăra orice ţară membră a alianţei în caz de atac militar (tab.7). 
NATO joacă un rol deosebit de important în sistemul european de securitate.

Fondată în 1949 ca o măsură de precauţie împotriva posibilei agresiuni mi-
litare a URSS în Europa, în perioada „războiului rece”, Alianţa Atlanticul de 
Nord nu a efectuat nici o operaţiune militară. În anii 1990 trupele sale au par-
ticipat la acţiunile militare din Kuweit, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo; în anii 
2000 – în Afganistan, operaţiunile anti-piraterie din golful Aden Bay şi altele. 
Principala putere a acestei asociaţii constă în potenţialul semnificativ militar, 
politic şi economic al ţărilor membre. Oponenţii potenţiali se tem să intre într-o 
confruntare deschisă cu un bloc de ţări avansate din punct de vedere economic 
şi tehnologic, cu avantaje atât în   domeniul tehnologiilor militare, cât şi în posi-
bilităţile de influenţă economică. O particularitate NATO este rolul disproporţi-
onat al SUA, atât în   ceea ce priveşte potenţialul forţelor armate, cât şi costurile 
nevoilor alianţei. Adesea, o astfel de situaţie este tratată ca un defect în Europa. 
Cu toate acestea, se oferă ţărilor europene posibilitatea de a cheltui mai mult pe 
propria dezvoltare economică şi socială, în timp ce Statele Unite sunt garantul 
securităţii militare. Poate una din cea mai mare realizare a NATO este faptul 
că, de mai bine de jumătate de secol, nu a existat nici un conflict militar între 
membrii săi. Convergenţa şi posibila aderare la NATO reprezintă una dintre 
priorităţile politicii externe a Ucrainei. Sub condiţia prealabilă a aderării la 
Alianţă, Ucraina ar fi în afara influenţei geopolitice a Rusiei. Cu toate acestea, 
în viitorul apropiat, această aderare este puţin probabilă, deoarece intrarea în 
această organizaţie nu poate avea loc cînd o ţară are dispute teritoriale cu veci-
nii săi. Prin urmare, aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă până la rezol-
varea conflictului cu Rusia în estul Ucrainei şi restabilirea integrităţii sale teri-
toriale. În acelaşi timp, Ucraina trebuie să-şi reformeze propriile forţe armate. 
Rusia, care se poziţionează ca moştenitor al influenţei geopolitice a URSS, se 
opune extinderii NATO spre est şi neagă categoric posibilitatea Ucrainei de a 
se alătura. 

Alianţa, din punctul de vedere al Federaţiei Ruse, este percepută ca un bloc 
agresiv, spre deosebire de care în 1992 a fost creată Organizarea Tratatului 
de securitate colectivă (OTSC). Astăzi ea include Rusia, Belarus, Armenia, 
Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.
PROCESELE GLOBALIZĂRII. Europa este acum pe deplin implicată în pro-
cesele de globalizare. În această regiune, există patru ţări ale “Grupului Mari-
lor Şapte”, puternice centre financiare globale – Londra, Paris, Frankfurt am 
Main, Milano etc.), sunt concentrate sediile principalelor CTN din lume. Rolul 
unui centru financiar, tehnologic şi politic condiţionează, în general, un efect 
benefic asupra globalizării pentru ţările europene, în special în ceea ce priveş-
te acumularea de capital şi furnizarea unei game largi de produse la preţuri 
competitive. Astăzi, asociaţia UE este cel mai ambiţios proiect de integrare nu 
numai în Europa, ci şi în lume. În acelaşi timp, globalizarea are şi o serie de 
ameninţări. Astfel, transferul producţiei industriale către ţările „ieftine” duce 
la o creştere a şomajului în Europa. Deseori, producătorii europeni nu fac faţă 
concurenţei de piaţa cu bunurile importate mai ieftine, în special din producţie 
ţesăturilor, îmbrăcămintei, produselor agricole etc. Prin urmare, ţările recurg 
la restricţii comerciale de protecţie.
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Procesul de „dizolvare” a graniţelor economice este însoţit de o creştere a mi-
graţiei internaţionale a persoanelor şi de schimbul de informaţii, care implică 
treptat globalizarea culturală. Globalizarea culturală este formarea ideilor, 
valorilor, tendinţelor artistice universale, care se răspândesc în lume şi înlo-
cuiesc tradiţiile locale ale vieţii culturale. Cultura globală ia adesea elemente 
ale tradiţiilor diferitelor popoare ale lumii. De exemplu, elementele culturii cu-
linare globale au fost pizza italiană, burgerii americani, sushii japonezi şi al-
tele asemenea. Europa răspândeşte religiile asiatice – budismul şi islamul, iar 
îmbrăcămintea de est devine populară. În acelaşi timp, globalizarea culturală 
cauzează de multe ori şi rezistenţă – mişcări naţionaliste şi izbucniri de neac-
ceptare a limbii, comportamentului, modului de comunicare, culturii în general.

ÎNTREBĂRI ŞI ÎNSĂRCINĂRI

1. Oferiţi exemple de globalizare în literatură, muzică, cinematografie şi alte domenii.
2. Cum consideraţi de ce Europa este numită figurativ „laboratorul de integrare mondială”.
3. Cu ce scop a fost creată UE? Ce reprezintă astăzi această uniune a ţărilor?
4. Care este esenţa acordului Schengen? De ce este considerat cel mai mare succes al inte-

grării europene?
5. Ce ştiţi despre Consiliul Europei? Care sunt direcţiile principale ale activităţii sale?
6. Confirmaţi cu argumente sau infirmaţi ideea că NATO este „armata lumii civilizate”.

7*. Încercaţi să prognozaţi efectele pozitive şi riscurile aderării Ucrainei la UE.

Folosiţi surse suplimentare de informaţii şi aflaţi mai multe despre NATO şi perspectivele 
aderării Ucrainei la acest bloc. Împărţiţi-vă în două grupuri care argumentat susţin poziţii 
opuse: a) beneficiile aderării; b) consecinţele negative ale apartenenţei.

TEMĂ PENTRU DISCUŢIE!

EFECTUAŢI UN STUDIU

Procesele de integrare şi dezintegrare în Europa

1. Cercetaţi schimbările care au avut loc pe harta politică a Europei în ultima 
jumătate de secol, pe baza informaţiilor conţinute în manual şi surse su-
plimentare: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world_map_changes

2. Care schimbări pot fi considerate integraţionale şi care – procese dezin-
tegraţionale? (vezi https: // europa.eu/europeanunion/about-eu/eu-in-
brief_en)? Faceţi concluzie, în ce perioadă au predominat procesele de 
integrare şi în ce perioadă cele de dezintegrare.

3. Ce factori, după opinia dumneavoastră, determină aceste procese pe har-
ta Europei.
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§ 5. CONDIŢIILE NATURALE ŞI RESURSELE
•	 Amintiţi-vă, ce şesuri mari se extind în Europa şi ce munţi se află pe teritoriul său.
•	 În care centură geografică se află Europa? Ce tipuri de climă s-au format acolo?
•	 Ce grupuri de resurse minerale distingem după criteriul utilizării? 

Condiţiile naturale ale Europei sunt foarte diverse. Există vulcani activi şi 
gheizere, tundră rece şi taiga măreaţă, vârfuri de munte cu zăpadă şi subtropi-
ce mediteraneene calde. În general, pentru viaţă şi dezvoltare economică, con-
diţiile fizice şi geografice sunt destul de favorabile.
RELIEFUL. Înălţimea medie a suprafeţei Europei este de aproximativ 300 m 
deasupra nivelului mării. Cu toate acestea, aproape 70% din înălţime este mai 
mică de 200 de metri şi doar 6% mai mare de 1000 m. Această distribuţie de 
înălţimi ajută la libera populare şi indică o lipsă de obstacole serioase pentru 
construirea conexiunilor de transport terestru. După cum puteţi vedea, câm-
piile domină în Europa. Cea mai mare se întinde în Europa de Est şi aşa şi 
se numeşte – Câmpia Est-Europeană, în graniţile sale se află mai multe ţări 
(Belarus, Ucraina, Moldova şi câte o parte din Polonia şi Rusia). Câmpiile sunt 
răspândite şi în partea de nord a Europei de Vest. Mai înspre sud se află câm-
piile Dunării Mijlocii (Austria, România, Serbia, Ungaria, Croaţia) şi Dunării 
de Jos (România, nordul Bulgariei). Relieful de câmpie este tipic şi Finlandei, 
Suediei. Ştiţi deja că în perioadele geologice trecute, din cauza vremii reci, Eu-

ropa de nord era acoperită de gheţari. 
Mişcându-se, masele uriaşe de gheaţă 
au adus pe câmpii bolovani uriaşi, au 
săpat depresiuni, au format depozi-
te glaciare – morene şi roci lustruite. 
Rezultatul glaciaţiunii vechi sunt şi fi-
ordurile – golfuri înguste, adânci, cu 
maluri abrupte de mare, care taie ma-
lurile vestice ale Peninsulei Scandina-
ve. Ele s-au format ca urmare a inun-
dării mării adâncite de gheţari a văilor 
şi depresiunilor fluviale.

Cel mai înalt punct al Europei – 
Elbrus (5642 m) în Munţii Caucazieni 
– este situat în partea de sud a părţii 
europene a Rusiei. Dacă nu luăm în 
considerare Caucazul ca teritoriu gra-
niţa cu Asia, atunci cel mai înalt punct 
poate fi considerat Monblan în Alpi 
(4809 m), la graniţa dintre Franţa şi 
Italia. Centura structurală alpică (lan-
ţurile muntoase Pirinei, Alpi, munţii 
Apenini, Dinari, Stara Planina, Ro-
dopi, Carpaţii, munţii din Crimeea şi 

Des. 9. Câmpia Esteuropeană (Ucraina)

Des. 10. Fiord (Norvegia)
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Caucaz) este cea mai mare barieră de 
înălţime din Europa. Aceste regiuni 
sunt zone active seismic. Cea mai mare 
frecvenţă a cutremurelor se observă în 
Peninsulele Apenina şi Balcani şi în 
Caucaz. Zona vulcanică activă – insula 
Islanda, este o crustă tânără a supra-
feţei pământeşti, în care există nume-
roase gheizere şi vulcani. În Franţa, 
Germania, Republica Cehă se extinde 
o serie de lanţuri muntoase de înălţi-
me medie şi mică, majoritatea de vâr-
stă hercinică (Vosgii, Pădurea Neagră, 
Masivul Renan, Pădurea din Turin-
gia, etc.). Pe peninsula scandinavă, se 
află munţii Scandinavi. Gama vechilor 
munţi helieni din Ural este graniţa es-
tică a Europei.
CLIMA. Condiţiile climatice ale Eu-
ropei sunt favorabile pentru trai. Cea 
mai mare parte se află în zona tempe-
rată. Europa se află sub influenţa vân-
turilor din vest. Săturaţi de umiditate 
de deasupra Oceanului Atlantic, aces-

Des. 12. Vulcan în Islanda

tea provoacă climat destul de umed, cu veri racoroase si ierni relativ calde în 
regiunea de vest. Vremea acolo este adesea tulbure însoţită de ceaţă. Deplasân-
du-ne spre est şi sud, nivelul de umiditate scade treptat. Curentul Atlanticului 
de Nord atenuează în mod substanţial clima caldă, astfel încât iarna, în special 
în Marea Britanie şi în ţările scandinave, este relativ caldă. Acest lucru permite 
să conducă gospodăria mai departe spre nord decât alte regiuni ale lumii. În 
nordul Europei, regiunile extreme nordice ale Norvegiei, Finlandei, Rusiei intră 
în zona subarctică, iar insulele – în centurile climatice arctice. Clima este rece şi 
severă. În acelaşi timp peninsulele din sudul Europei (Iberică, Italică, Balcani-
că) se află în zona subtropicală. Acolo s-a format un tip mediteranean de climă, 
care este considerat cel mai confortabil pentru viaţă. 

Condiţiile climatice nefavorabile pentru Europa sunt inundaţii periodice şi 
inundaţii din cauza precipitaţiilor excesive. În acelaşi timp, regiunea de sud 
a Ucrainei şi a Rusiei suferă adesea de secetă în timp de vară. La ameninţări 
fizice şi geografice se includ şi efectele încălzirii globale, care, pe de o parte, pot 
duce la inundarea zonelor mari (de exemplu, jumătate din teritoriul Olandei 
este sub nivelul mării).
APELE INTERIOARE. Cea mai bogată în ape interioare este Europa Occi-
dentală şi de Nord, deoarece există o cantitate mare de precipitaţii (peste 1.000 
mm/an). 

Râurile din Europa fac parte din bazinele a două oceane – Atlantic (Dună-
re, Nipru, Rin şi altele) şi Îngheţat de Nord (Dvina de Nord, Mezen, Pechora şi 
altele), şi de asemenea bazinul intern Aral-Caspic (Volga şi altele). Acestea se 

Des. 11. Alpi (Elveţia)
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Record mondial

Cel mai lung râu din Europa este Volga 
(3.531 km), care îşi are începutul de pe dealul 
Valdai şi se varsă în Marea Caspică. De-a lungul 
cursului, curge prin teritoriul Rusiei.

încarcă în cea mai mare parte din ploi şi din apele de la topirea zăpezii. Dună-
rea (2857 km) este al doilea mare râu din Europa, după Volga, şi traversează 
teritoriul a zece state. În fiecare an, peste 50 de milioane de tone de mărfuri 
sunt transportate pe Dunăre. O importantă arteră de transport a regiunii este 

Record mondial

Cel mai mare lac din Europa este Ladoga (Rusia). 
A fost format ca urmare a adâncirii de către un 
gheţar a golului tectonic. Adâncimea maximă 
este de 230 m.

Des. 13. Dunărea (Ungaria) Des. 14. Lacul Geneva (Elveţia)

Rinul. Portul Rotterdam la gura sa 
pentru mult timp a servit drept „poar-
ta de transport” a Europei. Râurile din 
nordul Europei, deşi sunt mereu pline 
cu apă, sunt foarte scurte. În canalele 
lor există multe trepte şi cascade, iar 
fluxul este foarte furtunos. Aceste râ-
uri nu pot fi folosite pentru transportul 

maritim, ci sunt o sursă de energie electrică ieftină.
În sudul Europei, râurile sunt relativ puţine, ele nu îngheaţă în timpul ier-

nii şi în mare parte se hrănesc din apa de ploaie. În gospodării sunt importante 
pentru irigarea terenului în perioada 
uscată de vară. 

Cele mai multe lacuri sunt situa-
te în nordul Europei, care s-a aflat sub 
influenţa glaciării cuaternare. Nume-
roase lacuri mici şi mari ocupă acolo 
golurile săpate de gheţar. Zone mari 
ocupă acolo şi mlaştinile. Lacurile pito-
reşti sunt situate în Alpi (des. 14). Di-

versitatea peisagistică a Europei se datorează bogatului său potenţial turistic 
şi recreaţional.
RESURSELE NATURALE. Europa este bogată în resurse minerale diverse. 
Cele mai multe dintre ele sunt de importanţă regională, iar unele dintre ele –  
mondială (tabelul 8). Cu toate acestea, rezervele lor sunt în mare parte epui-
zate, deoarece această regiune a fost prima care a intrat în industrializare. În 
adâncul Europei există aproximativ 20% din rezervele de cărbune dovedite de 
lume, 17% din zinc, 13% din plumb şi 7% din cupru. Restul tipurilor de minerale 
sunt încă şi mai mici. Prin urmare, industria europeană depinde de importul 
atât de combustibil, cât şi de energie şi de materii prime de minereu. 
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Asigurarea cu materii prime mine-
rale a ţărilor din Europa nu este la fel. 
Bazinele de cărbune sunt concentra-
te într-o bandă care se întinde din Ma-
rea Britanie, prin nordul Franţei, su-
dul Belgiei, Germania (Ruhr şi Saar), 
Republica Cehă (Ostrava) şi Polonia 
(Silezia Superioară). Depozitele mari 
de cărbune sunt în Ucraina (Donbass) 
şi Rusia. Cea mai mare regiune de 
petrol şi gaze din Europa este zona 
de şelf a Mării Nordului, care cu trei 
pătrimi alimentează necesităţile ţări-
lor europene în combustibil. Petrolul şi 
gazele naturale sunt extrase de Marea 
Britanie, Norvegia şi Olanda. În cur-
bura Carpaţilor şi în zona Mării Ne-
gre, extrage petrol România. S-au gă-
sit minereuri de petrol în sudul Italiei 
şi în Grecia.

Rezerve bogate de minereu de 
fier (peste 60% din minereu în stâncă) 
sunt în zona scutului Baltic şi în Mun-
ţii Scandinaviei (în Suedia), precum 
şi în Franţa, Germania, Luxemburg, 
Marea Britanie, Ucraina şi Rusia. 
Sunt descoperite depozite mari de mi-
nereuri de cupru din Silezia de Jos 
din Polonia. Acolo există şi alte meta-
le neferoase – argint, nichel, cobalt, 
plumb, zinc. Minereuri de metale ne-
feroase, în special bauxită, cupru, cro-
mit, polimetalice, mercurul, se extrag 
în lanţurile muntoase din Alpi, Pirinei, 
Apenini şi munţii din Peninsula Balca-
nică. Bogate sunt depozitele de resur-

Tabelul 8
Resursele minerale ale Europei

Resurse
Ţări

Valoarea 
mondială

Valoarea  
regională

Combustibile şi energetic

Cărbune Rusia,  
Polonia,  
Marea Britanie,  
Germania,  
Ucraina

România,  
Bulgaria, Serbia

Petrol Rusia Marea Britanie, 
România,  
Norvegia

Gaz natural Rusia, Norvegia Marea Britanie, 
Olanda, 
România

Minereuri (metalice)

Minereu de 
fier

Rusia,  
Ucraina,  
Suedia,  
Franţa, Marea 
Britanie

România, Spania

Minereu de 
mangan

Ucraina Bulgaria,  
Rusia

Minereu de 
cupru

Polonia,  
Rusia

Bulgaria

Minereuri 
semi-

metalice

Rusia,  
Spania,  
Bulgaria,  
Portugalia,  
Polonia

Bulgaria

Bauxită Rusia,  
Grecia

Franţa,  
Croaţia

Minereuri 
de mercur

Spania Italia

Minereuri 
de uraniu

Rusia,  
Ucraina

Franţa,  
Germania

se nemetalice – materii prime pentru industria chimică, metalurgie, industria 
construcţiilor şi alte industrii. Deci, importanţa mondială au stocurile de sare 
de rocă din Polonia şi săruri de potasiu din Germania şi Franţa şi fosforite în 
Rusia. Există depozite de sulf nativ (Polonia, Ucraina), grafit (Republica Cehă). 
În general, Silezia de Sus, Marea Nordului, Scandinavia sunt principalele zone 
de extragere a resurselor minerale în Europa.

Europa se situează pe ultimul loc printre regiunile lumii în funcţie de mări-
mea fondului funciar, dar la categoria terenurilor prelucrate (32%) – pe primul 
loc (des. 15). Cota terenurilor sub păşuni este mai mică decât indicele mediu 
mondial (23%), iar ponderea terenurilor sub pădure este mai mare. În Euro-
pa, mai mică decât în   alte părţi ale lumii, este partea terenurilor neproductive 
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(16%) şi cea mai mare parte a terenurilor 
în construcţie – 5%. 

Un rol important în dezvoltarea eco-
nomică îl joacă resursele acvatice. În 
ciuda cifrelor ridicate ale stocurilor (apro-
ximativ 1,5 milioane km³), Europa se 
simte lipsită de apă proaspătă, consumul 
ei în industrie şi agricultură fiind prin-
tre cele mai ridicate din lume. În funcţie 
de mărimea potenţialului hidroenergetic, 
Europa se situează pe penultimul loc în-
tre alte regiuni ale lumii, însă după gra-
dul de dezvoltare, care este de 70%, este 
pe primul loc. Hidroresurse puternice 
sunt deţinute de Franţa, Norvegia, Ru-
sia, Suedia. 

Europa are rezerve semnificative de 
resurse forestiere. Cândva, practic, 
întreaga zonă era acoperită de păduri 
cu predominanţă de lemn tare. În Evul 
Mediu şi în epoca modernă aproape toată 
pădurea din câmpie a fost distrusă. Pă-

Des. 15. Structura fondului funciar  
al lumii şi a regiunilor sale

ÎNTREBĂRI ŞI ÎNSĂRCINĂRI

1. Descrieți relieful Europei. Arătaţi pe harta fizică cele mai mari câmpii şi lanţuri montane.
2. Folosind hărţile climatice tematice, dovediţi că climatul Europei este favorabil vieţii uma-

ne şi activităţii economice.
3. Priviţi harta fizică a Europei şi gândiţi-vă care ţări din cauza caracteristicilor sale naturale 

sunt numite în mod figurativ „ţara de foc şi gheaţă“, „ţară fiordurilor“, „ţară celor o mie de 
lacuri“, „atelierul de lemn din Europa.”

4. Priviţi pe des. 15 structura fondului funciar din Europa. Comparaţi-l cu structura fondului 
funciar al lumii.

5. Unde sunt concentrate resursele forestiere din Europa? Cum se foloseasc ele?

6*. Locuitorii ţărilor din nordul Europei spun în glumă: „Avem apă – chiar să te umpli, pietre – 
chiar să te ucizi şi pădure – nespus de multă!” Gândiţi-vă la cauzele naturale ale unui astfel 
de set de „bogăţii” în nordul Europei.

durile naturale sunt păstrate în principal în munţi, precum şi pe Peninsula 
Scandinavă. Pădurea este un avantaj major, în special în Finlanda, în care re-
coltarea şi prelucrarea lemnului constituie o parte semnificativă a economiei 
naţionale. Este important ca, simultan cu tăierea pădurilor, să fie plantaţi co-
paci noi. Deci, de la mijlocul secolului al XX-lea majoritatea ţărilor europene 
au început să restaureze plantaţiile forestiere. Prin urmare, în ciuda densităţii 
mari a populaţiei, a terenurilor prelucrate şi a parcelei fondului funciar utilizat 
pentru construcţii, suprafaţa pădurilor din Europa este în creştere. În afară 
de furnizarea de lemn, pădurile artificiale realizează, de asemenea, funcţii de 
ameliorare şi recreaţie.

Terenuri arabile şi plantaţii perene
Păşuni şi fâneţe                 Păduri
Terenuri sub aşezări,  
obiecte industriale şi căi de transport
Pământuri slab productive şi neproductive
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