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Tema 1:   Resursele de cărbune.  Prelucrarea tehnologică a cărbunilor. 

            Cărbunele reprezintă o rocă sedimentară organogenă, provenită din 

acumulări de resturi de plante, transformate chimic în scoarţa terestră la început 

sub acţiunea microorganismelor anaerobe, iar apoi sub influenţa preponderentă a 

temperaturi- lor şi presiunilor înalte. În rezultatul acestor procese, resturile de 

plante, ce iniţial conţin 50% carbon, 6% hidrogen, 44% oxigen, pierd oxigenul şi 

hidrogenul, se îmbogăţesc în carbon şi, treptat, se pietrifică. 

           După gradul de carbonizare pe Pământ există mai multe tipuri de cărbune şi 

anume: 

Turbă, care conţine circa 50% carbon şi 6% hidrogen. Valoarea calorică oscilează 

între 200-2000 kcal/kg. 

Lignit, cu un conţinut de 55-67 % carbon şi 5-6% hidrogen. Valoarea termică – 

2000 - 4000 kcal/kg. 

Cărbune brun, care are un conţinut de 72% carbon şi 5,3% hidrogen. Valoarea 

termică – 3000-6000 kcal/kg. 

Cărbune de piatră (huilă). Conţine 85% carbon şi 5,5% hidrogen. Capacitatea 

calorică – 5000-7000 kcal/kg. În dependenţă de cantitatea de materii volatile (mv) 

se deosebesc huile cu flacără lungă (40-50 % mv), huile de gaz (35-45 % mv), 

huile grase (25-38% mv), huile cocsificabile (19-30% mv), huile slabe (10-19 % 

mv) şi huile antracitoase (4-10 % mv). 

 Antracit, ce reprezintă un cărbune de o duritate sporită, cu un înalt grad de 

petrificare şi care conţine circa 96 % carbon şi 3% hidrogen. Nu arde cu flacără, 

dar degajă o cantitate foarte mare de căldură. Puterea calorică – 7800-9000 kcal/kg. 

Turba, lignitul şi cărbunele brun formează aşa zişii cărbuni inferiori iar huila şi 

antracitul – cărbunii superiori. 

Rezervele mondiale de cărbune. 

• Rezerve geologice: 14-16 trilioane tone. 

• Rezerve certe: 860,9 miliarde (1 trilion) tone (2011). 

         Mai bine de jumătate (53%) din aceste rezerve aparţin cărbunilor inferiori. 

Resursele cunoscute de cărbune pot asigura omenirea pe o perioadă de 200 ani, 

cu atât mai mult că până la începutul secolului XXI rezervele mondiale erau în 

creştere. 

        La nivel de regiuni, cele mai mari rezerve revin Europei, Americii de Nord 

şi Asiei. Tot din acelaşi tabel putem conclude că majoritatea zăcămintelor 

carbonifere sunt plasate în emisfera nordică. 

     Din cele peste 3600 de bazine carbonifere, câte există pe Pământ, mai impor- 

tante sunt: 
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SUA: Appalachian (6) , Illinois, De Vest (9), Munţilor Stâncoşi, Michigan. 

Rusia: Tungus (1), Lena (2), Kansk-Acinsk (3), Kuzneţk (4), Peciora (7), Ce- 

remhovo, Taimâr (8), Saha de Sud. 

China: Fushun, Fuxin (Manciuria), Taiyan, Datong (provincia Shanxi), Sichuan, 

Yunnan. 

India: statele Bihar, Assam, Madras, Bengalul de Vest (Damodar). 

Australia: Sydney, statul Australia de Sud. 

Germania: Ruhr (5), Saar, Köln-Aachen, Saxono-Thuringian (al Elbei), Lausitz. 

Republica Africa de Sud: Withbank (regiunea Transvaal). 

Ucraina: Doneţ (10), Niprean, Lvov-Volân. 

Kazahstan: Karaganda, Ekibastuz. 

Polonia: Silezia Superioară, Silezia Inferioară, Lublin. 

Conform datelor contemporane, 47% din rezervele mondiale de cărbune sunt 

cantonate în depozitele de roci paleozoice, 37% – în rocile mezozoice şi 16% – în 

cele cainozoice. Cele mai mari zăcăminte au rocile de vârstă carboniferă, permia- 

nă şi cretacică. 

 

Extragerea cărbunelui se desfăşoară în mine sau în cariere. Dobândirea în mi- ne 

este rentabilă până la adâncimea de 1500 m., cel mai des ele nedepăşind 500 m. 

Exploatarea în cariere este posibilă numai în cazurile când adâncimea de aflare a 

zăcămintelor nu depăşeşte 100-200 m, deşi, uneori poate fi şi mai mare. 

Unele state europene, cum ar fi Franţa, Marea Britanie şi Olanda nu mai do- 

bândesc cărbune din mine, iar în 2018 lor li se va alătura şi Germania, care va 

sista extragerea din cele 8 mine de cărbune ce funcţionează în prezent în landurile 

Saar şi Renania de Nord – Westfalia (Nordrhein-Westfalen). 

Cantitatea totală de cărbuni extraşi în lume pe parcursul secolului XX a fost în 

permanentă creştere. Pe parcursul jumătăţii a doua a secolului XX, în majoritatea 

ţărilor extractoare de cărbuni dobândirea lor a crescut. Mai ales, aceasta se referă 

la China, India, Indo- nezia, Australia şi Republica Africa de Sud. Au redus 

extragerea majoritatea statelor europene, ele trecând în grupa ţărilor ce importă 

cărbune. Acest indice scade ultimul timp şi în ţările ce, în trecut, intrau în 

componenţa URSS. Din statele asiatice reducerea dobândirii cărbunelui s-a 

observat doar în Republica Coreea şi Japonia. 

Cărbunele dobândit se foloseşte ca sursă energetică şi la căpătarea cocsului. 

Cocsul se obţine prin încălzirea cărbunelui cocsificabil fără accesul aerului. 

Acest proces are loc în cuptoare speciale, care se închid ermetic şi se încălzesc 

din exterior cu gaze fierbinţi până la 950-1050º C. 

În rezultat, dintr-o tonă de cărbune se obţin 650-750 kg de substanţă solidă cu o 
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suprafaţă poroasă, formată aproape numai din carbon şi numită cocs, 310-340 

metri cubi de gaz de cocs, 30-40 kg de gudron de cărbune, 10-11 kg de benzen 

brut, 2,5-3,4 kg de amoniac. Cocsul se foloseşte în industria metalurgică la 

producerea fontei, iar restul produselor – în industria chimică. Gazul de cocs poate 

fi utilizat şi ca combustibil. Anual se produc circa 500 mii tone de cocs, principalii 

pro- ducători fiind SUA, Rusia, Japonia, China, Germania, Polonia şi Marea 

Britanie. 

De regulă, cărbunele se consumă în ţările ce îl extrag. O parte neînsemnată to- tuşi 

se comercializează.  În anul 2010 au fost vândute ceva mai mult de 900 mil. t.  

Preţul unei tone pe piaţa mondială în anul 2011 era în jur de 120 dolari americani. 

În trecut, se comercializa, în primul rând, cărbunele cocsificabil, pe când în 

prezent – cel energetic. Până la mijlocul anilor ’80 ai secolului trecut principalul 

exportator era SUA. În anii ’90 pe prim plan se plasează Australia. Se reduc 

exporturile statelor CSI, în schimb, cresc cele ale Republicii Africa de Sud şi ale 

Canadei. Marii exportatori din trecut – Marea Britanie şi Germania – în prezent 

au devenit importatoare de acest mineral. Principalii exportatori şi importatori de 

cărbune sunt indicaţi în tabelul următor. 

 

Tabelul Comerţul cu cărbune în lume, anul 2010 

Exportatori, % din exportul 

mondial 

Importatori, % din importul 

mondial 

Australia 33 Japonia 22 

Indonezia 32 China 14 

Columbia 8 India 13 

Republica Africa de Sud 7 R. Coreea 13 

Federaţia Rusă 7 I. Taiwan 7 

SUA 5 SUA 2 

Canada 3 Thailanda 2 

China 2 Malaysia 2 

 

 

 

 

 

 

Tema 2:  Repartiţia geografică a petrolului. 
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Petrolul este o rocă sedimentară lichidă, uleioasă şi inflamabilă, ce prezintă un 

amestec complex de hidrocarburi solide şi gazoase, dizolvate în hidrocarburi 

lichide. Fiind comod de transportat, având o mare putere calorică şi arzând fără а 

face cenuşă, petrolul reprezintă o sursă energetică de calitate superioară. 

Rezervele mondiale probabile de petrol sunt apreciate la circa 360 mld. tone. 

Rezervele mondiale certe – la 234.3 miliarde tone (2011). 

Această cantitate poate să asigure omenirea timp de 40 de ani.  De astfel , 

acelaşi număr de ani se indica şi în 1997. 

La începutul secolului al XX-lea  petrolul se dobândea în 20 de ţări, în 1940 – în 

40, în 1970 – în 60, iar în  1990 – în 80.  Până la  mijlocul anilor ’60 principalul 

producător de petrol era Emisfera de Vest, iar  după aceea – Emisfera de Est.  

Perioada ce а durat până la începutul  anilor ’70 este cunoscută ca aşa-zisa  epocă а 

petrolului  ieftin, când o tonă de aceasta substanţă costa doar 20 de dolari.  În 1973  

s-a declanşat criza petrolului, când preţul unei tone а crescut brusc, atingând 

cifra de 250-300 de dolari. Respectiv, scade extragerea şi ponderea petrolului în 

energetică. 

    În anii ’80 ai secolului trecut criza petrolului а fost depăşită, costul unei tone 

coborând până la circa 100 de dolari. În prezent, preţul acestui produs din nou 

este în creştere. 

Rezervele de petrol sunt repartizate pe planetă foarte neuniform.  Ponderea cea mai 

mare o are regiunea Golfului Persic, unde sunt concentrate 48,1% din toa- te 

zăcămintele mondiale de petrol, 33,9% din care revin la trei ţări (Arabia Saudită, 

Iran şi Irak),  unde locuiesc doar puţin peste 1% din populaţia lumii. Locul următor 

îl ocupă America Centrală şi de Sud (America Latină) cu 19,7% din re- sursele 

mondiale, după ea urmând America de Nord cu 13,2%. De menţionat că ţările 

OPEC dispun de 72,4% din petrolul lumii. 

Cea mai mare parte a rezervelor mondiale de petrol este amplasată în 13 zone 

petrolifere (vezi harta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta principalelor zone petroliere din lume (după B. Negoescu, 2003) 
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Prin  cifre sunt indicate zonele: 1. Alaska – Mackenzie; 2. California; 3. Preriile 

Canadei– Piemontul Munţilor Stâncoşi; 4. Middlecontinent – Golful Mexic; 5. 

Caraibe – Venezuela; 6. Marea Nordului; 7. Africa de Nord (Sahariană); 8. Golful 

Guineei; 9. Volga –Ural; 10. Siberia de Vest; 11. Marea Caspică – Caucazul de 

Nord; 12. Mesopotamia – Golful Persic; 13. Asia de Sud-Est (Malaysia – 

Indonezia). 

În prezent, se conturează o nouă zonă petroliferă în Rusia, cunoscută sub nu- mele 

Timan-Peciora, care cuprinde teritoriile regiunii Arhanghelsk, situate mai la est 

de Colinele Timanului şi şelful Mării Barents. 

Consumul de petrol revine, în primul rând, regiunilor şi statelor înalt dez- 

voltate, care, de regulă, se află departe de locurile de dobândire. Din regiunile glo- 

bului, cei mai mari consumatori în 2011 erau Regiunea Pacifico-Asiatică (32,4%), 

America de Nord (25,3%) şi Europa cu CSI (22,1%); cel mai mic consum reve- 

nind Africii (3,9%). 

Din ţări, cel mai mare consumator este SUA, căreia îi revine 20,5% din petro- lul 

folosit în lume. După ea urmează China (11,4%), Japonia (5,0%), India (4,0%) şi 

Rusia (3,4%). Restul ţărilor sunt indicate în tabelul 2.17. Trebuie de menţionat că 

statele plasate pe primele 10 poziţii consumă circa 58% din toată cantitatea 

petrolului extras în lume. 

Numai Rusia şi Arabia Saudită din toate aceste ţări acoperă în întregime ne- 

cesităţile pe contul resurselor proprii. Restul sunt nevoite să importe. 

Prelucrarea petrolului. În lume există peste 700 de rafinării de proporţii cu o 

capacitate totală de prelucrare а circa 4 miliarde tone de petrol brut. 

Rafinăriile sunt amplasate în marile regiuni industriale şi în porturile mariti- me 

sau de-a lungul şi la capătul conductelor petroliere. În ultimul timp ele apar şi în 

regiunile de extragere a petrolului. 

Ţările cu cea mai mare capacitate а rafinăriilor în 2011 erau: SUA (19,1% din 

capacitatea mondială), Rusia (6,1%), Japonia (4,6%), China (11,6%), Coreea de 

Sud (3,0%), Italia (2,5%), Brazilia (2,3%), Arabia Saudită (2,3%), Germania 

(2,2%), Canada (2,2%) şi Iran (2,0%). 

Comerţul cu petrol şi produse petroliere. Anual, pe piaţa mondială se vând 

circa 1,9 mld. t de petrol şi aproape 800 mil. t de produse petroliere. Cei mai mari 

exportatori de petrol în 2011 erau: 

• Ţările Orientului Mijlociu cu 46,4% din exporturile mondiale, aici 

eviden- ţiindu-se: Arabia Saudită, Iran, Irak şi Emiratele Arabe 

Unite; 

• Ţările CSI în frunte cu Rusia, cu o pondere de 16,8%; 
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• Ţările africane, cărora le reveneau 16,6% din exporturi (Nigeria, 

Algeria şi Libia); 

• Canada, Mexic şi Venezuela din America. 

Importatorii principali în acelaşi an erau: 

• Regiunea Pacifico-Asiatică cu 46,4% din importurile mondiale de 

petrol, ro- lul principal revenindu-i Chinei (13,3%), Japoniei (9,3%) 

şi Indiei (8,9%); 

• America de Nord cu 24,9%, rolul principal revenindu-i SUA (23,5%); 

• Europa Occidentală cu 24,4%, unde se evidenţiau: Italia, 

Germania, Franţa, Olanda şi Belgia. 

Cât priveşte comerţul cu produse petroliere, apoi aici cei mai mari exportatori 

sunt: SUA (15,4%), ţările CSI (13,8%) şi ţările Orientului Mijlociu (12,6%), iar 

importatori – ţările Asii de Est şi Sud-Est (28,5%), ţările Europei de Vest (16,7%) 

şi SUA (14,5%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3:   Repartiţia geografică a gazelor naturale. 
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Gazele naturale reprezintă un combustibil mineral gazos cu ardere completă, puţin 

poluantă, uşor transportabil la distanţe mari şi foarte mari, cu o capacitate calorică 

între 5500-13500 kcal/mc. Există două tipuri de gaze naturale: gaze me- tan şi gaze 

de sondă. 

Gazele metan, numite şi gaze naturale uscate, conţin peste 90% metan şi cantităţi 

neînsemnate de CO2, N, H2S etc., având o putere calorică de 9860-13500 kcal/mc. 

Au origine organică şi se întâlnesc în vecinătatea marilor regiuni petro- liere sau 

în regiuni gazifere separate (Asia Centrală, Povolgia, Transilvania). 

Se extrag din sonde, preţul de cost al dobândirii fiind mult mai mic decât al 

petrolului aproximativ de 8 ori. 

Gazele de sondă, numite şi gaze umede sau petroliere. Sunt dizolvate în întregi- me 

sau parţial în petrol şi reprezintă un amestec de metan cu etan, propan, butan, 

izobutan şi alte hidrocarburi. Se separă de petrol pe măsură ce presiunea scade, 

fie că în zăcământ, fie că la suprafaţă. Au o putere calorică mai mică de   9000 

kcal/mc. 

Ultimele decenii a început să fie extras şi aşa-zisul gaz de şist, localizat între 

straturile de şisturi bituminoase sau cărbune si care se dobândeşte din depozitele 

de şist prin metoda fracţionării lor hidraulice cu apă pompată în zăcământ. 

Resurse mari de acest tip de gaze au: SUA Canada, Polonia, Ucraina. Exploatarea 

lor, după părerea unor savanţi, este periculoasă din punct de vedere ecologic. 

Rezervele mondiale potenţiale de gaze naturale se estimează la 250 trilioane 

metri cubi, pe când cele certe (2011) – la 208,4 trilioane metri cubi, ceea ce ar 

ajunge omenirii pentru circa 70 ani. 

Repartizarea resurselor de gaze pe Pământ, ca şi а celor de petrol, este foarte 

neuniformă. Cele mai mari rezerve le au ţările Orientului Mijlociu cu 38,4%, după 

care urmează ţările CSI (circa 35,8%), locul următor revenindu-le ţărilor africane  

cu 7%. 

În toate regiunile lumii, cu excepţia Americii de Nord, după 1981 au fost 

descoperite noi zăcăminte de gaze naturale. Aceasta se referă, în primul rând, la 

Australia, Asia de Sud-Vest şi America Centrală şi de Sud, unde rezervele au 

sporit mai mult de 2 ori. 

Cele mai mari rezerve de gaze naturale sunt amplasate în următoarele 11 re- giuni 

gazifere: 

Siberia de Vest cu peste 600 mld. m3 şi cu zăcăminte importante la: Urengoi, 

Medveje, Iamburg, Iubileinoie şi Komsomolskoe. 

Regiunea Golfului Persic cu zăcăminte mai importante în: Iran, Qatar, Emirele 

Aatrabe Unite şi Arabia Saudită. 
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Regiunea Golfului Mexic cu zăcăminte atât în zona de litoral al uscatului SUA 

(Texas) şi Mexicului, cât şi pe platforma continentală ce aparţine aceloraşi ţări. 

Middlecontinent cu două grupări importante: una de nord – în statele Dakota de 

Nord şi Dakota de Sud şi alta de sud – în statele Kansas şi Oklahoma. 

Canada de Sud-Vest cu zăcăminte în statele Alberta, Saskatchewan şi Co- lumbia 

Britanică. 

Zona Mării Caraibilor cu zăcăminte mai apreciabile în: Venezuela (Laguna 

Maracaibo), Trinidad şi Tobago, Columbia. 

Marea Nordului cu numeroase zăcăminte în partea de sud (Viking, Leman Bank, 

Indefatigable din sectorul Marii Britanii şi Harlingen, Placid din sectorul 

Olandez) şi ceva mai puţine în cea de nord şi centrală (Cod, Zone Frigg, Ekofisk 

din sectorul Norvegian). 

Asia Centrală cu zăcăminte în Turkmenistan (Shatlyk, Daulatabad, Aciak, Naip, 

Bairam Ali) şi Uzbekistan (Gazli, Djarkak, Mubarek). 

Africa de Nord cu zăcăminte mai importante în Algeria (In-Salah, Rhourde- 

Nouss, Hassi R’mel) şi Libia (Marsa Brega, Amal). 

Asia de Sud-Est cu zăcăminte mai apreciabile în Indonezia şi Malaysia. 

Zona Golfului Guineei cu zăcăminte amplasate preponderent în Nigeria. 

Extragerea gazelor naturale a început să se facă mai masiv începând cu anii’30 

ai secolului XX. În jumătatea а doua a aceluiaşi secol dobândirea lor a sporit 

foarte mult. 

 

Consumul de gaze în 2011 atinsese cifra de 3222,9 mld. m³. Ca şi cel de petrol, 

el revenea, în primul rând, regiunilor şi statelor înalt dezvoltate. 

Pe regiuni, cele mai mari consumatoare erau America de Nord (26,9% din 

producţia mondială), CSI (18,7%), şi regiunea Asia-Pacifică (18,3%). 

Din ţări la acest capitol se evidenţiau SUA (21,5%), Rusia (13,2%), Iranul 

(4,7%), China (4,0%), Japonia (3,3%), Canada (3,2%), Arabia Saudită (3,1%), 

Marea Britanie (2,5%), Germania (2,2%), şi Mexic (2,1%), lor revenindu-le 

aproape 60% din consumul mondial. 

Comerţul cu gaze naturale. În anul 2011 pe piaţa mondială s-au vândut  ceva mai 

mult de 694 mld. m³ de gaze în stare obişnuită şi circa 330,8 mld. m³ în stare 

lichefiată. 

Principalii importatori de gaze naturale prin conducte sunt ţările europene, lor 

revenindu-le mai bine de 53,1% din importul mondial. 

Principalele gazoducte ce asigură cu gaze ţările europene sunt: 
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 Siianie severa. Este cea mai nordică şi trece din Siberia de Vest prin Belo- 

rus, Polonia, ajungând până în Germania. Are ramificări spre Finlanda şi 

Ţările Baltice, precum şi spre Franţa. 

 Severnâi potoc. A fost dat în exploatare în 2012. Are 1224 km şi trece pe 

fundul Mării Baltice, unind oraşele Vyborg (Rusia) şi Greifsvald (Germa- 

nia). 

 Bratstvo. În afară de gaz rusesc din Siberia de Vest, se transportă spre 

Europa de Vest şi gaze din Asia Centrală. Trece prin: Ucraina, Slovacia, 

Austria şi ajunge în Italia. 

 Goluboi potoc. Transportă gazele naturale spre sudul Rusiei şi ajunge în 

Turcia, de la el pornind ramificări spre: Azerbaidjan, Georgia şi Armenia. 

 Norfra şi alte sisteme de conducte încep în Marea Nordului, având direcţia 

spre: Franţa, Germania şi Italia. 

 Transmediteran. Uneşte Algeria cu sudul Italiei traversând Marea Medite- 

rană. 

 Maghreb-Europa. Transportă gazele din Algeria prin Spania, traversând 

strâmtoarea Gibraltar. 

 În America de Nord gazoductele leagă SUA cu Canada şi Mexic. 

Spre sfârşitul secolului al XX-lea se stabiliseră următoarele direcţii principale de 

transportare а gazelor naturale prin conducte: 

 

Rusia → Europa Centrală şi de Vest; Canada → SUA; 

 

            Algeria → Europa. 

 

 

 

Tema 4:    Repartiţia geografică a rezervelor și a producţiei mondiale de 

minereu de fier. 

Metalurgia, în ierarhia ramurilor economiei mondiale, ocupă locul doi după 

energetică. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea produselor industriale 
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create de om, cu excepţia celor textile, alimentare şi chimice sunt confecţionate, 

dacă nu în întregime, atunci în cea mai mare parte, din metal. Afară de aceasta, 

metalul este folosit pe larg în construcţii. Se împarte în metalurgia feroaselor 

(siderurgie) şi metalurgia neferoaselor. 

Geografia zăcămintelor şi extragerii materiilor prime pentru 

siderurgie 

Materiile prime folosite în siderurgie se împart în materii prime principale şi 

auxiliare. La materiile prime principale aparţine minereul de fier şi cărbunele 

cocsificabil, iar la cele auxiliare – minereurile din care se extrag metalele de 

înnobilare necesare la căpătarea diferitor tipuri de oţeluri aliate cu proprietăţi deo- 

sebite. Din aceste metale cea mai mare importanţă o au: manganul, cromul, 

nichelul, wolframul, molibdenul, vanadiul şi titanul (vezi schema). 

 
 

Clasificarea materiilor prime utilizate în siderurgie 

Rezervele mondiale geologice de minereu de fier, descoperite de om pe par- 

cursul secolului al XX-lea, au fost în permanentă creştere. 

La sfârşitul anilor ’90 ai secolului XX ele se estimau la circa 848 miliarde tone 

pe uscat şi 250 miliarde tone de concreţiuni fero-manganice de pe fundul 

Oceanului Planetar. 

Această cantitate de minereu de fier poate să ajungă omenirii pe o perioadă de 

circa 1000 ani. 

Tabelul  Repartizarea rezervelor geologice pe marile regiuni geografice, % 

CSI 

 

 
America 
de Nord 

 
America 
Latină 

Asia Africa 
 

Australia şi 
Oceania 

Europa 

 
 
36.8 

  
 

26,4 

 
 

16.3 

 
 

8,7 

 
 

3,8 

 
 

4,0 

 
 

4,0 
Rezervele certe, adică explorate, se apreciau în 2009 la circa 173 miliarde  

Nr. Statul Rezerve % mond Nr. Statul Rezerve % mond 
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tone, ce ar ajunge pentru 125 ani. 

 

Zăcămintele de minereu de fier din lume sunt repartizate în linii generale în   două 

fâşii: 

 una situată între paralelele de 40 şi 66,5 grade latitudine nordică; 
 alta – între paralelele de 30 grade latitudine nordică şi 30 grade latitudine 

sudică. 
 

Pe teritoriul Rusiei principalele rezerve de minereu de fier sunt localizate în: 

• Bazinul Anomalia Magnetică de la Kursk, considerat şi cel mai 

mare ba- zin de minereu de fier din lume. Geografic, bazinul dat se 

află pe teritoriile regiunilor Kursk, Belgorod şi Oriol, situate mai la 

sud de Moscova. Rezer- vele se estimează la peste 25 mld. t; 

• Karelia (zăcământul de la Kostomukşa); 

• Peninsula Cola (zăcămintele de la Olenegorsk şi Kovdor); 

• Munţii Ural (zăcămintele de la Magnitogorsk, Taghilo-Kuşvinsk, Bacal şi 

Kacikanar); 

• Bazinul Angaro-Pit, amplasat pe Podişul Siberiei Centrale în 

interfluviul format de cursul inferior al râului Angara şi râul Bolşoi 

Pit; 

• Bazinul Angaro-Ilim – în interfluviul dintre cursul mediu al râului 

Angara şi afluentul ei de dreapta Ilim; 

• Bazinul Aldan, situat în partea centrală a podişului cu acelaşi 

nume. Uneori este numit şi Saha (Iakutia) de Sud; 

• Şoria de Munte (zăcămintele Taştagol, Temir-Tau) din Siberia de 

Sud; 

• Hakasia (zăcământul de la Abakan) din Siberia de Sud; 

• Zăcămintele din sudul ţinutului Habarovsk şi estul regiunii Amur. 

Ucraina are rezerve de minereu de fier în bazinele: 

• Krivoi Rog, situat în regiunea Dnepropetrovsk (aproximativ 20 

mld. tone resurse geologice); 

• Peninsula Kerci; 

• Zona oraşului Kremenciug. 

Pe teritoriul Kazahstanului minereul de fier se găseşte în: 

• Regiunea Kustanai (Sokolovsk, Sarbai, Kaciarsk, Korjunkolsk, 

2 Australia 18,0 10,4 7 China 9,0 5,2 

3 Ucraina 16,8 9,7 8 India 5,4 3,1 

4 SUA 16,0 9,2 9 RAS 4,0 2,3 

5 Canada 12,0 6,9 10 Suedia 3,0 1,7 
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Adaevsk); 

• Regiunea Karaganda. (Karkaralinsk, Atasu şi Karsakpai). 

În China majoritatea zăcămintelor sunt amplasate în apropierea bazinelor 

carbonifere. Se evidenţiază: 

• China de Nord-Est (zăcămintele din Anshan şi Benxi); 

• Mongolia Interioară (Bayan-Obo); 

• Valea râului Chang Jiang din China de Est (Daye şi de lângă oraşul 

Maanshan); 

• insula Hainan din China de Sud (Ledong). 

În India principalele rezerve de minereu de fier sunt concentrate în: 

• „Centura de fier” din statele: Bihar, Orissa şi, parţial, Madhya 

Pradesh, (zăcămintele de lângă oraşele: Bhilai, Raurkela, Beladila); 

• statul Mysore (zăcământul Bhadara); 

• regiunea Goa (zăcământul Marmagan) 

În SUA minereul de fier se întâlneşte în: 

• Regiunea Lacului Superior (litoralul vestic şi cel sudic). (Vermillon, 

Mesabi, Guyuna, Marquette, Menominee şi Ironwood). Extragerea, 

de regulă, se face în cariere, aici extrăgându-se circa 50% din minereul 

de fier dobândit în SUA; 

• Zona Munţilor Appalachi cu zăcăminte la: Birmingham (statul 

Alabama), Adriodack şi Montgomery (statul New York), Comwali şi 

Johnstown (statul Pennsylvania), zonei revenindu-i circa 20% din 

minereul extras în ţară; 

• Zona centrală cu zăcăminte în statele Texas şi Missouri. 

Canada are zăcămintele mai importante pe: 

• Insula Newfoundland (Wabana); 

• Peninsula Labrador (Scheferville, Mount Rail, Jeanine Lake); 

• litoralul de nord al Lacului Superior (Steep Rock Lake); 

• Columbia Britanică pe insulele Reginei Charlotte şi Vancouver. 

Pe teritoriul Braziliei minereul de fier este localizat în bazinele: 

• „Patrulaterul de fier” din statul Minas Gerais, situat între oraşele: 

Belo Horizonte, Itabira şi Ouro Prêto, zăcământul principal fiind cel 

de la Itabira; 

• Urucum din sud-vestul statului Mato Grosso, în apropiere de hotarul cu 

Bolivia; 

• Carajas din cursul mediu al bazinului râului Xingú, statul Para. 

Este cel mai recent bazin metalifer al Braziliei. 

Venezuela are două zone metalifere: 
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• valea fluviului Orinoco (cu mari zăcăminte la: Cerro Bolivar, La 

Estrela, El Pao şi Altamira); 

• „Brâul de Fier Imataco” (cu zăcămintele: Los Barancos, Maria 

Luisa şi 

San Isidoro). 

Bolivia dispune de zăcământul Mutun, care este o prelungire a celui 

din regiunea Urucum din Brazilia. 

Pe continentul African zăcăminte importante de minereu de fier au: 

• Republica Africa de Sud, cu exploatări mai importante la 

Thabazimbi, 

(provincia Transvaal) şi Postmasburg (provincia Capului); 

• Liberia, cu zăcăminte calitative în apropierea nemijlocită a 

capitalei (Mo- nrovia) şi în partea de nord a ţării, la Nimba 

(„Muntele de Fier”); 

• Algeria, cu minereuri la hotarul cu Tunisia (zăcământul Quenza) şi 

la sud în Sahara 

• Mauritania, care dispune de zăcăminte situate atât în apropierea 

ţărmului (cel de la Derik), cât şi în zone situate în interiorul ţării 

(Guello-el-Rheim). 

Pe teritoriul Australiei minereu de fier se întâlneşte în: 

• Bazinul Hamersley (zăcămintele: Mount Goldsworthy, Mount Tom 

Prince şi Mount Uelbek), cu rezerve apreciate la peste 11,7 mld. t, 

situat în regiu- nea munţilor cu acelaşi nume; 

• Peninsula Eyre (zăcământul Iron Knob); 

• Insula Tasmania (zăcământul Savage River). 

În Europa zăcăminte mai importante are Suedia la Kiruna şi Gällivare, si- tuate 

mai la nord de Cercul Polar şi unde se extrage 4/5 din minereul de fier sue- dez, 

ce conţine 70% metal. Restul ţărilor, chiar dacă şi au minereu, nu-l extrag din 

considerente economice. 

 

Exportul de minereu de fier. Aproximativ 48,5% din minereul extras pe Pământ 

se comercializează. Această materie primă este exportată de 20 de ţări. Cea mai 

mare cantitate (peste 90%) revine la 10 state: Australia (39,6%), Brazilia (27,7%), 

India (9,4%), Republica Africa de Sud (4,6%), Canada (3,2%), Rusia, Ucraina, 

Suedia, Kazahstan şi Liberia. Principalii exportatori totuşi sunt Australia şi 

Brazilia. Din cele 959,5 mil. t de minereu, puse în vânzare pe piaţa mondială, în 

anul 2009 – 646,5 (67,3%) mil. t proveneau din aceste două ţări. 
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Importatorii de minereu de fier. În Asia de Est importatorul Nr.1 este Chi- na, 

căreia îi revin peste 60% din importul mondial, după care urmează Japonia cu 

10,9%, apoi Coreea de Sud cu 4,4%. 

În Europa de Vest, la acest capitol, se evidenţiază Germania, Franţa, Belgia, 

Luxemburgul, Italia şi M. Britanie. Ţările Europei de Vest acoperă din importuri 

aproximativ 95,1% din necesarul de minereu (unele din ele, cum ar fi: M. Brita- 

nie, Franţa, Italia, Belgia, Luxemburgul, Germania, Olanda şi Spania – 100%). 

În America de Nord importatorul de bază sunt SUA, care cumpără circa 22,9% 

din consumul intern. 

 

În lumea contemporană se evidenţiază 4 mari regiuni siderurgice: Asia de Est, 

Sud-Est şi Sud, Uniunea Europeană, America de Nord şi ţările CSI. Fiecare 

regiune are în componenţa sa mai multe zone, plasate în principalele state. Mai 

jos ne vom opri succint la caracteristica lor. 

Zonele siderurgice din Asia de Est, Sud-Est şi Sud 

China: 

China de Nord-Est, unde se topeşte 2/5 din producerea ţării şi cu combinate mari 

la: Anshan, Shenyang, Fushun şi Benxi, care lucrează pe materie primă locală; 

China de Nord, cu centre la: Taiyuan, Tangshan şi Beijing; 

China Centrală, unde combinatele sunt amplasate pe râul Chang Jiang (Wuhan, 

Huangshi, Maanshan) şi în apropiere de Shanghai; 

Mongolia Interioară, cu combinatul metalurgic de la Baotou. 

Japonia (lucrează, practic, pe materie primă importată): 

Ţărmul de est al insulei Honshu cu două grupări de întreprinderi: 

– sudică, amplasată pe litoralul golfului Osaka (Kobe, Sakai, 

Wakayama); 

– centrală, situată pe ţărmul golfului Tokyo (Yokohama, Kawasaki, 

Chiba); 

Partea de nord a insulei Kyushu cu centre siderurgice în: Fukuoka, Kita- 

kyūshū şi Oita. 

India: 

Zona de nord-est cu mari uzine la: Bokaro, Jamshedpur (statul Bihar), Asansol, 

Durgapur (Bengalia de Vest), Raurkela (statul Orissa), şi Bhilai (statul Madhya 

Pradesh). 

Zonele siderurgice din Uniunea Europeană 

Germania (al doilea mare producător de oţel din Europa): 

Bazinul Ruhr cu centrele: Essen, Duisburg, Dusseldorf, Oberhausen, Solingen, 

Dortmund; 
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Bazinului Saar cu mari centre în: Saarbrücken, Volklingen şi Dillingen; 

Litoralul Mării Baltice şi Mării Nordului cu oraşele: Lübeck, Hamburg, Bre- 

men şi Bremerhaven. 

Italia lucrează pe materie primă importată, mai ales, pe fier uzat. Predomină 

întreprinderile mici şi mijlocii. Aici se evidenţiază următoarele zone: 

Nordul industrial, amplasat pe teritoriile Lombardiei şi Piemontului cu cen- trele 

în: Torino, Milano şi, mai ales, Brescia, unde se află cea mai mare grupare 

siderurgică din ţară; 

Porturile Mării Ligurice, cu combinate importante la: Genova, La Spezia, Li- 

vorno şi Piombino. Aici, pe lângă materia primă importată, se utilizează şi mine- 

reul propriu dobândit pe insulele Sardinia şi Elba; 

Poalele Alpilor, unde predomină electrosiderurgia ce produce oţeluri aliate şi 

superioare. Mai importante sunt centrele din: Aosta, Trento şi Bolzano. 

Franţa: 

Bazinul Lorenei, unde sunt localizate rezerve de minereu de fier şi cărbune 

cocsificabil şi unde se topesc 2/3 din metalul produs în ţară. Principalele uzine 

sunt amplasate în oraşele: Longwy, Thionville, Metz şi Nancy; 

Nord-vestul ţării, unde se utilizează minereu importat şi cărbuni atât importaţi, cât 

şi proprii. Centrele de bază sunt: Dunkerque, Lens, Boulogne-sur-Mer şi Rouen; 

Masivul Central Francez, cu principalii producători în: Le Creusot şi St. Etienne. 

Marea Britanie: 

Anglia Centrală, cu uzine la: Nottingham, Derby şi Birmingham; 

Yorkshire, centrul de bază fiind Sheffield; 

Tara Galilor cu uzine la: Cardiff, Bristol şi Newport; 

Scoţia, cu centrul principal la Glasgow. 

Zonele siderurgice din America de Nord 

Statele Unite – al treilea producător de oţel din lume. Foloseşte minereuri proprii, 

importate şi fier uzat. Dispune de patru mari zone şi anume: 

Lacul Erie – Munţii Appalachi, care este localizată între lacul Erie şi partea de 

nord a Munţilor Appalachi, centrele principale fiind oraşele: Pittsburgh şi 

Johnstown. Foloseşte materie primă proprie; 

Zona din jurul Marilor Lacuri, unde se utilizează minereurile din regiunea 

Lacului Superior şi cărbunii cocsificabili din Munţii Appalachi. Principalele 

centre siderurgice se află în oraşele: Duluth, Milwaukee, Chicago, Detroit, 

Toledo, Cleveland şi Buffalo; 

Coasta de nord-est a Oceanului Atlantic, cu uzine siderurgice în Bethlehem şi în 

împrejurimile oraşelor: Baltimore şi Philadelphia; 

Sudul Munţilor Appalachi se plasează pe teritoriul statului Alabama, centrul de 
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bază fiind oraşul Birmingham. Lucrează pe materie primă proprie. 

Canada: 

Zona lacului Otario cu centre în Hamilton (cel mai mare din Canada) şi Toronto. 

Zona bazinului râului Sf. Laurenţiu. cu principalele uzine siderurgice în Mon- 

treal. 

Zonele siderurgice din CSI 

Rusia – al patrulea producător mondial de oţel. 

Zona centrală cuprinde regiunile centrale ale Părţii Europene, unde lucrează aşa 

combinate mari, cum ar fi: Novolipeţkii (Lipeţk), Novotulskii (Tula), Starâi 

Oskol, Elektrostal şi Cerepoveţ. Aici funcţionează şi uzine mai vechi, cum ar fi 

cele din: Tula, Lipeţk, Oriol şi Nijnii Novgorod. 

Zona Munţilor Ural cuprinde marile uzinele siderurgice de la: Magnitogorsk 

(dispune de unele din cele mai mari furnale din lume), Nijnii Taghil, Celeabinsk 

şi Novotroiţk (combinatul Orsk-Halilovo). Unităţi mai mici activează la: 

Ekaterin- burg, Serov şi Zlatoust. Se utilizează atât minereul local, cât şi cel adus 

din regiu- nea Kustanai a Kazahstanului. Cărbunele, de regulă, este transportat 

din bazinele Kuzneţk şi Karaganda. 

Zona sudului Siberiei de Vest are în dotaţie uzinele siderurgice din Novosi- birsk, 

Krasnoiarsk şi Novokuzneţk. Cele două combinatele din Novokuzneţk (Kuzneţk 

şi Vest-Siberian) au ciclul de producere complet, restul – incomplet. Funcţionează 

pe baza materiei prime locale. 

Ucraina are uzinele concentrate în trei grupe: 

Donbasului, cu combinate la: Doneţk, Makeevka, Konstantinovka şi Krama- 

torsk. Activează pe cărbune local şi minereu din Krivoi Rog; 

Nipreană cu uzinele metalurgice din: Dnepropetrovsk, Zaporojie,  Krivoi Rog, 

Nikopol şi Dneprodzerjinsk. Utilizează cărbunele adus şi minereul local. În 

Zaporojie, Dnepropetrovsk şi Nikopol funcţionează uzine electrosiderurgice; 

Litoralului Mării Azov cu centre în: Mariupol şi Kerci. Lucrează pe minereu din 

Kerci şi cărbune din Donbas. 

În Kazahstan siderurgia este prezentată printr-un mare combinat cu ciclu complet 

din oraşul Temirtau, cunoscut sub numele „Combinatul metalurgic din 

Karaganda”, care foloseşte materia primă locală. 

 

Tema 5: Caracterizarea complexă a metalelor radioactive. 

 

      Uraniu, în latină uranium, este un element chimic, un metal, din 

seria   actinidelor a sistemului periodic al elementelor care are simbolul chimic U. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Actinide
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_periodic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol_chimic
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Uraniul are cea mai mare masă atomică dintre toate elementele naturale . Uraniul 

este aproximativ cu 70% mai dens decât plumbul şi este uşor radioactiv. Distribuţia 

sa naturală este de circa câteva părţi per milion în sol şi roci şi de circa 1000 de ori 

mai scazută in apă. Uraniul este extras industrial din minerale relativ bogate în 

concentraţie faţă de cea naturală prin procedee mecanice, fizice şi chimice.  

     Uraniul  este un metal care face parte dintre elementele chimice care au jucat un 

rol deosebit la dezvoltarea energeticii nucleare prin proprietatea acestuia de a fi 

fisionabil şi a elibera energie. Uraniul este destul de răspândit în natură sub forma 

diferitelor tipuri de minereuri (pehblendă, uraninit, torbernit, carnotit etc...). 

Uraniul este folosit, actualmente, drept combustibil nuclear sub forma Uraniului 

Metalic sau a unor compuşi chimici. În reactoarele atomice este folosit uraniul ca 

sursă de energie pentru producerea curentului electric. În reactorul atomic este 

produsă, de fapt, o explozie atomică controlată, prin intermediul unor bare 

absorbante de neutroni (conţinând bor sau cadmiu) care au rolul de a absorbi 

neutronii în exces. În toate cazurile se pune problema obţinerii, fie a uraniului, fie a 

unor săruri ale acestuia de puritate nucleară. Impurităţile pot duce la deranjamente 

grave, din cauza unor secţiuni de captură mari. Datorită acestui lucru apare 

necesitatea utilizării unei tehnologii de purificare a substanţelor. 

      Uraniul este un element radioactiv descoperit de către chimistul german Martin 

Klaproth în 1789, pe care savantul a decis să-l numească după planeta Uranus.  

Numărul atomic al uraniului este 92, ceea ce înseamnă că elementul conţine 92 de 

protoni în nucleu. Este extrem de comun în natură, se ,,găseşte în majoritatea 

rocilor'' în cantităţi reduse. Elementul este de 40 de roi mai comun decât argintul, 

regăsindu-se şi în apa de mare şi poate fi extras pentru utilizări ulterioare.  

În 1938, fizicienii Otto Hahn şi Fritz Strassman au descoperit o capacitate 

uimitoare a uraniului. Atunci când este bombardat cu neutroni se separă în două 

părţi aproximativ egale, prin procesul cunoscut ca fisiune nucleară. Prin 

transmiterea unui neutron în nucleul uraniului, izotopul se separă în două părţi ce 

eliberează căldură.  

Deşi unele persoane ştiu că uraniul este utilizat doar pentru armele nucleare, de 

fapt uraniul poate fi utilizat şi pentru alimentarea reactoarelor nucleare. Atunci 

când uraniul este supus unei reacţii de fisiune în lanţ, poate fierbe apa pentru 

generarea aburului care pune în mişcare turbine, ce furnizează energie unui 

generator care produce electricitate.  

    Plutoniul este un element chimic din grupa actinidelor având numărul atomic 94 

şi simbolul chimic Pu. A fost descoperit în 1940 de Glenn T. Seaborg, Edwin 

McMillan,Joseph W. Kennedy şi Arthur Wahl. Ei au obţinut plutoniu prin 

bombardarea  uraniului la ciclotronul de la Universitatea California din Berkeley. 

Numele de plutoniu  provine de la numele planetei Pluto. Este un element al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_atomic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Densitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_nuclear%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisiune&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cadmiu
http://www.descopera.ro/natura/15478283-intr-o-regiune-din-africa-exista-un-reactor-nuclear-vechi-de-peste-2-miliarde-de-ani
http://www.descopera.ro/dnews/13742513-planuri-secrete-ale-nazistilor-in-al-doilea-razboi-mondial-labirintul-subteran-unde-construiau-arme-nucleare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Actinide
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_atomic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbol_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glenn_T._Seaborg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edwin_McMillan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edwin_McMillan
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_W._Kennedy&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Wahl&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uraniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_California
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkeley&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pluto
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grupei actinidelor, transuranian, de culoare alb-argintie, ce se pierde în contact 

cu oxigenul sau cu aerul umed.  Plutoniul prezintă şase forme alotropice şi patru 

stări de oxidare. Reacţionează cu carbonul, halogenii, azotul şi siliciul. La 

expunerea la aer umed, formează oxizi şi hidruri. Plutoniul pulbere se aprinde 

spontan. De asemenea este un metal radioactiv şi se poate acumula în oase.  

      Plutoniul este un element chimic din grupa actinidelor, aflat în poziţia 94 

din tabelul periodic al elementelor. Este un element chimic artificial şi în natura 

doar urme de plutoniu se găsesc în zăcămintele bogate de uraniu.  

       Plutoniul metalic are aspect argintiu. Este foarte reactiv chimic.  Metalul se 

dizolvă uşor în acid clorhidric sau percloric. Plutoniul metalic are şase stări 

alotropice, cu densităţi între 16,00 şi 19,86 g/cm3. 

Plutoniul are 15 izotopi cu masa cuprinsă între 232 şi 246. Toţi izotopii plutoniului 

sunt radioactivi. Cel mai important izotop este Pu-239, care se dezintegrează alfa. 

Din cauza dezintegrării alfa, piesele metalice de plutoniu se încălzesc. 

Plutoniul 239 este un material fisionabil cu neutroni termici sau rapizi. 

Plutoniul este materialul fisionabil esenţial pentru armele nucleare moderne. 

Plutoniul poate fi folosit pentru fabricarea armelor  radiologice. 

Izotopul plutoniu-238 este un emiţător alfa cu timp de înjumătăţire de 87 ani. 

Această caracteristică îl recomandă pentru generatoarele electrice utilizate la 

sondele spaţiale. 

Plutoniul 239 este folosid drept combustibil nuclear la reactorii rapizi sub forma de 

oxid mixt. 

Plutoniul este prezentat de presă drept cel mai toxic element cunoscut de om, fapt 

considerat de experţi drept incorect. Nu a fost documentat niciun deces datorat 

plutoniului. Radiul este de 200 de ori mai radiotoxic decât plutoniul, iar toxina 

botuluinică este de miliarde de ori mai toxică. Radiaţia alfa emisă de Pu-239 nu 

penetrează pielea , dar poate iradia organele interne dacă plutoniul este inhalat sau 

ingerat. Plutoniul ajuns în organism se deplasează în oase sau organe rămânând 

acolo mult timp şi iradiază permanent organismul producând cancer. 

 

 

 

 Thoriul este un element chimic natural radioactiv cu numărul atomic 90 şi simbol 

chimic Th, ce se găseşte în natură (izotopul său cel mai stabil 232Th). A fost 

descoperit de minerologul norvegian Morten Thrane Esmark (1801 - 1882) 

în 1828, în Norvegia, lângă Brevig şi identificat de chimistul suedez Jöns Jacob 

Berzelius. Numele de thoriu este o referinţă la Thor, zeul războiului în mitologia 

scandinavă. Thoriul este considerat a ficombustibilul nuclear al viitorului.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Actinide
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transuranian&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Halogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siliciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxizi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
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       Canada, China, Germania, India, Olanda, Regatul Unit şi S.U.A au făcut 

numeroase experimente utilizând thoriul combustibil nuclear substituent.    Mai 

puţin radioactiv decât uraniul, thoriul poate fi exploatat în cariere de suprafaţă, iar 

acest lucru are un impact minim asupra mediului şi costuri relativ reduse de 

valorificare. Cantitatea estimată de thoriu din scoarţa terestră este de trei până la 

patru ori mai mare decât cea a uraniului. Principalul minereu din care se extrage 

thoriul este monazitul. 

Thoriul pur este un metal alb argintiu, care este stabil în aer uscat şi îşi păstrează 

luciul metalic pentru mai multe luni. Atunci când este adus în mediu umed şi bogat 

în  oxigen, începe să se oxideze, devenind treptat cenuşiu, apoi negru. Proprietăţile 

fizice se alterează în funcţie de gradul de oxidare al metalului. Thoriul pur este 

moale, foarte ductil, putând fi laminat la rece. Pulberile metalice de thoriu 

sunt piroforice. 

În urma „arderii” thoriului în reactorul nuclear, nu rezultă plutoniu 239, element 

radioactiv obţinut din uraniu şi întrebuinţat la fabricarea bombei atomice.  În urma 

dezintegrării nucleare a thoriului rezultă un gaz nobil şi radioactiv, radonul (Rn). 

Pulberea metalică de thoriu este piroforică şi se aprinde spontan în aer.  În mod 

natural, timpul de înjumătăţire al thoriului este foarte lung, iar radiaţiile alfa emise 

de o cantitate foarte mică din acest metal nu pot penetra pielea umană.  Expunerea 

la thoriu pe o perioadă lungă de timp poate cauza cancer.  Această perioadă poate 

dura până la 30 de ani de la contactul sau ingestia unei cantităţi foarte mici de 

thoriul, pentru ca simptome să se manifeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6: Comerţul cu combustibil. Crizele de combustibil. Roblemele actuale. 

 

Energetica este ramura fundamentală а economiei. Ea asigură majoritatea 

proceselor tehnologice din diferite domenii ale industriei, agriculturii, 

transporturilor şi face posi- bilă funcţionarea normală а sferei sociale, aducând 
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căldură şi lumină în casele oamenilor.  

Cuprinde două subramuri: 

- prospecţiunea, explorarea, dobândirea şi transportarea surselor de energie 

primară; 

- producerea energiei secundare, obţinute prin folosirea energiei primare. 

Ca sursă de energie primară pot servi: energia musculară, lemnele şi resturile 

organice, apa căzătoare, vântul, cărbunele, petrolul, gazele naturale, elementele 

radioactive etc. 

Raportul dintre sursele energetice primare folosite formează bilanţul energetic. 

Evident că pe parcursul evoluţiei, omenirea а utilizat diferite surse de energie 

pentru îndestularea necesităţilor sale.  

Reieşind din modificarea bilanţului energetic, determinat de progresul ştiinţei şi 

tehnicii şi de modernizarea structurii ramurilor economiei, în evoluţia generală а 

energeti- cii mondiale se pot deosebi patru perioade principale. 

Prima perioadă а durat până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când 

combustibilul principal era lemnul. Din el se obţinea mangal, folosit în metalurgie. 

Ca surse de energie mecanică serveau motoarele de apă, motoarele de vânt şi 

tracţiunea animală. 

Perioada a doua începe odată cu declanşarea revoluţiei industriale. Principala 

sursă energetică devine cărbunele de pământ. Este descoperit procesul de obţinere a 

cocsului, care înlocuieşte mangalul în metalurgie. A urmat apoi motorul cu aburi 

ce a pus baza industriei moderne, el fiind utilizat în diferite procese de producţie şi 

transport. 

În această perioadă apar primele distilări de petrol în România (1857), SUA 

(1859), Canada (1862) şi a. Se conturează principalele bazine petrolifere şi 

gazifere din lume. 

Perioada а treia cuprinde sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate al secolului XX. 

Se caracterizează prin înlocuirea treptată a cărbunelui cu petrol şi gaze naturale, 

înlocuire ce decurgea foarte lent la început şi care а demarat rapid după 1920. 

Motorul cu aburi este înlocuit de cel cu combustie internă şi cel electric, cu un 

randament mai mare şi mult mai comode şi practice. 

Perioada a patra se caracterizează prin apariţia unei noi surse energetice – cea 

nucleară. Începe ea în 1954, odată cu construirea primei staţii electrice atomice în 

oraşul submoscovean Obninsk. Are loc revoluţia tehnico-ştiinţifică. O largă 

răspândire capătă calculatoarele electronice. La construirea avioanelor şi 

rachetelor sunt utilizate motoarele cu reacţie. Au loc schimbări progresive esenţiale 

atât în industrie, cât şi în agricultură. 

S-a schimbat nu numai bilanţul energetic, ci şi consumul de energie, care а crescut 

odată cu progresul tehnic şi creşterea numărului populaţiei. Consumul de energie 
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а sporit rapid în secolul XIX şi mai ales în sec. XX. Cât priveşte ultimul secol,  apoi 

pe parcursul  lui acest indice s-a majorat la scară mondială de 15 ori, evidenţiindu-

se, în primul rând, ţările înalt dezvoltate. 

În linii generale, dezvoltarea energeticii pe parcursul secolului XX, în opinia 

cecetătorului T.I. Gorkina, colaborator ştiinţific al Institutului de Geografie al  

Academiei de Ştiinţe din Rusia, ar putea fi împărţită în 4 etape.  

Prima etapă cuprinde anii 1900-1910 şi se caracterizează prin dominarea 

cărbunelui (92%)în bilanţul energetic al regiunilor industriale, petrolului 

revenindu-i doar 6%, iar gazului natural şi resurselor hidroenergetice – numai 2%. 

În regiunile agrare, în bilanţul energetic rolul principal revenea resturilor orga- nice 

şi lemnului.  

Etapa a doua durează din 1910 până la începutul anilor 50, ei revenindu-i două 

războaie mondiale şi criza economică mondială din anii 30. La începutul etapei 

bilanţul energetic al regiunilor industriale era de 80% pentru cărbune, 11% pentru 

petrol, 3% revenindu-i energiei hidraulice şi 2% gazului natural. În regiunile 

neindustriale sursele energetice de bază continuau a fi resturile organice şi, parţial, 

lemnul.  

Etapa a treia corespunde intervalului de timp cuprins între începutul anilor 50 şi 

mijlocul anilor 70. Este perioada petrolului ieftin şi a creşterii rapide a ponderii lui 

în bilanţul energetic mondial (peste 40%). Creşte rapid utilizarea gazelor naturale, 

reducându-se importanţa cărbunelui. Ca sursă energetică apare energia atomică.  

Etapa a patra începe la mijlocul anilor 70 şi durează până la sfârşitul secolului. În 

bilanţul energetic locul de frunte continuă să-i revină petrolului, drept că ponderea 

lui devine puţin mai redusă. Scade şi ponderea cărbunelui plasat pe locul doi, în 

schimb, creşte rolul gazelor naturale şi al energiei atomice. 

Vorbind de consumul şi producerea de energie putem constata că, în genere, pe 

Pământ se conturează destul de evident regiuni, unde se extrag resursele energetice 

şi regiuni, unde aceste resurse se consumă. Este clar că extragerea are loc acolo 

unde resursele energetice există, dar se consumă acolo unde necesitatea în ele este 

sporită graţie dezvoltării economiei şi a numărului populaţiei. 

 

Criza energetică reprezintă situaţia în care necesarul de energie nu poate fi 

acoperit datorită diminuării resurselor de petrol, cărbune, energie electrică. Apare o 

creştere a preţului resurselor energetice şi implicit o mărire a preţului produselor, 

datorată cheltuielilor suplimentare. 

 1973: prima mare criză a petrolului. Datorită Războiului de Yom 

Kippur, OPEC (Organizaţia Ţărilor exportatoare de Petrol) instituie un 
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embargo asupra livrărilor de petrol în SUA, drept răspuns al 

susţinerii Israelului de către americani. 

 1979: a doua mare criză energetică mondială. Cauză: aşa-zisa "revoluţie 

iraniană" (căderea monarhiei lui Pahlavi şi venirea la putere a 

ayatollahului Khomeini). 

 1990: creşterea preţului petrolului datorat războiului din Golf.[1] 

 2000- 2001: criza de electricitate din California. 

 2000 - 2007:Protestele britanice împotriva creşterii preţului produselor 

petroliere. 

 2001: criza nord-americană a gazului natural 

 2004: criza economică din Argentina 

La începutul secolului al XX-lea petrolul se dobândea în 20 de ţări, în 1940 – în 

40, în 1970 – în 60, iar în 1990 – în 80. 

Până la mijlocul anilor ’60 principalul producător de petrol era Emisfera de 

Vest, iar după aceea – Emisfera de Est. 

Perioada ce а durat până la începutul anilor ’70 este cunoscută ca aşa-zisa epocă а 

petrolului ieftin, când o tonă de această substanţă costa doar 20 de dolari. În 1973 

s-a declanşat criza petrolului, când preţul unei tone а crescut brusc, atingând cifra 

de 250-300 de dolari. Respectiv, scade extragerea şi ponderea petrolului în 

energetică. 

În anii ’80 ai secolului trecut criza petrolului а fost depăşită, costul unei tone 

coborând până la circa 100 de dolari. În prezent, preţul acestui produs din nou 

este în creştere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 7: Caracterizarea subramurilor de prelucrare a lemnului. 

În prezent, pădurile acoperă numai 26,6% din teritoriul planetei. 

Din cele 4,03 miliarde ha de terenuri împădurite din lume (nivelul anului 2010), 

40% sunt situate în condiţii climaterice nefavorabile, departe de căi de transport 

şi de aşezări umane, practic neputând fi valorificate. 
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Cantitatea de lemn din pădurile Terrei se estimează la circa 386 de miliarde m³. În 

fiecare an suprafaţa forestieră mondială se reduce cu 4,2%, dar se sădesc numai 

1,8% terenuri noi. 

În linii generale, pe Pământ se conturează două brâie principale împădurite: 

- pădurile de conifere şi foioase (de nord); 

- pădurile tropicale umede şi ecuatoriale cu frunza lată (de sud). 

Aceste brâie se despart printr-o fâşie destul de lată de teritorii aride.  Suprafaţa 

brâului de nord este aproximativ de 2 miliarde de ha, cam tot aceeaşi suprafaţă 

având şi brâul de sud. 

În cadrul brâului de nord deosebim: 

Pădurile de conifere ce formează o centură continuă în regiunile reci ale 

emisferei nordice (între latitudinile 50° şi 60°) şi sunt aproape absente în emisfera 

australă (excepţie făcând pădurile de araucaria din munţii Anzi). Cuprinde 

celemai întinse păduri de pe Glob, cu o suprafaţă de circa 1100 milioane ha, sau 

27,5% din toate pădurile lumii. Pe continentul euroasiatic se numesc taiga. Aici 

se evidenţiază patru specii de bază: molidul, pinul, bradul şi zada. În America de 

Nord componenţa specifică este alta, aici dominând: bradul alb, laricele, molidul 

alb, molidul negru, pinul canadian etc. Cele mai mari suprafeţe de acest tip de 

pădure le au: Rusia, Finlanda, Suedia şi Canada. 

Pădurile temperate amestecate şi de foioase cuprind specii cu frunza căzătoare, 

iar partea de nord şi specii de conifere. În regiunile cu climă oceanică şi de 

tranziţie a Eurasiei este răspândit stejarul, în cele cu climă continentală – pre- 

domină frasinul, iar în cele cu climă de tranziţie – fagul. Din alte specii, mai pot 

fi enumerate: carpenul, arţarul, plopul, arinul, nucul etc. În regiunile nord-ame- 

ricane se întâlneşte: stejarul negru, stejarul roşu, stejarul alb, magnolia. Aceste 

tipuri de păduri au fost defrişate intens şi, în prezent, ocupă o suprafaţă de circa 

782 milioane ha, sau 20% din totalul mondial. Tipul dat de pădure se întâlneşte şi 

în brâul de sud, cu suprafeţe foarte reduse doar în America de Sud. 

Pădurile mediteraneene sunt specifice regiunilor de litoral ale Mării Medi- 

terane. Se mai întâlnesc în California şi în sudul SUA. Masa lemnoasă este mică  

şi reprezentată prin arbori de talie nu prea mare, arbuşti şi tufişuri. Pentru aceste 

păduri sunt specifice următoarele specii: stejarul verde, stejarul de plută, cedrul 

de Liban, castanul, măslinul, ficusul, migdalul, portocalul, lămâiul. Au mai 

multă importanţă peisagistică decât industrială. 

În cadrul brâului de sud se deosebesc: 
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Pădurile ecuatoriale răspândite pe de o parte şi de alta a ecuatorului, masivele lor 

de bază fiind amplasate în bazinele râurilor Amazon şi Congo (Zair), precum şi 

în Asia de Sud-Est, inclusiv Arhipelagul Malaiez. Sunt păduri dese cu un mare 

număr de specii (2500-3000) cu predominarea esenţelor moi. Au o etaja- re 

pronunţată. Le revin circa 22% din pădurile planetei. Din specii mai răspândite 

fac parte: abanosul, mahonul, arborele de cauciuc, arborele de chinină, coca, 

santalul, palisandrul, bambusul, diferite tipuri de palmier, teckul etc. 

Pădurile tropicale umede sunt amplasate în partea de vest a Americii Centra- le, 

pe podişurile Guyanei şi Brazilian ale Americii de Sud, pe peninsulele India şi In- 

dochina. Predomină diferite specii de palmieri, arborele de chinină, arborele de 

pâi- ne, palisandru, arborele de santal, teckul (arborele de fier). Se disting mai 

multe sub- tipuri ale acestor păduri, dintre care cele mai principale sunt: 

mangrovele, pădurile tropicale de altitudine, pădurile de luminiş, pădurile 

musonice (Asia de Sud-Est) etc. 

Pădurile umede ale brâului cald temperat sunt amplasate, de regulă, în partea de 

est a continentelor şi formează areale destul de mari în: America de Nord, 

America de Sud, Asia de Est şi Australia. 

Pădurile regiunilor uscate sunt specifice continentului african, dar se în- tâlnesc, 

de asemenea, în Australia şi America de Sud. Cresc în condiţiile climei de savană, 

sunt rare şi cu mulţi arbuşti. Se întâlnesc diferite specii de: acacie, mimo- să, 

prosopis ş. a. 

Suprafeţele ocupate de pădure şi gradul de împădurire a marilor regiuni geogra- fice 

şi a diferitor state nu este acelaşi. Acest lucru se vede din tabelele ce urmează.  

Statele amplasate în zonele de pustiu, semipustiu şi stepe uscate au un grad scăzut 

de împădurire. Republica Moldova este prima din această grupă, suprafaţa 

pădurilor ocupând doar 9,9% din teritoriul ei. Tot aici sunt incluse: Kazahstanul, 

Mongolia, Turkmenistanul, Namibia, Irlanda, Pakistanul, Arabia Saudită etc. 

Cele mai puţin împădurite state din lume sunt: Oman (0,0%), Egipt (0,1%), Libia 

(0,2%), Kuwait (0,3%) şi Mauritania (0,3%). 

Pentru omenire, pădurea îndeplineşte două funcţii principale: economică şi 

ecologică, fiecare din ele având o importanţă colosală. 

Funcţia economică se exprimă, în primul rând, prin aceea că pădurea produ- ce şi 

pune la dispoziţia omului masa lemnoasă, care poate fi utilizată în cele mai variate 

scopuri. În prezent, se cunosc peste 5 000 de utilizări diferite ale lemnului. 
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În afară de lemn pădurea oferă şi activităţi adiacente cum ar fi: recoltarea 

fructelor, a pomuşoarelor şi a ciupercilor, recoltarea plantelor şi a substanţe- 

lor utilizate în industria farmaceutică, vânătoarea, păşunatul vitelor etc. 

Cea mai mare importanţă o are masa lemnoasă, utilizată atât în stare brută (lemnul 

rotund), cât şi industrial prelucrată. 

Pădurea reprezintă şi un mediu foarte favorabil de agrement şi de odihnă  care 

poate fi cu succes utilizat în industria turismului. 

Cât priveşte funcţia ecologică, apoi ea constă în asigurarea circuitului bioxi- 

dului de carbon şi oxigenului în atmosferă, în curăţarea aerului de diferite parti- 

cule mecanice, în protecţia acustică a zonelor de locuit din oraşe şi sate, în pro- 

tecţia de eroziune a solurilor, în reglarea climei, în conservarea apei şi reglarea 

scurgerii râurilor etc. 

INDUSTRIA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ ŞI DE 

PRELUCRARE A LEMNULUI 

Industria forestieră se împarte în două subramuri de bază: industria de ex- 

ploatare forestieră şi industria de prelucrare a lemnului. 

 Industria de exploatare forestieră 

Subramura dată se ocupă cu colectarea, stocarea şi transportarea din pădure a 

materialului lemnos. Pe an ce trece cantitatea de material lemnos colectat creşte. 

În 1950, la nivel mondial, au fost colectate 1400 milioane metri cubi de ma- terial 

lemnos, în 1970 – 2,4 mil. mc, în 2000 – 3 275 mil. mc (S. Neguţ, 2006), iar în 

2010 – 3 410 mil. mc. Cu alte cuvinte, se colectează mai mult decât capacitatea 

anuală de regenerare a pădurilor de pe glob, care se estimează la 2,7 mld. mc. 

Dacă în trecut cea mai mare parte a colectărilor avea loc în brâul nordic de pădu- 

re, apoi în prezent a început să crească simţitor ponderea brâului sudic. În trecutul 

nu prea îndepărtat „tonul” în colectarea masei lemnoase îl dădeau aşa ţări ca SUA, 

Rusia, Canada, Finlanda şi Suedia. În prezent, în grupa liderilor au intrat: Brazilia, 

China, India şi Indonezia. Astfel, în anul 2011 cei mai mari producători de masă 

lemnoasă erau: SUA (18,2% din totalul mondial), Rusia (9,8%), Canada (9,1%), 

Brazilia (8,2%) şi China (6,6% ). 

Masa lemnoasă colectată se împarte în lemn industrial şi lemn pentru foc. În ţările 

înalt dezvoltate predomină lemnul industrial (în Canada – 98%, Suedia – 91,6%, 

Finlanda – 90,7%, SUA – 88,5%, Rusia – 75,0%), pe când în ţările africane, 

asiatice şi sud-americane – lemnul pentru foc (Eritrea – 99,9%, Etiopia – 97,1%, 

India – 93,0%, Nigeria – 86,9%, China – 67,7%, Indonezia – 64,5%, Brazilia - 

54,9%). Din cele 3 410,3 mil. mc de masă lemnoasă, colectate în anul 2008, mai 

bine de jumătate (1 868,4 mil. mc sau 54,7%) au fost utilizate ca lemn pentru foc. 
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După cantitatea producerea lemnului, marile regiuni geografice se plasează în fe- lul 

următor: Asia (fără Rusia) – 29,3%, Africa – 20,2%, Europa (cu Rusia) – 19,2%, 

America de Nord – 17,9%, America se Sud – 11,3% şi Australia cu Oceania – 2%. 

Industria forestieră 

 

Industria de exploatare 

forestieră 

Industria de prelucrare a lemnului 

Lemn   industrial Industria de prelucrare 

mecanică a lemnului 

Industria de prelucrare 

chimică a lemnului 

Lemn  pentru  foc Industria de cherestea Industria celulozei şi 

hârtiei 

 Industria de placaj, plăci 

aglomerate 

Industria taninului 

Industria mobilei 
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În Asia principalii producători de lemn sunt: China, Indonezia şi India, după care 

urmează: Filipinele, Thailanda, Nepalul etc. Cea mai mare parte a lemnului 

colectat este utilizată în scopuri energetice. Aceasta se referă mai ales la: India, 

China, Nepal şi Thailanda, unde ponderea lemnului pentru foc este mai mare de 

65%. De altfel, India este considerată cea mai mare producătoare de lemn energe- 

tic din lume (307,7 mil. mc, ceea ce constituie 93% din tot lemnul produs de 

această ţară). Numai câteva state asiatice (Japonia, Malaysia) folosesc o parte mai 

însemnată din lemn în scopuri industriale. 

Din speciile preţioase, dobândite în pădurile Asiei de Sud-Est pot fi numite: teckul 

(arborele de fier), santalul şi abanosul. Teckul are lemnul extrem de dur, re- 

zistent la atacul insectelor şi a dăunătorilor şi este utilizat în construcţii, la fabrica- 

rea furnirului şi la construcţia vaselor. Santalul are lemn roşu, parfumat şi este 

uti- lizat în industria mobilei şi în construcţii, iar abanosul, la care lemnul are 

culoare neagră, este folosit la confecţionarea instrumentelor muzicale şi în 

sculptură. 

În America de Nord principalii producători sunt SUA şi Canada. Spre deose- bire 

de alte regiuni, aici predomină lemnul de răşinoase. În SUA el se taie în statele de 

nord-est, iar în Canada – în partea de est şi centrală. Aproape tot lemnul co- lectat 

(80-90%) este întrebuinţat în scopuri industriale. 

Pe continentul African cea mai mare producătoare de lemn este Etiopia, ur- mată 

de: Republica Democratică Congo, Nigeria, Uganda şi Republica Africa de Sud. 

Ca şi în Asia, cea mai mare parte a lemnului colectat este folosit în scopuri 

energetice. O pondere mai mare a lemnului utilizat în scopuri industriale se înre- 
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gistrează în Republica Africa de Sud şi Nigeria. Din speciile mai preţioase 

întâlnite în pădurile africane pot fi numite: abanosul, santalul şi mahonul. 

În Comunitatea Statelor Independente principalul producător de lemn este 

Rusia. Ea produce preponderent numai lemn de răşinoase, pondera celui de foioa- 

se fiind foarte neînsemnată. Se exploatează, mai ales, pădurile din nordul părţii 

europene, zona Munţilor Ural şi a Siberiei de Est. În ultimul timp, pentru a asigura 

nu numai necesităţile interne, dar şi exportul în Japonia şi alte ţări asiatice, spo- 

reşte tăierea lemnului şi în taigaua din Extremul Orient. Cea mai mare parte a 

lemnului produs este destinat prelucrării industriale. 

În America de Sud cel mai important producător de lemn este Brazilia, care, 

conform acestui indice, se plasează pe locul patru în lume. Numai 45,1% din 

lemnul colectat este utilizat în scopuri industriale, restul fiind destinat pentru foc. 

Din alte sta- te, exploatează mai intens pădurea: Chile, Argentina, Peru şi 

Columbia, lemnul pro- dus de ele fiind destinat, în principal, pentru foc. Importanţă 

industrială are lemnul ce aparţine la astfel de specii, cum ar fi mahonul, folosit 

pentru fabricarea mobilei şi la ornamentaţii interioare şi balsa, care, având un 

lemn foarte uşor şi rezistent, este întrebuinţat în aeronautică şi în construcţii de 

plăci termoizolante şi fonoabsorbante. Statele din America Centrală produc mai 

ales lemn energetic, în această privinţă evidenţiindu-se Guatemala şi Honduras. 

Cantităţi mai modeste de lemn in- dustrial produc: Salvador, Honduras şi 

Nicaragua. 

Pe teritoriul Australiei exploatarea pădurilor pentru lemn se face, mai ales, în par- 

tea de nord-vest şi în regiunea muntoasă din sud-estul continentului. Cea mai mare 

parte are destinaţie industrială. Din speciile originale întâlnite aici trebuie 

menţionat eucaliptul, care are un lemn foarte rezistent folosit la construcţia de 

ambarcaţiuni. 

 Industria de prelucrare a lemnului 

Industria de prelucrare a lemnului se împarte în industria de prelucrare me- canică 

şi industria de prelucrare chimică. La rândul ei în cadrul industriei de pre- lucrare 

mecanică a lemnului deosebim următoarele subramuri: industria de cherestea, 

industria de placaj şi plăci lemnoase, industria mobilei, industria de pro- ducere a 

chibriturilor. 

  Industria de prelucrare mecanică a lemnului 

Industria de cherestea este amplasată atât în regiunile bogate în materie primă, 

cât şi în cele de consum. Această ramură produce scândură, grinzi, leaţuri, ba- re, 

şipci, si a., folosite ulterior în construcţii şi la confecţionarea mobilei. În cadrul 

acestei subramuri intră şi aşa-zisele combinate de prelucrare a lemnului, unde în 

afară de cherestea se produc diferite detalii din cherestea cum ar fi: uşi, ferestre, 
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complete de case etc. 

Este subramura principală din industria de prelucrare a lemnului. Cea mai mare 

parte din cherestea (3/4) este fabricată din esenţe de răşinoase cum ar fi pi- nul, 

bradul, molidul şi zada. Speciile de foioase se utilizează mai puţin, preponde- 

renţa fiind dată esenţelor mai tari. 

În anul 2008 au fost fabricate 400 milioane mc de cherestea, cei mai mari pro- 

ducători fiind: SUA, Canada, China, Brazilia, Germania, Rusia, Suedia, India, 

Japo- nia, Australia etc. Şi dacă majoritatea producătorilor utilizau materie primă 

proprie, atunci Japonia, Germania şi Franţa foloseau preponderent materie primă 

importată. Cele mai mari unităţi de producere a cherestelei pe teritoriul SUA sunt 

localizate în oraşele: Portland, Seattle, Spokane, Grand Rapide şi Greensboro. 

În Canada întreprinderile de acest tip se află preponderent în Columbia Bri- 

tanică (Vancouver, Victoria) şi în bazinul fluviului Sf. Laurenţiu (Ottawa, 

Quebec). 

Pe teritoriul Federaţiei Ruse principalele întreprinderi de cherestea se găsesc în 

nordul părţii europene în centrele situate atât la litoralul Mării Albe, cât şi în in- 

teriorul ţării. Aici trebuie numite oraşele: Arhanghelsk, Mezen, Onega, Petroza- 

vodsk, Kirov, Perm În Siberia de Vest întreprinderi notabile de cherestea funcţio- 

nează în oraşele: Omsk, Tomsk, Novosibirsk, în Siberia de Est – la Krasnoiarsk, 

Kansk şi Bratsk, iar în Extremul Orient – la Vanino şi Lesozavodsk. 

Japonia are centre de producere a cherestelei, mai ales, pe insula Hokkaido în 

oraşele: Sapporo, Tomakomai, Otaru etc. 

Industria placajului, a plăcilor aglomerate şi a plăcilor fibrolemnoase. Produ- 

cerea placajului şi a furnirului este o activitate mai veche, pe când cea a plăcilor 

aglomerate şi fibrolemnoase a apărut în a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

Furnirul se produce pentru a fabrica din el placaj sau pentru a-l aplica pe suprafaţa 

mo- bilei, în scopul obţinerii unui decor frumos. Furnirul pentru mobilă se taie din 

buşteni de nuc, fag, stejar sau alte specii ce au o culoare şi structură nobilă, pe când 

cel desti- nat placajului – din esenţe mai ieftine. Producerea placajului este 

dezvoltată, mai ales, în regiunile cu resurse forestiere şi cu industrie a mobilei 

bine dezvoltată. 

Fabricarea plăcilor aglomerate (PAL) şi fibrolemnoase (PFL) este organiza- tă, 

în primul rând, la marile combinate de prelucrare a lemnului care produc che- 

restea şi unde se acumulează cantităţi mari de deşeuri de masă lemnoasă. Apărută 

la început în statele europene mai sărace în resurse forestiere, s-a extins rapid pe 

tot globul, având o creştere deosebită în America de Nord, unde SUA ocupă pri- 

mul loc în lume la fabricarea PAL, iar Canada – primul loc la producerea PFL. 

În Europa principalii producători de acest tip de plăci sunt: Rusia, Suedia şi 
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Finlanda. 

Această subramură deţine circa 12% din valoarea totală a producţiei industriei 

lemnului. 

Industria mobilei utilizează circa 80% din materia primă produsă de industria de 

cherestea. Din cauza creşterii populaţiei şi a urbanizării, ea a cunoscut o evolu- 

ţie destul de remarcabilă în jumătatea a doua a secolului al XX-lea. Este dezvolta- 

tă în marile centre industriale unde există atât o vastă piaţă de desfacere, cât şi o 

forţă calificată de muncă. Cei mai mari producători de mobilă sunt: SUA, Rusia, 

Franţa, Germania, Italia, Suedia, Japonia, Canada, România. 

Alte produse obţinute de industria de prelucrare a lemnului o constituie: bu- 

toaiele, ambalajele, chibriturile, parchetul, uşile şi ferestrele, rechizitele şcolare, 

ambarcaţiunile, instrumentele muzicale, obiectele de artizanat etc. În fabricarea 

acestor produse se evidenţiază: Cehia, Slovacia, Austria, Finlanda, Germania, 

Franţa, România, Belarus. 

Tot la categoria alte produse ar trebui atribuită şi producerea plutei. Ea se ca- pătă 

din scoarţa stejarului de plută şi se întrebuinţează ca pardoseală, izolator, 

acoperitor fonoabsorbant, precum şi la producerea dopurilor pentru industria vini- 

colă. Recolta mondială de această substanţă este de circa 360 mii tone, jumătate 

din care aparţine Portugaliei. Un mare producător este, de asemenea, Spania. 

 Industria de prelucrare chimică a lemnului 

Industria de prelucrare chimică a lemnului se prezintă prin industria de producere 

a celulozei şi hârtiei, industria de producere a taninului, industria de producere 

a chininei şi industria de producere a cauciucului natural. 

Cea mai importantă subramură este totuşi prima. Aşa cum celuloza şi hârtia se 

produc nu numai din lemn, dar şi din alte materii prime, despre fabricarea lor s- a 

vorbit în capitolul dedicat industriei chimice. 

Taninul este utilizat în industria pielăriei la dubirea (tăbăcirea) pieilor brute. Se 

obţine din arborele de quebracho, care creşte în pădurile din: Paraguay, Argen- 

tina, Bolivia, Africa de Sud, Australia şi Tasmania. 

Chinina naturală este utilizată ca medicament la prevenirea malariei. Se extrage 

din coaja arborelui de chinină ce se întâlneşte în pădurile din bazinul Amazonului 

şi în Munţii Anzi, precum şi în pădurile Indoneziei (insulele Java şi Sumatera). 

Cauciucul natural se obţine prin coagularea şi uscarea sucului lăptos al arbo- relui 

de cauciuc (heveei). În trecut, principalul producător al cauciucului natural era 

Brazilia. În prezent, ea a cedat locul ţărilor din Asia de Sud-Est (Thailanda, In- 

donezia, Malaysia, India), unde se cultivă plantaţii speciale de această plantă. 

Drept că odată cu trecerea la producerea cauciucului sintetic, care este mul mai 

ieftin, iar după unele proprietăţi îl întrece pe ce natural, producerea cauciucului 
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din hevee s-a redus foarte mult. 

 Comerţul mondial cu lemn şi produse din lemn 

Aşa cum necesităţile în lemn cresc în toate ţările lumii, acest produs este tot mai 

întrebat pe piaţa internaţională. Din această cauză, exportul de lemn şi produ- se 

lemnoase în raport cu anii ’70 ai secolului trecut s-a dublat. Cele mai comercia- 

lizate sunt produsele semifinite şi finite, deoarece ele se vând la un preţ mai con- 

venabil. Lemnului rotund îi revin doar 7-8% din comerţul internaţional cu lemn. 

Din produsele semifinite cele mai solicitate sunt cheresteaua şi celuloza, iar din 

cele finite – hârtia, lor revenindu-le 44% din valoarea exportului de produse 

lemnoase. 

Principalii exportatori de cherestea din răşinoase în 2008 erau: Canada (24,2 mil. 

mc), Rusia (15,3 mil. mc), Suedia (12,0 mil. mc), Austria (7,2 mil. mc) şi Finlanda 

(6,0 mil. mc). 

Importatorii de bază ai acestui produs erau: SUA, China, Italia, Japonia şi 

Germania. 

Lemn de foioase exportă: Brazilia, Indonezia, Republica Democratică Congo. 

Comerţul cu placi lemnoase este asemănător cu cel al altor produse. Ponderea cea 

mai mare în export o deţin: China, Malaysia, Canada, Indonezia etc. 

Exportul principal de mobilă revine: Germaniei, Belgiei, Italiei şi Canadei, 

importatorii de bază fiind: SUA, Franţa, Olanda, Marea Britanie. 

Vorbind de exportul şi importul de produse lemnoase se poate constata că la nivel 

mondial s-au stabilit trei direcţii principale de circulaţie a acestor mărfuri şi 

anume: 

 Din ţările Peninsulei Scandinave şi Europei de Est spre ţările Europei de 

Vest şi Europei de Sud-Est; 

 Din Canada spre SUA; 

 Din America Centrală şi de Sud spre UE, SUA şi Japonia. 

 

Tema 8: Identificarea importanţei  valorificării resurselor Oceanului 

Planetar. 

Terra este supranumita si"planeta albastra", datorita predominarii suprafetei 

ocupate de apele marine. Proportia dintre apa si uscat este net favorabila apei: din 

suprafata totala a Pamântului, evaluata la 510,10 mil. km2, apa Oceanului Planetar 

ocupa 361,07 mil. km2, adica 70,8%. Pe aceste întinderi albastre, continentele par a 

fi uriase insule risipite între cei doi poli. 

Apele Oceanului Planetar însumeaza 1.362 mil. km3, deci aproximativ 97,3% 

din volumul total al hidrosferei de 1.454 mil. km3, cu o adâncime medie a apelor 

oceanice de 3.800 m si maxima de 11.516 m. S-a calculat ca, daca s-ar nivela 
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întreaga suprafata a planetei, atunci apele ar acoperi Pamântul cu un strat de circa 

400 m grosime. 

    Oceanul este o întindere de apă mai mare decât un continent, care comunică cu 

oceanele vecine şi care influenţează climatul uscatului. 

Pe fundul oceanului, în axele dorsalelor, bazaltul urcă şi se solidifică, 

provocând alunecarea plăcilor, de unde deriva si deformarea continentelor. Pentru 

că toate oceanele comunică între ele, nivelul suprafeţei lor este acelaşi peste tot. Este 

nivelul zero, cel în care valurile şi mareele scaldă ţărmurile. Altitudinea medie a 

acestui nivel este instabilă, variind pe lungi durate. De exemplu, acum 30000 de ani, 

era cu în jur de 90 m mai joasă ca astăzi. Aşadar, continentele erau mai înălţate din 

mare, erau deci mai vaste, şi malurile se situau în faţa celor pe care le cunoşteam azi. 

De unde aceste fluctuaţii ale nivelului zero? Trebuie să căutăm explicaţia în 

schimbările de climă.  

Când este multă vreme rece, gheţarii se întind, reţin multă apă, iar nivelul apei 

lichide scade. Astăzi, el pare să urce, să câştige părţi din maluri, căci iernile se 

îndulcesc, durează mai puţin timp, gheţarii pierd mai multă apă, topind vara mai 

mult decât au câştigat din zăpezile iernii. Pe uscat, eroziunea pare să se încetinească 

uşor: înălţarea nivelului zero corespunde, într-adevăr, unei diminuări a altitudinii 

pământurilor, şi deci a puterii de săpare a apelor curgătoare. 

Apele Oceanului Planetar detin un imens potential energetic care poate fi 

valorificat pentru producerea de energie electrica. Principalele surse de energie luate 

în considerare, cel putin la nivelul tehnicii actuale, se refera la: maree, curenti, valuri, 

diferentele de temperatura ale structurilor de apa marina si hidrogenul. 

Resursele energetic ale Oceanului Planetar 

 Mareele se produc cu regularitate în anumite zone de litoral de pe glob, cu 

amplitudini care pot ajunge uneori la 14-18 m, determinând oscilatii lente de nivel 

ale apelor marine. Principiul de utilizare a energiei mareelor în centrale 

mareomotrice, de altfel singura sursa folosita în prezent din cele enumerate mai sus, 

consta în amenajarea unor bazine îndiguite care sa faca posibila captarea energiei 

apei, declansata de aceste oscilatii, atât la umplere (la flux), cât si la golire (la reflux). 

Mareele sunt cauzate de forţele de atracţie exercitate de Lunã şi de Soare.  

 Aceste forţe au un efect puţin vizibil asupra obiectelor solide de pe Pãmânt.  

Apele marine sunt atrase de Lunã şi se deplaseazã spre exterior, pe acea parte 

a Pãmântului care este opusã Lunii. Deoarece Pãmântul se roteşte faţã de Lunã la 

fiecare 24 de ore şi 50 de minute, în cele mai multe locuri apar maree înalte la fiecare 

12 ore şi 25 de minute. 

Influienţa Soarelui asupra mareelor este mai micã decât cea a Lunii din cauza 

distanţei de aproape 400 de ori mai mare de Pãmânt. Soarele este însã de 8800 de 

ori mai mare decât Luna, ceea ce face ca atracţia exercitatã de el sã fie aproximativ 
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46% din cea a Lunii. La fiecare 28 de zile atracţia Soarelui şi a Lunii se suprapun. 

Aşa iau naştere mareele înalte, când diferenţa dintre flux şi reflux este maximã. Când 

forţele de atracţie sunt opuse una faţã de cealaltã, au loc mareele joase, când diferenţa 

dintre flux şi reflux este minimã. 

Cea mai mare diferenţã între nivelul apelor la flux şi reflux se întâlneşte în 

Golful Fundy, între noua Scoţie şi coasta nordicã a statului Maine, în SUA. În medie, 

diferenţa dintre flux şi reflux este de aproximativ 10 metri. 

Spre deosebire de aceastã zonã, câteva mãri interioare, cum ar fi Mare Balticã 

sau Mare Mediteranã nu au maree. Lipsa curenţilor provocaţi de maree fac ca aceste 

zone sã fie foarte vulnerabile la poluarea de coastã. În alte locuri, mareele ajutã la 

deplasarea şalandelor şi curãţirea plajelor. 

 

 Curentii marini sunt purtatorii unor energii cinetice deosebit de mari. Astfel, 

s-a calculat ca un curent oceanic cu o la time de circa 100 m, 10 m adâncime si o 

viteza de 1 m/s, pe timp de un an ar putea oferi o energie cinetica de circa 2 mil. 

kwh. Energia curentilor oceanici este utilizata într-o uzina de 80 MW din Florida 

(SUA), la Miami, prin folosirea curentului Floridei. 

Masele de apă oceanică se încălzesc şi se răcesc mai încet decât uscatul. 

Consecinţele sunt foarte importante. Vânturile care vin dinspre ocean sunt răcoroase, 

atunci când e cald, şi blânde, atunci când se face rece. Mediul marin asigură astfel o 

reglare a temperaturilor locale, dar şi o reglare termică a întregii planete. Curenţi 

puternici aduc la suprafaţă apele calde de la altitudinile joase (ecuator şi tropice) 

către regiunile reci de altitudini înalte, în schimb, apele reci se scurg în adâncime 

către regiunile calde, unde temperatura lor va creşte. Gulf stream-ul, de pildă este un 

curent de 80 km lărgime şi 500 m adâncime, care deplasează 4 miliarde de tone de 

apă pe minut. El antrenează ape calde din Golful Mexic spre regiunile reci din nordul 

Scandinaviei, a cărei climă o îmblânzeşte prin trecerea lui. 

Fără aceste mari schimburi de energie în sânul oceanelor, clima terestră ar fi 

şi mai contrastantă după latitudine şi anotimpuri. Vânturi violente, viscole şi 

taifunuri ar răscoli atmosfera. Dar ele n-ar putea regla la fel de bine atmosfera pe cât 

o fac oceanele şi curenţii lor.  

 Curenti de suprafata 

Apele oceanelor nu se deplaseazã doar sub forma valurilor şi a mareelor, ci şi 

sub formã de curenţi oceanici. Curenţii de suprafaţã sunt influenţaţi de curenţii 

atmosferici şi de rotaţia Pãmântului. 

Vânturile dominante sunt responsabile de deplasarea apelor de suprafaţã. 

Pe lângã influienţa asupra direcţiei vânturilor, rotaţia Pãmântului afecteazã şi 

curenţii oceanici. Rotaţia Pãmântului face ca orice mase de apã care nu se deplaseazã 
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paralel cu Ecuatorul sã se roteascã spre dreapta în Emisfera Nordicã şi spre stânga 

în Emisfera Sudicã. 

Forţa care produce aceste efecte este aşanumita forţã Coriolis. Aceastã forţã 

ia naştere din cauzã cã suprafaţa Pãmântului se roteşte cu o vitezã mai mare în 

apropierea Ecuatorului decât la poli. 

 Curenti de adâncime 

Curenţii oceanici de adâncime sunt rezultatul variaţiilor de temperaturã şi de 

salinitate ale apelor oceanice. Apa caldã are o mişcare ascendentã, iar apa rece una 

descendentã. Apa cu o salinitate mai mare are o densitate mare faţã de cea cu mai 

puţinã salinã. 

 

 Valurile reprezinta o forma de stocare a energiei transmise de vânt, energie 

calculabila si demna de luat în consideratie. Calculele au evidentiat ca valurile cu 

înaltimea de 1 m, lungimea de 40 m si perioada de 5 s, au o putere disponibila de 

aproximativ 5 KW pe un front de 1 m lăţime. 

Un val nu implicã neapãrat mişcarea apei dintr-un loc într-altul, în ciuda 

faptului cã totuşi câteva particule de apã pot sã se deplaseze înainte şi înapoi. 

Valurile reprezintã mai degrabã o mişcare în sus şi în jos a apei de suprafaţã.  

Majoritatea valurilor se produc prin frecarea dintre vânt şi apã, atunci când 

vântul bate deasupra suprafeţei unui ocean. Frecarea pune în mişcare apa de la 

suprafaţã. Cu cât mai intens va bate vântul, cu atât mai înaltã va fi mişcarea în sus şi 

în jos a valurilor. 

Distanţa strãbãtuta de un val se numeşte „cale” şi poate fi departe de locul de 

formare. Energia valului descreşte cu îndepãrtarea lui de origine. În final, valul 

devine o mişcare linã, domoalã, în sus şi în jos, numitã hulã. 

Hula poate sã aparã departe de originea valului. Un val care a pornit din 

Antarctica a fost identificat şi s-a transformat în hulã pe coastele Alaskãi, la o 

distanţã mai mare de 10000 de kilometri de origine. 

Dacã valurile sunt generate de o furtunã, rafalele de vânt pot cauza spargerea 

crestei valurilor, formând o serie de valuri care se mişcã pe direcţii diferite. Valurile 

pot atinge înãlţimi de 10-20 de metri. Valurile se sparg atunci când ating apele mai 

puţin adânci, din preajma coastelor. În apropierea ţãrmului apa mãturã fundul mãrii, 

valurile devenind mai scurte şi mai înalte. Vârful valului se deplaseazã mai repede 

ca restul valului şi se sparge. 

 

 Hidrogenul poate fi obtinut din apele marii în cantitati, practic, inepuizabile, 

prin procedeul, cunoscut în chimie, de oxidare-reducere. Hidrogenul obtinut în acest 

mod poate fi lichefiat si stocat sau transportat prin conducte. El reprezinta un 

excelent combustibil sau carburant, usor de depozitat, de transportat la mari distante 
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si, ceea ce trebuie subliniat, reînnoibil - prin arderea lui, apa reintra în circuit fara sa 

polueze. Hidrogenul se foloseste deja în SUA si Japonia. 

 

 Petrolul si gazele naturale se exploateaza în cantitati impresionante din 

platformele submarine ale marilor si oceanelor. Ele reprezinta principalele resurse 

extrase din Oceanul Planetar, luând în calcul volumul si valoarea economica ale 

acestora. 

 

Resurse minerale 

Oceanul Planetar constituie un imens depozit ce contine toate substantele 

minerale utile care sunt exploatate în regiunile continentale. Aici exista mari cantitati 

de minerale, atât pe fundul marii, cât si dizolvate în apa. Însă, adeseori, costul 

recuperării lor depaseste cu mult valoarea acestora. În masa sedimentelor marine sau 

pe suprafata lor se gasesc numeroase substante minerale de interes economic. 

În substratul platformelor continentale s-au descoperit o serie de minerale cu 

importanta economica: saruri de potasiu, în Marea Baltica (Polonia) si Golful Mexic 

(SUA), zacaminte de sulf, descoperite cu prilejul forajelor marine în cautare de 

petrol, exploatate la Caminada Pass (Golful Mexic) de catre SUA; minereu de fier - 

a fost descoperit şi se află în exploatare prin galerii submarine în Golful Finic, lânga 

Insula Jussaro apartinând Finlandei, tot minereu de fier a descoperit si Canada, în 

Newfoundland (Terra Nova), minereu aflat pe insula si care se prelungeste în zona 

submarina în mod deosebit (rezerve de câteva miliarde tone), exploatat în galerii. 

Depozitele detritice reprezinta rezultatul eroziunii rocilor preexistente, 

materialul rezultat fiind transportat de râuri în ocean. Un astfel de depozit detritic îl 

constituie mineralele grele, mai frecvente fiind: magnetitul, ilmenitul, titanitul, 

zirconiul, columbitul si în cantitati mai mici: casiteritul, wolframitul, diamantul, 

cromitul, aurul, monazitul etc. Dintre minerale grele unele pot fi gasite în preajma 

uscatului, aproape de sursa lor initiala, altele se afla în componenta unor vechi plaje, 

aflate acum sub apele marii. În afara de mineralele grele, pe platforma continentala 

se gasesc si alte substante minerale utile, fosforit, glauconit. Cea mai abundenta 

rezerva de material detritic o formeaza nisipul si pietrisul, incluzând si fragmente de 

cochilii, utilizate ca materiale de constructii. 

Nodulii polimetalici prezinta cel mai mare interes economic. Ei au fost 

descoperiti la sfârsitul secolului al XIX-ea, de catre expeditia engleza a navei 

"Challenger". Nodulii polimetalici sunt concretiuni minerale care tapiseaza fundul 

oceanului la adâncimi mari ale apei, de 4.000-6.000 m, având în general diametrul 

de câtiva centimetri (au fost gasite si aglomeratii care cântareau peste 300 kg), 

alcatuiti din diferite elemente (au fost identificate 42), între care domina: nichelul, 

cobaltul, fierul, manganul sau cuprul. 
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Începând cu anii '70, aceste "pepite" ale marii au facut obiectul unor cercetari 

sistematice. Tarile industrializate (SUA, Japonia, Canada, Germania, Franta si CSI) 

participa la operatiuni de prospectare a nodulilor si sunt deja angajate în amenajarea 

unor statii submarine. 

 

 Resursele minerale dizolvate in apa de mare 

Aceste resurse constituie, la rândul lor, bogatii imense. Calculele au 

demonstrat ca, la volumul Oceanului Planetar, de 1.362 mil. km3 (care contin în 

medie 3,45% elemente în solutie), substantele solide dizolvate ar fi de ordinul a 500 

x 1014 tone. În apa marina au fost identificate peste 60 de elemente. Fiecare l km3 de 

apa contine circa 40 mil. t substante dizolvate, 12 dintre ele fiind în proportie de 

1/1.000.000, iar o tona de apa de mare poate contine aproximativ: 19 kg clor, 10,7 

kg sodiu, 1,3 kg magneziu, 0,9 kg sulf, 0,4 kg calciu, 0,4 kg potasiu si cantitati mai 

reduse de: brom, fluor, carbune, zinc, cositor, cupru, aur, argint, uraniu, nichel. 

Aceste cantitati si marea diversitate de substante dizolvate ar putea duce la 

concluzia ca ele sunt exploatate foarte intens; dar, în realitate, numai câtiva compusi 

sunt recuperati actualmente din ocean: clorura de sodiu, magneziul, bromul, unii 

compusi metalici si apa potabila. Procesele de recuperare a elementelor din apa de 

mare sunt înca foarte costisitoare, constituind în multe cazuri investitii nerentabile.  

 

Resursele biologice ale mediului marin 

Apele oceanice sunt populate de o mare diversitate de organisme vegetale si 

animale. Încercarile de cuantificare a acestora, ca de altfel si productivitatea 

globala a mediului marin, au dus la evaluari foarte diferite, cifrele rezultate fiind 

adesea contradictorii. Potentialul biologic exploatabil economic al Oceanului 

Planetar a fost estimat de catre F.A.O. la 117,6 mil. t/an; alte estimari apreciaza 

acest potential la 130-140 mil. t/an, la 200 mil. t/an si chiar la 660 mil. t/an, în 

conditiile în care resursele exploatabile ale Oceanului Planetar sunt valorificate 

numai 15-20%. Adeseori se considera ca problemele alimentare cu care se 

confrunta multe regiuni de pe Terra ar putea fi rezolvate printr-o valorificare 

adecvata a resurselor biologice ale oceanului.  

Resursele vegetale 

 Aceste resurse, reprezentate îndeosebi prin fitoplancton (plante plutitoare), 

constituie cele mai importante forme de viata din domeniul marin, ele transformând, 

prin fotosinteza, apa si bioxidul de carbon în material organic ce formeaza baza 

lantului trofic (de hranire) a organismelor din ocean.  

Dintre vegetale cele mai întrebuintate sunt algele: algele verzi apar în zonele 

de amestec între apele dulci si sarate, în zone putin adânci. Un exemplu îl constituie 

alga Ulva sau salata de mare. Algele brune formeaza adevarate "covoare", fiind cele 
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mai evoluate dintre talofite. Cele mai cunoscute sunt Sargassum si Nereocystis, 

foarte bogate în iod si potasiu. Algele rosii se extind în largul marii mai mult decât 

alte forme, fiind distribuite în tot spatiul oceanic, dar cu precadere în apele calde. 

 Resursele faunistice 

Aceste resurse sunt si mai bogate si mai diverse, oceanul reprezentând zone 

în care acestea ating cea mai mare dezvoltare ca numar de specii si chiar dimensiuni, 

uscatul rezervând acest privilegiu pentru plante.  

Principalul mijloc de valorificare a resurselor alimentare din ocean îl 

reprezinta pescuitul (pesti - peste 25.000 de specii, moluste, crustacei), vânarea 

mamiferelor marine (balene, delfini, foci etc.), a reptilelor marine (broaste testoase) 

etc. 

Biologii au estimat la circa 18 miliarde tone pestele existent în mediul marin. 

În prezent, 14% din necesarul mondial de proteine animale este asigurat din 

rezervele piscicole. Cantitatea de peste extrasa a crescut mereu: de la 20 mil. t în 

1948, la 70,3 mil. t în 1974, la 80 mil. t în 1980 si la aproximativ 85 mil. t în prezent. 

Din întreaga cantitate pescuita circa 85-90% s-a recoltat de pe 10% din suprafata 

Oceanului Planetar. Au început sa dispara specii de pesti foarte numeroase altadata 

(cod, hering, sturioni), iar tot mai multe tari si-au extins apele teritoriale la 200 mile 

marine, ca masura de protectie. 

Tema 9: Repartiţia teritorială a populaţiei . Obiceiurile și tradiţiile diferitor 

popoare. 

Pe Pământ trăieşte o singură specie de oameni – Homo sapiens, care ca specie bio- 

logică există de circa 2 mil. ani. Drept că nivelul de inteligenţă similar cu cel actual 

a apărut cu circa 2 000 – 3 000 de ani în urmă. La mijlocul anului 2008 pe Pământ 

locuiau peste 6,7 miliarde oameni. 

Schimbarea numărului populaţiei în milioane oameni pe parcursul istoriei a decurs 

în felul următor: 

Tabelul 1. Evoluţia populaţiei lumii pe parcursul erei noastre, mil. 

persoane 

Anul 1 1000 1500 1650 1750 1850 1900 1960 2000 2008 

Populaţia 230 253 461 550 725 1175 1634 3010 6200 6705 

Primul miliard populaţia Terrei l-a atins în 1820, al doilea – în 1927, al treilea – în 

1960, al patrulea – în 1974, al cincilea – în 1987, iar al şaselea – la sfârşitul anilor 

90 al mileniului doi. Dublarea populaţiei la începutul erei noastre avea loc 

aproximativ peste 1500 ani,  după terminarea primului mileniu – peste 650-700 

ani, în secolul XVIII – peste 200 ani, în secolul XIX – peste 100 ani, iar în secolul 

XX – peste 40 ani. Conform unor prognoze, în anul 2025 numărul populaţiei va 
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ajunge la 8,5 miliarde, iar în 2100 – la 15,5 mld. Cea mai verosimilă pare a fi 

opinia conform căreia către anul 2100 numărul populaţiei poate să atingă 10 

miliarde, după care ea se va stabiliza. 

Pe parcursul mileniului doi populaţia terestră a crescut la început foarte încet, 

pe la mijlocul lui fiind chiar în descreştere din cauza unor maladii ce bântuiau 

prin lumea de atunci. Şi numai în secolul XIX şi, mai ales, în secolul XX ea a 

crescut foarte mult. Mai  concret acest fenomen se vede în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2. Creşterea populaţiei lumii pe parcursul mileniului doi, milioane 

oameni 

Anul 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Populaţia 253 299 400 431 375 461 578 680 954 1634 6200 

Creşterea - 46 101 31 -56 86 117 102 274 680 4566 

 

Creşterea bruscă a populaţiei Pământului pe parcursul secolului XIX şi, mai 

ales, a secolului XX se numeşte explozie demografică. Mărirea numărului 

populaţiei este indicată de rata medie de creştere. Acest indice arată creşterea 

populaţiei în curs de un an la 100 de locuitori şi se exprimă în procente. În secolul 

XVIII rata cea mai ridicată era în ţările înalt dezvoltate (0,6%), pe când în colonii 

ea abia de atingea 0,4%. Această tendinţă s-a păstrat pe parcursul secolului XIX 

şi în prima jumătate a secolului XX, coraportul fiind respectiv de 0,9% în statele 

înalt dezvoltate şi 0,6% în cele mai slab dezvoltate. Lucrurile se schimbă după anul 

1950, când rata medie de creştere a populaţiei  în ţările slab dezvoltate devine mai 

mare decât în cele înalt dezvoltate, ea fiind respectiv egala cu 2% şi 1%. În 

genere,  rata medie de creştere a populaţiei în secolul XIX şi XX s-a mărit. 

Creşterea s-a menţinut până la sfârşitul anilor 60, după care se observă o uşoară 

reducere. Astfel, la nivel mondial în anii 1950-1960 rata era de 1,85%, în 1965-

1970 ea era de 2,04%, în 1985-1990 – respectiv de 1,63%, iar în 1995-2000 – de 

1,3%. Se consideră că către anii 2020-2025 ea  va coborî la ceva mai puţin de 1%. 

Pe marile regiuni geografice rata medie a creşterii populaţiei în 2008 era 

următoarea: Africa – 2,4%, America Latină – 1,5%, Asia – 1,2%, 

America de Nord – 0,6% şi Europa – 0,0%. (Varianta electronică a buletinului 

„Население и общество” Nr. 359-360, 2009). 

Tabelul 3. Creşterea populaţiei planetei pe continente în intervalul 1650-2008, 

milioane oameni 

 

Regiunea geografică 1650 1750 1850 1900 1950 1980 2008 

Europa 103 114 274 423 576 687 736 

Africa 100 95 95 118 272 570 967 
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America 13 12 59 144 332 614 915 

Asia 335 476 754 932 1 376 2 532 4 052 

Australia şi Oceania 2 2 2 6 12 23 35 

Total mondial 550 725 1 175 1 600 2 556 4 458 6 705 

Sursa: Neguţ S. (coordonator). Geografie economică mondială. 

Bucureşti, 2006, pag. 20-21, cu modificări 

PARTICULARITĂŢILE REPARTIŢIEI TERITORIALE A 

POPULAŢIEI PE SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI  

Regiunile terestre unde populaţia locuieşte permanent, este destul de răspândită şi  

activitatea ei economică este sporită se numeşte oicumenă. Acele teritorii, unde 

populaţia nu este sedentară şi activitatea ei economică este redusă, alcătuiesc 

suboicumena.  Aici aparţin pustiurile, tundra, regiunile subpolare. Suprafeţele 

globului, unde omul nu se întâlneşte şi, respectiv, nu efectuează nici un fel de 

activitate economică (Antarctida, Groenlanda, insulele arctice, piscurile munţilor 

înalţi acoperiţi de zăpadă sau gheţari etc.),  formează anoicumena. 

Din cauza diferitor factori populaţia pe suprafaţa globului terestru este 

repartizată foarte neuniform. Principalii factori care influenţează asupra repartizării 

sunt: factorii  geografici, social-istorici, economici şi demografici. La factorii 

geografici aparţin: relieful, clima, potenţialul hidrologic, solul, subsolul, vegetaţia 

etc. Importanţa lor este vădită, fiind destul de clar că în regiunile de câmpie 

populaţia are mai bune condiţii de existenţă decât în munţi, precum posibilităţile 

de trai sunt mai bune în regiunile cu un potenţial hidrologic normal decât în 

regiunile de pustiu şi a. Importanţa factorilor social-istorici constă în aceea că 

evenimentele istorice au generat deplasări masive ale populaţiei. Astfel, în Rusia 

sovietică din cauza industrializării şi colectivizării au fost părăsite sate întregi şi  

depopulate chiar regiuni. Negrii au apărut în America din cauza negoţului cu robi, 

care a început odată cu colonizarea şi s-a terminat în secolul 19. Rolul factorilor 

economici este destul de vădit, deoarece populaţia pleacă din regiunile şi ţările 

care se află în stare de criză economică, deplasându-se acolo unde este de lucru 

şi nivelul de viaţă este mai bun.   Factorii demografici influenţează asupra 

reproduceri populaţiei, mobilităţii ei etc. 

În linii generale se poate spune că repartizarea geografică a populaţiei se 

caracteri- zează prin următoarele particularităţi: 

- pe 7% ale uscatului trăieşte 70% din populaţia globului terestru; 

- în emisfera nordică locuieşte 91% din populaţia mondială; 

- emisferei estice îi revin 80% din locuitorii Terrei; 

- până la altitudinea de 200 m trăieşte 60% din populaţie, iar până la 500 m – 
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80%; 

- la înălţimi mai mari de 1000 m trăiesc doar 9% din locuitorii Pământului. Cea 

mai multă populaţie ce trăieşte la altitudini mari se întâlneşte în America de 

Sud, unde 11% din locuitori trăiesc la altitudini mai mari de 2000 m şi Africa 

– unde 21% din populaţie îşi are sediul la altitudini de 1000 – 2000 m. În 

America de Sud se află cele mai înalt amplasate oraşe din lume, Ciudad de 

Mexico fiind situat la 2278 m, Quito – la 2700 m, iar La Paz – la 3400-4100 

m; 

- 75% din populaţie locuieşte în zona temperată; 

- în emisfera de nord populaţia este răspândită până la 68° latitudine nordică, 

pe când în emisfera sudică – doar numai până la 54° latitudine sudică; 

- pe continente, în 2008, populaţia se repartizează în felul următor: Asia – 

60,5%, Europa (cu Rusia) – 11,0%, Africa – 14,4%, America de Nord – 5,0%, 

America La- tină – 8,6%, Australia şi Oceania – 0,5%. 

În anul 2008 mai bine de jumătate (59,0%) din populaţia  globului  locuia în 10 

state ale lumii şi anume: China (19,9%), India (17,1%), SUA (4,5%), Indonezia 

(3,6%), Brazilia 

(2,9%), Pakistan (2,6%), Nigeria (2,2 %), Bangladesh (2,2%), Federaţia Rusă 

(2,1%) şi Ja- ponia (1,9%). Trebuie de menţionat că din cele mai populate ţări ale 

lumii, numai 2 sunt dez- voltate (SUA şi Japonia), restul având un nivel mediu 

(Rusia), sau scăzut de dezvoltare. 

 

Pe de altă parte, în lume există state cu teritorii mari dar cu populaţie puţină. 

La ele aparţin Australia (suprafaţa – 7,7 mil.km², populaţia – 21,3 mil. loc.), 

Canada (suprafaţa – 9,97 mil.km², populaţia – 33 mil. loc.), Algeria (suprafaţa – 

2,38 mil.km², populaţia – 35 mil. loc.) şi Sudanul (suprafaţa – 2,5 mil.km², 

populaţia – 39 mil. loc.). 

Densitatea este un indice important care caracterizează repartizarea teritorială 

a populaţiei. Ea reprezintă raportul cantitativ dintre numărul populaţiei şi 

teritoriul pe care îl ocupă. În practică se foloseşte densitatea medie a populaţiei, 

care exprimă raportul dintre numărul populaţiei stabile şi unitatea teritorială, fiind 

exprimată în km². 

Densitatea medie a populaţiei Terrei în 2008 era de 49 locuitori la km² Pe 

conti- nente ea arăta în felul următor: 

Tabelul 4. Densitatea populaţiei pe marile regiuni geografice 

Africa 32 locuitori la km² Asia 127 locuitori la km² 

America Latină 28 locuitori la km² Europa (cu Rusia)* 32 locuitori la km² 

America de Nord 16 locuitori la km² Australia şi Oceania 4 locuitori la km² 
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Tabelul 5. Ţările cu cea mai mare densitate a populaţiei în anul 2008, 

locuitori la km² 

Bangladesh 1023 Rwanda 365 Comore 328 

Palestina 690 Belgia 350 Haiti 328 

Mauritius 622 India 350 Burundi 318 

Coreea de Sud 488 El Salvador 343 Sri Lanka 309 

Olanda 396 Israel 338 Filipine 302 

Liban 383 Japonia 338 Vietnam 260 

 

Tabelul 6. Statele şi teritoriile lumii cu cea mai mică densitate a populaţiei(2008) 

Mongolia 1,7 Islanda 2,9 Canada 3,3 

Guyana Franceză 2,3 Suriname 3,05 Libia 3,6 

Namibia 2,5 Botswana 3,09 Guyana 3,6 

Australia 2,8 Mauritania 3,1 Sahara de Vest 3,7 

 

Densitatea populaţiei în R. Moldova în anul 2007 era de 118 oameni la km². 

În cadrul unor ţări uneori se observă o mare diferenţă de densitate a populaţiei. 

Astfel, în Indonezia pe unele insule densitatea este numai de 6 locuitori la km², 

pe când pe insula Java – de peste 2000 locuitori la km². În Japonia în zona de litoral 

densitatea populaţiei atinge 2300 locuitori la km², iar în unele regiuni ale Tanzaniei 

– 2136,7 oameni la km². 

Vorbind de repartizarea teritorială a populaţiei, putem spune că în lume pot fi 

evidenţiate trei mari areale de concentrare a populaţiei şi anume: 

1. Asia de Est, Sud şi Sud-Est unde întră ţările din Indochina şi arhipelagul 

Malayez, Sri Lanka, Bangladesh, India, estul Chinei, Coreea de Nord, Coreea 

de Sud şi Japonia. Densitatea medie a populaţiei – peste 200 oameni la km². 

(Uneori – 500-1000). 

2. Europa, fără ţările scandinave şi nordul Rusiei. Densitatea medie a populaţiei 

– peste 100 oameni la km² (uneori mai mare de 1000). 

Litoralul atlantic al Americii de Nord ce cuprinde partea de nord-est a SUA şi cea 

de sud-est a Canadei, unde sunt amplasate megalopolisurile Boswash şi Chipitts. 
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Tema 10: Rolul resurselor turistice mondiale pentru omenire. Turismul și 

mediul înconjurător. 

Turismul 

Scurt istoric, concepte şi definiţii. Activitatea turistică se înscrie între fenomenele 

ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial. 

Mutaţiile intervenite în viaţa social-economică a lumii după cel de al doilea război 

mondial au oferit, printre altele, posibilităţi sporite de creştere a productivităţii 

muncii, cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii, între care: 

creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, sporirea duratei timpului liber prin 

reducerea zilei şi a săptămânii de lucru, prin mărirea concediilor, creşterea 

speranţei medii de viaţă etc. Iar acestea, la care se adaugă diversificarea şi 

modernizarea mijlocelor de informare, rapida dezvoltare a mijlocelor de transport 

etc., au favorizat desprinderea omului de mediul său cotidian, obişnuit, formarea 

deprinderii de a călătorii. 

Numărul turiştilor internaţionali - deci care călătoresc într-o altă ţară decât cea în 

care îşi au domiciliul - a crescut de la 30 000 în 1880 la 285 milioane în 1980, în 

prezent înregistrându-se peste 400 milioane. Încasările din turismul internaţional 

reprezintă, astăzi, circa 10-15% din exporturilor mondiale şi cel mai important 

capitol al comerţului invizibil. 
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Rolul şi locul turismului în geografia economică mondială. La nivelul impus de 

rolul şi funcţiile sale, turismul rezultă din efectul conjugat şi combinat al mai 

multor ramuri. Unele dintre acestea 

 - construcţiile, energia electrică şi termică, construcţiile de maşini, electronica şi 

electrotehnica, industria lemnului şi textilă, agricultura şi industria alimentară ş.a. 

 - se află în situaţia de ramuri furnizoare, iar furniturile lor se înglobează fie în baza 

materială a turismului, fie în producţia oferită de unităţile de alimentaţie publică.  

- transporturile, comerţul, comunicaţiile, cultura, asistenţa medicală etc. 

 - concură independent la satisfacerea diverselor părţi ale cererii turiştilor.  

Numărul mare de ramuri care concură la efectuarea de prestaţii turistice indică 

faptul că "produsul" turistic nu poate fi de calitate superioară decât în măsura în 

care toate aceste ramuri intră în structura sa cu elemente de calitate ridicată. 

Resurse turistice şi forme de turism 

Potenţialul turistic mondial este asigurat atât de obiective naturale (forme de relief, 

râuri şi lacuri, ţărmuri marine, vegetaţie şi faună etc.), cât şi antropice, realizate de 

om (monumente istorice, arhitectonice şi de artă, muzee, obiective etnografice şi 

de folclor etc.), de regulă cele două mari categorii îmbinându-se armonios în 

anumite areale; există însă şi zone în care precumpănesc, ca valoare turistică, şi nu 

numai de acest fel, fie cele naturale, fie cele antropice. 

În funcţie de potenţialul turistic şi de baza de servire se cunosc diferite forme de 

turism. 

Marile zone turistice ale Terrei 

În funcţie de o serie de criterii generale - între care potenţialul turistic (natural şi 

cultural-istoric), echiparea tehnico-materială a teritoriului, circulaţia turistică, 

poziţia geografică, calitatea mediului înconjurător, reţeaua de aşezări rurale şi 

urbane etc., - Organizaţia Mondială a Turismului a distins şase regiuni turistice, 

care înglobează aproape toată suprafaţa Terrei, şi anume: Europa, Americile, Asia 

de Est şi Pacific, Africa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud. 

Abordarea turismului prin prisma geografiei economice mondiale ne-a permis 

identificarea, tot la nivelul planetei, de data aceasta cuprinzând întreaga ei 

suprafaţă, a următoarelor  zone mari  turistice (fiecare având mai multe subzone 

turistice).  

1. LITORALUL MEDITERANEI EUROPENE ŞI AL ATLANTICULUI DE 

EST, zonă care concentrează circa o treime din circulaţia turistică internaţională a 

planetei. Se caracterizează printr-o activitate turistică neîntreruptă, staţiuni de 

litoral ce se succed una după alta - fiecare porţiune de teren fiind eficient 

exploatată, diversitatea formelor de cazare, de la pensiunile ieftine la hotelurile de 

cinci stele, marea varietate a unităţilor de alimentaţie publică şi mai ales a celor de 
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agrement - divertisment (de la terenurile de sport la sălile de jocuri de noroc). 

Forma dominantă de turism este sejurul pentru odihnă şi tratament. 

       1.1. Litoralul nordic al Mediteranei Europene şi al Atlanticului de Est 

(Spania, Italia, Franţa). 

- În Spania, ţărmul mediteranean este presărat cu o mulţime de staţiuni 

balneoclimaterice, grupate în patru sectoare principale, ce se succed de la graniţa 

cu Franţa până la strâmtoarea Gibraltar: Costa Brava, având ca punct nodal 

Barcelona, Costa Dorada, Costa Blanca, desfăşurată între Valencia şi Alicante, 

Costa del Sol, între Cabo de Gata şi Gibraltar, incluzând oraşul istoric Malaga şi 

staţiuni ca Torremolinos, Marbella, Estepona; acestor sectoare li se adaugă Insulele 

Baleare cu staţiuni cum sunt Palma de Mallorca, Puerto Soller, Port Mahon, Ibiza 

ş.a. 

- Riviera mediteraneană franceză este renumită prin staţiunile de pe Côte d'Azur 

(Saint-Tropez, Cannes, Nice, Antibes ş.a.). 

- Italia dispune de mai multe sectoare de litoral: Riviera italiană (Riviera di 

Ponente şi Riviera di Levante), respectiv litoralul nord-vestic al Italiei (ţărmul 

Mării Ligurice), desfăşurată între Ventimiglia şi La Spezia, cu staţiuni ca San 

Remo, Nervi, Portofino, Santa Margherita Ligure ş.a.; coasta Mării Adriatice între 

Veneţia şi Rimini (Venezia, Lido di Veneţia, Grado, Rimini, Riccione ş.a.); Golful 

Napoli (Sorrento, Amalfi, Salerno, insulele Capri, Ischia ş.a.); Riviera Palermitana 

în Sicilia şi Riviera Sarda în Sardinia. 

Ţările din această subzonă turistică sunt bogate în obiective turistice nu numai pe 

litoral, ci şi în interiorul lor: în Spania se remarcă îndeosebi Andaluzia (cu centrele 

Granada, Sevilla, Córdoba, Cadiz ş.a.) şi partea centrală a Castiliei (cu Madrid, 

Toledo, Avila, Segovia, Guadalajara), ambele zone fiind renumite prin bogăţia de 

castele sau cetăţi, palate, case vechi, muzee etc.; în Franţa - Parisul şi împrejurimile 

(Versailles, Chantilly, Fontainebleau, Compiegne ş.a.), valea Loirei cu vestitele 

castele (Chinon, Chenonceaux, Blois, Amboise, Chambord ş.a.); în Italia - 

"oraşele-muzeu" Roma, Florenţa, Milano, Bologna, Verona, Padova ş.a. cu vestigii 

şi monumente îndeosebi medievale (cetăţi, castele, palate, fântâni, statui etc.), dar 

şi din antichitate. 

     1.2. Ţările balcanice, remarcându-se: 

- Litoralul românesc al Mării Negre şi celelalte areale turistice din interior (tratate 

separat). 

- Litoralul croat al Mării Adriatice (cu staţiuni ca Opatija, Potorož, Dubrovnik ş.a.), 

la care se adaugă, în interior, atracţii naturale (Podişul Karst cu peştera Postojna) 

sau antropice (monumentele din Zagreb ş.a.). 
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- Litoralul bulgar al Mării Negre (staţiunile Zlatni Piasâci, Albena, Drujba, Varna, 

Burgas ş.a.); în interior Sofia şi împrejurimile (Vitoşa, Boroveţ), Valea 

Trandafirilor ş.a. 

- Litoralul albanez, de-a lungul ţărmului Mării Adriatice (Durres, Vlore, Tirana 

ş.a.). 

- În Grecia, ţară turistică prin excelenţă, se remarcă Atena şi împrejurimile (Capul 

Sunion, insulele Egina şi Elefsis, Marathon, Salamina, staţiunea Vouliagmeni), 

Peloponezul (cu Epidaurus, Olympia, Corint, Vasse - templul lui Apollo), insulele 

Rhodos, Creta, Ionice (Corfu, Ithaca, Kythira, Zakynthos ş.a.). 

- În Tucia există mai multe areale turistice: litoralul mediteranean (Antalya, 

staţiunea balneară Alanya, Tarsus, Adana, Iskenderun, Atakya - vechea Antiochie), 

litoralul egeean (cu Izmir, ruinele Troiei, anticul Pergam), Istanbul (cu faimoase 

monumente bizantine şi otomane), Efes ş.a. 

    1.3. Litoralul nord-african al Mediteranei de la strâmtoarea Gibraltar până 

la Canalul Suez, însorit circa 8 luni pe an şi având peisaj în general atrăgător: 

- În Maroc, Tangerul cu împrejurimile (Cabo Negro, Ksar el Kebir, Larache ş.a.), 

Tetouan, Al Hoceima, Nadar ş.a. 

- În Algeria, coasta mediteraneană cuprinde capitala (Alger), oraşele Bejaia, 

Annaba, Cherchell (cu moschei, palate, vestigii romane şi greceşti), staţiunile 

balneare Tipassa, Côte Turquoise ş.a. 

- În Tunisia, arealele Bizerte-Coasta de Cristal, unde există o îmbinare a peisajului 

montan cu cel marin, capaitala (Tunis) cu împrejurimile, cu numeroase monumente 

islamice, ruine feniciene (Cartagina de pildă) şi romane, staţiunile Sidi Bou Sid, 

Jebel Oust, Zaghouan, Capul Bon, oraşul Nabeul, staţiunile balneare Hammanet, 

Sousse (cel mai important centru turistic tunisian), Kairouan, Mahdia, Djerba-

Zarzis (insula şi oraşul-staţiune de pe continent). 

- În Libia, îndeosebi Tripoli şi cele trei oraşe antice (Sabratha, Leptis Magna, 

Cyrene). 

- În Egipt se remarcă Alexandria şi împrejurimile, Delta Nilului, iar în interior 

Cairo şi monumentele din jur (piramidele de la Gizeh – Kheops, Kefren, 

Mykerinos - şi Saqqara, Abusir, Dahschur, Heliopolis, Memphis, Valea Regilor, 

oaza El Faiyum ş.a.). 

    1.4. Litoralul Atlanticului de Est şi Insulele Canare, cu obiective turistice în: 

- Maroc: traseul Safi-Essaouira-Agadir-Tiznit (cu numeroase monumente, 

frumoase plaje la punctul de întâlnire al munţilor cu oceanul). 

- Portugalia: "Riviera Portugheză" (cu staiunile balneare Estoril, Cascais, Oeiras), 

oraşele Lisabona şi Porto (cu numeroase monumente istorice şi de artă), staţiunile 

atlantice Viano do Castelo, Figeuira do Foz ş.a. 
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- Spania: litoralul atlantic spaniol (cea mai importantă staţiune fiind San 

Sebastian); Spaniei îi aparţin şi Insulele Canare, aflate la 100-120 km de ţărmul 

Africii, cu staţiuni balneare ca Las Palmas, Costa del Silencio, Playa del Inglés, 

Guatizo, Corralejo ş.a. 

- Franţa: staţiunile balneare de pe Côte d'Argent (Biarritz) şi din Normandia (Mont 

Saint-Michel, Deauville, Frouville, Honfleur). 

- Marea Britanie: The East Coast (Coasta de Est) cu staţiunile Whitley Bay, South 

Shilds, Whitby, Scarborough ş.a., The South Coast (Coasta de Sud) cu staţiunile 

Eastbourne, Brighton, Southsea, Bexil şi Insula Wight, coasta vestică a Scoţiei 

(Glasgow, Edinburgh); Londra şi aria înconjurătoare, având ca axă valea Tamisei. 

 

2. EUROPA CENTRAL-NORDICĂ, zonă care concentrează circa un sfert din 

circulaţia turistică internaţională a planetei. Se caracterizează printr-o activitate 

turistică neîntreruptă, formele dominante de turism fiind turismul montan şi 

sporturile de iarnă (graţie potenţialului natural al munţilor Alpi şi Carpaţi), 

turismul cultural (legat de bogăţia obiectivelor cultural-istorice) şi sejurul pentru 

odihnă şi tratament (datorită numeroaselor staţiuni balneoclimaterice). 

                2.1. Ţările alpine (Franţa, Italia, Elveţia, Germania, Austria şi 

Slovenia), care polarizează cea mai mare parte a turismului montan european şi, 

totodată, mondial, în special sporturile de iarnă, având o dotare tehnică foarte bine 

dezvoltată (mijloace mecanice de transport pe cablu, pârtii de schi, bob şi săniuţe, 

trambuline etc.). Principalele staţiuni montane din Alpi sunt: în Franţa (Grenoble, 

Chamonix, Morzine-Avoriaz, Megeve); în Italia (Cortina d'Ampezzo, Vale 

d'Aosta, Courmayeur, Breuil, Domodossola, staţiunile de la poalele Alpilor, pe 

malul lacurilor Maggiore - Baveno, Pallanza, Stresa, Como - Bellagio, Como, 

Garda - Gargnano, Limone, Toscolano); în Elveţia (Basel, Geneva, Montreaux, 

Interlaken, Jungfrau, Davos, Saint-Morritz, Arosa, Sankt Gallen); în Germania 

(Garmisch Partenkirchen, Berchtesgaden, Mittenwald, Obersdorf); în Austria 

(Kitzbühel, Innsbruck, Krimml, Saalbach, Bad Gastein). 

    2.2. Ţările de la Marea Nordului şi de la Marea Baltică, în care durata 

sejurului în staţiunile de pe litoral este scurtă, dar se remarcă îndeosebi prin 

existenţa unor oraşe-porturi cu numeroase monumente: "oaraşele-de artă" 

Bruxelles, Anvers, Brügges, Gand, Tournai (în Belgia), Amsterdam, Haga, Delft, 

Haarlem, Utrecht (în Olanda), oraşele Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock (în 

Germania), Gdansk, Gdynia, Szczecin (în Polonia), staţiunile balneare Knokk-

Heist, Ostende (Belgia), Scheveningen, Zandvoort, Noord-Wijk (Olanda), 

Westerland (pe insula Sylt), Warnemünde (Germania), Sopot, Miedzyzdroje 

(Polonia). 
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    2. 3. Ţările scandinave,cu potenţialul turistic dat de frumuseţea şi diversitatea 

cadrului natural, precum şi de varietatea monumentelor istorice şi de artă. 

Principalele obiective turistice sunt: 

- În Danemarca: insula Sjaelland cu capitala (Copenhaga), Trelleborg (tabăra 

fortificată a vikingilor), Helsingor = Elsinore (Castelul Kronborg); peninsula 

Iutlanda cu pietrele runice de la Jeling, Alborg; insula Bornholm cu staţiunile 

Sandvig şi Allinge; 

- În Finlanda: oraşele Helsinki, Tampere (staţiune pentru sporturi de iarnă), Turku, 

Savonnlina, Districtul Lacurilor (cu peisaje frumoase), Laponia; 

- În Norvegia, Oslo şi împrejurimile (fiordul Oslo, colinele împădurite Nurmark, 

cu numeroasele lacuri, Holmenkollen - centru de schi), fiordurile, cel mai renumit 

tur al fiordurilor fiind Stavanger-Bergen; 

- În Suedia: Stockholm şi împrejurimile, staţiunile balneare Bastad, Ystad, 

Folkenberg, oraşele cu rezonanţă istorică Göteborg, Lund, Malmö, Helsingborg. 

   2.4. Ţările Europei Central-Estice, fără ieşire la mare, remarcându-se prin 

turismul de tranzit şi de cură balneară: 

- În Cehia: Praga şi împrejurimile, cu o mare bogăţie de monumente istorice şi de 

artă, valea Vltavei, Carstul ceh, staţiunile balneoclimaterice din Cehia de Vest 

(Karlovy Vary, Marianske Lažne); 

- În Slovacia, masivul Tatra cu numeroase staţiuni montane (Strbske Plešo, 

Tatranska Polianka); 

- În Ungaria: Budapesta cu o mulţime de monumente istorice şi de artă, Lacul 

Balaton cu salba de staţiuni balneare (Siofok, Fonyod ş.a.), oraşe şi cetăţi vechi; 

 

3. AMERICA DE NORD, care concentrează circa 15% din circulaţia turistică 

internaţională, se caracterizează prin circulaţia turistică intracontinentală (peste 

80% din turiştii străini provenind de fapt din ţările din zonă, îndeosebi din S.U.A. 

şi Canada), mai ales de tranzit şi, într-o mică măsură, de sejur pentru odihnă în 

staţiunile de pe litoralul Pacificului sau Golfului Mexic. Cuprinde trei subzone, 

care se suprapun celor trei ţări din America de Nord. 

    3.1. Statele Unite ale Americii cu: marile oraşe de pe coasta atlantică (Boston, 

Philadelphia, Washington, New York ş.a.), Peninsula Florida cu salba de staţiuni 

balneare (Miami Beach, Palm Beach, Key West ş.a.), coasta californiană (San 

Francisco - Los Angeles - San Diego), zona Marilor Lacuri, staţiunile montane şi 

de sporturi de iarnă (Lake Placid, Sun Valley, Paradise ş.a.), parcurile naţionale 

(Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite, Sequoia ş.a.). 

    3.2. Canada, ţară imensă ca întindere, remarcându-se prin atracţiile naturale 

(peisaje alpine, preerii, canioane, cascade etc., plus o faună foarte bogată), vizitate 

îndeosebi în cadrul parcurilor naţionale (printre cele mai mari din lume). Se mai 
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adaugă unele oraşe între care Montreal (cel mai important centru turistic canadian), 

Québec (castelul Frontenac), Toronto, Halifax, Vancouver ş.a. 

    3.3 Mexicul cu vestigii şi monumente ale civilizaţiilor precolumbiene (aztece şi 

toltece în partea centrală, mayase în sud, oraşele bogate în monumente din 

perioada colonială (Ciudad de Mexico, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Toluca 

ş.a.), staţiunile balneare de pe coasta pacifică (Acapulco, Zihuatanejo, Manzanillo, 

Mazatlan ş.a.), peninsula Baja California ş.a. 

 

Impactul turismului asupra mediului 

Actiunile distructive ale unor activitati turistice se manifesta, in principal, 

prin folosirea necorespunzatoare a mediului ambiant, in scopuri recreative si de 

agrement, dublata de o interventie brutala a omului asupra peisajului si resurselor 

naturale. Aceste practici nocive se intalnesc mai ales in zonele atractive, situate in 

spatii populate, sau in imediata apropiere a marilor aglomerari urbane. Absenta 

unor reglementari privin comportamentul vizitatorilor, insotite de o monitorizare a 

zonelor sau obiectivelor, favorizeaza desfasurarea activitatilor care afecteaza 

calitatea mediului si pun in pericol integritatea si conservarea obiectivelor. 

Efectele negative ale turismului si asupra mediului: 

·  poluarea-poate fi de mai multe feluri: 

-        fizica, produsa de noxe si deseuri, 

-        sonora, produsa de muzica, autoturisme, pocnitori, 

-        vizuala, produsa de defrisari, zone dezafectate, 

-        arhitecturala, reprezentata de contrastul nou-vechi; 

·  fauna-este amenintata de vanat si pescuit excesiv, poluare; 

·  flora-este amenintata de rupere, incendii, defrisari, parcari, pasunat intensiv; 

·  pesteri-sunt afectate de rupere, taiere, inscriptii, graffiti, foc; 

·  ape-deversari de deseuri, sporturi nautice; 

·  populatia gazda-pot aparea conflicte sociale, infractiuni, aglomerare, stres, 

deteriorarea traditiilor. 
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Intr-o lungă perioada de timp, existenta comunităţilor rurale s-a bazat pe 

abundenţa resurselor naturale. Dar, marile schimbari tehnologice, politice si 

economice, caracteristice secolului al XX-lea, au dus la profunde transformari în 

agricultura, care au afectat economia rurala, modul de viata al comunitatilor rurale, 

raporturile dintre spatiul rural si cel urban. In prezent, era informaticii ameninta iar 

„soarta” unor comunitati rurale, in favoarea noii economii informationale. 

Efectele practicarii turismului rural ar fi trebuit gradate in functie de nivelul 

de dezvoltare la care a ajuns turismul rural ca „afacere”. In acest sens, ar trebui ca 

în faza de initiere in prestarea unor astfel de servicii, daca se prefigureaza a fi o 

reusita, sa se poata vorbi de efecte economice – obtinerea unor venituri 

suplimentare, ocuparea fortei de munca, unele investitii in domeniul infrastructurii, 

posibile schimbari in stilul de viata al localnicilor prin posibilitatea abandonarii 

ocupatiilor agricole traditionale in favoarea celor turistice – si mai putin de cele 

sociale, asupra mediului, legale. Abia dupa ce afacerea agroturistica incepe sa se 

dezvolte, sa antreneze o parte mai mare din comunitate, sa genereze servicii 

conexe, pot sa apara si celelalte efecte. 

 

Efecte pozitive si negative ale activitatii turistice rurale 

  Impactul                              Pozitiv                      Negativ 

Economic - vanzarea bunurilor si serviciilor 

realizate in gospodaria taraneasca 

- dezvoltarea infrastructurii 

- obtinerea unor venituri suplimentare 

din activitatile recreative/agrement 

- schimbari in modul de 

viata al localnicilor 

- costuri mari pentru 

asigurarea si mentinerea 

unor activitati de 

agrement (ex. terenuri 
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- cresterea gradului de ocupare a fortei 

de munca din zona 

pentru golf, calarit, 

picnic) 

Asupra 

mediului 

-    o constientizare crescanda asupra 

mediului si elementelor sale 

-    un sprijin financiar mai mare pentru 

mediu 

-    distrugerea sau 

abandonarea unor 

culturi agricole 

-    perturbari in flora si 

fauna zonei 

-    aparitia poluarii (sub 

toate formele ei) 

Legal -    realizarea unei legislatii privind 

turismul rural 

-    compensatii/ajutoare acordate 

fermierilor pentru modernizare, 

intretinere, activitati de conservare a 

mediului 

- raspunderea 

fermierilor pentru 

serviciile prestate 

 Social -    schimbari in mentalitatea locuitorilor 

-    interactiunea rural-urban 

-    existenta unor „refugii” pentru 

locuitorii de la orase 

-    implicarea autoritatilor 

locale/regionale in diverse activitati 

 
 

-    atitudini diferite ale 

turistilor si localnicilor 

-    aparitia unui stres 

pentru fermieri datorita 

aglomerarii zonei 

respective 

-    schimbari in modul 

de viata 

-    aparitia unor 

activitati sezoniere 

Altele - existenta unor programe educationale 

- recunoasterea importantei zonelor 

rurale 

- urbanizarea gradata a 

zonelor rurale 

- posibilitatea pierderii 

controlului asupra 

fenomenului turistic de 

la sate 

Tema 11: Ramurile principale ale industriei chimice. 

Industria chimică este o ramură relativ tânără a economiei mondiale, ea având 

începuturile pe la sfârşitul secolului al XIX-lea. S-a dezvoltat foarte rapid, în pre- 

zent făcând parte din ramurile principalele ale economiei multor state şi, după 

influenţa sa, cedând numai metalurgiei şi industriei constructoare de maşini. 

Actualmente, ea produce 1/7 din valoarea producţiei industriei mondiale, această 

pondere fiind relativ constantă pe parcursul ultimilor 15-20 de ani. 

În unele state industriei chimice îi revin circa 50% (Arabia Saudită, Irak, Ve- 

nezuela, Brazilia, Gabon) şi chiar 75% (Bahrain, Kuwait, Qatar, Emiratele Arabe 
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Unite, Indonezia) din producţia lor industrială. 

În această ramură activează 10-12% din populaţia ocupată în industria mon- dială, 

ea participând cu 40% din exportul de mărfuri şi de capital. 

Trăsăturile de bază ale industriei chimice 

 Produce un vast sortiment de mărfuri, care depăşeşte cifra de 1 milion de 

de- numiri. 

 Aproximativ 50% din nomenclatura contemporană a produselor a fost 

elabo- rată în a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

 Este o ramură care cere mari cheltuieli pentru efectuarea cercetărilor 

ştiinţifi- ce şi asigură rapid introducerea realizărilor în toate ramurile 

economiei. 

 Este o ramură care, în dezvoltarea ei, n-a cunoscut perioade de criză. La 

fiecare 10-15 ani industria chimică îşi dublează volumul de producţie. 

 Are un nivel înalt de concentrare a producţiei, statele dezvoltate fabricând 

peste 50% din producţia chimică globală (SUA - 20%, Japonia - 15%). 
 Are un nivel înalt de monopolizare. 

Materia primă utilizată în industria chimică 

 Minereuri şi minerale extrase din scoarţa terestră cum ar fi: sarea gemă, 

sarea de potasiu, salpetrul de Chile, sulf, azotaţi, fosfaţi, minereuri 

metalice, calca- re, cărbune, petrol, şisturi bituminoase etc.; 

 Materie primă vegetală şi animală cum ar fi: diferite grăsimi, uleiuri, oase, 

lemn, trestie, stuf, cauciuc, tananţi etc.; 

 Subproduse şi deşeuri ale altor ramuri ale industriei cum ar fi: gazele de 

cocsificare din industria metalurgică, sulful şi azotul, căpătat în vremea 

cură- ţării petrolului şi a gazelor naturale, benzenul, toluenul şi xilenul, 

rezultate în procesul de rafinare a petrolului, deşeuri rezultate de la 

siderurgie şi metalur- gia neferoaselor etc.; 

 Azotul şi oxigenul atmosferic, apa. 

 

Particularităţile ce determină repartizarea întreprinderilor 

Cer multe cheltuieli de energie (la producerea unei tone de fibre sintetice se 

cheltuiesc 8-11 mii kWh şi 16-19 t de combustibil convenţional). 

Cer un consum sporit de apă (la producerea unei tone de fibre sintetice se con- 

sumă circa 6 mii m3 de apă, de 25 de ori mai mult decât la topirea unei tone de fontă). 

Cer mari investiţii de capital. 

Utilizează mari cantităţi de materie primă (la producerea unei tone de îngră- 

şăminte de potasiu sunt necesare 2 tone de sare de potasiu). 

Cer să fie amplasate, de regulă, în regiunile de consum, mai ales întreprin- 

derile producătoare de substanţe agresive, unele îngrăşăminte etc. 

Pot aduce prejudicii echilibrului ecologic din regiune. 
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Ramurile industriei chimice 

Convenţional, industria chimică poate fi împărţită în trei grupe: industria chimică 

de bază (anorganică), industria sintezei organice şi alte ramuri, fiecare grupă 

având în componenţa sa anumite ramuri specifice. Mai detailat acest lucru se vede 

în tabelul de mai jos. 

Industria chimică 

 

De bază Sintezei organice 

 

Alte ramuri 

Produselor clorosodice Petrochimică  

 

Celulozei şi hârtiei 

Acidului sulfuric Carbochimică  Produselor de larg 

consum 

Îngrăşămintelor minerale Farmaceutică  

 

 

 

 

RAMURILE INDUSTRIEI CHIMICE DE BAZĂ 

Industria clorosodică 

Produce: sodă caustică, sodă calcinată, clor, acid clorhidric, unele pesticide 

şi produse farmaceutice. 

Primele 4 substanţe se utilizează la fabricarea săpunului, a sticlei, a hârtiei, a 

detergenţilor şi a unor coloranţi, precum şi la mercerizarea bumbacului, purifi- 

carea petrolului şi în industria aluminei. 

În calitate de materie primă serveşte sarea gemă, rezervele mondiale ale că- reia 

se estimează la peste 41 000 000 mld. t, din care doar 1 000 000 mld. t se află în 

scoarţa terestră, restul fiind concentrate în apa oceanică. 

În Europa mari rezerve au: Germania (Bazinul Ruhr), Marea Britanie (zona 

Cheshire), Franţa (bazinul Lorenei), Polonia (zona Wieliczka), Spania (bazinul 

râului Ebru), Rusia (bazinul râului Kama), Ucraina (Bazinul Doneţ şi zona sub- 

carpatică) etc. 

În America de Nord cele mai mari zăcăminte are SUA şi Canada. 

În America de Sud – Chile. 

În Asia – India şi China. 

China, Japonia, Israel, Iordania, ţările Golfului Persic, statele riverane Mării 

Caspice etc. extrag mineralul dat din apa maritimă. 
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Producţia mondială de sare gemă este de circa 200 mil. t, producătorii princi- pali 

fiind: SUA (45 mil. t), China (28 mil. t), Germania (15 mil. t), Canada (13,4 mil. 

t), India, Franţa, Marea Britanie, Australia etc. 

Peste 80% din cantitatea de sare extrasă se utilizează în industria chimică, restul 

fiind folosită în frigotehnică (15%), în alimentaţie şi în alte domenii. 

Industria clorosodică este amplasată în regiunile cu mari disponibilităţi ener- 

getice (cere multă energie electrică) şi în zonele de consum. 

Zonele de bază: Bazinul Ruhr (Germania), Marile Lacuri (SUA şi Canada), 

Golfului Mexic (SUA), Alsacia şi Lorena (Franţa), estul Japoniei, nordul Italiei, 

Munţii Ural (Rusia), Bazinul Doneţ (Ucraina) etc. 

Principalii producători de sodă caustică sunt: China (27%), SUA (23%), Japo- nia 

(9,6%), Franţa (4,2%), India, Coreea de Sud, Brazilia, Rusia, Canada şi Germania. 

Principalii producători de sodă calcinată sunt: SUA, China, Germania, Ru- sia, 

India, Japonia, Polonia, Marea Britanie, Franţa şi Spania. 

 Industria acidului sulfuric 

Acidul sulfuric este folosit la producerea îngrăşămintelor chimice, a fibrelor 

artificiale, a coloranţilor, a substanţelor explozibile etc. 

Se utilizează, de asemenea, la rafinarea petrolului şi în metalurgia neferoaselor. 

În calitate de materie primă la fabricarea acidului sulfuric se întrebuinţează fie 

sulful obişnuit, fie compuşii lui metalici. Zăcămintele de sulf nativ pot fi de na- 

tură sedimentară sau vulcanică. 

Zăcăminte de natură sedimentară se găsesc: în Sudul Poloniei (Machow), în 

nordul Irakului (Mishraq), în nordul Indiei (regiunea Ladakh) şi în China 

(regiu- nea lacului Cucunor şi provincia Yunnan). Mari rezerve de sulf sunt 

amplasate, de asemenea, în zonele gazo-petroliere. Aici se evidenţiază regiunea 

Golfului Persic, regiunea Golfului Mexic, zona Ural-Volga, provincia Alberta 

din Canada etc. 

Zăcămintele de natură vulcanică sunt concentrate, în primul rând, de-a lun- gul 

Cercului de Foc al Pacificului (Japonia, Noua Zeelandă, Chile) şi în alte re- 

giuni vulcanice actuale sau din trecut cum ar fi: Italia (Sicilia), India, România. 

Din compuşii metalici, la producerea acidului sulfuric se întrebuinţează pirita. 

Cele mai mari zăcăminte de acest mineral se află în: Kazahstan, China (provin- 

ciile Sichuan şi Shanxi), Spania, Italia, Portugalia, Cipru etc. 
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În 1999 rezervele mondiale de sulf se apreciau la 1 400 mil. t, 54% revenind la 6 

state ale lumii: Canada (160 mil. t), SUA (140 mil. t), Polonia (130 mil. t), Irak 

(130 mil. t), China (100 mil. t) şi Arabia Saudită (100 mil. t). 

În anul 2000 în lume s-au produs peste 66 milioane tone de sulf, principalii 

producători fiind: SUA (14%), Canada (13,6%), China (11,8%), Rusia (10,6%), 

şi  Japonia (5%). 

Mult sulf se produce în procesul de curăţare a petrolului şi a gazelor naturale, 

acest procedeu fiind mai rentabil şi mai pur din punct de vedere ecologic. Din 

petrol produc mult sulf SUA şi Japonia, iar din gaze naturale – Canada, Franţa şi 

Rusia. 

Producerea acidului sulfuric necesită o mare cantitate de materie primă, apă, 

energie electrică şi termică, iar transportarea producţiei gata este foarte 

periculoasă. Din aceste considerente, întreprinderile subramurii date sunt 

amplasate, în primul rând, în regiunile de consum, unde se fabrică îngrăşăminte 

fosfatice, metale neferoase, produse petrochimice. Anual, se fabrică 140-150 mii 

tone de acid sulfuric. Cei mai mari producători sunt statele înalt dezvoltate, care 

au o industrie chimică puternică şi care dispun de rezerve de sulf şi pirită: SUA 

(27,3%), China (12,0%), Rusia (4,6%), Japonia (4,6%) şi Canada (2,8%). La ele 

se mai adaugă: Brazilia, India, Franţa, Germania şi Spania (datele anului 2008). 

 Industria îngrăşămintelor chimice 

Această ramură a industriei chimice a cunoscut o mare dezvoltare în anii ’50- ’70 

ai secolului trecut, când producerea îngrăşămintelor chimice creştea foarte rapid. 

Prin anii ’80 ritmul de creştere a scăzut, iar la începutul mileniului trei produ- 

cerea lor s-a stabilizat la nivelul de 150-170 mil. tone. 

 

 Producerea îngrăşămintelor azotoase 

Există trei tipuri de îngrăşăminte chimice: azotoase, fosfatice şi potasice. 

Îngrăşămintele azotoase sunt cele mai solicitate în agricultura contemporană, lor 

revenindu-le mai bine de jumătate din cantitatea totală de îngrăşăminte fabri- cate 

în lume. 

Se obţin fie din azotaţi naturali, fie din gazul metan sau produsele de pre- lucrare 

a petrolului şi de cocsificare a cărbunelui. 

În scoarţa terestră sunt puţini azotaţi naturali, cel mai important fiind sal- petrul 

de  Chile. 

Circa 9/10 din îngrăşămintele azotoase, produse în prezent, sunt fabricate din 

gaze naturale. 



54 
 

Întreprinderile industriei date sunt amplasate:  

- în zonele petroliere şi gazifere; 

- în regiunile de prelucrare a petrolului; 

- de-a lungul gazoductelor de petroductelor;  

- în raioanele de consum. 

Se obţin în peste 80 de ţări ale lumii. În 2009 au fost fabricate 96 mil. tone, cei 

mai mari producători fiind: China (19,4%), SUA (9,4%), India (9,1%), Rusia 

(5,0%), Canada (3,9%), Indonezia (3,0%), Ucraina (1,8%), Pakistan (1,8%), 

Polonia (1,8%) şi Olanda (1,7%). 

Circa 30% din îngrăşămintele azotoase se exportă. Principalii exportatori sunt: 

ţările Asiatice, ale Europei de Est şi ale CSI. 

Cei mai mari importatori: SUA, India, Brazilia, Franţa, Thailanda, Turcia, 

Germania, Mexic, Vietnam şi Marea Britanie. 

Producerea îngrăşămintelor fosfatice 

Ca materie primă, pentru fabricarea îngrăşămintelor fosfatice, servesc: guano, 

fosforitele şi apatitele.  

Guano este un fosfat natural bogat, totodată, şi în azot. El se formează din 

excrementele unor specii de păsări, care trăiesc în colonii pe insulele din faţa lito- 

ralului statelor: Chile şi Peru, din America de Sud, în Namibia din Africa, insula 

Nauru din Oceanul Pacific etc. 

Fosforitele conţin 30% de substanţă utilă şi reprezintă nişte compuşi ai fosfo- 

rului. Se întâlnesc în peste 30 de ţări. 

Principala zonă (circa 67,9% din rezervele mondiale) este Africa de Nord, aici 

evidenţiindu-se Marocul, Algeria, Tunisia şi Egiptul. 

Destul de mari sunt rezervele din Orientul Apropiat şi Mijlociu (Israel, Ior- dania, 

Siria, Arabia Saudită, Irak). 

Din alte state pot fi numite: SUA (peninsula Florida), Kazahstanul, India, 

Mexicul, Brazilia, Australia ş.a. 

Apatitele (fosfaţi naturali de calciu) conţin 40% de substanţe utile. Au o 

răspândire ceva mai modestă, principalele rezerve fiind concentrate, mai ales, în: 

Rusia (Munţii Hibini de pe Peninsula Cola), sudul Chinei, nordul Vietnamului, 

Statele Unite, Algeria, Maroc şi Tunisia. 

În 1999 au fost dobândite peste 138 mil. t de fosfaţi, principalii producători fiind: 

SUA (44,0%), Maroc (24,0%), China (19,5%), Rusia şi Tunisia. 

Îngrăşămintele fosfatice se produc în peste 70 de ţări ale lumii, majoritatea 

întreprinderilor fiind concentrate în zonele agricole. 
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Cea mai mare parte a îngrăşămintelor fosfatice (66,7%) se produc sub formă de 

îngrăşăminte complexe, în combinaţie cu îngrăşăminte azotoase şi potasice. 

În anul 2009 au fost produse aproximativ de 42 mil. tone de îngrăşăminte fosfa- 

tice, ele fiind fabricate, mai ales, în: SUA (21,4%), China (15,4%), India (7,6%), 

Rusia (3,8%), Brazilia (3,3%), Maroc (2,4%), Tunisia (1,9%), Olanda (1,6%), 

Franţa (1,2%) şi Polonia (1,2%). 

Circa 37% din îngrăşămintele fosfatice produse se exportă, exportatorii prin- 

cipali fiind: SUA, Rusia, Maroc, China şi Tunisia. 

Importatorii de bază sunt statele asiatice (India, Pakistan, Thailanda, Vietnam), 

cele din Europa de Vest (Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie) şi din America 

Latină (Brazilia, Argentina, Mexic, Chile). 

Producerea îngrăşămintelor potasice 

În calitate de materie primă se utilizează carnalitul şi silvina. 

Rezervele de aceste săruri se apreciază la circa 99 miliarde tone, ele fiind am- 

plasate, mai ales, în zona temperată a emisferei nordice. 

De resurse mai importante dispun: SUA (statele Utah şi New Mexico), Cana- da 

(provincia Saskatchewan), Rusia (bazinul Kamei), Belarus (zona Soligorsk- 

Starobin), Ucraina (Bazinul Doneţ şi regiunea subcarpatică), Germania (Munţii 

Harz), Spania (valea râului Ebru), Italia (Sicilia), China etc. 

Se valorifică şi potasiul din apa mărilor şi lacurilor. Aici, se evidenţiază: Israelul 

şi Iordania (din Marea Moartă), precum şi Etiopia (din Marea Roşie). La ele, se 

adaugă Italia, Australia şi Japonia. 

Sărurile de potasiu conţin foarte multe impurităţi, de aceea întreprinderile ce 

produc îngrăşăminte sunt amplasate în zonele de extragere a materiei prime. 

Îngrăşămintele de potasiu se fabrică doar în 15 state. 

La scară mondială în 2009 au fost produse doar 31 mil. t. Cei mai mari produ- 

cători sunt: Canada (20,6%), Germania (18,7%), Rusia (10,6%), Belarus (10,0%), 

SUA (4,5%), Iordania (3,5%), M. Britanie (1,9%), Spania (1,6%) şi Franţa 

(1,3%). 

Circa 90% din îngrăşămintele fabricate se exportă. Principalii exportatori sunt 

statele enumerate anterior (cu excepţia SUA). 

Importatorii de bază sunt: statele asiatice, cele din America de Sud şi SUA. 

 

RAMURILE INDUSTRIEI CHIMIEI ORGANICE 

 Industria petrochimică 
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În calitate de materie primă, industria petrochimică utilizează petrolul, gazele 

naturale şi cele de sondă. Produce peste 3 000 substanţe. A avut o creştere fan- 

tastică în jumătăţea a doua a secolului al XX-lea. 

Este dezvoltată atât în ţările ce dispun de petrol şi gaze, cât şi în cele care le 

importă. 

Multe uzine sunt amplasate de-a lungul principalelor conducte petroliere şi 

gazifere. 

Produce materiale pentru polimerizare, fire şi fibre chimice, mase plastice şi 

răşini sintetice, cauciuc sintetic, solvenţi, detergenţi, coloranţi, medicamente. 

Industria materialelor pentru polimerizare 

Este nucleul industriei petrochimice, ea producând hidrocarburi şi semifabricate. 

Din hidrocarburi cea mai mare importanţă o au etilena, propilena, bemolul, 

butadienele şi hidrocarburile aromatice, care sunt utilizate în procesul de 

sinteză  la căpătarea diferitor polimeri. 

Din semifabricate mai răspândite sunt: stirolul, vinicloridul şi fenolul. 

Toate aceste substanţe servesc drept materie primă secundară în alte subra- muri 

ale petrochimiei la fabricarea produselor finite. 

Cea mai mare parte a industriei materialelor pentru polimerizare este concen- trată 

în ţările dezvoltate. 

Din cele 113 mil. t etilena produsă în 2009, circa 73% au fost fabricate în 10 state 

printre care: SUA (30,4%), Japonia (9,0%), Germania (6,0%), China (5,1%) şi 

Olanda (5,0%). Din ţările în curs de dezvoltare, în această grupă, intra numai 

Brazilia. 

Industria maselor plastice şi a răşinilor sintetice 

Răşinile sintetice servesc ca materie primă pentru producerea fibrelor chimi- ce, 

iar masele plastice se utilizează direct la fabricarea diferitor produse ce se fo- 

losesc în toate ramurile economiei, începând cu industria constructoare de maşini 

şi terminând cu comerţul şi uzul casnic. Mai bine de 2/3 din masele plastice 

produse aparţin la grupa polimerilor ter- moplastici. Plusul acestor substanţe 

constă în aceea că articolele fabricate din ele, după uzare, pot fi supuse reciclării 

şi utilizate la producerea mărfurilor noi. 

Polietilena este o substanţă tare, fără culoare, unsuroasă, asemănătoare cu pa- 

rafina, cu densitatea mai mică decât a apei, puţin inflamabilă. Se utilizează la pro- 

ducerea peliculei, a vaselor, a fibrelor tehnice, la izolarea conductorilor electrici, 

la producerea ţevilor pentru transportarea apei şi ca material anticoroziv. 

Polipropilena este o substanţă tare, de culoare albă, foarte rezistentă la lovire şi 
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la îndoire repetată, cu o penetrabilitate redusă faţă de gaze şi aburi, rezistentă la 

uzare. Se foloseşte la producerea ţevilor, a peliculelor şi a fibrelor. 

Policlorura de vinil se întrebuinţează în industria energetică, ca izolator, la 

producerea veselei, a echipamentului tehnico-sanitar etc. 

Polistirenul reprezintă un material dur şi străveziu care aminteşte sticla. Este 

utilizat la producerea masei plastice spongioase, a detaliilor pentru automobile, a 

corpurilor aparatelor de radio şi televizoarelor, iar în calitate de izolator – la 

fabricarea unei game mari de detalii şi piese utilizate în electroenergetică. 

În prezent, masele plastice termoreactive au un rol mult mai redus decât în trecut, 

lor revenindu-le doar 5-8% din producţia mondială. 

Compozitele reprezintă fibre de carbon cimentate cu plastici organici. Ele sunt de 

4-5 ori mai uşoare şi de 15 ori mai trainice decât oţelul şi se utilizează în industria 

aviarachetară. 

Răşinile sintetice servesc ca materie primă pentru producerea fibrelor chimice. 

Producerea maselor plastice şi a răşinilor sintetice este concentrată mai mult în: 

America de Nord (33%), Asia (31%) şi Europa de Vest (27%), în 2009 fiind 

fabricate în jur de 142 mil. tone. 

La nivel de state, principalii producători sunt ţările dezvoltate, în 2008 pe pri- 

mele locuri plasându-se: SUA (26,7%), Japonia (8,2%), Germania (8,1%), insula  

Taiwan (5,1%), Republica Coreea (4,9%), China (3,7%), Franţa (3,0%), Belgia  

(3,0%), Olanda (3,0%) şi Italia (2,2%). 

În mediu, la un locuitor al planetei pe parcursul unui an se produc circa 20 kg de 

mase plastice, în Belgia revenind în jur de 300 kg, în Olanda – 255 kg, în Ger- 

mania – 133 kg, iar în SUA – 120 kg. 

Cei mai mari consumatori sunt: SUA (157 kg la un locuitor), ţările Uniunii 

Europene (105 kg), Japonia (94 kg) şi Canada (93 kg). 

 

Industria fibrelor chimice 

Producerea fibrelor chimice a făcut revoluţie în industria textilă, în prezent lor 

revenindu-le peste 49% din fibrele utilizate. Trebuie de menţionat faptul că 

fibrele chimice se utilizează nu numai în industria textilă, ci şi în scopuri tehnice 

(producerea filtrelor, plaselor de pescuit, carcaselor pentru anvelope, producerea 

ţesăturilor antiglonţ etc. 

Clasificarea lor şi ponderea în procente a fiecărui tip de fibre, produse în lume, 

este expusă în schema de mai sus. 

În prezent, au fost sintetizate fibre de o generaţie nouă, care „respiră” aproape ca 

şi cele naturale, însă sunt impermeabile pentru apă, îşi schimbă culoarea sub influ- 

enţa luminii şi a temperaturii, au proprietăţi bactericide, absorb mirosul de sudoare 
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etc. Au apărut şi noi tipuri de fibre pentru utilizarea în tehnică, cum ar fi cele de 

carbon şi de ceramică. Unele din ele sunt mai trainice decât oţelul, iar altele sunt 

rezistente la foc. Se utilizează în industria de construcţie a automobilelor şi în cea  

aviarachetară. 

Factorii ce determină repartizarea teritorială a industriei fibrelor chimice: 

       prezenţa resurselor de energie electrică şi termică (la producerea 1 t de  

          fibre sintetice se consumă 19 t de combustibil convenţional); 

 prezenţa resurselor de apă (la producerea unei tone de fibre se cer 6000 

tone de apă); 

 prezenţa braţelor de muncă calitative. 

Industria cauciucului sintetic 

Cauciucul poate fi natural sau sintetic. Cel natural se obţine în rezultatul 

coagulării latexului unor plante (mai ales al arborelui de cauciuc, cunoscut ca he- 

vea braziliană), lui revenindu-i 1/3 din cauciucul produs în lume. Cel sintetic se 

obţine în rezultatul polimerizării unor substanţe speciale, mai ales al butadienei, 

lui aparţinându-i 2/3 din cauciucul utilizat pe Pământ. 

Cauciucul sintetic a început să fie obţinut la începutul anilor ’30 ai secolului al 

XX-lea. Iniţial, se fabrica din alcool alimentar, apoi din alcool sintetic. 

În prezent, se obţine direct din petrol şi gaze, întreprinderile fiind amplasate în 

zonele de prelucrare a petrolului şi a gazelor naturale. Cauciucul sintetic are o 

utilizare mai largă decât cel natural, din el producându-se peste 50 mii de articole. 

Uzine ce sintetizează această substanţă sunt în peste 30 de state ale lumii.   (În  

1950 se fabrica numai în 3-4 state.) 

Producerea cauciucului natural este concentrată în Asia de Sud-Est în aşa state 

cum ar fi: Thailanda (33,4%), Indonezia (22,2%), Malaysia (11,5%), India 

(9,3%) şi China (7,5%). 

Producerea cauciucului sintetic este concentrată în 4 regiuni mari ale lumii: 

America de Nord (30,0%), Asia (29,5%), Europa de Vest (23,6%) şi Europa 

de Est (11,8%). 

Din cele 12,8 mil. tone de cauciuc sintetic produse în 2009 cea mai mare can- 

titate a fost fabricată în: SUA (19,5%), Japonia (11,7%), Rusia (6,2%), Franţa 

(4,6%), Germania (3,9%), China (3,9%), Republica Coreea (3,1%), Taiwan 

(2,3%) , Marea Britanie (2,3%) şi Italia (2,3%). 

Zonele de dezvoltare a industriei petrochimice 

În prezent, pot fi identificate nouă zone de dezvoltare mai intensivă a industriei 
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petrochimie şi anume: 

1. Zona Golfului Mexic - Middlecontinent de pe teritoriul SUA, cu centre 

mai importante în: Texas City, Lake Charles, Beaumont, Port Arthur. 

2. Zona Nord-Estului Industrial din SUA şi Nordului Marilor Lacuri din 

Canada, cu mari centre în: Akron, Louisville şi Sarnia. 

3. Zona Ural - Volga din Rusia, cu centre mai importante în: Volgograd, 

Nijnii Novgorod, Celeabinsk, Toliati, Ufa, Cazan. 

4. Zona Azerbaidjan - Caucazul de Nord, cu centre de bază în: Sumgait, 

Nevi- nomâsk, Budionovsk. 

5. Sudul Siberiei de Vest, cu centre în: Barnaul, Tomsk, Tobolsk. 

6. Japonia, cu centre în oraşele-porturi: Tokyo, Nagoya, Kawasaki. 

7. Europa de Vest, cu centrele în porturile: Marsilia, Gonfreville (Franţa), 

Porto Torres, Porto Marghera (Italia), Rotterdam (Olanda), precum şi în 

oraşele din bazinul carbonifer Ruhr. 

8. Zona Golfului Persic, cu centre situate pe litoralul ce aparţine: Arabiei 

Saudite, Iranului, Irakului şi Kuwaitului. 

9. China de Est, cu uzine importante în  Beijing, Shanghai, Tianjin şi Nanjing. 

  

 Industria carbochimică 

Subramura dată utilizează substanţele căpătate în urma distilării cărbunilor: apele 

amoniacale, gudroanele de cocsificare, uleiurile benzenice şi gazele de 

cocsificare. Din aceste substanţe se capătă: solvenţi, coloranţi, mase plastice, 

fibre sintetice, mătase artificială, îngrăşăminte amoniacale, benzină sintetică. 

Subramură dată este dezvoltată în ţările ce dispun de zăcăminte mari de căr- buni, 

ea fiind prezentă în bazinele: Ruhr şi Saar din Germania, Lorenei din Franţa, 

Donecţ din Ucraina, Kuzneţk din Rusia, Appalachian din SUA, Silezia Supe- 

rioară din Polonia, bazinele carbonifere ale Republicii Africa de Sud etc. 

Un produs aparte al industriei carbochimice este benzina artificială, care, în 

prezent, se produce, mai ales, în Republica Africa de Sud. 

În afară de substanţele enumerate, industria carbochimică produce cocs, utili- zat 

în siderurgie, precum şi alte produse necesare în industria electronică, electro- 

chimică, metalurgie etc. 

 

ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI CHIMICE 

 Industria celulozei şi hârtiei 

În calitate de materie primă, subramura dată poate utiliza: lemnul (ţările zonei 

temperate), paiele, iarba alfa (Tunisia, Maroc, Spania, Argentina, California), 

stu- ful (România, Ungaria), papirusul (Egipt), bambusul (ţările Asiei de Sud-

Est), iuta (India, Bangladesh), trestia de zahăr (America de Sud), maculatura etc. 
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Factorii ce determină amplasarea întreprinderilor:  

- prezenţa abundentă a materiei prime; 

- prezenţa surselor de energie electrică;  

- prezenţa surselor mari de apă potabilă. 

În lume, se produc peste 1 000 de sorturi de hârtie, care aparţin la următoarele 

grupe: hârtie pentru scris, hârtie tipografică, hârtie pentru ziare, hârtie tehnică,  

carton. 

Circa 30% din hârtia fabricată revine hârtiei pentru scris şi celei tipografice, 13% 

- celei pentru ziare şi 57% - celei tehnice şi cartonului. 

În procesul de producere a hârtiei şi cartonului, etapa principală este căpăta- rea 

pastei de celuloză. Această pastă poate fi utilizată nu numai la fabricarea hârtiei 

sau cartonului, ci şi la producerea maselor plastice, a fibrelor artificiale, a mă- 

tăsii sintetice etc. 

Industria celulozei şi hârtiei este dezvoltată atât în ţările ce dispun de materie 

primă (Canada, Rusia, SUA, Finlanda, Suedia), cât şi în cele importatoare (Japo- 

nia, Germania, Franţa, Spania, Marea Britanie). 

Producţia mondială de hârtie în jumătatea a doua a secolului al XX-lea a sporit de 

la 30 mil. t, în 1950 până la 323,8 mil. t, în anul 2000 şi 372,9 mil. t, în 2009. 

Producerea hârtiei la un locuitor arată puţin altfel. Aici ierarhia este urmă- toarea: 

Finlanda – 2300 kg, Suedia – 1 100 kg, Canada – 630 kg, Norvegia – 485 kg, 

Austria – 475 kg, SUA – 325 kg, Japonia – 251 kg, Olanda – 200 kg, Germania – 

195 kg şi Republica Coreea – 185 kg. 

În multe ţări ale lumii, o bună parte din hârtie se reciclează. Cel mai mult se 

practică această metodă în: Japonia (51%), Suedia (40%), SUA (29%), Norvegia 

(27%), şi Canada (20%). 

Cât priveşte consumul de hârtie, apoi circa 50% se foloseşte ca ambalaj, 28% - 

pentru scris şi editare, 13% – pentru ziare, iar restul – în scopuri sanitare şi menajere. 

La un locuitor, în anul 1998, cea mai multă hârtie în cursul unui an se consuma în: 

SUA (336 kg), Finlanda (320 kg), Belgia (320 kg), Suedia (267 kg), Japonia (238 

kg) şi Canada (238 kg). În statele în curs de dezvoltare acest indice era puţin mai 

mare de 4 kg. 

Industria farmaceutică 

Este o subramură care s-a dezvoltat permanent, fără perioade de criză şi cu ritmuri 

foarte rapide (de 3 ori mai repede ca industria chimică în întregime şi de 4- 5 ori 

mai rapid decât industria mondială). 

În 1995 produselor farmaceutice le reveneau 18% din costul producţiei mon- diale 

a industriei chimice. 
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Aparţine la subramurile care cer mari investigaţii ştiinţifice şi, respectiv, chel- 

tuieli, în acest scop. 

Având nevoie de investigaţii ştiinţifice serioase, industria dată dispune de mari 

capacităţi, preponderent în ţările cu o economie puternic dezvoltată. 

În industria farmaceutică activează foarte multe firme, majoritatea din ele (75%) 

fiind foarte mici. 

În lume, există doar vreo 20 de companii transnaţionale (CTN), dar ele pro- duc 

60% din medicamentele fabricate. 

Printre cele mai mari companii farmaceutice se numără: Novartis (Elveţia), Pfizer 

(SUA), Bayer (Germania), GlaxoSmithKline (M. Britanie), Jonson & Jonson 

(SUA), Sanofi-Aventis (Franţa), Hoffmann-La Roche (Elveţia) ş.a. 

Circa 75% din medicamente sunt produse de statele industrial dezvoltate, celor în 

curs de dezvoltare revenindu-le doar 20%. 

Cel mai mare producător mondial de medicamente sunt: SUA, care fabrică de la 

35 până la 40% din producţia globală. Având însă o piaţă internă enormă, ex- 

porturile sunt destul de modeste – doar 30-35% din producţia fabricată. 

Al doilea mare producător mondial de medicamente este Europa de Vest, care 

produce 25-33% din volumul global. 

Statele din Europa de Est au o pondere mult mai modestă – circa 4%. 

 

 

Tema 12: Subramurile industriei materialelor de construcţii. 

În construcţiile de diferite tipuri se folosesc două categorii de materiale: 

a. naturale, utilizate la edificarea celor mai variate obiecte fără a fi 

modificate, adică în acea stare în care ele se află în straturile de roci 

ale scoarţei terestre; 

b. artificiale, căpătate în rezultatul prelucrării industriale a anumitor 

tipuri de roci sau a deşeurilor altor ramuri ale industriei (de regulă, a 

celei metalurgi- ce şi energetice). 

Materialele de construcţie naturale se clasifică conform schemei ce urmează. 

 

 

 
Materiale de construcţie 

naturale 
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Schema clasificării materialelor de construcţie natural 

 

 Materiale pentru clădiri şi opere de artă 

Din această categorie fac parte o grupă de roci foarte variată atât după origi- ne, 

cât şi după proprietăţile de care dispun. Au un aspect şi colorit plăcut, pot fi tăiate 

în blocuri sau plăci, se pot şlefui şi lustrui. 

Materiale pentru ornamentare şi obiecte de artă 

La această grupă de materiale de construcţie aparţin: marmura, breciile mar- 

moreene, onixul, granitul, travertinul, gabroul, diabazul, unele calcare, gresia etc. 

Marmura este utilizată la decoraţia interioară şi, mai rar, la cea exterioară a di- 

feritor clădiri, precum şi la realizarea diferitor opere de artă, cum ar fi statui, mo- 

numente etc. Fiind de origine metamorfică, zăcămintele de marmură sunt 

localizate în regiunile muntoase. Cele mai mari şi cele mai de calitate depozite de 

marmură din lume se află în Europa. Aici se remarcă: Italia, Grecia, Spania, 

Portugalia, Franţa şi Suedia. 

Italia se impune pe plan mondial atât prin marmura calitativă de sculptură, cât şi 

prin cea destinată ornamentaţiilor. Zăcămintele italiene sunt localizate în două 

zone mari: a Munţilor Apenini şi a Munţilor Alpi. În zona Munţilor Apenini se 

evidenţiază marmura pentru sculptură din Apeninii Nordici, cunoscută sub nu- 

mele de marmură de Carrara (culoare albă, albăstruie, alb-gălbuie şi translucidă), 

La Spezia (colorată), Levanto (verde şi roşiatică) şi Portovenere (marmura de 

porto, neagră). În Apeninii Centrali, lângă Florenţa, se află mari exploatări la Sie- 

na şi la Prato. În Munţii Alpi exploatări de marmură sunt în: Val d'Ossole (albă 

sau alb-albăstruie pentru sculptură), lângă La Varenna (neagră), lângă Cesena 

(verde şi roşie) şi Verona (roşiatică). 

Italia este cea mai mare producătoare şi exportatoare de marmură din lu- me, 

ea extrăgând anual circa 1,9 mil. t de blocuri, dintre care 450 mii tone sunt puse 

în vânzare pe piaţa mondială. 

Grecia este vestită în întreaga lume prin calitatea marmurei de sculptură. Ex- 

ploatările principale se fac în zonele montane din apropierea Atenei şi în unele in- 

sule din Arhipelagul Cikadelor (Paros şi Skyros). Grecia produce şi exportă, de 

Pentru pereţi şi 

fundamente 

Pentru 

ornamentare şi 

obiecte de artă 

Pentru drumuri, căi 

ferate, taluzuri, 

cheiuri, etc. 

Pentru clădiri şi 

opere de artă 
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asemenea, multă marmură, dar mult mai modest decât Italia. 

Spania dispune de exploatări de marmură pentru ornamentări în împrejurimile 

oraşelor Vitoria şi Zaragosa, din nord-estul ţării şi în provinciile: Andaluzia, 

Valen- cia şi Murcia, din partea de sud-est. Marmura pentru sculptură se 

dobândeşte în munţii Sierra de Bucares, care reprezintă o continuare a munţilor 

Sierra Nevada. 

Portugalia are rezerve de marmură pentru ornamentare în provincia Alentejo  din 

partea de sud-est a ţării. 

Franţa dobândeşte marmură decorativă: în Pirineii Centrali, în Masivul Cen- 

tral, precum şi în munţii Jura şi Vosgi. 

Suedia extrage marmură verde, neagră şi maro din zăcămintele localizate în 

partea de sud-est a ţării şi pe insula Gotland. 

În America de Nord cele mai mari exploatări sunt amplasate în Munţii Appa- 

lachi şi Munţii Stâncoşi (statul Colorado), de pe teritoriul SUA. Aici se dobân- 

deşte marmură similară cu cea italiană şi grecească. Canada extrage marmură 

neagră cu dungi albe sau gri şi marmură bleu în zona fluviului Sfântul Laurenţiu, 

iar Mexicul – marmura galbenă în apropierea capitalei. 

În America de Sud zăcăminte ce se exploatează sunt în Brazilia şi Argenti- na, 

iar în America Centrală – în Cuba. 

Pe teritoriul Asiei cele mai mari rezerve le are China, evidenţiindu-se cele din 

provincia Shandong. India dispune de marmură albă în zona oraşului Delhi şi în 

statul Assam. Din alte ţări pot fi amintite Japonia şi Turcia, unde această rocă se 

dobândeşte în cantităţi mai însemnate. 

Granitul este o rocă magmatică (eruptivă). Pe lângă faptul că se poate lustrui 

frumos, el poate fi prelucrat cu dalta, obţinându-se piese ornamentale şi sculpturi. 

Spre deosebire de marmură este mult mai dur şi, respectiv, mai rezistent la acţiu- 

nea factorilor externi. Este utilizat la făţuirea externă a clădirilor fundamentale. 

Se foloseşte, de asemenea, la confecţionarea monumentelor. Spre deosebire de 

mar- mură, cele mai mari zăcăminte de granit sunt amplasate în regiunile de 

câmpie sau podiş şi sunt legate de scuturile vechilor platforme precambriene, deşi 

sunt pre- zente şi în regiunile muntoase. 

Au faimă mondială graniturile roşii suedeze (graniturile Vibro), cele din sudul 

Finlandei (Rapakivi şi Viipuri), graniturile egiptene (de lângă Assuan) şi ita- 

liene (de lângă Montorfano, Alpi). 

Tuful vulcanic este o rocă vulcanică poroasă de culoare gri, roză, cenuşie etc., 

utilizată la făţuirea exterioară şi interioară a clădirilor. Se întâlneşte în zonele 

vulca- nismului activ contemporan, el, de fapt, reprezentând cenuşa vulcanică 

cimentată. 

Cele mai mari zăcăminte de tuf vulcanic are Italia. Ele sunt amplasate în Munţii 
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Apenini şi în zonele prealpine unde se evidenţiază cele de la Tivoli, care au servit 

la construcţiile monumentale ale Romei Antice. 

Mai au rezerve importante: Franţa (Masivul Central, provincia Champagne), 

Spania, Cehia, Slovacia, România, Armenia etc. 

Cea mai mare producătoare şi exportatoare de tuf este Italia, după care ur- mează: 

Franţa, Spania şi România. 

Calcarul cochilifer sau lumaşelul de culoare albă şi cu densitate mare se  taie în 

plăci, care se utilizează ca material pentru făţuire. Se întâlneşte în multe re- giuni 

de câmpie, care, în trecutul geologic, au fost supuse transgresiilor marine. Sunt 

prezente şi în partea centrală şi de nord-est a Republicii Moldova. 

Gresiile obişnuite, de culoare gri sau cenuşie, se utilizează ca material de fă- ţuire 

a clădirilor monumentale. Se utilizează şi la confecţionarea monumentelor. Sunt 

răspândite în zonele de platformă cu o pânză sedimentară bine dezvoltată. În 

Republica Moldova sunt bine cunoscute gresiile de Cosăuţi, ce se dobândesc 

lângă localitatea cu acelaşi nume din raionul Soroca. 

Gresiile roşii sunt utilizate în construcţiile monumentale din: India, Marea 

Britanie şi alte ţări. Zăcămintele din India sunt cele mai mari din lume. Se mai 

întâlnesc, de asemenea, în: Marea Britanie, Belarus, Ucraina etc. 

 

Materiale pentru pereţi şi fundamente 

Ca materiale pentru pereţi şi fundamente se folosesc acele variante ale rocilor 

enumerate anterior care nu posedă calităţi necesare pentru a fi folosite ca material 

de placare (făţuire), ornamentare sau producere a obiectelor de artă. 

La construirea pereţilor sunt utilizate mai des variantele cu o duritate medie a 

calcarelor, care pot fi tăiate în blocuri, variantele mai puţin preţioase de tuf sau 

alte roci sedimentare. Granitul şi alte roci tari se utilizează la edificarea pereţilor 

clădirilor monumentale. 

La construirea fundamentelor se întrebuinţează: gresia, unele varietăţi dure de 

calcar şi alte roci tari din grupa celor magmatice şi sedimentare. 

Rocile utilizate la construirea pereţilor şi fundaţiilor sunt destul de răspândite în 

natură. Despre specificul amplasării acestor zăcăminte s-a vorbit anterior. 

  

 Materiale pentru drumuri, căi ferate, cheiuri, taluzuri etc. 

Din această categorie fac parte atât roci dure, cât şi friabile (nisipurile, pietri- 

şurile, prundişurile etc.). Cele friabile se folosesc ca îmbrăcăminte pentru drumuri 

fără a fi prelucrate special. 

Pentru a fi utilizate, rocile dure se taie în pavele ori blocuri sau se sfărâmă. 

Pavelele se folosesc la pavarea drumurilor şi trotuarelor, ele având, de regulă, for- 

mă cubică. Blocurile mai mari se utilizează la construirea cheiurilor şi taluzurilor. 
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La sfărâmarea rocilor tari în bucăţi mici se capătă aşa-zisa piatră spartă sau gri- 

blură, care se foloseşte la construirea terasamentelor căilor ferate şi la betonare. 

          Din rocile tari, cele mai des utilizate sunt: granitul, diabazul, bazaltul, 

sienitul, gabroul, granodioritul, unele calcare etc. 

Granitul obişnuit, utilizat în aceste scopuri, este destul de răspândit în natură, lui 

revenindu-i 5-10% din rocile scoarţei terestre. Este utilizat cel mai des la con- 

struirea drumurilor, terasamentelor şi cheiurilor. Se întâlneşte în zona scuturilor 

platformelor vechi precambriene. Rezerve foarte mari sunt: pe Peninsula Scandi- 

navă, în Karelia, America de Nord (zona Marilor Lacuri şi bazinul fluviului 

Sfântul Laurenţiu), Siberia Centrală, China, Brazilia, Marea Britanie, Spania etc. 

Bazaltul se utilizează la pavarea străzilor şi pentru producerea pietrei sparte 

(griblurii). Se foloseşte şi ca materie primă în industria de turnare a pietrei ce pro- 

duce plăci pentru acoperirea pereţilor clădirilor, izolatoare etc. Fiind o rocă 

magmatică efuzivă, este răspândită în regiunile unde, în trecutul geologic, au avut 

loc procese vulcanice de mare intensitate. Cele mai mari zăcăminte sunt localizate 

în Podişul Deccan, din India. Rezerve ceva mai modeste există, de asemenea, în: 

Irlanda de Nord, Masivul Central Francez, Transcaucazia, Extremul Orient. 

Sienitul, gabroul şi granodioritul sunt utilizate la producerea pavelelor sau 

griblurii. Fiind roci magmatice, ele sunt răspândite în zonele munţilor tineri şi în 

regiunile cu un vulcanism activ în trecutul geologic al Pământului. 

La producerea blocurilor şi pavelelor se folosesc şi unele calcare cochilifere 

compacte. Deoarece au o duritate mai mică, ele se întrebuinţează la pavarea tro- 

tuarelor şi construirea cheiurilor şi taluzurilor. Sunt răspândite în zonele de câm- 

pie, unde predomină rocile sedimentare, din care ele fac parte. 

În ceea ce priveşte rocile friabile (necimentate), apoi ele se exploatează în albiile 

şi terasele râurilor (nisipurile) sau la poalele stâncilor (grohotişurile). 

 

INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE 

Producerea materialelor de construcţie artificiale (ceramicii, cărămizilor, va- 

rului) a început încă în antichitate, însă fabricarea lor în masă, pe cale industrială, 

a început odată cu dezvoltarea capitalismului, când necesităţile în aceste materiale 

au crescut foarte mult. 

Schema clasificării industriei materialelor de construcţie 

 

 

 

 

 

De producere a materialelor artificiale Extractivă 

Industria materialelor de construcţie 
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 Industria lianţilor 

Este subramura de bază a industriei materialelor de construcţie. Produce ci- 

ment, var şi ipsos. 
Producerea cimentului 

Producerea cimentului se bazează pe materie primă naturală şi artificială. În 

calitate de materie primă naturală se utilizează calcare, marne şi dolomite, iar în 

calita- te de materie primă artificială – zgura de la combinatele metalurgice cu ciclu 

complet. 

Zăcămintele de materie primă naturală sunt destul de răspândite pe glob, ele 

fiind întâlnite atât în zonele de câmpie, cât şi în cele montane. 

În Europa rezerve importante de calcar şi marne pentru ciment sunt amplasa- te 

în sistemul muntos alpino-carpatic şi în Câmpia Europei de Est. 

În America de Nord se evidenţiază zona Marilor Lacuri şi Munţii Appalachi, iar 

în Asia – Podişul Siberiei Centrale, China de Est şi cea de Sud-Est, Peninsula 

Indochina şi Insulele Japoneze. 

Pe teritoriul Africii, materie primă se găseşte în Munţii Atlas şi în Podişul Etiopiei. 

Materia primă artificială se acumulează în marile centre siderurgice, unde se 

produce multă fontă şi, respectiv, zgură. 

 

În trecut, cel mai mare producător de ciment era Europa, iar  în prezent, întâietatea 

aparţine Asiei, la nivel de state eviden- ţiindu-se China şi India care fabrică peste 

59% din totalul mondial. 

Pe teritoriul Chinei cele mai mari centre de producere a cimentului se află în 

China de Nord şi China de Sud. 
În Japonia cele mai reprezentative unităţi sunt localizate în sudul insulei 

Hokkaido şi sudul insulei Honshu. 

Pe teritoriul Germaniei fabricile de ciment sunt amplasate, mai ales, în: 

Westphalia, bazinul Ruhr şi nord-estul ţării. 

Cât priveşte Italia, apoi, cea mai mare concentrare a unităţilor de producere se 

află în Piemont şi oraşele-porturi din zona de sud. 

Pe teritoriul Rusiei mari fabrici de ciment sunt în: Povolgia, regiunea Mosco- va, 

Munţii Ural şi Bazinul Kuzneţk. 

În Polonia unităţi de producţie activează pe teritoriul: Sileziei Superioare, Sileziei 

Inferioare şi în Podişul Lublinului. 

În SUA industria cimentului este concentrată în nord-estul industrial şi în sudul 

Marilor Lacuri. 

Cei mai mari exportatori de ciment din lume sunt: China (37,9% din exportul 

mondial), Thailanda (15,7%), Japonia (10,6%) şi Germania (7,6%), iar cei mai de 

Lianţilor 

Prefabricatelor Sticlei 

Ceramicii 
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bază importatori – SUA (33,1%), Spania (11,4%), Italia (4,3%) şi Olanda (3,6%). 
              Producerea varului şi ipsosului 

În trecut, producerea varului avea o importanţă mai mare decât în prezent. El este 

întrebuinţat preponderent la tencuitul interior al pereţilor. 

Întreprinderile de producere a varului sunt localizate în regiunile unde există ma- 

terie primă sub formă de calcar curat fără impurităţi, precum şi piaţă de desfacere. 

De regulă, întreprinderile nu sunt mari şi au destinaţia de a acoperi necesităţile 

locale, deoarece varul nestins este un produs care nu prea poate fi transportat la 

distanţe mari. Ipsosul este un liant obţinut prin deshidratarea ghipsului natural. 

Există mai multe tipuri de ipsos: de construcţie, de modelare, de înaltă 

rezistenţă, medical etc. Cel mai important este ipsosul de construcţie, care se 

utilizează la producerea amestecurilor pentru tencuit. Întreprinderile se 

construiesc în zonele unde sunt zăcămint  de materie primă şi unde există o bună 

piaţă de desfacere. 

În Republica Moldova amestecuri pentru tencuit pe bază de ipsos se produc la 

întreprinderea moldo-germană „Knauf” din Bălţi, care lucrează pe baza zăcămin- 

telor de ghips natural de lângă satul Criva raionul Briceni. 
  
 Industria ceramicii 

Subramura realizează: cărămidă, cheramzită, ţiglă, plăci de ceramică, plăci de 

porţelan şi faianţă, teracotă, materiale izolante, instalaţii tehnico-sanitare, veselă, 
obiecte de artă etc. 
În calitate de materie primă se utilizează diferite tipuri de argile. 
Argila comună se foloseşte la fabricarea: cărămizii, teracotei, ţiglei roşii, 

cheramzitei ş. a. Se întâlneşte preponderent în regiunile de câmpie şi podiş, unde 

predomină rocile sedimentare. 

Producerea cărămizii este principala subramură a industriei ceramicii. Între- 

prinderile mici şi mijlocii există aproape peste tot, iar cele mai mari – în zonele 
de mare consum. Între marile producătoare de cărămidă obişnuită se remarcă: 

Rusia, Coreea de Nord, SUA, Germania, Marea Britanie şi Italia. 

Din argile refractare se produce cărămidă refractară. Fabricile ce o confecţio- 
nează sunt amplasate în centrele siderurgice sau în apropierea lor, adică în zona 

de consum. 

Din argile mai fine se produc: plăci ceramice, plăci de faianţă, plăci de gre- sie, 

care servesc ca material de finisaj. Cei mai mari producători de aceste articole 

sunt: SUA, Germania, Franţa, Portugalia, Marea Britanie şi Belgia. Tot din acest 

tip de argile se produc obiectele tehnico-sanitare, mai calitative fiind cele 
fabricate în: Italia, Franţa, Japonia, Germania şi Olanda. 

Din argilele fine, cunoscute sub numirea de caolin, se obţine porţelan. Cele mai 

mari depozite de caolin din lume sunt amplasate: în sud-estul Chinei, în Ma- rea 

Britanie (peninsula Cornwall şi comitatul Devon), în vestul Cehiei (zona ora- 

şului Karlovy Vary), în Franţa (Masivul Central), în Germania (Meissen), în SUA 

(sudul Munţilor Appalachi şi Munţilor Stâncoşi) şi în Rusia (Munţii Ural). 

Din porţelan se fabrică obiecte de uz casnic şi obiecte de artă. Meşteşugul 

fabricării porţelanului a apărut în China de unde a trecut mai apoi în Japonia. În 
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Europa el a pătruns prin secolul al XVIII-lea. Şi în prezent întâietatea aparţine 

estului Asiei, unde se evidenţiază Japonia, China, Coreea de Sud, Coreea de Nord. 
 Industria sticlei 

În jumătatea a doua a secolului al XX-lea sticla a devenit, de rând cu oţelul, unul 

din cele mai căutate şi întrebate materiale de construcţie. În afară de sticla 

tradiţională pentru geamuri, în construcţii se întrebuinţează; sticla armată, securi- 

zată, termolux şi oglinzile. 

Sticla armată are înăuntru o plasă de sârmă ce îi dă o mare rezistenţă, sticla 

securizată dispune de o anumită elasticitate, iar cea termolux permite să treacă 

lu- mina, dar nu permite trecerea căldurii. 

În afară de sticla de construcţie, industria sticlei produce: cristal, sticlă artistică 

şi sticlă optică. 

În calitate de materie primă, pentru producerea sticlei, servesc: nisipurile 

cuarţoase, soda caustică, calcare cu puritate mare, feldspaţii şi boraţii. 

La producerea sticlei obişnuite se folosesc nisipurile cuarţoase şi calcarele pure, 

care sunt răspândite relativ larg în natură. La prepararea sticlei optice şi a celei de 

cristal se utilizează nisipul cuarţos foarte curat, ce conţine 99,8% siliciu şi care se 

întâlneşte foarte rar. 

Pentru fabricarea sticlei sonore de cristal se mai utilizează oxid de plumb, potasiu 

şi spărtură de cristal. Oxidul de plumb face ca obiectele din acest aliaj să aibă o 

transparenţă foarte clară şi un sunet specific. 

Boraţii se folosesc la producerea sticlei speciale, ce suportă variaţii mari de 

temperatură şi care este întrebuinţată la fabricarea: lămpilor, a vaselor de labo- 

rator, a vaselor de gătit, a vatei de sticlă etc. 

Întreprinderile sunt amplasate reieşind, în primul rând, din necesităţile pieţii şi de 

existenţa combustibililor, prezenţa materiei prime plasându-se pe locul doi. 

Mari producători de sticlă pentru geamuri şi obiecte din sticlă sunt: SUA 

(Muncie, Charleston şi Trenton), Japonia (Osaka, Yokohama şi Tokyo), China 

şi Republica Coreea. 

În Europa se evidenţiază: Rusia, Polonia, Germania şi Italia. 

Cristalul şi sticla fină de foarte bună calitate se produce mai mult în Europa 

Occidentală, aici remarcându-se: Franţa, cu centrele de bază în Lorena, Belgia, 

cu cele mai mari întreprinderi situate la periferia Bruxellului, Germania, cu 

centrele principale în Saxonia Superioară şi Cehia, cu centrul în Karlovy Vary. 

Sticlă artistică si obiecte din sticlă fină fabrică Italia (Murano din apropierea 

Veneţiei, Milano, Empoli) şi Suedia (Krönborg). 

Sticlă optică de calitate superioară produce Germania. Aici se evidenţiază 

oraşele: Jena, Berlin şi Dresden. 
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 Industria prefabricatelor 
Este o subramură relativ nouă, apărută în secolul al XX-lea. Constă în aceea că o 

bună parte din elementele clădirilor se construiesc din beton armat la uzine 

speciale, unde se produc aproape toate elementele clădirilor (blocurile pentru 

fundaţii, panourile pentru pereţi, plăcile pentru poduri şi acoperişuri, elementele 

scărilor, cabinele pentru baie şi veceu ş. a.). Se detalii nu numai pentru casele de 

locuit, dar şi pentru cele industriale, precum şi piese din beton armat, necesare la 

construirea podurilor, a liniilor de tensiune electrică, a căilor ferate. 

Ca rezultat, şantierele de construcţie se transformă în şantiere de asamblare a 

clădirilor din aceste elemente. 

Producţia subramurii date se utilizează şi în agricultură, ea fabricând detalii pentru 

sistemele de irigaţii, stâlpi de spaliere pentru vii ş. a. 

Industria prefabricatelor este bine dezvoltată şi concentrată în marile centre 

industriale şi în zonele urbane. Peste 90% din volumul total de prefabricate se 

produc în nemijlocita apropiere de consumator. 

Este prezentă în toate statele lumii cu economie avansată, mai ales, în: Japo- nia, 

SUA, China, Rusia, precum şi în ţările unde construcţiile capătă o amploare tot 

mai mare. 

 

 

 

 

Tema 13: Caracterizarea resurselor  minerale ale Moldovei. 

Conform ultimelor date ale evidenţei republicane a rezervelor mineralelor 

utile pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate 313 zăcăminte, dintre care se 

exploatează doar 126. Extragerea substanţelor minerale nemetalifere se efectuează 

în aproximativ 900 cariere locale; apa subterană este utilizată prin cca 6600 sonde şi 

132000 fântâni. 

Minerale subterane mai frecvent utilizate sunt: 

- rocile carbonate ale sarmaţianului inferior şi ale badenianului se folosesc în 

industria de construcţie a blocurilor locative şi industriale, la producerea cimentului, 

curăţirea zahărului, construcţia drumurilor, ca adaos furajer etc.; 

- rocile silicioase (calcare silicioase, diatomite, tripoli) - în industria 

alimentară, la producerea pieilor artificiale, hârtiei, materialelor termice şi 

electrotermice etc.; 



70 
 

- rocile argiloase (şisturi argiloase, argile bentonitice, argile obişnuite) servesc 

pentru fabricarea cimentului, keramit, cărămizilor, ţiglei şi olanelor; 

- nisipurile şi pietrişurile (prundişurile) - pentru producerea sticlei, betonului, 

în diferite ramuri de construcţie inclusiv şi a drumurilor; 

- rocile sulfatice( ghipsurile) sunt utilizate în construcţii, medicină, industria 

farmaceutică; 

- rocile cristaline (gabbro, granitele, gabbro-noritele) - la producerea betonului 

armat, construcţia drumurilor; 

- causto-biolitele (petrolul, gazele, cărbunele brun) în Republica Moldova există 

în cantităţi neînsemnate (Văleni, Victorovca, Vlădiceni). 

 

Starea actuala a resurselor minerale ale Republicii Moldova  

Majoritatea resurselor minerale ale Republicii Moldova se exploatează prin 

cariere şi numai unele varietăţi de calcare prin galerii. Exploatarea resurselor prin 

cariere provoacă, de regulă, distrugerea solurilor, vegetaţiei, conduce la acumularea 

deşeurilor miniere, care ulterior sunt răspândite de curenţii de aer şi acvatici, 

producând dezechilibre în balanţa ecologică. 

 

Tema 14: Resursele turistice (naturale, antropice, istorice). 

Turismul în Republica Moldova are un potenţial de dezvoltare, prezentând o 

combinaţie complexă de medii naturale (arii naturale, masive forestiere în centrul 

ţării, toltre, defilee, lunci) şi artificiale (lăcaşuri medievale, cetăţi, oraşe cu diverse 

stiluri arhitecturale, staţiuni balneare, festivaluri, vinării etc). 

Deși are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potențial 

turistic, reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o 

neobișnuită diversitate de rezervații peisagistice sau landșafturi 

naturale și monumente geologiceunice, de valoare europeană și mondială. Formele 

prioritare ale turismului practicate în ultimul deceniu în Republica Moldova sunt 

turismul rural, vitivinicol, cultural, de sănătate și frumusețe 

Turismul rural Comunităţile agricole şi satele pitorești, pot oferi diferite servicii 

turiştilor care doresc să se odihnească în sânul naturii: 

– cazare în case tradiţionale de tip rural; – posibilitatea de încadrare în activităţi şi 

preocupări rurale;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arii_protejate_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codru_(masiv_forestier_din_Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codru_(masiv_forestier_din_Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toltrele_Prutului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Defileu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_m%C4%83n%C4%83stiri_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_cet%C4%83%C8%9Bilor_moldovene%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Biune_balnear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Festival
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%83rie
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– familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi tradiţiile locale;  

– familiarizarea cu meşteşugurile practicate în localitatea dată, precum şi 

posibilitatea de participare a doritorilor la procesul meşteşugăritului; 

 – posibilitatea de procurare a produselor meşteşugăreşti. 

Turismul vitivinicol Podgoriile noastre, de asemenea, constituie un important 

obiectiv turistic din sectorul rural. De secole, în Moldova s-au format bogate tradiţii 

de cultivare a viţei-de-vie şi de producere a vinului. În prezent, în ţară funcţionează 

142 fabrici de vinuri. 23 dintre acestea dispun de condiţii şi experienţă în ceea ce 

priveşte primirea vizitatorilor. Aici turiştii au posibilitatea de a lua cunoştinţă de 

tehnologia producerii vinurilor, de a urmări cum sânt îmbuteliate şi, desigur, de a 

gusta produsul finit. Prin calitatea lor, multe dintre vinurile produse în ţara noastră 

se bucură de o bună reputaţie pe plan internaţional. Ca ţară vitivinicolă, Republica 

Moldova oferă şansa alegerii unor rute preferate, aşa încât turiştii pot vizita, după 

dorinţă, beciuri şi oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primară a 

vinului, de producere a şampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Fabricile 

de vinuri, în ansamblu, făcând parte din ruta turistică “Drumul vinului în Republica 

Moldova”, prezintă o esenţială motivaţie de a ne vizita ţara. Ele constituie un mijloc 

de promovare a celui mai bun produs turistic autohton. 

Turismul cultural Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, 

care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, au fost identificate 140 de 

monumente ale patrimoniului cultural, care pot fi incluse în circuitul turistic. Cele 

mai timpurii monumente sânt aşezările geto-dacice şi fortificaţiile romane. O 

diversitate de atracţii pentru turişti oferă vestigiile fortificaţiilor medievale, diverse 

complexe arheologice, în primul rând, Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, conacele 

boiereşti şi casele ţărăneşti. În capitala ţării există un număr impunător de 

monumente, exemple reprezentative ale arhitecturii locale din secolele XIX şi XX, 

capabile să trezească interesul turiştilor. În Republica Moldova funcţionează 87 de 

muzee, ele avînd bogate colecţii de exponate. În plus, cele mai multe din acestea sînt 

amplasate în clădiri de o deosebită importanţă arhitecturală. În temei, muzeele sînt 

destinate unui contingent special de vizitatori, însă, cel puţin 20 dintre acestea, 

merită atenţia publicului larg.  Un punct atractiv al produsului turistic naţional îl 

constituie varietatea culturilor din diverse zone ale ţării. Republica Moldova prezintă 

un amalgam de naţionalităţi şi culturi, deci, de tradiţii, limbi vorbite, folclor, 

bucătărie etc. În ţară există circa 880 de grupuri folclorice, o bună parte din ele 

reflectînd tradiţiile specifice regiunii şi originii lor. Merită a fi menţionat şi 

artizanatul naţional – atît ca valoare culturală, cît şi ca produs de meşteşugărit propus 

spre vînzare. 

Turismul de sănătate Staţiunile balneoclimaterice din Republica Moldova, ar putea 

deveni un substanţial produs turistic balneoclimateric de nivel internaţional, cu 

condiţia creării în jurul lor a unei infrastructuri adecvate. Cele mai bune premise în 

acest sens le au: “Bucuria-sind”, Vadul lui Vodă, “Codru”, Hîrjauca, Călăraşi şi, 

îndeosebi, “Nufărul alb”, Cahul. 
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Puncte atractive turistice din Republica Moldova Monumente ale 

naturii: “Toltrele Prutului”, “O sută de movile”, Peştera “Emil Racoviţă”, Parcul 

Ţaul. Rezervaţii: Pădurea din Domneasca, Codrii, Iagorlîc, Prutul de Jos, Plaiul 

Fagului. Muzee: Casele-muzeu “Alexei Mateevici”, “Aleksandr Puşkin”, 

“Constantin Stamati”, “Igor Vieru”, Complexul Muzeal “Orheiul Vechi”, Muzeul 

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie 

a Moldovei, Muzeul Meşteşugurilor Populare, Muzeul Naţional Găgăuz “Dumitru 

Cara-Ciobanu”. Conace: Conacul “Zamfir Ralli Arbore”, Castelul de vînătoare al lui 

Manuc Bei. Mănăstiri şi biserici: Căpriana, Hîncu, Rudi, Saharna, Ţîpova, Curchi, 

Frumoasa, Cosăuţi, Japca. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni. 

Vinării: Cricova, Mileştii Mici, Purcari, Cojuşna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 15: Problemele contemporane ale dezvoltării economiei Republicii 

Moldova. Relaţiile cu ţările vecine. 

Evoluţia relaţiilor externe ale Republicii Moldova a început odată cu declararea 

independenţei Republicii pe 27 august 1991. Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene este organul central de specialitate al administraţiei publice, 

abilitat să promoveze şi să realizeze politica externă a statului. 

Moldova este membră a unor organizaţii internaţionale ca: Consiliul 

Europei, Organizaţia Mondială a Comerţului, Parteneriatul pentru 

Pace, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Fondul Monetar 

Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Procesul de Cooperare în 

Europa de Sud-Est, etc. 

Printre cele mai importante realizări ale diplomaţiei moldoveneşti se numără 

vizitele în Republica Moldova a vice-preşedintelui american Joe Biden pe 10 

martie 2011şi a cancelarului german Angela Merkel pe 21 august 2012. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1991
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Afacerilor_Externe_%C8%99i_Integr%C4%83rii_Europene_al_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Comer%C8%9Bului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parteneriatul_pentru_Pace
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parteneriatul_pentru_Pace
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Securitate_%C8%99i_Cooperare_%C3%AEn_Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_pentru_Reconstruc%C8%9Bie_%C8%99i_Dezvoltare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofoniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_Cooperare_%C3%AEn_Europa_de_Sud-Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_august
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Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană au fost formal lansate 

odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Cooperare şi Parteneriat, 

care a intrat în vigoare la 1 iulie1998. 

În prezent UE dezvoltă o relaţie din ce în ce strânsă, aceasta merge dincolo de 

cooperare, până la integrarea economică treptată şi o aprofundare a 

cooperării politice. Integrarea Europeană rămîne obiectivul ireversibil al agendei 

interne şi externe a Republicii Moldova. 

Relaţiile dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au fost formal 

lansate odată de recunoaştere independenţei Republicii Moldova de către SUA 

pe 25 decembrie 1991. De-a lungul anilor, ambele state au dezvoltat 

relaţii politice şi economice puternice. Cea mai mare realizare s-a produs în 

anul 2010, cînd a fost semnat între părţi acordul Millennium Challenge 

Corporation, în valoare de 262 de milioane de dolari pe un termen de 5 ani. 

Relaţiile Republicii Moldova cu România ar fi trebuit să obţină un caracter 

privilegiat, special, datorită culturii, limbii şi trecutului istoric comun. Însă acestea 

devin încordate începând cu anul 1994, odată cu adoptarea Constituţiei RM care 

stipula că limba de stat este moldoveneasca, iar imnul Deşteaptă-te, române! este 

preschimbat în Limba noastră. 

Semnalele iniţiale cum că România şi Republica Moldova ar putea să se unească 

după trecerea ambelor state de la regimul totalitar comunist la democraţie s-au 

stins rapid datorita intervenţiei ruseşti care a dus la apariţia regiunii 

autonome Găgăuzia şi a republicii nerecunoscute Transnistria, ambele create de 

Rusia în scopul împiedicării reunificării teritoriului românesc. România rămâne 

interesată de afacerile politico-economice din Moldova şi sprijină limitat Republica 

Moldova în timpul conflictului civil cu republica separatistă Transnistria. 

Începând cu anul 2009, cînd la putere în Moldova vin forţele pro-europene, 

relaţiile dintre cele două maluri se schimbă cardinal în sens pozitiv: sînt eliminate 

barierele la traversarea hotarului, este scos gardul ghimbat de pe malul stâng 

al Prutului, se intensifică relaţiile culturale şi sociale între cele două state. 

Relaţiile comerciale dintre Rusia şi Republica Moldova sunt în prezent 

reglementate de acordul de liber schimb semnat între statele membre ale 

Comunităţii Statelor Independente (CSI), care permite Chişinăului să beneficieze 

de un regim vamal preferenţial pentru exporturile pe piaţa rusă. 

 

Problemele cu care se confruntă R. Moldova 
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O societate fara probleme ar însemna o societate perfectaî . In viata de zi cu zi, 

problemele sunt o parte componenta a activitatii noastre. Mai mult sau mai putin 

grave, acestea ne provoaca si ne dinamizeaza activitatea cotidiana, contribuie la 

stimularea stresului, ne face sa gandim asupra solutiilor necesare, care in anumite 

cazuri sunt total nepotrivite. 

Pentru un stat, existenta anumitor problemele constituie forta motrice ce contribuie 

la stimularea dezvoltarii durabile. Chiar daca implica un anumit grad de stres si 

solicita atentie, problemele impulsioneaza viata politica si stimuleaza procesele 

socio-economice. Insa, problemele implica si costuri, mai ales atunci cand solutiile 

propuse nu corespund esentei si cauzelor problemelor. De cele mai multe ori, 

solutiile propuse pentru probleme nu sunt eficiente. 

 O suta de probleme este un numar prea mic pentru un stat ca Republica Moldova 

aflat intr-un profund proces de tranzitie inceput cu 16 ani in urma. Cu toate 

acestea, noi ne-am propus sa le identificam doar pe cele mai presante, acele 

probleme care au fost in topul agendei publice pe parcursul anului 2007. Echipa 

studiului a analizat principalele dezbateri publice, actiunile si mesajele relatate 

publicului larg prin intermediul mass-media in anul 2007, pentru a intelege astfel 

in ce masura aceste dezbateri tin pasul cu obiectivele trasate de clasa politica in R. 

Moldova. Cercetarea a urmarit sa contribuie la identificarea si evaluarea presiunii 

celor mai importante constrangeri si probleme pe agenda publica a societatii din R. 

Moldova. 

Studiu este un instrument util comunitatii de decidenti politici, oficiali 

guvernamentali, lideri ai societatii civile si reprezentanti ai mijloacelor de 

informare in masa din mass-media tiparita si electronica, atat din Republica 

Moldova, cat si din afara ei avand la baza metode speciale de cercetare. 

Valoarea acestui studiu este intarita de structura facila, tehnica de identificare si 

validare a unor probleme reflectate in presa, reprezentand astfel un efort de 

constructie a unei agende publice care cuprinde majoritatea subiectelor de interes 

deosebit pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Acest produs inteligent ofera 

elemente comparative si analitice pentru adoptarea unor tehnici superioare de 

evaluare a unor decizii care implica importante costuri pentru societatea noastra. 

Totodata, intentia autorilor acestui studiu este de a incuraja reflectia critica si 

abordarea comparativista la elaborarea de politici publice eficiente si efective, 

precum si la cresterea calitativa a nivelului dezbaterilor publice pe aceste teme de 

interes. 
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