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RESURSELE NATURALE ȘI VALORIFICAREA ACESTORA 

Resursele naturale sunt reprezentate de totalitatea zăcămintelor de minerale și 

minereuri din scoarța terestră, a solurilor, a pădurilor, a pășunilor și a apelor de la suprafața 

scoarței terestre, precum și de energia vântului, solară, geotermală etc. 

Utilizarea unor resurse naturale are impact major asupra mediului, acestea fiind 

denumite resurse poluante (cărbuni, gaze naturale, petrol), iar altele au un impact mai mic, 

fiind denumite resurse nepoluante  (energia apelor, energia eoliană, energia solară etc.). 

Valorificarea  resurselor naturale se face mai ales în industrie, prin prelucrarea și 

transformarea acestora în anumite produse. 

a) Petrolul  este utilizat pentru obținerea combustibililor, a maselor plastice, a firelor și a 

fibrelor sintetice. 

b) Cărbunele este valorificat în termocentrale pentru obținerea energiei termice (căldură) 

și energiei electrice. 

c) Minereul de fier este prelucrat și transformat în fier, fontă și oțel, care se folosesc la 

construcția clădirilor, la producerea mașinilor și a altor bunuri. 

d) Lemnul este prelucrat și transformat în obiecte de mobilier, construcții, hârtie etc. 

e) Bumbacul este o fibră textilă obținută de pe semințele de bumbac și este folosit în 

industria textilă. 

Resursele naturale sunt distribuite neuniform la nivel mondial, fiind țări care s-au 

dezvoltat pe baza uneia sau mai multor resurse naturale și țări care dispun de foarte puține 

resurse naturale. 

 

TEMĂ 

 

Citiți textul de mai jos și rezolvați cerințele: 

1. Care este cea mai importantă resursă pentru asigurarea hranei omenirii................. 

2. Cauza care conduce la scăderea fertilității solului.......................................... 

3. Procentul din suprafața agricolă mondială, cu fertilitate redusă............................ 

 

Solul   este  resursa  naturală  de  bază  și  principalul  mijloc  de  producție  în  

agricultură,  iar  de proprietățile  acestuia  depinde  asigurarea  securității alimentare  (accesul 

tuturor la o hrană cât mai sănătoasă) a unei țări/regiuni. Valorificarea necorespunzătoare a 

solului conduce la degradarea sa și la scăderea fertilității și a productivității. În prezent, peste 

60% din suprafața agricolă la nivel mondial are o fertilitate foarte redusă, iar utilizarea 

neadecvată a solului poate avea consecințe grave asupra omenirii. 

 

 

 


