Republica Orientală URUGUAY
República Oriental del Uruguay – spaniolă
Numele țării provine de la râul Uruguay
numit astfel de indienii Guarani.

Componența etnică: 95 % de origine
europeană (în special italieni – 33% din
populație și spanioli), populație de origine
africană 3% și metiși
Apartenența confesională: creștini: catolici
47,1%, alte confesiuni creștine
9%;
nonsectarianism 23,2%, atei și agnostici
17,2%, altele 1,1, - est. 2006
Ziua națională și alte sărbători importante:
•

Capitala: Montevideo 1,947,604 locuitori
(inclusiv zona metropolitană) densitate –
6,726 loc./km2 (2011); în capitală locuiește
mai mult de jumătate din populația țării
Populație: 3,351,016 milioane locuitori (est.
iulie 2016 – CIA World Factbook)
Suprafață: 176,215 km 2 ( 74% din România)
– dintre statele Americii de Sud doar Suriname
este mai mic ca suprafață
Densitatea populației: 18,65 loc/km2 – 2011
Unități administrative – 19 departamente:
Artigas, Canelones, Cerro-Largo, Colonia,
Durazno,
Flores,
Florida,
Lavalleja,
Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro,
Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano,
Tacuarembó, Treinta y Tres
Geografie și climă:
- localizare: țară sud-americană cu ieșire la
Oceanul Atlantic, situată între Brazilia și
Argentina
- vecini : Argentina (V și NV), Brazilia (N și
NE), Oceanul Atlantic (S)
- relief: marea majoritate a teritoriului este
acoperit de câmpii și podișuri numite
cuchillas; patru bazine fluviale traversează
țara: Río de la Plata, râul Uruguay, Laguna
Merín și Río Negro
- clima: temperată și uniformă pe parcursul
anului; în lunile de iarnă (iulie) temperaturile
medii sunt între 9-12o C, iar vara între 22-26 o
C

•

25 august – Ziua Independenței (de
Brazilia 1825)
18 iulie – Ziua Constituției

Limbi: spaniola (oficială) cu influențe
italiene datorită emigranților din Italia și
influențe portugheze la granița cu Brazilia
unde se vorbește un amestec de spaniolă și
portugheză numit portuñol
Formă de guvernământ: republică
prezidențială
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal și
obligatoriu

Conducere actuală (aprilie 2017):
• Președinte și șef al Consiliului de
Miniștri: Tabare VAZQUEZ (martie
2015)
Repere istorice: epoca precolumbiană poporul Guarani; 1516 - spaniolii ajung în
actualul Uruguay; în timp, zona a devenit
sursă de conflict între imperiile coloniale
europene, în special confruntarea dintre
puterile iberice, Spania și Portugalia care se
luptau pentru supremație pe continentul sudamerican; 1811 - Jose Artigas (erou național)
a pornit un război de independență împotriva
spaniolilor, iar în 1830 a fost recunoscută
independența Uruguay de Brazilia și adoptată
Constituția; 1838-1865 - război civil între
conservatori și liberali; 1865-1870 - războiul
Triplei Alianțe (Uruguay, Brazilia și
Argentina) care învinge Paraguay; anii 60 apariția grupurilor de gherilă Tupamaros,
1973-1985 junta militară, urmată de
revenirea la democrație

Economie: PIB – 73,93 miliarde $ (PPC) -2016 , 54,37 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor:
21,600 $ (PPC) - 2016; forța de muncă – 1,73 milioane, rata șomajului – 7,6% -2016, populație sub
limita sărăciei – 18,6% - 2010; politicile sociale și cele de impulsionare a pieței sunt îmbinate în
mod armonios în Uruguay, care a reușit să nu fie în recesiune în perioada crizei financiare globale;
țara a fost însă afectată de problemele economice ale vecinilor săi (în special Argentina în 1999);
exporturile se bazează mai ales pe produsele agricole; 95% din electricitatea uruguayană provine
din surse regenerabile, în special energie eoliană și centrale hidroelectrice; astfel, prin sprijinirea
inițiativelor energetice de tip ecologic, Uruguay a eliminat nevoia de import de energie
Domenii: servicii (67,6%), industrie (26,1%), agricultură (6,3%) – 2016
Resurse naturale: teren arabil, hidroenergie, metale nesemnificative, pește
Comerț: export vită, soia, celuloză, orez, grâu, lemn, produse lactate (China, Brazilia, SUA,
Argentina -2015), lână; import – ulei rafinat, țiței, vehicule de pasageri și alte transport, piese
auto, telefoane celulare (Brazilia, China, Argentina, SUA, Germania, Nigeria - 2015).
Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: influențe puternice europene, în special italo-spaniole; gaucho (echivalentul
sud-american al cowboy-ului nordamerican) este un simbol național atât în Argentina, cât și în
Uruguay; cartierul vechi din Colonia del Sacramento este site în patrimoniul UNESCO
Personalități: Carlos Páez Vilaró (pictor abstract și sculptor), Pedro Figari (pictor postimpresionist), José Enrique Rodó (scriitorul simbol al Uruguayului); Eduardo Galeano (autor
contemporan); José Mujica (președinte între 2010-2015 și fost deținut în perioada juntei militare cunoscut pentru stilul frugal de viață – a donat 90% din salariul de președinte, radicalismul
convingerilor de stânga și inițiative liberale)
Sport: fotbalul este cel mai iubit dintre sporturi; echipa națională a câștigat de două ori
campionatul mondial (1930 – prima ediție și în 1950) – cea mai mică țară din punct de vedere al
populației care a câștigat această competiție; în 2010 au ajuns în semifinale; Uruguayul a câștigat
Cupa America de 15 ori (record)
Gastronomie: asado (carne friptă de vită) – mâncarea națională; sandvișurile chivito, morcilla
dulce (cârnat gătit în suc de portocale); băuturi: mate (băutură caldă – populară și în Argentina),
clerico (suc de fructe și vin), grappamiel (alcool și miere); tipuri de desert: postre chaja,
pascualina, creme caramel
Reprezentare în organizații internaționale: Mercosur, Uniunea Latină, ONU + agențiile ONU, G77, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația
Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă
jurisdicția Curții

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
• 1925 – stabilire relații diplomatice,
ridicate la nivel de ambasadă în 1964
• 2004 - acord interguvernamental de
colaborare culturală și științifică
• 2013 – program interguvernamental de
colaborare în domeniile educației și
culturii pentru anii 2013-2018
Reprezentare diplomatică
1. În România:
Ambasada Republicii Orientale Uruguay în
România
Ambasador: E.S. Dl. Manuel Gonzalo Vieira
MEROLA
Adresa: 011972 Bucureşti, Bd. Primăverii
nr.19-21, Sc.A, Et.1, Sector 1
Tel./Fax: +40 21 3138129; 313 81 30
Fax: +40 21 3138129
E-mail: ururumania@embadeuruguay.ro
Web: www.embadeuruguay.ro

2. În Uruguay:
Ambasada României în Republica Orientală
a Uruguayului
Ambasador: Dl. Valentin FLOREA
Adresa: Echevarriarza 3452, Montevideo
Telefon: +598 2 6220135; +598 2 6220876;
+598 99 874380
Fax: +598 2 622 06 85
E-mail: montevideo@mae.ro

Link-uri importante:
•
•
•
•

Admin. Prez. - https://www.presidencia.gub.uy/
Parlament – https://parlamento.gub.uy/
Min. Educației și Culturii http://www.mec.gub.uy/
MAE http://www.mrree.gub.uy/frontend/page
?1,1,1961,O,E

SURSE:
•
•
•
•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile - www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-20041847 (repere istorice și
fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay și română
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uruguay (geografie, istorie, cultură, fotografia 2)
MAE – https://www.mae.ro/bilateral-relations/1941#895 (relații bilaterale + reprezentare
diplomatică)

