Statele Unite MEXICANE
Estados Unidos Mexicanos
Numele statului provine de la cea mai mare și mai puternică
ramură a aztecilor, populația Mexica; definiția termenului
nu este clară

Capitala și cel mai mare oraș: Ciudad de
México - b8 918 653 locuitori, densitate – 5966
loc./km2(2015)
Alte mari orașe: Ecatepec, Guadalajara, Puebla,
Juárez,
Tijuana, León, Zapopan, Monterrey,
Nezahualcóyotl

Geografie și climă:
-localizare: țară situatată în sudul Americii de
Nord, între Oceanul Atlantic și cel Pacific; din
punct de vedere geografic, Mexicul face parte din
America Centrală
- vecini: Oceanul Pacific(V), Statele Unite ale
Americii(N), Oceanul Atlantic – Golful Mexic (E),
Guatemala, Belize (S)
- relief: țară dominată de munți; patru mari
lanțuri: Sierra Madre Oriental și Sierra Madre
Occidental (continuare a Munților Stâncoși din
SUA), dar și Sierra Nevada și Sierra Madre del Sur;
cel mai înalt vârf este Pico de Orizaba (5,700m);
câmpia este în zonele de coastă, mai ales în SE
- clima: foarte variată - de la aridă în NV, până la
alpină în zonele de munte, incluzând de
asemenea și climă semi-aridă, tropicală,
oceanică și mediteraneană; Mexicul este a 4-a
țară din lume ca biodiversitate, dar are și a doua
rata de despădurire din lume, după Brazilia.

Populație: 123,166,749 milioane locuitori (est.
iulie 2016 – CIA World Factbook)

Suprafață: 1,964,375km 2 (de peste 8 ori mai
mare decât România)

Densitatea populației: 61 loc./km2– 2016
Unități administrative – 1 oraș- Ciudad de Mexico
și 31 state (estados, singular - estado):
Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza,
Colima,
Durango,
Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan de
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca,
Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave (Veracruz),
Yucatan, Zacatecas

Componența etnică: mestizo (amestec de
spanioli și amerindieni) 62%, dominant
amerindieni
21%,
amerindieni
7%,
alții
(majoritatea europeni) 10% - est.2012

Apartenența confesională: creștini - catolici
82,7%, penticostali 1,6%, martorii lui Iehova 1,4%,
alte culte evanghelice 5%; alții 1,9%, niciuna
4,7%, nedeclarată 2,7% - est. 2010

Ziua națională și alte sărbători importante:
•
•

16 septembrie - Ziua Independenței (de
Spania – 1810)
05 februarie – Ziua Constituției

Limbi: numai spaniolă 92,7%, bilingvi - spaniolă
și limbi indigene 5,7%, numai limbi indigene 0,8%,
nespecificate 0,8%

Formă de guvernământ: republică federală prezidențială
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu

Conducere actuală (aprilie 2017):
•

Președinte și șef al cabinetului: Enrique PEÑA NIETO – dec.2012

Repere istorice: populațiile din zonă de paleo-indieni erau vânători-culegători, care au trecut apoi la
sedentarism, în special datorită cultivării porumbului; printre primele culturi cunoscute din istoria
mexicană, se numără cultura olmecilor care s-a răspândit în America Centrală în sec. XIV-IV î.Hr; perioada
de apogeu a fost atinsă datorită civilizației maya, care s-a născut cu două milenii î.Hr și s-a încheiat odată
cu conquista spaniolă din sec.XVI; între sec. XI-XVI, în perioada precolumbiană, s-au afirmat și alte culturi,
precum cea toltecă și aztecă; Montezuma, conducătorul ultimului imperiu aztec a fost învins de Hernán
Cortés, care a condus invazia spaniolă în 1519; bolile infecțioase transmise în mod neintențional de europeni
(în special variola), pentru care amerindienii nu aveau imunitate, au dus la decimarea populațiilor autohtone
și facilitarea cuceririi teritoriilor de către conquistadorii spanioli; 1531- aparițiile marianice de la Guadalupe
ale Sfântului Juan Diego au fost un focar de patriotism; până în sec. XIX, Mexicul s-a aflat sub dominație
spaniolă, fiind condus de un vice-rege; 1810-1821, războiul de independență, urmat de primul imperiu
mexican (modern); 1846 - Statele Unite anexează Republica Texas, ceea ce duce la războiul mexicanoamerican; 1848 - prin cesiune, Mexicul renunță și la teritoriile care astăzi ocupă statele americane California,
Nevada, Arizona și New Mexico; 1910 - revoluția mexicană și apoi conducerea sub un partid unic - Partidul
Revoluționar Național, care conduce țara până în 2000, când este ales președinte Vicente Fox; 1992 semnarea Acordului de Liber Schimb Nord-American (NAFTA) între Canada, SUA și Mexic.

Moneda și paritate: Peso mexican 1 RON = 4,59 MXN - 08 mai 2017
Economie: ; PIB – 2,3 trilioane$ (PPC) - 2016 ,1,06 trilioane $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 18,857$ (PPC),
10,174$(nominal)- 2015; forța de muncă – 53,74 milioane, rata șomajului – 4,4%și subocuparea aprox. 25%2015, populație sub limita sărăciei –52,3% - 2012; Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA) a orientat
economia Mexicului către comerțul cu vecinii săi; 20% din veniturile bugetare sunt aduse de compania
națională de petrol Pemex, în timp ce industria electronică produce 30% din exporturi; distribuția veniturilor
este caracterizată de inegalitate (primii 1% din populație dețin 36% din resurse, în timp ultimii 1%
acumulează 1,36%), chiar dacă clasa mijlocie este în creștere; proiecțiile cele mai optimiste plasează
economia Mexicului în 2050 pe locul 5 în lume
Domenii: servicii (63,2%), industrie (33,1%), agricultură (3,7%) – 2016
Resurse naturale: petrol - cea mai importantă resursă minerală +zăcăminte de argint, cupru, sare, fier,
mangan, sulf
Comerț: export- produse fabricate, petrol și produse petroliere, argint, fructe, legume, cafea, bumbac (SUA
- 81%) – 2015; import –mașini de prelucrare a metalelor, produse de morărit din oțel, mașini agricole,

echipamente electrice, piese auto pentru
asamblare și reparații, aeronave, piese de aeronave
(SUA, China, Japonia) -2015

Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu
cultural:
istoria
bogată
și
biodiversitatea impresionantă a Mexicului sunt
evidente și din faptul că această țară are 32 de
obiective sub egida UNESCO, atât rezervații
naturale precum Mariposa Monarca sau Sina Ka, cât
și obiective culturale cum ar fi: Palenque,
Teotihuacán, Chichén Itzá, centrul istoric al
orașelor Ciudad de México, Oaxaca, Morelia,
Zacatecas, Campeche, dar și instalațiile istorice ale
producției de tequila sau campusul univeristar de la
Universidad Nacional Autonoma de México; istoria
mexicană presupune îmbinarea tradițiilor precolumbiene cu cele aduse de conquistadorii
spanioli, dar este marcată și de lupta pentru
independență și relația cu Statele Unite.
Personalități marcante: Diego Rivera și Frida Kahlo
(ambii pictori ) sunt printre cele mai faimoase figuri
artistice moderne ale Mexicului; Octavio Paz
(laureat Nobel pentru literatură); Doloresc del Rio,
Anthony Quinn, Ricardo Montalban, Salma Hayek
(vedete de cinema); Thalía, Luis Miguel, Juan
Gabriel, Paulina Rubio (vedete muzicale); serialele
de televiziune telenovelas sunt un gen foarte
popular, și nu doar în Mexic
Sport: fotbalul este cel mai popular sport din
Mexic, fiind introdus la sf. sec. XIX de către minerii
britanici; Mexicul a organizat olimpiada de vară în
1968 și de două ori Cupa Mondială la Fotbal în 1970
și 1986; alte sporturi importante sunt: baseball,
baschet (influența americană), box, dar și corida
(evidentă influență spaniolă)
Gastronomie: bucătăria mexicană este una dintre
cele mai populare din lume; conquistadorii spanioli
au combinat dieta lor europeană bazată pe orez,
vită, porc, pui, vin, usturoi și ceapă cu mâncarea
precolumbiană, specifică continentului american:
porumb, roșii, cartofi (dulci), ardei iuți, fasole,
curcan, vanilie, avocado, guava, papaya, ananas,
alune; mâncărurile mexicane cele mai faimoase la
nivel internațional sunt: tacos, quesadillas,
enchiladas, burritos, tamales și mole, în timp ce
tequila este băutura națională.

Reprezentare în organizații internaționale:
APEC, G-20, OECD, ONU + agențiile ONU, OSCE,
Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional,
Banca Mondială, Organizația Mondială a

Reprezentare diplomatică

1. În România:
Ambasada Statelor Unite Mexicane în
România
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar:
E.S. Dl José Arturo Trejo Nava
Adresa: 050535 Bucureşti, Str. Dr. Louis
Pasteur nr.22, Sector 5
Telefon: (0040-21) 210 47 28; 210 45 77
Fax: (0040-21) 210 47 13
E-mail: embamex@xnet.ro ;
protocolo@embamex.ro;
Website: www.embamex.ro
2. În Mexic:
Ambasada României în Statele Unite
Mexicane
Ambasador: Domnul Ion Vîlcu
Acreditat şi în Rep. Nicaragua, Rep. El
Salvador, Rep. Costa Rica
Adresă: Calle Sófocles, 311, Colonia
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11560
Telefon: 00 52 55 5280 0197
Fax: 00 52 55 5280 0343
E-mail: mexico@mae.ro
Web: http://mexico.mae.ro/
Link-uri importante:
•
•
•
•

Admin. Prez. - http://en.presidencia.gob.mx/
Parlament –http://www.senado.gob.mx/http://www.diputados.gob.mx/
Min. Educației http://www.sep.gob.mx/swb/sep_en
MAE https://www.gob.mx/sre/en

SURSE:
•

•

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-latin-america18095241 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico și
română https://ro.wikipedia.org/wiki/Mexic
(geografie, istorie, cultură, fotografiile 2 și 3)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/1996#861 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

Comerțului, Organizația Internațională a Muncii,
Comitetul Olimpic Internațional, Tratatul de Liber
Schimb Nord-American (NAFTA), Uniunea Latină
(observator), Curtea Internațională de Justiție –
acceptă jurisdicția Curții

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
•
•
•

1935 –stabilire relații diplomatice la nivel
de legație, ridicate în 1973 la rang de
ambasadă
1999 - acord interguvernamental de
colaborare în educație, cultură, tineret și
sport
2015 – program de cooperare în domeniile
educație, cultură, tineret și sport pentru
perioada 2014-2016

