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Asia Centrală s-a afirmat în ultima perioadă, ca una dintre cele mai atractive, dar şi mai 

disputate regiuni ale globului, pe considerente geopolitice, ce Ńin de vidul de putere apărut după 
destrămarea Uniunii Sovietice, dar şi geoeconomice, cu referire directă asupra resurselor energetice, 
de care statele din zonă beneficiază. În mod firesc, au apărut numeroase probleme, la a căror 
gestionare sunt chemate nu numai cele cinci Ńări cuprinse în această arie, dar şi comunitatea 
internaŃională, cu organizaŃiile ei guvernamentale, neguvernamentale sau multinaŃionale.    
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Lately, Central Asia has established itself as one of the most attractive, but also most 

disputed regions of the world, on geopolitical considerations, related to the power vacuum emerged 
after the collapse of the Soviet Union, and also on geo-economic considerations, with direct reference 
to the energy resources that the states in the area benefit from. Naturally, numerous problems have 
arisen, whose management is called upon not only the five countries included in this area, but also 
upon the international community, with its government organizations, NGOs and multinational. 
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Delimitări geografice 

sia Centrală reprezintă o zonă geografică strict delimitată, atât din punct de 
vedere geografic, dar şi geopolitic, cu o personalitate distinctă în cadrul Ńărilor 
grupate pe aceste criterii. Totuşi, faŃă de acestea, zona prezintă un interes 

deosebit pe baza unor considerente ce Ńin , în special, de resursele petroliere ale zonei.  
Cu o suprafaŃă de 4.003.400 km2 şi 61.551.945 locuitori, Asia Centrală ocupă cu 

puŃin sub 2% din populaŃia continentului, incluzând cinci Ńări: Kazahstan, Kârgâzstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan. Din punct de vedere geografic, zona este 
delimitată la vest de Marea Caspică, la est de China, la nord de FederaŃia Rusă, iar la sud 
de Afganistan. Datorită faptului că aria respectivă este locuită , în special de popoare 
turcice, ca de exemplu uzbeci, kazahi, kirghizi, uiguri, întreaga zonă mai este cunoscută sub 
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