
Regatul DANEMARCEI 
Kongeriget Danmark - daneză 

 

Numele țării derivă din cuvintele care desemnează poporul danez și 

“mark” care înseamnă hotar 

 

  
 

Capitala: Copenhaga  (København) - 1,280,371 

nr. locuitori (ian.2016) 

Populație: 5,724,456 milioane locuitori (est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook) – adesea 

danezii sunt pe primul loc în clasamentul 

celor mai fericite popoare din lume  

Suprafață: 43,094km2 - 18 % din România 

unități administrative – 5 regiuni: Capitala 

Danemarcei (Hovedstaden), Danemarca Centrală 

(Midtjylland), Danemarca de Nord (Nordjylland), 

Zealand (Sjælland), Danemarca de Sud (Region 

Syddanmark) 

Densitatea populației:  133,4/km2  

Geografie și climă:  

-localizare: țară scandinavă situată în Nordul 

Europei între Marea Nordului și Marea Baltică; 

Danemarca este compusă din Peninsula Jutland + 

Arhipelagul Danez (1149 de insule de peste 

100mp, 443 cu nume, 74 dintre ele locuite – cele 

mai mari dintre ele sunt Sjaelland, Fyn și 

Bornholm; multe dintre insulele mari sunt legate 

între ele cu poduri); Regatul Danemarcei include 

și Insulele Feroe și Groenlanda în Atlanticul de 

Nord (entități autonome) 

- vecini: Marea Nordului (V), Germania (S), 

Suedia ( E și NE), Norvegia (N) 

- relief: Danemarca este o țară joasă cu o înălțime 

medie de 31m peste nivelul mării iar cel mai înalt 

punct din țară are 170m; câmpii, zona costală cu 

plajă și dune în nordul Peninsulei Jutland; deși în 

trecut era puternic împădurită, în prezent 

Danemarca are mai ales teren arabil 

- clima: temperată 

 

 

 

Componența etnică: nu există statistici oficiale 

cu privire la grupurile etnice, însă populația 

Danemarcei este compusă din elementele 

scandinav, inuit, feroez, german, turc, iranian și 

somalez; extinderea UE a însemnat și un aport de 

muncitori din Polonia și Țările Baltice 

Apartenența confesională: creștini – luterani 

80% (3% participă la slubjele duminicale), alții 16% 

(catolici, ortodocși, baptiști, Martorii lui Iehova, 

iudaism și budism), musulmani – 4 % 

Limba: daneză (oficială); limbile feroeză și 

groenlandeză sunt oficiale în teritoriile aferente; 

germana este o limbă minoritară recunoscută 

oficial, mai ales în regiunile din sud 

 

Ziua națională: 

Danemarca, alături de Regatul Unit, este singurul  

stat care nu are o zi națională oficială. Se 

sărbătorește însă pe 05 iunie adoptarea Constituției 

în 1849. 

Formă de guvernământ: monarhie parlamentară 

constituțională 

Dreptul la vot –18 ani, sufragiu universal 

Conducere actuală (mai 2017):  

• Regina Margareta a II-a (din 1972) 

• Prim-Ministru: Lars Løkke Rasmussen (2015) 

 

Repere istorice: vestigii preistorice; primii dani 

au sosit în zonă în epoca fierului; Ribe, cel mai vechi 

oraș al Danemarcei a fost fondat în jur de 700; 

creștinați la 965 (din motive politice, se pare pentru 

a se proteja de Imperiul Romano-German); 1397 - 

unire cu Norvegia și Suedia sub un singur monarh 

(Danemarca este puterea dominantă); 



1729 – Groenlanda devine provincie daneză; 1814 – Danemarca cedează Norvegia Suediei, 1849 – monarhie 

constituțională, parlament bicameral; neutralitate în primul război mondial; cucerită de Germania nazistă în 

a doua conflagrație mondială; 1949 – membru NATO, 1973 – membru UE; 1979 – Groenlanda primește 

autonomie în afacerile interne, însă cele externe și de apărare rămân în subordonarea Danemarcei. 

 

 

Moneda și paritatea: coroana daneză,  1 RON = 1,63 DKK - 07 mai 2017  RON -...03.17) 3.03.17 

Economie: 2016 PIB –265 miliarde $ (PPP),  302 miliarde $  (nominal); PIB/locuitor: 46,600$ (PPP), 53,242 

$(nominal) – locul 6 în lume; forța de muncă – 2,82 milioane, rata șomajului – 4,2 % (2016), populație sub 

limita sărăciei –13,4 % (est.2011); cel mai mare salariu minim din lume, deși nu există lege care să specifice 

vreun prag; Danemarca este o țară cu sindicate puternice și lider mondial pentru drepturile muncitorilor ; 

stat social foarte dezvoltat 

Domenii: servicii – 77 %, industrie (fier, oțel, produse chimice, procesarea mâncării, produse farmaceutice, 

construcția de nave) 20,3 %, agricultură 2,6% (primul producător de carne de porc din Europa); corporații 

multinaționale de origine daneză: A.P. Møller-Mærsk, (transport internațional și logistică), Arla Foods 

(produse lactate), Lego Group (jucării), Danfoss (servicii industriale), Carlsberg Group (bere), Vestas (turbine  

de vânt), Leo Pharma și Novo Nordisk (farmaceutică) 

Resurse naturale: petrol, gaz, pietriș, nisip, calcar, argilă, sare 

Comerț: export -  mașini și instrumente, carne și produse de carne, lactate, pește, produse farmaceutice, 

mobilă, turbine de vânt (Germania, Suedia, SUA, Norvegia, UK, Olanda, China); import - mașini și 

echipamente, materiale brute și semi-prelucrate pentru industrie, produse chimice, cereale și produse de 

mâncare, bunuri de consum (Germania, Suedia, Olanda, China, Norvegia, UK) 

 

Domenii ale identității naționale:  

Cultură: una din cele mai progresiste culturi din punct de vedere social; egalitatea este o valoare esențială 

a spiritului danez; sunt descurajate inițiativa individuală, spargerea tiparelor și succesul personal – Legea lui 

Jante (decalog al popoarelor nordice care pune mai mult accent pe dimensiunea colectivă și pacea socială 

decât pe realizările indivizilor); la Roskilde se organizează anual cel mai mare festival de muzică din Nordul 

Europei 

Patrimoniu UNESCO: vestigiile istorice de la Jelling, Catedrala din Roskilde, Castelul Kronborg din Helsingør, 

fiordul glaciar de la Ilulissat și domeniile de vânătoare din Nordul regiunii Zeland 

Arhitectură: stilurile romanesc, gotic și baroc, renascentist și impresionist; arhitectura funcționalistă 

modernă - Jørn Utzon (arhitect Opera din Sydney) 

Personalități: Tycho Brahe (astronom sex. XVI), Niels Bohr (fizician), Hans Christian Andersen (autor de 

literatură pentru copii – cel mai faimos „export” cultural al Danemarcei), Henrik Pontoppidan (Premiul Nobel 

pt. literatură), Karen Blixen (autoare de povestiri), Søren Kierkegaard (filozof, sec. XIX), Carl Nielsen 

(compozitor), Lars von Trier (regizor în activitate), Michael Laudrup (cel mai bun jucător danez din toate 

timpurile) 

Gastronomie: ca și restul bucătăriilor scandinave și din nordul Germaniei, gastronomia daneză se bazează 

pe carne, pește și cartofi; mâncăruri tipice: smørrebrød (sandvișuri deschise cu diverse ingrediente), 

frikadeller (chiftele), bere (Carlsberg și Tuborg) 

 

 

Reprezentare în organizații internaționale:  NATO,UE , ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar 

Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE – membru fondator, OCDE, Organizația Mondială a 

Comerțului, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții fără restricții 

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație: 

• 1917 – stabilire relații diplomatice, când ambasadorul român cu reședința la Stockholm a fost 
acreditat și pentru Danemarca 

• 1934 – oficii diplomatice în capitalele celor două țări 
 



• 1967 – acord cultural interguvernamental 

• 1997 – program de cooperare în domeniile 
educației, științei și culturii 

 
 
Reprezentare diplomatică  
 
1. în România: 
 
Ambasada Regatului Danemarcei în România 
Ambasador: E.S. Dl Karsten VAGN NIELSEN 
Adresa: Str. Dr. Burghelea Nr.3, sector 2, cod 
024031, Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 300.08.00 
Fax: (0040-21) 312.03.58 
E-mail: buhamb@um.dk 
Website: www.rumaenien.um.dk; 
http://rumaenien.um.dk/en.aspx 
 

2. În Danemarca 
 

Ambasada României în Regatul Danemarcei 

Ambasador:  Dl. GRĂDINAR Mihai Alexandru 

Adresa:  Strandagervej 27, 2900 Hellerup, 

Copenhaga 

Telefon: +45 39 40 71 77 

E-mail: copenhaga@mae.ro 

Pagină web: http://copenhaga.mae.ro 

 

 

Link-uri importante: 

• Site oficial -http://denmark.dk/en 

• Casa regală - http://kongehuset.dk/en 

• Parlament - 
http://www.thedanishparliament.dk/ 

SURSE:  

• CIA world factbook - 

https://www.cia.gov/library/publicati-

ons/the-world-factbook/geosk/da.html 

(economie, guvern, organizații internațio-

nale, date statistice) 

• BBC country profile - 

www.bbc.co.uk/news/world-europe-

17929661  (repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark        
și română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca 
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2) 

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/4529#807 (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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• Guvern  - http://www.stm.dk/Index/mainstart.asp/_a_1644.html 

• MAE - http://um.dk/en/ 

• Ministerul Educației  - http://eng.uvm.dk/ 

• Ministerul Educației Superioare și Științei  - http://ufm.dk/en?set_language=en&cl=en 
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