
 
Republica EGIPT 

(Arabă: ِمصر Miṣr,  
Arabă egipteană: َمصر Maṣr,  

Coptă: Ⲭⲏⲙⲓ Kimi) 

 
 
Miṣr, numele arab oficial al Egiptului, este de origine semitică, 

însemnând probabil "o țară" sau "un stat". Numele Egipt își are 

originea în latinul Aegyptus, derivat din cuvântul grecesc antic 

Αἴγύπτος "aiguptos", care este derivat din antica frază egipteană 

ḥwt-k3-ptḥ ("Hut ka Ptah"), numele unui templu al zeului Ptah la 

Memphis. - Wikipedia 

 

Capitala: Cairo (القاهرة)  - locuitori 10,230,350, 

densitatea 19,376/km2  (2011) – cea mai mare 

zonă metropolitană din Orientul Mijlociu și 

lumea arabă; complexul de piramide Giza și 

orașul antic Memphis se găsesc în apropriere 

Populație: 92,727,600 milioane locuitori 

(est. 2017) – a 14-a țară ca populație din 

lume 

Suprafață: 1,001,450 km2 (de peste patru 

ori mai mare decât România)  

Densitatea populației:  90/km2  - datorită 

climei aride 99% din populație folosește 

5,5% din suprafața țării (valea și delta 

Nilului) 

 

 

Unități administrative – 27 regiuni: Matruh, Al 

Iskandariyah Alexandria, Al Buhayrah, Kafr ash 

Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Bur Sa'id, 

Shamal Sina', Al Gharbiyah, Al Minufiyah, Al 

Qalyubiyah, Ash Sharqiyah, Al Isma'iliyah, Al 

Jizah, Al Fayyum, Al Qahirah, As Suways, Janub 

Sina', Bani Suwayf, Al Minya, Al Wadi al Jadid, 

Asyut, Al Bahr al Ahmar, Suhaj, Qina, Luxor, 

Aswan  

Geografie și climă:  

- localizare: țară nord-africană situată între 

Marea Mediterană și Marea Roșie, având în 

componență și Peninsula Sinai (Asia);  

- vecini: Libia (V), Sudan (S), Marea Mediterană 

(N); Israel, Palestina, Arabia Saudită și Marea 

Roșie (E) 

- relief: deșertul Sahara și deșertul libian; oaze 

importante (Bahariya, Dakhleh, Farafra, 

Kharga sau Siwa); valea și delta Nilului 

-  clima: subtropicală în zona nordică a țării, 

pe litoralul Mării Mediterane; tropical 

deșertică și aridă, în afara zonelor Nilului 

 

 
 

Componența etnică: egipteni 99.6%, alții 

0.4% (referendum 2006) 

Apartenența confesională: musulmani 

suniți 90%, creștini 10% (ortodocși copți, 

ortodocși armeni, catolici, maroniți, anglicani) 

– estimări 2012 

 

 



Limbi: araba (egipteană – 68%, saudită – 29%) + armeana, italiana și coptă, datorită minorităților 

de emigranți; clasele educate vorbesc franceza și engleza 

 

Ziua națională și alte sărbători importante:  

- 23 iulie – Ziua Revoluției (1952) 

- 06 octombrie – Ziua Forțelor Armate (începutul războiului din 1973) 

- 25 ianuarie – începutul revoluției din 2011 

- 07 ianuarie – Crăciunul coptic( ca la popoarele ortodoxe slave) 

- 01-04 septembrie 2017 – Eid (sărbătoare islamică) 

- 21 septembrie – Hijra (noul an islamic) 

 

Formă de guvernământ: republică prezidențială 

- Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu 

Conducere actuală (mai 2017):   

 

- Președinte: Abdelfattah Said ELSISI (din iunie 2014) 

- Prim-ministru: Sherif ISMAIL (din sept. 2015) 

 

 

Repere istorice: Egiptul Antic (primul regat – unirea Egiptului de Nord cu cel de Sud sub regele Menes 

la 3200 î.Hr.).; Tutmes și Ramses au transformat Egiptul într-un imperiu; a fost cucerit de Alexandru cel 

Mare în 320 î.Hr.; conducerea Ptolemeilor greci a durat până la Cleopatra, ultima regină înainte de 

cucerirea romană - bătălia de la Actium 31 î.Hr.; epoca creștină și apoi cucerirea arabă  în 647; 

protectorat englez din 1882 și independență din 1952; președinți: Nasser (1956-1970), Anwar Sadat (1970-

1981), Hosni Mubarak (1981-2011 – achitat pe 25.03.2017 de crime împotriva protestatarilor din 2011); 

Egiptul și Iordania sunt singurele țări arabe care au relații diplomatice cu Israelul; revoluția din 2011 

 

Monedă și paritate: lira egipteană - 1 RON = 4.35 EGP, 08 mai 2017 

Economie: PIB – 1,105 trilioane $ (PPP)-2016, 342,8 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 12,100 $ 

(PPP), 3,740 $(nominal); forța de muncă – 31,96 milioane, rata șomajului – 13,1 % -2016, populație sub 

limita sărăciei – 25,2% (2011) 

Domenii: servicii (52,9%), industrie (35.8%), agricultură (11,3%) – 2016; economia egipteană se bazează 

în special pe exportul de petrol, turism și agricultură; un rol important îl au și veniturile  provenite de la 

exploatarea Canalului Suez, precum și remitențele celor 3 milioane de egipteni care lucrează în Arabia 

Saudită; din 1979, Egiptul primește ajutor financiar din partea Statelor Unite, în valoare de aprox. 2.2 

miliarde $ (al treilea ajutor american ca dimensiune); joacă și el un rol important în economie  

Resurse naturale: cărbune, petrol, gaz natural, aur, hidroenergie, citrice 

Comerț: export - petrol crud și produse petroliere, fructe și legume, bumbac, textile, produse metalice, 

produse chimice, mâncare procesată (Arabia Saudită, Italia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, SUA, Marea 

Britanie, India - 2015)  import - mașini și echipamente, produse alimentare, produse chimice, produse 

din lemn, combustibili (China, Germania, SUA, Turcia, Rusia, Italia, Arabia Saudită-2015) 

 

Domenii ale identității naționale:  

Cultură: țară cu un trecut antic glorios și magnetic pentru turiștii din întreg mapamondul; cultura 

egipteană modernă a influențat foarte mult întreaga lume arabă, în special mass-media; cinematograful 

egiptean este dezvoltat, iar Festivalul de Film de la Cairo se regăsește printre referințele domeniului. 



Patrimoniu UNESCO: Teba și necropolele sale, 

centrul istoric din Cairo, piramidele din Giza și 

orașul antic Memphis, vestigiile paleocreștine 

de la Abu Mena, monumentele de la Abu Simbel 

și Philae, Mănăstirea Sf. Ecaterina de pe 

Muntele Sinai, Wadi Al-Hitan („Valea 

Balenelor“) 

Muzică: mix de influențe locale, 

mediteraneene, arabe și occidentale; raqs 

balad - dans tipic egiptean 

Literatură: „Zaynab” de Muhammad Husayn 

Haykal – primul roman publicat în 1913 în limba 

egipteană; Naguib Mahfouz - primul scriitor de 

limbă arabă care a câștigat Premiul Nobel 

pentru Literatură 

Sport: cel mai popular sport – fotbalul; Al Ahly 

este clubul cel mai de succes la nivel 

internațional, având 20 de trofee (mai multe 

decât A.C. Milan din Italia sau Boca Juniors din 

Argentina); alte sporturi importante sunt 

squash și tenis 

Gastronomie: are o notă vegetariană, fiind 

bazată mai ales pe legume; kushari (amestec 

de orez, linte și macaroane) - mâncarea 

națională;  ful medames (un tip de fasole 

bătută) + falafel care se pare că își are originea 

în Egipt de unde a fost răspândit și în alte state 

arabe 

 

Reprezentare în organizații 

internaționale:   Liga Arabă, OPEC, Uniunea 

Africană, G-15, G-24, G-77, ONU + agențiile 

ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca 

Mondială, OCDE, Organizația Mondială a 

Comerțului, OSCE (partener), Curtea 

Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția 

Curții cu restricții 

 

Istoric relații bilaterale cu România și 

protocol/acord educație: 

• 1906 – relații diplomatice la nivel de 
agenție și consulat 

• 1978 – acord interguvernamental de 
cooperare în domeniile învățământului, 
științei și culturii 

• 2004 – program executiv al Acordului 
din 1978 pt. anii 2004-2006 

 
 

 

Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
Ambasada Republicii Arabe Egipt în România 
Însărcinat cu afaceri a.i: dl. Sherif Abdelkader 
Abdellatif Nada 
Adresa: B-dul Dacia Nr.67, Sector 1, 010407 Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 211.09.38, 211.09.39 
Fax: (0040-21) 210.03.37 
E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.eg 

 

2. În Egipt: 
Ambasada României în Republica Arabă Egipt 
Ambasador:  Domnul Mihai Ştefan Stuparu 
Adresa: 6, El-Kamel Mohamed Street, Zamalek, Cairo  
Telefon  +202 2736.01.07 +202 2735.95.46 
Fax: +202 2736.08.51 
E-mail:  cairo@mae.ro  
http://cairo.mae.ro/ 

 

Link-uri importante: 

• Guvern - https://www.egypt.gov.eg/Eng-
lish/Home.aspx  

• Admin. Prez. - http://www.presidency.gov.eg/ - 
nu funcționează 08.05.17 

• Parlament – http://www.parlia-
ment.gov.eg/home/   

• Min. Afacerilor Externe - 
http://www.mfa.gov.eg/English/Pages/de-
fault.aspx 

• Ministerul Educației - https://www.moe.gov.eg/ - 
avertizare de site nesigur + lipsă variantă în eng-
leză 

• Ministerul Culturii 
http://www.ecm.gov.eg/en/home/ - variantă 
beta a noului site 

SURSE 

 

• CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/pu-

blications/the-world-factbook/geos/eg.html (econo-

mie, guvern, organizații internaționale, date statistice) 

• BBC country profile - www.bbc.co.uk/news/world-

africa-13313370 (repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt   și română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt  (geografie, istorie, 
cultură, fotografiile 2 și 3) 

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1864#716   (relații bilaterale + reprezentare 
diplomatică) 
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