
Republica INDONEZIA 
Republik Indonesia – indoneziană 

Numele provine din limba greacă și este un cuvânt compus 

care înseamnă "Insulele indiene" (Indos = India și nesoi = 

insule); termenul a fost creat în sec. XVIII  

 

Capitala și cel mai mare oraș: Jakarta – 

30,214,303 locuitori – zona metropolitană, 2010; 

Alte mari orașe: Surabaya, Medan, Bandung, 

Bekasi, Palembang, Tangerang, Makassar, 

Tangerangul de Sud, Semarang, Depok (toate 

peste 1 milion de locuitori) 

Populație: 258,316,051 locuitori (est. iulie 2016 

– CIA World Factbook) – locul 4 în lume după China, 

India și Statele Unite 

Suprafață: 1,904,569km2  

Densitatea populației:  124,66 loc./km2  insula 

Java este unul din locurile cu cea mai mare 

densitate din lume. 

Unități administrative – 31 provincii (provinsi) 

cuprinse în 7 mari regiuni: Sumatra, Java, Insulele 

Sondele Mici, Kalimantan, Sulawesi, Insulele 

Maluku, Noua Guiness + 1 provincie autonomă 

(Aceh), o regiune specială (Yogyarkarta) și un 

district capital național (Jakarta Raya). 

Geografie și climă:  

- localizare: arhipelag în SE Asiei, situat între 

Oceanul Indian și Oceanul Pacific; cel mai mare 

arhipelagul din lume, compus din 13,466 insule, 

conform autorităților locale, iar 992 dintre acestea 

sunt locuite în permanență; Borneo, Sumatra, 

Java, Noua Guinee și Sulawesi sunt cele mai mari  

- vecini: granițe terestre: cu Malaysia pe insula 

Borneo, cu Papua Noua Guinee, pe insula Noii 

Guinee, și cu Timorul de Est, pe insula Timor; 

granițe acvatice: Singapore, Malayesia, Vietnam, 

Filipine și Palau (N), Australia(S) 

 

 

 

 

- relief: zone de coastă și în interiorul insulelor 

munți; a doua zonă ca împădurire din lume, după 

Amazon; intensă activitate vulcanică, cu peste 

150 de vulcani activi, cei mai importanți fiind 

Krakatoa și Tambora; punctul cel mai înalt este 

vârful Puncak Jaya – 4884 m;  

- clima: tropicală, caldă și umedă; țara este 

traversată de ecuator; în zonele montane, clima 

este însă mai rece. 

 

 
 

Componența etnică: Indonezia este un stat 

extrem de divers din punct de vedere etnic și 

lingvistic, cu peste 300 de grupuri etnice și 700 

de limbi utilizate; javanezii reprezintă grupul 

etnic cel mai important (40%), urmați de 

sundanezi, etnici malaezieni, papuași, dar și 

minorități de chinezi, arabi sau europeni - 2010 

Apartenența confesională: musulmani 87,2%-

cea mai mare țară din lume cu populație 

majoritar islamică; creștinism 10%; hinduism, 

budism, confucianism și altele (2,8%)  - estimare 

2010 

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 17 august – proclamarea independenței 

de Japonia și Olanda în 1945 

• 21 septembrie – Noul An islamic 

 

Limbi: bahasa indoneziană (oficială) + peste 700 

de limbi regionale, dintre care cea mai răspândită 

este javaneza; se vorbesc, de asemenea, și 

engleza și olandeza. 

 

Formă de guvernământ: republică 

prezidențială 

Dreptul la vot – 17 ani, sufragiu universal, iar 

pentru persoanele căsătorite indiferent de vârstă 

 

 



Conducere actuală (iunie 2017):  

  

• Președinte și șef al cabinetului: Joko WIDODO (oct. 2014) 

 

 

Repere istorice: majoritatea populațiilor care alcătuiesc actuala Indonezia au migrat din Taiwan către Asia 

de SE, în jurul anului 2000 î.Hr; cultivarea orezului și comerțul au fost două dintre activitățile principale ale 

localnicilor; începând cu sec. VII d.Hr, sub influențele hinduismului și budismului, a înflorit regatul naval 

Srivijaya, iar, între sec. VIII-X, dinastia budhistă Sailendra și cea hindusă Mataram au creat monumente 

impresionante, precum Borobudur, Sewu și Prambanan; primele incursuri musulmane au fost în sec. XIII, în 

nordul Sumatrei, iar, în sec. XVI, islamul a devenit religia dominantă; în 1602, Olanda a creat Compania 

Olandeză a Indiilor de Est, care a funcționat până în 1800, când Indonezia a fost declarată colonie; ocupația 

japoneză din al doilea război mondial a pus capăt conducerii olandeze, iar mișcările pentru independență 

au fost conduse de Sukarno, care a devenit și primul președinte în 1949; în 1968, puterea este preluată de 

generalul Suharto, liderul armatei care va fi îndepărtat în 1998; în 1976, Indonezia invadează Timorul de Est 

și îl transformă în provincie, iar, în 1999, acesta intră sub mandat ONU; 2004 - are loc un puternic cutremur 

în apropriere de insula Sumatra, care generează un tsunami ce se va solda cu peste 220,000 de victime; 

tranziția la democrație s-a făcut începând cu primele alegeri prezidențiale directe în 2004, iar, în ultimii 

ani, noul președinte Widodo a început reforme economice.  

 

 

Moneda și paritate: Rupie indoneziană (1 RON = 3.26 IDR)  - 23 iunie 2017 

 

Economie: PIB – 3,25 trilioane $ (PPC), 1 trilion $ (nominal) – proiecții 2017; PIB/locuitor: 12,432 $ (PPC), 

3895$(nominal) - proiecții 2017; forța de muncă – 125 milioane - 2016, rata șomajului – 5,6% -2016, populație 

sub limita sărăciei – 10,9% - 2016; Indonezia are cea mai puternică economie din Asia de Sud, chiar dacă 

ritmul creșterii a încetinit din 2012, datorită scăderii exporturilor; în ciuda crizei globale însă, Indonezia a 

fost singura țară din G-20, alături de China și India, care a avut creștere economică; de asemenea, țara a 

fost capabilă să își regăsească echilibrul economic în urma crizei asiatice din 1999, datoria sa externă 

reprezentând doar 27% din PIB; persistă însă probleme de sărăcie și șomaj, infrastructură deficitară și 

distribuirea inegală a resurselor între regiuni, însă reformele inițiate de președintele Widodo au drept scop 

dezvoltarea resurselor maritime, infrastructurii, precum și a dezvoltarea sectorului energetic 

Domenii: servicii (46%), industrie (40,3%), agricultură (13,7%) – 2016 

Resurse naturale: petrol, staniu, gaz natural, nichel, lemn, bauxita, cupru, soluri fertile, cărbune, aur, 

argint 

Comerț: export-combustibili minerali, grăsimi animale sau vegetale (inclusiv ulei de palmier), mașini 

electrice, cauciuc, mașini și componente mecanice (Japonia, SUA, China, Singapore, China, Coreea de Sud, 

Malaysia - 2015) import - combustibili minerali, mașini și componente mecanice, mașini electrice, fier și 

oțel, produse alimentare (China, Singapore, Japonia, Malaysia, Coreea de Sud, Tailanda, SUA - 2015). 
 

Domenii ale identității naționale:  

Patrimoniu cultural: diversitatea etnică și religioasă a Indoneziei a condus la o multitudine de expresii 

artistice, tradiții și meșteșuguri; influențele culturale străine sunt: indiene, arabe, chineze și europene, iar, 

din punctul de vedere al influenței religioase, budismul, hinduismul și islamul și-au pus amprenta asupra 

culturii locale; printre elementele culturale definitorii pentru Indonezia, sunt cele vestimentare, precum 

țesătura batik, dansurile tradiționale mai ales cele balineze, dar și arhitectura vernaculară. 

UNESCO: Indonezia are 8 locații UNESCO, printre care se numără: Parcul Național de pe Insulele Komodo, 

pădurile tropicale de pe insula Sumatra, templele budiste de la Borobudur (cele mai mari din lume) și templel 

hinduse de la Prambanan; capitala Jakarta este și ea o atracției turistică importantă. 

 

 



Sport: sporturi tradiționale indoneziene: pencak silat (o formă de arte marțiale), sepak takraw (volei cu 

piciorul); cele mai populare sporturi sunt badmintonul și fotbalul; baschetul este, de asemenea, răspândit, 

la fel ca și boxul (Ellyas Pical - triplu campion mondial). 

Gastronomie: multiple tradiții regionale, însă există câteva ingrediente de bază care se regăsesc în toate 

regiunile: orezul (element fundamental), asezonat cu carne (în special pește și pui, datorită interdicțiilor 

islamice) și legume, ardei iuți, lapte din nucă de cocos; mâncarea națională este tumpeng (orez aranjat sub 

formă de con și asezonat cu diverse ingrediente din carne și legume); alte mâncăruri populare sunt: nasi 

goreng (orez prăjit și cârnați), gado-gado (legume și ouă fierte cu sos de alune), sate (frigărui de pui marinat 

și sos de alune), soto (supă pe bază de lapte de nucă de cocos, legume și carne). 

 

 

Reprezentare în organizații internaționale: G-20, OCDE (cooperare sporită), ONU + agențiile ONU, G-

77, ASEAN, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația 

Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – stat non-parte 

la tratatul CIJ. 

 

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație: 

•  1958 – stabilire relații diplomatice la nivel de legație, după ce, în 1950, România recunoscuse statul 
Indonezia; ridicate la rang de ambasadă în 1960 

• 1960 - acord interguvernamental de colaborare culturală  
 

Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
Ambasada Republicii Indonezia în România 
Ambasador: E.S. Diar NURBINTORO 
Adresă: Strada Orlando nr.10, sector 1, București 
Telefon: 40.21.3120742 / 43 / 44 
Fax: 40.21.3120214 
E-mail: indobuch@indonezia.ro  
Web: www.indonezia.ro  
 

2. În Republica Indonezia: 
Ambasada României în Republica Indonezia 
Ambasadorul E.S. Valerica EPURE 
acreditată și în Timorul de Est 
Adresa: 42A, Jl. Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat 10310 
Telefon: +62 21 390 04 89  
Fax: +62 21 310 62 41 
E-mail: romind@indosat.net.id ; jakarta@mae.ro  
Web: http://jakarta.mae.ro  
 

 

Link-uri importante: 

• Admin. Prez. - http://www.presidenri.go.id/  
• Parlament – http://www.dpr.go.id/en  http://www.mpr.go.id/ http://ipc.or.id/  
• Guvern - http://indonesia.go.id/  
• Min. Educației și Culturii - https://www.kemdikbud.go.id/  
• MAE http://www.kemlu.go.id/en/Default.aspx  
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Universități: 

• University of Indonesia - 
http://www.ui.ac.id/  

• Bandung Institute of Technology - 
https://www.itb.ac.id/  

• Gadjah Mada University - 
http://www.ugm.ac.id/en/  

• Airlangga University - http://www.un-
air.ac.id/en  

• Bogor Agricultural University - 
http://www.ipb.ac.id/  

 
 

 
SURSE:  

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

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

mie, guvern, organizații internaționale, date statistice) 

• BBC country profile - 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-

14921238  (repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia    și română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Indonezia (geografie, 
istorie, cultură) 

• Google image search – fotografia 2 

• MAE –https://www.mae.ro/bilateral-
relations/3114#null(relații bilaterale + reprezentare 
diplomatică) 

• QS  Top Universities 
https://www.topuniversities.com/where-to-
study/asia/indonesia/guide  
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