
   
Republica SERBIA 

Република Србија(Republika Srbija) – sârbă 

Originea numelui este neclară, însă o 

supoziție este că ar proveni de la triburile 

slavice occidentale Sorbi din Lusația (estul 

Germaniei de astăzi), care s-au stabilit în 

Balcani în sec. VI d.Hr 

 

Capitala: Belgrad (Београд – Beograd) care 

înseamnă "orașul alb", 1,659,440  locuitori 

(inclusiv zona metropolitană), densitate – 514 

loc./km2  

Alte mari orașe Novi Sad,  Niš, Prizren 

Populație: 7,143,921 milioane locuitori + 

1,883,018  în Kosovo (est. iulie 2016 – CIA 

World Factbook) 

Suprafață: 77,474 km2  + 10,887 km2  

Densitatea populației:  92,8 loc./km2 – 2016  

Unități administrative – 29 de județe 

Formă de guvernământ: republică 

parlamentară 

Dreptul la vot – 18 ani (16 ani dacă este 

angajat), sufragiu universal 

Conducere actuală (mai 2017):   

 

• Președinte: Tomislav NIKOLIC (iunie 
2012) 

• Prim-ministru: Aleksandar VUCIC (apr. 
2014) 

 

Repere istorice: antichitate - triburi ilirice și 

tracice, cucerite apoi de romani în sec. II î.Hr; 

triburile slave sosesc în sec V-VIII; 1389 - 

bătălia de la Kosovo Polje în care nobilimea 

sârbă este decimată de otomani; Serbia se va 

afla sub controlul Imperiului Otoman pănă la 

începutul sec. XIX, în ciuda a trei tentative 

austriece de a prelua controlul; 1914 - sârbul 

Geografie și climă:  

-localizare: țară fără ieșire la mare situată în 

SE Europei - partea centrală a Balcanilor și 

sudul Câmpiei Panonice 

- vecini: Muntenegru, Bosnia și Herțegovina 

și Croația (V), Ungaria (N) , România și 

Bulgaria (E) , Macedonia (S);  

- relief: câmpii în Voivodina, dealuri și munți 

în partea de SE; teritoriul este străbătut de 

râurile Dunărea și Morava care oferă acces la 

Marea Neagră și Europa Centrală, precum și 

de Tisa, Drava și Sava; cel mai înalt vârf este 

Daravica (2656) în Alpii Dinarici 

- clima: continentală în nordul țării, iar în sud 

are influențe mediteraneene 

 

 

Componența etnică: sârbi 83.3%, maghiari 

3.5%, Rroma 2.1%, bosniaci 2%, alții  5.7%, 

nedeclarat sau nescunoscut 3.4% (est. 2011 - 

CIA - fără Kosovo); în Kosovo sunt estimați a 

fi 92.9% albanezi 

Apartenența confesională: creștini: 

ortodocși 84,6%, catolici 5%, protestanți 1%, 

musulmani 3%, niciuna 1,1%, altele 0,8 %, 

nedeclarată 4,5% - est. 2011; în Kosov sunt 

95,6% musulmani 

Ziua națională:15 februarie – Ziua 

Suveranității - începutul revoluției sârbe 

împotriva ocupației otomane (1804) și 

adoptarea primei constituții (1835 

Limbi: sârba (oficială) – 88,1% + maghiară 

3,4%, bosniacă 1,9% și rromani 1,1%; alte 

limbi oficiale în Voivodina: română, 

maghiară, slovacă, ruteană, croată 

 

 



Gavrilo Princip comite atentatul de la Sarajevo (uciderea prințului moștenitor al Austriei, Franz 

Ferdinand și a soției sale), incident care devine motivul pentru începerea primului război mondial; 

1918 - Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor este proclamat, iar în 1929 este redenumit Regatul 

Iugoslaviei; în al doilea război mondial - marionetă nazistă; 1945-1980 stabilitate și politică externă 

proprie sub Tito; 1992-1995 dezintegrarea Iugoslaviei duce la război în Croația și Bosnia; 1998-1999 

criza din Kosovo; 2000 - acuzarea lui Milosevic de Tribunalul de la Haga de crime împotriva 

umanității (a murit în 2006 înainte ca să se pronunțe Curtea); 2006 - Muntenegru își declară 

independența; 2013 - acord de normalizare a relațiilor între Serbia și Kosovo; 2014 - începerea 

negocierilor de aderare la UE, pe care primul ministru actual, Vucic dorește să le încheie până în 

2020 

Moneda și paritate: dinar sârb, 1 RON = 27 RSD - 10 mai 2017 

 

Economie: PIB – 101,5 miliarde $ (PPC) -2016 , 37,76 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 

15,828 $ (PPC), 5908 $(nominal); forța de muncă – 2,91 milioane, rata șomajului – 18,9% -2016, 

populație sub limita sărăciei – 9,2% - 2013; sancțiuni economice și intervenția militară NATO din 

1999, dezintegrarea Iugoslaviei și războaiele interetnice au afectat puternic economia Serbiei, însă 

aceasta este în revenire; în domeniul agricol, Serbia se remarcă prin producția de prune (loc 1 în 

Europa și 2 în lume după China) și zmeură (locul 2 mondial după Polonia); 60% din suprafața Serbiei 

este teren arabil 

Domenii: servicii (47,6%), industrie (42,7%), agricultură (9,7%) – 2016 

Resurse naturale: cărbune (al 7-lea producător din lume), cupru, aur 

Comerț: export- fier și oțel, cauciuc, haine, grâu, fructe și legume, metale neferoase, aparate 

electrice, produse din metal, arme și muniții, automobile (Italia, Germania, Bosnia-Herțegovina, 

România, Rusia) – 2015;  import – mașini și echipamente de transport, carburanți și lubrifianți, 

bunuri fabricate, produse chimice, produse alimentare și animale vii, materii prime (Germania, 

Italia, Rusia, China, Ungaria, Polonia) - 2015  

 

Domenii ale identității naționale:  

Patrimoniu cultural: nordul Serbiei poate fi descris drept central-european, datorită influențelor 

maghiare și austriece, iar sudul aparține spațiului cultural din Estul Europei; îmbinarea celor două 

influențe este evidențiată și de faptul că sârbii folosesc atât alfabetul latin, cât și cel chirilic, chiar 

dacă, din punctul de vedere al confesiunii, sunt creștini ortodocși; influența cea mai puternică 

asupra Serbiei a fost exercitată de Imperiul Bizantin; Sf. Sava este întemeietorul Bisericii Ortodoxe 

Sârbe; mănăstirile reprezintă cele mai importante vestigii din evul mediu, cea mai importantă fiind 

Studenica (1190); Belgrade International Theatre Festival – BITEF, unul din cele mai vechi din lume;  

Obiective UNESCO : mănăstirile Stari Ras și Sopoćani, mănăstirea Studenica, Complexul Monahal 

Medieval din Kosovo (în pericol din 2006), Gamzigrad - Romuliana, precum și Palatul lui Galerius; 

din lista Programului Memoriile Lumii fac parte: Scripturile Miroslav, manuscrise din secolul XII și 

arhiva Nikola Tesla. 

Personalități: cel mai faimos om de știință de origine sârbă este Nikola Tesla, care a trăit în Statele 

Unite (inventator prolific: curentul alternativ, motorul de inducție, bobina Tesla); Ivo Andric, 

câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură în 1961; Emir Kusturica – cineast, câștigător Golden 

Globe și Cannes 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emir_Kusturica


Sport: cele mai populare sporturi: fotbal, 

baschet (campioni mondiali în 1998 și 

2002), tenis, volei, polo și  handbal; 

sportivi sârbi celebri: Dejan Stanković 

(fotbal), Vlade Divac (NBA Hall of Famer), 

Novak Đoković, Ana Ivanovic, Jelena 

Janković (campioni tenis) 

Gastronomie: influențe balcanice și 

turcice, dar și mediteraneene și central-

europene; ca și în România, tradiția de 

primire a oaspeților este să li se ofere sare 

și pâine; mâncăruri tipice: ćevapčići (un fel 

de cârnați), sarma, kajmak; sârbii se 

consideră poporul de origine a rachiului 

(rakija);  Slivovitz - rachiul din prune este 

băutura națională a Serbiei 

 

Reprezentare în organizații 

internaționale:  țară candidat UE, acorduri 

comerciale BSEC și CEFTA, ONU + agențiile 

ONU,  OSCE, Consiliul Europei,  Fondul 

Monetar Internațional, Banca Mondială, 

Organizația Mondială a Comerțului – în 

proces de aderare, Organizația 

Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic 

Internațional, Organizația Internațională a 

Francofoniei (observator), Curtea 

Internațională de Justiție – acceptă 

jurisdicția Curții  

Istoric relații bilaterale cu România și 

protocol/acord educație: 

• 1879 – stabilire relații diplomatice la 
nivel de legație, iar în 1939 la nivel 
de ambasadă 

• 1956 - acord interguvernamental de 
colaborare culturală  

• Feb. 2016 (site MAE) – în curs de 
negociere un  acord bilateral în 
domeniile educaţiei, ştiinţei, 
culturii, tineretului şi sportului. 

 
 Reprezentare diplomatică  
 

1. În România:  
Ambasada Republicii Serbia în România 
Ambasador: E.S. Dl. Branko Branković 
Adresa: 010573 Bucureşti, Calea 
Dorobanţilor nr. 34, Sector 1 
Telefon: (0040-21) 211 98 71;  211 98 72;  
211 98 73;  210 03 59 (protocol) 
Fax: (0040-21) 210 01 75 
E-mail: mail@ambserbia.ro    
 

Link-uri importante: 

• Admin. Prez./ - 
http://www.predsednik.rs/en    

• Parlament – http://www.parla-
ment.gov.rs/national-assembly.467.html  

• Guvern - 
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en  

• Min. Educației, Culturii și Științei - 
http://www.mpn.gov.rs/?lng=lat – fără vari-
antă în engleză 

• MAE http://www.mfa.gov.rs/en/  

 

SURSE:  

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

brary/publications/the-world-fac-

tbook/geos/ri.html (economie, guvern, organi-

zații internaționale, date statistice) 

• BBC country profile - 

www.bbc.co.uk/news/world-europe-17907947   

(repere istorice și fotografia 1) 

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

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/4533#836  (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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2. În Republica Serbia: 
Ambasada României în Republica Serbia 
Ambasador:  doamna Oana-Cristina POPA 
Adresă: Užička 10, 11000 Beograd 
+381 11 36 75 772 
Fax: +381 36 75 771 
E-mail: belgrad@mae.ro   
Web: http://belgrad.mae.ro  
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