Regatul SPANIEI
Reino de España
Numele modern de España provine din latinul
Hispania, însă originile sale sunt disputate; o
ipoteză este că ar proveni din limba
feniciană și ar însemna țara unde se topesc
metalele, datorită exploatărilor minerale
efectuate de fenicieni

Capitala: Madrid - 3,141,991 locuitori
municipiul - 2015; 6,529,700 locuitori - zona
metropolitană –2014; densitate –5390 loc./km2
– 2015
Alte mari orașe Barcelona, Valencia, Sevilla,
Bilbao, Málaga
Populație: 48,563,476 milioane locuitori (est.
iulie 2016 – CIA World Factbook)

Geografie și climă:
-localizare: țară europeană situată între
Marea Mediterană și Oceanul Atlantic,
ocupând mare parte din Peninsula Iberică +
Insulele Baleare (M. Mediterană) și Insulele
Canare (Oceanul Atlantic) și cele două orașe
autonome din Nordul Africii: Ceuta și Melilla
- vecini: Portugalia (V), Franța și Andorra (N),
Strâmtoarea Gibraltar (teritoriu britanic) și
Maroc (S)
- relief: relief muntos, a doua altitudine
medie din Europa (660m) după Elveția;
granița de nord cu Franța și Andorra este
formată din Munții Pirinei (cel mai înalt - Vf.
Aneto 3,404m); alte lanțuri muntoase:
Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico,
Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra
Morena, Sistema Bético, Sierra Nevada;
Meseta Central este un vast platou aflat în
centrul Spaniei; cele mai mari râuri sunt:
Tajo, Ebro, Duero, Guadiana, Guadalquivir,
Miño
- clima: mediteraneană în majoritatea țării,
semi-aridă în SE, oceanică în regiunea
atlantică din nord, alpină în zona de munte;
în ultima sută de ani și mai ales în ultimii ani
fenomenul secetei s-a accentuat foarte mult

Suprafață: 505,370km 2 (de peste două ori
mai mare decât România)
Densitatea populației: 92 loc./km2–2015
Unități administrative – 17 comunități semiautonome (comunidades autonómas, singular comunidad autonoma) și 2 orașe autonome
(Cuta și Melilla); comunitățile sunt: Andalucía,
Aragón, Asturias; Baleares (Insulele Baleare),
Canarias (Insulele Canare); Cantabria;
Castilla-La Mancha; Castilla-León; Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco
(Țara Bascilor)
Limbi: spaniola casteliană (oficială) - 74% +
limbi
regionale:
catalana/valenciana,
galiciana, bască, araneza asturiană.
Apartenența

confesională:

creștini

-

romano-catolici 67,8%, niciuna 27,5%, altele
2,2%, neprecizat 2,5% (iunie 2016). Ziua
națională
și
alte
sărbători

importante:

Componența etnică: 88% spanioli, 12% emigranți (39% America Latină, Africa de Nord 16%, Europa
de Est 15%, Africa Sub-sahariană 4%)
Formă de guvernământ: monarhie constituțională parlamentară
Dreptul la vot –18 ani, sufragiu universal
Conducere actuală (mai 2017):
• Rege: Felipe VI – iunie 2014
• Prim-ministru: Mariano Rajoy – dec. 2011
Repere istorice: cele mai importante vestigii pre-istorice din Spania sunt picturile rupestre din
peștera Altamira, din Cantabria, cu o vechime din 15.000 î.Hr; teritoriul iberic a fost cucerit de
fenicieni, celți și greci, înainte de a fi colonizat de romani în sec. II î.Hr; în sec. V, Spania a fost
cucerită de vizigoți, iar din 711 mare parte din peninsulă (în afară de N și NV) a fost cucerită de
mauri; 1492 - reconquista și descoperirea Americii de către Cristofor Columb; recuperarea și
unirea teritoriilor iberice sub Regii Catolici (Isabela de Castilla și Fernando de Aragon), precum și
resursele aduse din Lumea Nouă au făcut din Spania cea mai mare putere a lumii în sec. XVI ("el
siglo de oro" - secolul de aur), apogeul fiind atins sub domnia lui Filip al II-lea, care deținea, în
afară de coloniile americane, și teritorii însemnate din Europa, inclusiv Țările de Jos sau Napoli;
1800 - războiele napoleoniene duc la cucerirea țării de către Franța; 1936-1939 - războiul civil
spaniol, câștigat de generalul Franco care impune dictatura până la moartea sa, în 1975, când a
fost reinstaurată democrația, iar constituția din 1978 a stabilit monarhia constituțională sub
conducerea lui Juan Carlos; în 1982, Spania a devenit membru NATO, iar în 1986 a avut loc aderarea
la UE; separatismul basc a avut forme violente în a doua jumătate a sec. XX datorită atentatelor
ETA; criza financiară care a început în 2008 a avut consecințe grave asupra economiei spaniole,
cifrele șomajului (în special în rândul tinerilor) fiind foarte înalte

Moneda și paritate: Euro (1 € = 4,55 RON) - 09.05. 2017
Economie: PIB – 1,69 trilioane$ (PPC) -2016 ,1,25 trilioane $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 36,500$
(PPC), 26,800$(nominal)- 2015; forța de muncă – 22,89 milioane, rata șomajului – 19,7% -2016,
populație sub limita sărăciei –21,1% - 2012; economia Spaniei a fost puternic afectată de criza
financiară globală, sectoarele imobiliare și ale construcțiilor fiind cel mai grav afectate; șomajul,
în special în rândul tinerilor, atinsese cote foarte înalte și recesiunea s-a instalat în perioada 20092013; în ultimii ani, economia țării este în revenire, iar anul acesta, conform estimărilor FMI, ar
trebui să recupereze toate pierderile suferite anterior; totuși, persistă o rată ridicată a șomajului,
semn că refacerea economică nu a pătruns și în clasele sociale cele mai vulnerabile
Domenii: servicii (75,1%), industrie (22,4%), agricultură (2,5%) – 2016
Resurse naturale: cărbune, minereu de fier, cupru, plumb, zinc, uraniu, mercur, tungsten,
hidroenergie, pământ arabil (chiar dacă seceta din ultimii ani a afectat productivitatea agricolă)
Comerț: export - mașini, autovehicule; produse alimentare, produse farmaceutice, medicamente,
alte bunuri de consum (Franța, Germania, Italia, UK, Portugalia, SUA) – 2015; import – mașini și
echipamente, combustibili, produse chimice, produse semifabricate, produse alimentare, bunuri

de larg consum, instrumente de măsură și de control medical (Germania, Franța, China, Italia,
Olanda, UK) -2015
Reprezentare în organizații internaționale: UE (inclusiv Zona Euro și Spațiul Schengen), NATO,
ONU (membru temporar al Consiliului de Securitate)+ agențiile ONU, G-77, OSCE, Consiliul Europei,
Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația
Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Uniunea Latină, Curtea Internațională de
Justiție – acceptă jurisdicția Curții
Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
• 1881 – stabilire relații diplomatice la nivel de legație, 1977 la nivel de ambasadă
• 1995 - acord interguvernamental de cooperareculturală și științifică
• 2005 – program interguvernamental de cooperare în domeniile culturii și educației pentru
anii 2005-2008
• Comunitatea românilor din Spania – aproape un milion, cea mai numeroasă dintre străini
(20%)
Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: 44 de obiective UNESCO (inclusiv patrimoniu natural) și 14 elemente de
patrimoniu imaterial – locul trei în lume după Italia și China; printre acestea, se numără: palatul
maur Alhambra (Granada, Andalusia), peștera Altamira (Cantabria), Mănăstirea și domeniul regal
San Lorenzo del Escorial (Madrid), centrul istoric al orașelor Córdoba, Segovia, Avila, Toledo,
Salamanca, Oviedo, Cáceres, Alcalá de Henares (locul de naștere al lui Cervantes), catedrala din
Burgos, drumul către Santiago de Compostela, lucrările lui Antoni Gaudí (Barcelona); datorită
istoriei, influențele culturale în Spania sunt multiple – de la moștenirea romană și vizigotă, până la
importanta contribuție arabă, trecând prin stilurile de artă specifice creștinismului occidental, dar
și modernismului
Arhitectură: epoca de piatră - construcții megalitice în Menorca (Insulele Baleare); arhitectură
celtică în Galicia; vestigii romane - apeductul de la Segovia, teatrul din Mérida, podul din Alcántara;
evul mediu timpuriu - influențe vizigote, stil romanic (arta asturiană); arhitectura din Al-Andalus
(sub dominație musulmană) - Moscheea din Córdoba, Palatul Alhambra; goticul - catedrala din
Burgos, stilul mudejar (arhitectură creștină cu influențe arabe); renaștere (Mănăstirea Escorial),
baroc (Catedrala din Santiago de Compostela), Palatul Regal din Madrid; neoclasic (Muzeul Prado,
Madrid); arhitectura modernă catalană (Antoni Gaudi - Barcelona); arhitectură contemporană Santiago de Calatrava (Auditoriu din Tenerife, Orașul Artelor și Științelor - Valencia), Muzeul
Guggenheim Bilbao
Literatură: scrierile lui Avicena și Averoes din perioada cuceririi musulmane, El Cantar del Mio Cid/
Cidul (poem din perioada reconquistei), El Lazarillor de Tormes, misticii creștini (San Juan de la
Cruz, Santa Tereza din Ávila), barocul - Miguel de Cervantes (în 2016, s-au împlinit 500 de ani de
la moartea lui și a lui William Shakespeare, născuți în aceeași zi din 1516 - 23 aprilie), Francisco de
Quevedo, Lopé de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina; epoca modernă - Rosalía de Castro,
Miguel de Unamuno, Pio Baroja, Antonio Machado, José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez,
Federico García Loca, Miguel Delibes - literatura de limbă spaniolă are printre cei mai mulți laureați
ai premiului Nobel, datorită și autorilor sud-americani
Pictură: El Greco, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco Zurbarán, Diego Velázquez (perioada
clasică – el siglo de oro); Francisco Goya; Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró – epoca modernă
Cinema: Luis Buñuel, Pedro Almodovar (regizori), Javier Barden, Penelope Cruz, Antonio Banderas
(actori)
Muzică: tenorii José Carreras, Plácido Domingo, soprana Monserrat Caballé (duetul Barcelona cu
Freddie Mercury folosit la Jocurile Olimpice din 1992); muzica și stilul vestimentar flamenco

Fotbal: campionatul spaniol (La Primera
Division) este cel mai competitiv din lume,
Real Madrid și Barcelona fiind două dintre cele
mai titrate cluburi de fotbal din actualitate și
din istoria fotbalului; echipa națională a
Spaniei este singura care a reușit să câștige
trei
turnee
importante
consecutive:
Europenele din 2008 și 2012, precum și
campionatul mondial din 2010; jucători
spanioli faimoși: Raúl, Fernando Torres, David
Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos,
Xavi, Andrés Iniesta, Jesús Navas, Xabi Alonso,
Gerard Piqué, Diego Costa, Jordi Alba
Alte sporturi: Rafael Nadal (campion la tenis),
organizarea Olimpiadei de vară din 1992 de la
Barcelona, circuit de Formula 1
Gastronomie: paella (mâncarea națională pe
bază de orez și fructe de mare); tortilla de
patatas (omletă cu ceapă și cartofi fierți),
gazpacho – supa-cremă de legume rece;
datorită litorarului extins și influențelor
mediteraneene și atlantice folosirea fructelor
de mare este foarte răspândită; de asemenea,
uleiul de măsline este utilizat des; mezeluri
cunoscute – jamón și chorizo (șuncă, respectiv
cârnați) de foarte multe sortimente; sangría –
băutură tipică
Reprezentare diplomatică
1. În România:
Ambasada Spaniei în România
Ambasador: E.S Dl Ramiro Fernández
Bachiller
Adresa: Str. Aleea Alexandru nr. 43, Sector 1,
Bucureşti, 011822
Telefon: 0040-21 318.10.77
Fax: 0040-21 318.10.71
E-mail: emb.bucarest@maec.es
Website: www.maec.es/embajadas/bucarest,
www.emajadaenrumania.maec.es

Instituto Cervantes din București
Bd. Regina Elisabeta nr. 38
Sector 5, 050017 București
Tel: 021 210 27 37
Fax: 021 210 77 67
cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es/

SURSE:
•

•

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-europe17941641 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain și
română https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
(geografie, istorie, cultură, fotografiile 2 și 3)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/1742#839 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

2. În Spania:
Ambasada României în Spania
Ambasador: Doamna Gabriela Dancău
Adresă: Avenida de Alfonso XIII nr. 157,
Madrid 28016
Telefon: +34 913501881
Fax: +34 913452917
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Consulate generale: Barcelona, Sevilla, Bilbao
Consulate: Almería, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Zaragoza
Linkuri importante:
•
•
•
•
•

Casa Regală- http://www.casareal.es/EN/Paginas/home.aspx
Parlament –http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congresohttp://www.senado.es/web/index.html
Guvern - http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/index.aspx
Min. Educației, Culturii și Sport - http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/en/
Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx

