Republica AZERBAIDJAN
Azərbaycan Respublikası – azeră
Cuvântul „Azerbaidjan” înseamnă „Țara Focurilor” în limba
azeră veche, având conotații religioase din zoroastrism

Formă

de

guvernământ:

republică
prezidențială – din 1993 Heydar Aliyev,
liderul fost-sovietic al țării a revenit la
putere până în 2003 și a fost urmat la
conducere de fiul său, Ilham Aliyev

Capitala: Baku (2 milioane locuitori)

Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal

Populație: 9,872,765 (est. Iulie 2016 – CIA

Conducere actuală (mai 2017)

World Factbook) + 2 milioane diaspora

Suprafață: 86,600km 2 (36% din Ro)
Geografie și climă:
- localizare: țară aflată în Sud-Vestul Asiei, zona
Caucaz, cu ieșire la Marea Caspică în Est
- vecini: Armenia, Turcia(V), Iran(S), Georgia,
Rusia(N)
- relief: câmpie (40%) – cel mai faimos platou Kura,
Munții Caucaz în Nord (cel mai înalt vârf Bazardüzü
- 4466m); jumătate din vulcanii noroioși ai planetei
sunt în Azerbaidjan
- clima: uscată, semi-aridă, stepă

Componența etnică: 91,6% azeri, 2% lezghini,
1,35% armeni (în Nagorno Karabah), 1,3% ruși,1,3%
taliși, 2,4% alții

Apartenența confesională: 96,9% islam (94%
șiiți, 6% suniți – a doua țară din lume cu populație
șiită), creștinism 3 %, alții 0,1%, niciuna 0,1% (2010)

Ziua națională și alte sărbători:
•
•
•

18 octombrie (1991 - ziua independenței)
28 mai (1918 - ziua republicii)
Novruz Bayram – 20/21 martie echinocțiu de
primăvară, moștenire a zoroastrismului

Limba: azeră

Domenii de identate națională:

-

Președinte - Ilham ALIYEV (din 2003)
Prim-ministru - Artur RASIZADE (din
2003)
Ultimele alegeri din 2013 – observatorii OSCE
– alegerile nu au atins standardele
internaționale; amendament constituțional
din sept. 2016 a extins mandatul
președintelui de la 5 la 7 ani

Repere istorice: epoca de piatră – cultura
Guruciai, peștera Azok; sciții – sec IX î.Hr.;
albanezii caucazieni (locuitorii originali ai
NE țării), cuceriți de turci, mongoli și de
iranieni; dominație sovietică 1920 – 1991

Moneda și paritate: noul manat azer
1 AZN = 2.43 RON, 06 mai 2017

Economie: PIB - 168 miliarde $ (2016),
PIB/locuitor:17,700 $, forța de muncă – 4,9
milioane, rata șomajului 6,4% (2016),
populație sub limita sărăciei - 6% (2012),
Domenii: industrie (61%), servicii (32,5%),
agricultură
(6,4%)
extracție
petrol
(conductele Baku-Tbilisi-Ceyhan, BakuNovorossiysk, Baku-Supsa) și gaze naturale –
sursa principală de creștere economică; se
prefigurează dezvoltarea turismului
Resurse naturale:2/3 din teritoriu – petrol
și gaze naturale + aur, argint, fier, cupru
Principalii parteneri comerciali: exporturi:
Italia, Franța, Germania, Indonezia, Rep.
Cehă; importuri: Turcia, Rusia, UK,
Germania, Italia

Muzică: mugham, meykhana și arta ashiq – tradiții muzicale azere; Azerbaidjan este un participant
entuziast la concursului Eurovision începând cu 2008; a câștigat în 2011, iar Baku a găzduit concursul în
2012
Patrimoniu UNESCO – covoarele azere + Palatul Șirvanșahilor și Turnul Fecioarei (din Baku) și peisajul
cultural cu picturi rupestre din Gobustan
Sport: fotbal și șah( cele mai populare) + haltere, box; Garry Kasparov (campion mondial la șah) este
născut în Baku
Gastronomie: plov (orez cu șofran) – mâncarea națională, iar ceaiul negru – băutura națională; bucătărie
bazată pe legume și multe verdețuri, cultură a ceaiului

Reprezentare în organizații internaționale:
După independența din 1991, Azerbaidjan a devenit membru ONU, FMI, Banca Mondială, BERD, Banca
Asiatică de Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Consiliul Europei, Organizația Conferinței Islamice,
Comunitatea Statelor Independente, Consiliul de Cooperare a Statelor Vorbitoare de Limbi Turcice

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
Relații diplomatice din 1992, ambasada României a fost deschisă la Baku în 1998. România - mandat de
Ambasadă Punct de Contact NATO la Baku începând cu 2009, iar, în perioada 2015-2016, era deja la al 4lea mandat.
Colaborare în domeniul energetic - Interconectorul de gaze lichefiate Azerbaidjan-Georgia-RomâniaUngaria (AGRI), iniţiativă românească care prevede crearea unei rute alternative pentru transportul
gazelor naturale azere către piaţa europeană, prin tranzitarea Georgiei şi apoi sub formă lichefiată
peste Marea Neagră până la Constanţa (MAE) – iunie 2015 întâlnire a miniștrilor energiei
Acord interguvernamental în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului (semnat în 1995, în
vigoare din 2000) + înțelegere interministerială din 2004

Reprezentare diplomatică
1. în România: Ambasada Republicii Azerbaidjan în România
Ambasador E.S. Farid ABDINBAYOV (din sept. 2013)
Address: 10, Grigore Gafencu str.
Sector 1, Bucharest, Romania
Code: 014132
TEL: + 40 (21) 233 24 66, 84
FAX: + 40 (21) 233 24 65
E-MAIL: azsefroman@azembassy.ro
WEB: www.azembassy.ro

2. în Azerbaidjan
Ambasada României în Republica Azerbaidjan
Ambasador E.S. Dl. Dan IANCU
Blv. Hasan Aliev nr. 125 A (Narimanov)
Telefon: +994 12 465 63 78
Fax: +994 12 465 60 76
E-mail: baku@mae.ro
http://baku.mae.ro/contact

...
SURSE:
•

•

•

•

CIA world factbook https://www.cia.gov/library/publications/th
e-world-factbook/geos/aj.html (economie,
guvern, organizații internaționale, date
statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-europe17043424 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
și română
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azerbaidjan
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/4494#802 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

Link-uri importante:
•
•
•
•
•

Administrația prezidențială - http://en.president.az/president/biography
Parlament - http://www.meclis.gov.az/
Ministerul Energiei - http://www.minenergy.gov.az/?e=0&a=1&id=0&
Ministerul Economiei - http://www.economy.gov.az/index.php?lang=en
Ministerul Educației - http://edu.gov.az/en

