
CEHIA 

Cesko - cehă 
Numele provine de la cehi, trib slavic occidental din sec. IX 

d.Hr. În 2016, numele oficial al țării a fost prescurtat din 

forma anterioară, Republica Cehă (Česká republika) 

  

Capitala: Praga (Praha) 

Populație: 10,644,842 milioane locuitori (est. 

Iulie 2016 – CIA World Factbook)  

Suprafață: 78,867km2 (33% din Ro)  

13 regiuni (kraje, singular - kraj): Jihocesky 
(Bohemia de Sud), Jihomoravsky (Moraviade Sud) 
Karlovarsky (Karlovy Vary), Kralovehradecky 
(Hradec Kralove), Liberecky (Liberec), 
Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky 
(Olomouc), Pardubicky (Pardubice), Plzensky 
(Pilsen), Stredocesky (BoemiaCentrală), Ustecky 
(Usti), Vysocina (Highlands), Zlinsky (Zlin) și 
capitala  - Praha (Praga) 

Geografie și climă:  

-localizare: țară fără ieșire la mare, aflată în 

Centrul Europei  

- vecini: Germania (V și NV), Austria (S), Slovacia 

(E și SE), Polonia (N și NE)  

- relief: Boemia (în Vestul țării) este dominată de 

un bazin drenat de Elba și înconjurată de munți 

de altitudine joasă, precum masivul Krkonoše din 

Sudeți; cel mai înalt punct din țară este Sněžka, 

la 1.602 m, pe frontiera cu Polonia. Moravia (Estul 

țării) este o zonă deluroasă drenată de râul 

Morava; din Cehia izvoresc două dintre cele mai 

importante fluvii ale Europei: Odra și Elba 

- clima: temperat continentală 

 

Componența etnică: cehi 64.3%, moravi 5%, 

slovaci 1.4%, alții 1.8%, nespecificat 27.5% 

(recensământ din 2011) 

 
și construcția celor mai importante elemente 

arhitecturale din Praga care atrag turiști și în 

zilele noastre și care fac parte din patrimoniul 

 

 

Apartenența confesională: romano-catolici 

10.4%, protestanți 1.1%, altele și nespecificate 

54%, niciuna 34.5% ( referendum din 2011) 

Limbi: cehă (oficială) 95.4%, slovacă 1.6%, 

altele 3% ( referendum din 2011)  

 

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 28 octombrie (1918) –Eliberarea Cehoslovaciei 
de Austro-Ungaria 

• 28 septembrie – Ziua Statului Ceh, cunoscută 
și ca Ziua Sf. Wenceslas 

• 06 iulie –Ziua lui Jan Hus 

• 17 noiembrie – Ziua Luptei pentru Libertate și 

Democrație 

Formă de guvernământ:  republică 

parlamentară cu Parlament bicameral (Camera 

Deputaților și Senat) 

Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal 

Conducere actuală  (mai 2017):  

• Președinte – Milos ZEMAN (martie 2013) 

• Prim-ministru -  Bohuslav SOBOTKA (ian. 2014)  

 

Repere istorice: Cehia a fost divizată de-a lungul 

istoriei în trei regate: Boemia (în Vest), Moravia 

(în Est) și Silezia Cehă. Așezări preistorice din 

neolitic; în sec. VI, slavii din zona Mării Negre și a 

Carpaților s-au stabilit în zonă; Principatul 

Moraviei a apărut în sec. VIII, iar statul boem în 

sec IX. Între 1002-1806, regatul boem a făcut parte 

din Sfântul Imperiu Roman, cu o mică pauză între 

1440–1526; Sec. XIV – epoca de aur a istoriei cehe; 

regele Carol al IV-lea a fost și rege al Italiei, rege 

al romanilor și împărat romano-

german;  fondarea Universității Caroline la Praga, 

în 1348. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Emp%C4%83rat_al_Sf%C3%A2ntului_Imperiu_Roman
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Emp%C4%83rat_al_Sf%C3%A2ntului_Imperiu_Roman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Carolin%C4%83_din_Praga


UNESCO; 1415 – execuția lui Jan Hus; 1618 – defenestrarea de la Praga (începutul războiului de 30 de ani) 

– Boemia era sub controlul habsburgilor; Sec. XIX – parte din Imperiul austriac; 1918 – independența 

Cehoslovaciei; 1938 – ocuparea de către Germania nazistă a regiunii sudete (Sudetenland); 1948 – regimul 

comunist cu influențe sovietice, 1968 – primăvara de la Praga suprimată de Moscova prin intervenție 

armată, 1989 – „revoluția de catifea”, 1993 – scindarea Cehoslovaciei, 1999 – membru NATO, 2004 – 

membru UE. 

 

 

Moneda: coroana cehă - 1 RON = 5,87 CZK, 07 mai 2017– 22.03.17 

Economie: PIB –350,9 miliarde $ (2016), PIB/locuitor: 33,200 $ (80% din media UE), forța de muncă –  5,5 

milioane, rata șomajului – 5,6 % (2016), populație sub limita sărăciei –8,6 % 

Domenii: servicii (60%), industrie (37,5%), agricultură (2,5%) 

Turism: Praga este al 5-lea oraș din Europa ca număr de vizitatori; Karlovy Vary (stațiune balneară); multe 

castele (Karlštejn, Český Krumlov și Lednice–Valtice); contribuția turismului la PIB – 5,5%   

Resurse naturale: cărbune și sare, resurse forestiere și potențial hidroenergetic 

Comerț: exporturi -mașini și echipamente de transport, materii prime și combustibili, produse chimice 

către Germania, Slovacia, Polonia, UK, Franța, Austria; importuri - mașini și echipamente de transport, 

materii prime și combustibili, produse chimice din Germania, Polonia, China, Slovacia, Olanda, Austria 

(2015). 

 

Domenii ale identității naționale:  

Muzică: tradiția bisericească veche de 1000 de ani și muzica populară din Boemia, Moravia și Silezia; 

compozitori cehi Adam Michna, Jan Dismas Zelenka, Josef Mysliveček, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, 

Antonín Dvořák, Josef Suk, Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff și Petr Eben. 

Literatură:: Evul Mediu, perioada husită; anii recatolicizării și barocului, Iluminismul și renașterea 

națională din secolul al XIX-lea, avangarda din perioada interbelică, anii comunismului și Primăvara de la 

Praga (Vaclav Havel – primul președinte din epoca post-sovietică) și literatura postcomunistă. Unul dintre 

cei mai importanți scriitori cehi ai secolului al XX-lea este Milan Kundera. 

Știință: inventarea lentilelor de contact, separarea grupelor de sânge, producția explozibilului 

plastic Semtex; Gregor Mendel „părintele geneticii”; cel mai mare număr de utilizatori wifi în Europa 

Sport: în special fotbal (Pavel Nedvěd) și hochei pe gheață, dar și tenis (Ivan Lendl,  Jana Novotná,  Martina 

Navratilova) 

Gastronomie: berea – prima fabrică atestată la 1118; Cehia are cel mai mare consum de bere pe cap de 

locuitor din lume; berea Pilsener a fost inventată în orașul Plzeň din Boemia de vest, și orașul České 

Budějovice a dat numele altei beri, denumite Budweiser Budvar; feluri de mâncare: carnea de porc cu 

colțunași de pâine și varză călită Vepřová, knedlík, zelí; mușchi de vită cu colțunași Karlsbad la aburi și 

sosul de legume Svíčková na smetaně;  prăjiturile tradiționale buchty și Kolache. 

 

Reprezentare în organizații internaționale:  UE (2004) – inclusiv Zona Schengen, NATO (1999), Grupul 

de la Vișegrad (1991), OCDE (1995), ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, 

Consiliul Europei, OSCE, Organizația Mondială a Comerțului (1995), acceptă jurisdicția Curții Internaționale 

de Justiție  

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație: 

• 1920 – stabilirea relațiilor diplomatice; 18 dec. 1992 – România a fost printre primele state care a 

recunoscut Republica Cehă drept un stat independent  

• 1996 – intrarea în vigoare a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România 

şi Republica Cehă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Karl%C5%A1tejn
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Peisajul_Cultural_Lednice%E2%80%93Valtice&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milan_Kundera
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Semtex&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1_na_smetan%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Buchteln&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolache&action=edit&redlink=1


 

• 2007 – acord interguvernamental 

colaborare în domeniul culturii, 

învățământului și științei 

• 2008 – înțelegere interministerială în 

domeniul învățământului, tineretului și 

sportului 

• Sistemul educațional din Cehia este al 15-

lea din lume conform Programului 

Internațional pentru Evaluarea Studenților 

al OCDE 

Reprezentare diplomatică  
 
1. în Ro:  

Ambasada Cehiei în România 
Ambasador: E.S. Dl. Vladimír VÁLKY  
Adresa: Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3, cod 
030045, Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 303.92.30 
Fax: (0040-21) 312.25.39 
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz 
 
Centrul Ceh din București  
Strada Ion Ghica 11 
Sector 3 
030045 Bucureşti 
telefon: +40-21-3039230;  
 e-mail: ccbucuresti@czech.cz  
www: www.czechcentres.cz/bucharest  
www.czech-it.ro  

 

2. În Cehia 
Ambasada României în Cehia 
AMBASADOR :  doamna Carmen-Liliana 
BURLACU 
Adresa:  Strada Nerudova nr. 5, Mala Strana, 
118 00, Praga 1 
Telefon:  + 420 257 534 210 
E-mail: praga@mae.ro 
http://praga.mae.ro/ 
 

 

 

 

 

Link-uri importante: 

• Admin. Prez. -  http://www.hrad.cz/en/ 

• Senat -  http://www.senat.cz 

• Camera Deputațilorhttp://www.psp.cz/ 

• Guvern  - http://www.vlada.cz/en/ 

• MAE - http://www.mzv.cz/en/ 

• Ministerul Educației, Tineretului și Sportului - 
http://www.msmt.cz/?lang=2 

 

SURSE:  

• CIA world factbook - 

https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ez.html (economie, 

guvern, organizații internaționale, date 

statistice) 

• BBC country profile - 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-

17220018   (repere istorice și fotografia 1) 

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

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1691#809  (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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