
Republica CUBA 
República de Cuba - spaniolă 

Numele se pare că provine din limba Taino (răspândită în Caraibe înainte de 

sosirea spaniolilor), unde „cubao” înseamnă „acolo unde pământul fertil este 

abundent” iar „coabana” este tradus drept „loc minunat” 

   

Capitala: Havana (La Habana)  - 2,106,146 locuitori 

(recensământ 2012) – în mai 2015, a fost recunoscută 

drept una din cele 7 noi  orașe-minuni ale lumii. 

Populație: 11,179,995 milioane locuitori (est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook)  

Suprafață: 110,860km2 inclusiv ape teritoriale - 

46.5% din România unități administrative – 14 

provincii: Isla de la Juventud, Pinar del Río, Havana (La 

Habana), Orașul Havana (Ciudad de La Habana), 

Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego 

de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, 

Santiago de Cuba, Guantánamo 

Geografie și climă:  

-localizare: un arhipelag de insule în Marea Caraibelor, 

la confluența dintre Golful Mexic  și Atlanticul de Nord, 

situată la 150 km sud de Statul Florida (SUA); insula 

principală, numită Cuba, este cea mai mare din Caraibe 

- vecinătăți: Mexic(V), Insulele Cayman și Jamaica (S),  

Haiti (SE), SUA și Bahamas (N); baza navală americană 

de la Guantamo  

- clima: tropical moderată 

 

Componența etnică: albi 64,1%, metiși 26,6%, de 

culoare 9.3% (est. 2012) 

Apartenența confesională: creștini – romano-

catolici 60 %, protestanți 5%; religia locală (santeria) 

17%; neafiliați 23%, alții 0,4 % (2010, estimare Pew 

Forum)  

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 1 ianuarie – Ziua Eliberării (1959 – Fidel Castro 

vine la putere) – Anul Nou se sărbătorește pe 2 

ianuarie 

• 25-27 iulie – aniversarea Revoluției 

 

 
Limba: spaniolă 

 

Formă de guvernământ: republică 

socialistă, una din ultimele din lume – 

conducere centralizată sub Partidul Comunist 

Cubanez; Constituția din 1992 „este ghidată 

de ideile lui José Martí și ideile politice și 

sociale ale lui Marx, Engels și Lenin”  

Dreptul la vot –16 ani, sufragiu universal; 

alegeri parlamentare în 2018 

Conducere actuală (mai 2017):  

Președinte al Consiliului de Stat și al 

Consiliului de Minștri - Raúl Castro (februarie 

2008) – în 2018, își va încheia mandatul și vor 

fi stabilite prevederi cu privire la limitarea de 

mandat și de vârstă a viitorilor președinți 

cubanezi. 

 

Repere istorice: până la cucerirea spaniolă, 

arhipelagul era locuit de populații 

amerindiene (Taino, Guanajatabey, Siboney); 

1492-1898 dominație spaniolă; populația 

indigenă a fost aproape exterminată și 

înlocuită de europeni, sclavi africani și metiși; 

în 1817, Cuba avea peste 110.000 de persoane 

africane/metise libere, mai multe decât statul 

american Virginia; coartación – fenomen strict 

cubanez prin care sclavii puteau „să își 

cumpere” libertatea; lupta pentru 

independență a început în 1868; războiul 

spaniolo-american 1898 – Cuba este cedată 

SUA de către Spania în urma înfrângerii iar în 

1902 își dobândește independența față de 

America; 1933 – lovitură militară condusă de 

Fulgencio Batista; 1959 – revoluția comunistă, 

venirea lui Fidel Castro la putere – renunță la 

funcții în 2008, în favoarea fratelui său, Raúl 

și moare la 90 de ani în 2016; dec. 2014 – 

președintele Obama stabilește normalizarea și 

reluarea relațiilor diplomatice dintre cele 

două țări 
 

 



Monede: peso cuban,  1 RON = 6,39 CUP – 07 mai 2017 – majoritatea salariilor și prețurilor 

Peso cuban convertibil (legat de dolarul american) – 1 RON = 0,24 CUC – 07 mai 2017 – moneda în turism; 

urmează a fi eliminată 

Economie: PIB – 128,5miliarde $ (PPP),77,15 miliarde $  (nominal) - 2014; PIB/locuitor: 11,600$ (PPP), 

7,657 $(nominal); forța de muncă – 5,11 milioane, rata șomajului – 2,5 % oficială, neoficială e dublă (2016), 

populație sub limita sărăciei – nu există date; Cuba a supraviețuit, în pofida embargoului american și a 

căderii URSS, care oferea subvenții anuale de 4/5 miliarde $, precum și a lipsei de acces la împrumuturile 

FMI și ale Băncii Mondiale; salariul mediu în iulie 2013 era echivalentul a 19$; se înregistrează sistemul de 

mâncare pe cartelă (libreta). 

Domenii: servicii (72.2%), industrie (23%), agricultură (3,9%) – 2016; turismul joacă și el un rol important în 

economie 

Resurse naturale: nichel – 7% din rezervele lumii, petrol, zahăr, tutun, citrice, cafea, orez, cartofi, vite 

Comerț: export - petrol, nichel, produse medicale, zahăr, tutun, pește, citrice, cafea (Canada, Venezuela, 

China, Olanda, Spania, Belize) import - petrol, mâncare, mașini și echipamente, produse chimice 

(Venezuela, China,  Spania, Brazilia). 
 

Domenii ale identității naționale:  

Cultură: influențe spaniole și africane, 9 obiective în lista de patrimoniu UNESCO 

Muzică: mambo, cha-cha-cha, salsa, rumba; Gloria Estefan, Celia Cruz (staruri internaționale) 

Literatură: José Martí – sec. XIX curent modernist și independentist în literatura cubaneză; autori 

contemporani (Daína Chaviano, Pedro Juan Gutiérrez, Zoé Valdés, Guillermo Rosales, Leonardo Padura), 

mulți dintre ei scriind din exil 

Sport:afinități americane datorită conexiunilor istorice  sportul cel mai popular baseball 

Gastronomie: influențe spaniole și caraibiene; ropa vieja (vită mărunțită), moros (fasole neagră și orez) – 

mâncăruri tradiționale 

 

Reprezentare în organizații internaționale: ONU + agențiile ONU, G77, Organizația Mondială a 

Comerțului, Alianța Bolivariană pentru Americi, Curtea Internațională de Justiție  

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație: 

• 1960 – contacte la nivel de ambasadă + acord de colaborare culturală 

• 2001 – acord interguvernamental de cooperare tehnică, științifică 

• 2014 – program interministerial de cooperare în domeniul educației 
 

Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
 
Ambasada Republicii Cuba în România 
Ambasador: E.S. Dna  Nieves Ileana Hernandez PORTALES 
Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr.73, Intr. Gh. Simionescu, et. 4, Sector 1, Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 211.87.39; 211.87.95 
Telefon/Fax: (0040-21) 211.89.16 
E-mail: embajada@embacuba.ro 
 

2. În Cuba: 
Ambasada României în Republica Cuba 
AMBASADOR:  Doamna Genţiana ŞERBU 
Adresă: Avenida 5ta A, no4407, e/44 y 46, Miramar, Havana 
Telefon:  +537 214 49 22(Cuba) 
+1 613 686 4686 (România, Europa) 
E-mail:  havana@mae.ro 
http://havana.mae.ro/ 
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Link-uri importante: 

- http://en.granma.cu/ - siteul Partidului 

Comunist Cubanez 

- MAE - http://www.minrex.gob.cu/en 

- MEN –http://www.cubaeduca.cu/ 

 

 

 

SURSE:  

• CIA world factbook - 

https://www.cia.gov/library/publicati-

ons/the-world-factbook/geos/cu.html (eco-

nomie, guvern, organizații internaționale, 

date statistice) 

• BBC country profile - 

news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_pro-

files/1203299.stm (repere istorice și fotogra-

fia 1) 

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

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1935#852  (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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