
 
(Republica) GEORGIA  

საქართველო  (Sakartvelo) - georgiană  

 
 

Se pare că numele de Georgia provine de persanul 

gurğ/gurğān care înseamnă lup, iar Gorgan - țara lupilor. 

Devoțiunea față de Sf.Gheorghe nu are nicio legătură 

etimologică. Țara mai este cunoscută și drept Gruzia, 

varianta rusească. Numele local, pronunțat Sakartvelo, 

înseamnă Țara kartvelilor și provine de la regiunea  

centrală a Georgiei, Kartli.  

 

 

 

Capitala: Tbilisi (თბილისი)  - 1,118,035 

locuitori, densitate - 3,194.38/km2 (recensământ 

2014) 

Populație: 4,928,052 milioane locuitori(est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook 

Suprafață: 69,700 km2 (30% din România) 

Densitatea populației:  53.5/km2 

(recensământ 2014) 

Unități administrative – 11 provincii, dintre care 

2 republici autonome Abhazia (autodeclarată 

independentă în 1991 și aflată în afara controlului 

georgian) și Adjara + 9 regiuni (mkhare): Guria, 

Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-

Mtianeti, Racha-Lechkhumi și Kvemo Svaneti, 

Samegrelo-Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, 

Shida Kartli.  

Geografie și climă:  

-localizare: țară în SV Asiei (Caucazul de Sud), 

situată între Marea Neagră, Turcia și Rusia; 

Georgia se consideră o țară europeană, deși poate 

fi poziționată și în Orientul Mijlociu 

 

 

- vecinătăți: Marea Neagră și Abhazia (V) Turcia, 

Armenia (S) și Azerbaidjan (SE), Rusia (N și NE) 

- relief: Munții Caucaz (Mari în nord, Mici în sud), 

Câmpia Kolkhida, bazinul râului Mtkvari în est;  

- clima: mediteranean, subtropical 

 

Componența etnică: georgieni 86.8%, azeri 

6.3%, armeni 4.5%, alții 2.3% (inclusiv ruși, 

ucrainieni, yazidi, oseți) - referendum 2014 

Apartenența confesională: creștini ortodocși 

(religia oficială) 83,4 %, musulmani 10,7%; 

creștini armeni apostolici 2,9%; neafiliați 23%, 

alții 1,2 % (inclusiv catolici, protestanți, martorii 

lui Iehova, yazidi, evrei), niciuna 0,5%, 

nespecificat 1,2% - est. 2014 

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 26 mai – Ziua Primei Republici (1918 – 

independența de Rusia țaristă) 

• 09 aprilie – Ziua Unității Naționale (1991 - 

independența de URSS) 

• 23 noiembrie – Sf. Gheorghe, patronul țării 

 

Limba: georgiana (oficială) 87.6%, azera 6.2%, 

armeana 3.9%, rusa 1.2%, altele 1%; în Abhazia, 

limba oficială este abhaza - estimare 2014 

 

 

 

Formă de guvernământ: republică semi-

prezidențială; parlament unicameral - 

Sakartvelos Parlamenti 

Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal 

 

Conducere actuală (martie 2017):   



• Președinte: Giorgi MARGVELASHVILI (nov. 2013) 

• Prim-ministru: Giorgi KVIRIKASHVILI (dec. 2015) 

 

Repere istorice: primele referințe scrise despre proto-georgieni datează din sec. XII î.Hr.; în mod 

tradițional, partea de vest a țării era cunoscută drept Colchis, iar cea de est Iberia (a nu se confunda cu 

Peninsula Iberică); în mitologia greacă, Colchis (partea de vest a Georgiei) era locul Lânii de Aur, căutată 

de Iason și de argonauți; timp de 700 de ani, zona va fi în dispută între Imperiul Roman și cel Persan; cultul 

lui Mitras și zoroastrismul (datorită influențelor iraniene) erau răspândite, până în 337, când regele Mirian 

III a creștinat țara; secolele XII-XIII, mai ales în timpul Reginei Tamara, au fost epoca de aur a Georgiei; 

invazii mongole, cuceriri otomane și persane, iar în 1801 incorporarea în imperius rus; 1918 - independența 

de Rusia, intrarea apoi în URSS și eliberarea de aceasta în 1991, revoluția trandafirilor 2003; separatisme în 

Abhazia (începând cu 1993) și Osetia de Sud (2008) 

 

Moneda: Lari georgian - 1 GEL =1.70 RON, 08 mai 2017 

Economie: PIB – 37,38 $ (PPP), 14,46 miliarde $ (nominal) – 2016 ; PIB/locuitor: 10,100 $ (PPP), 3,908 

$(nominal) – 2016 ; forța de muncă – 1,959 milioane (est. 2011), rata șomajului – 12,1% (est.2016), populație 

sub limita sărăciei – 9,2% (est.2010) – dependența de resursele energetice rusești (în special petrol și gaz) a 

fost redusă în mod substanțial, prin crearea conductei de petrol Baku-T'bilisi-Ceyhan, care face legătura 

energetică strategică între Asia și Europa  

Domenii: servicii (68,3%), industrie (21,6%), agricultură (9,2%) – 2016; turismul pe coasta Mării Negre 

contribuie și el la PIB 

Resurse naturale: mangan, fier, cupru, aur, struguri, citrice, alune 

Comerț: export - vehicule, feroaliaje, îngrășăminte, nuci, deșeuri metalice, aur, minereuri de cupru 

(Azerbaidjan, Bulgaria, Turcia, Armenia, Rusia, China, SUA, Uzbekistan - 2015); import - combustibili, 

vehicule, mașini și piese de schimb, cereale și alte produse alimentare, produse farmaceutice (Turcia, Rusia, 

China, Azerbaidjan, Irlanda, Ucraina, Germania) 
 

Domenii ale identității naționale:  

Cultură: influențe persane, rusești; arhitectură creștină timpurie; 3 situri în patrimoniul UNESCO 

- Stalin (născut Iosif Dzhugashvili în 1879, în Gori, Georgia) 

Muzică: foclorul georgian este aproape unicul din lume în care mai există polifonia; cântecul "Chakrulo" din 

folclorul georgian a fost una din cele 27 de compoziții muzicale trimise în spațiu pe Voyager 2 în 1977; dans 

tradițional georgian - Khevsuruli 

Literatură: alfabetul georgian este unic și a fost inventat în sec III î.Hr.; Shota Rustaveli - scriitor medieval, 

autorul poemului epic național "Cavalerul în pielea panterei" 

Sport: cele mai populare sporturi – fotbal, baschet (inclusiv jucători în campionatul NBA din America), rugbi, 

lupte (sport istoric pentru georgieni), judo  

Gastronomie: supra - ritualul de socializare datorită mâncării;  khinkali (un fel de chiftele),  khachapuri - 

feluri de mâncare tipică georgiană; ulcioare vechi de 8000 de ani sunt dovada cea mai veche de pe planetă 

referitoare la producerea vinului 

 

 

Reprezentare în organizații internaționale: Banca de Dezvoltare Asiatică, ONU + agențiile ONU, Fondul 

Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE, Organizația Mondială a Comerțului, 

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: 

• 1921 – recunoașterea de către România a 
independenței Georgiei 

• 1992 – stabilirea de relații diplomatice 
după scindarea URSS 

• 1998 - acord interguvernamental de 
colaborare în domeniul învățământului, 
științei și culturii 

 
Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
Ambasada Georgiei în România 
Ambasador: E.S. Dl Giorgadze ILIA 
Adresa: Str. Herăstrău nr.16, Sector 1, 011983, 
Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 210 06 02; 210 06 04 
Fax: (0040-21) 211 39 99 
E-mail: embgeoromania@yahoo.com,  
romania.emb@mfa.gov.ge 
Website: www.romania.mfa.gov.ge 
 

2. În Georgia: 
Ambasada României în Georgia 
Ambasador: Domnul Radu-Liviu HORUMBĂ  
Adresa:  str. Lvovi, nr.7, cartier Saburtalo, 
Tbilisi 
Telefon: +995 32 238 5310 
E-mail: tbilisi@mae.ro 
Web site: http://tbilisi.mae.ro 
 

  

SURSE:  

• CIA world factbook - 

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

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

nomie, guvern, organizații internaționale, 

date statistice) 

• BBC country profile - 

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

17301647   (repere istorice și fotografia 1) 

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

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/4509#814 (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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Link-uri importante: 

• Admin. Prez - https://www.president.gov.ge/en-US/mtavari.aspx 

• Parlament – http://www.parliament.ge/en/  
• Guvern - http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG  
• Min. Educației și Științei - http://mes.gov.ge/?lang=eng  
• MAE - http://www.mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US  
•  
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