
 
Republica Federală GERMANĂ 

Bundesrepublik DEUTSCHLAND 
 

 
Galii din Europa occidentală se refereau la triburile germanice la 

est de Rin numindu-le "germani", un termen preluat de romani; 

denumirea locală "Deutsch" provine de la cuvântul  "diutisc" din 

germana veche, care înseamnă "al poporului" 

 

Capitala: Berlin  - 3,671,000 locuitori, densitate – 

4100 loc./km2 - 2016 

Populație: 80,722,792 milioane locuitori(est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook) – 91% 

populație urbană 

Suprafață: 357,022 km2 (150% din Ro) 

Densitatea populației:  227 loc./km2 - 2015 

Unități administrative – 16 landuri: dintre care Berlin, 

Bremen și Hamburg - orașe-stat (Stadtstaaten) + Baden-

Wuerttemberg, Bayern (Bavaria), Brandenburg, Hessen 

(Hessa), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Pomerania 

Inferioară), Niedersachsen (Saxonia Inferioară), Nordrhein-

Westfalen (Renania de Nord-Westphalia), Rheinland-Pfalz 

(Renania-Palatinat), Saarland, Sachsen (Saxonia), Sachsen-

Anhalt (Saxonia-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen   

(Turingia)  

 

Geografie și climă:  

-localizare: țară central-europeană cu ieșire la 

Marea Nordului (Nordsee) și Marea Baltică (Ostsee) 

- vecini: Olanda, Belgia, Luxemburg, Franța (V) 

Austria și Elveția (S) Marea Nordului, Danemarca și 

Marea Baltică (N), Polonia și Cehia (E) 

- relief: Munții Alpi în sud, zona centrală împădurită 

și câmpii în nord; Germania este traversată de 

importante râuri europene, precum Dunărea, Rinul 

și Elba 

- clima: temperată, cu precipitații abundente în 

sud, sub formă de zăpadă și expunere la Curentul 

Atlanticului de Nord, partea nordică 

 

 
 

 

Componența etnică: germani 91.5%, turci 2.4%, 

alții 6.1% (în special greci, italieni, polonezi, ruși, 

sârbo-croați, spanioli) 

Apartenența confesională: creștini: romano-

catolici 34%, protestanți 34%; musulmani 3,7%; 

nespecificat sau alții 28,3% 

Formă de guvernământ: republică federală 

parlamentară 

Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal 

Conducere actuală (mai 2017):   

• Cancerlar : Angela MERKEL (din 2005) 

• Președinte: Frank-Walter STEINMEIER (din 

2017) 

 

 



Ziua națională și alte sărbători importante: 

3 octombrie – Ziua Unității Germane (1990 – unificarea Germaniei de Vest cu cea de Est) 

31 octombrie 2017 – Ziua Reformei (sărbătorirea a 500 de ani de la tezele lui Luther) 

 

Limbi: germană (oficială – în Germania, Austria, Elveția, care e și limbă de lucru a instituțiilor europene 

alături de franceză și engleză; o vorbesc 18% din cetățenii UE); limbi native minoritare recunoscute: daneza, 

sorabele, romani și frizonele; cele mai utilizate limbi de imigranți:  turca, polona, limbile balcanice și rusa 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
Cunoștințe de germană în UE (negru – limbă nativă) 

 

 

Repere istorice: vestigii pre-istorice, inclusiv în valea Neander, de unde provine denumirea omului de 

Neandertal; triburile germanice au intrat în contact cu celții în primul secol î.Hr; Roma a încercat să 

cucerească Germania, însă a eșuat - Armenius a învins armata condusă de Varus în anul 9 d.Hr în bătălia din 

Pădurea Teutoburg; în 800, Carol cel Mare a fondat Imperiul Carolingian, divizat în 843, iar Sfântul Imperiu 

Roman (de Națiune Germană), format în partea estică, a existat, sub diverse forme, din 962-1806; în evul 

mediu, orașele din nordul Germaniei au creat Liga Hanseatică; 1517- Reforma lui Martin Luther; 1618-1648 

-războiul de treizeci de ani, încheiat cu pacea de la Westfalia, a pus capăt războaielor religioase; 1871-1918 

- Imperiul German în urma unificării, Cancelarul Bismark; 1918-1933 - Republica de la Weimar; 1933-1945 - 

al Treilea Reich – nazismul; înfrângeri în ambele războaie mondiale; 1949 - divizarea Germaniei; 1955 

intrarea Germaniei de Vest în NATO și a Germaniei de Est în Pactul de la Varșovia; 1957- semnarea Tratatului 

de la Roma (începutul comunității europene); 1990 - reunificarea, 1999 - introducerea Euro 

 

Moneda și paritate: Euro - 1 € = 4,54 RON – 08 mai 2017  

Economie: cea mai mare economie din Europa și a 5-a din lume; PIB – 3,97 trilioane $ (PPC) – 2016 , 3,49 

trilioane $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 48,200$ (PPC), 41,267 $(nominal); forța de muncă – 45,3 milioane, 

rata șomajului – 4,3 % - 2016, populație sub limita sărăciei – 15,5% - 2010  

Domenii: servicii (69,1%), industrie (30,3%), agricultură (0,6%) – 2016; turismul joacă și el un rol important 

în economie; Germania este unul din cei mai mari și mai avansați tehnologic producători de fier, oțel, 

cărbune, ciment, produse chimice, vehicule, instrumente, electronice, mâncare și băutură, textile, 

construcții navale; preocuparea pentru ecologie este intensă în Germania, drept care țara este cel mai mare 

producător de turbine eoliene și de tehnologii de exploatare a energiei solare din lume; turismul este și el 

important – în 2015, Germania a fost vizitată de 35 de milioane de turiști (locul 7/10 la nivel mondial) 

 
 
 
Resurse naturale: minereu de fier, cărbune, potasa, lemn, lignit, uraniu, cupru, gaze naturale, sare, nichel, 
teren arabil și apă 



Comerț: export - autovehicule, utilaje, produse chimice, calculatoare si electronice, echipamente 

electrice, produse farmaceutice, metale, echipamente de transport, alimentare, textile, cauciuc și produse 

din plastic (USA, Franța, UK, Olanda, China, Italia, Austria, Polonia, Elveția - 2015); import - utilaje, 

echipamente de prelucrare a datelor, vehicule, produse chimice, petrol și gaze, metale, echipamente 

electrice, produse farmaceutice, produse alimentare, produse agricole (Olanda, Franța, China, Belgia, Italia, 

Polonia, USA, Cehia, UK, Austria, Elveția - 2015); Hanovra, Berlin și Frankfurt găzduiesc cele mai importante 

târguri și congrese de comerț din lume.  

 

 

Domenii ale identității naționale:  

Cultură: Germania are contribuții marcante la patrimoniul cultural mondial și la progresul tehnologic; 

Oktober fest, tradițiile de Crăciun (inclusiv bradul), Berlinale (festivalul de film anual de la Berlin) sunt doar 

câteva din reperele culturale germane; arhitectura germană este bogată în stiluri (romanic, gotic, baroc), 

dar are și elemente tradiționale de structură în lemn sau capodopere, precum Castelul Neuschwanstein; 41 

obiective germane sunt pe lista patrimoniului UNESCO 

Vatican: Germania a dat Bisericii Catolice 7 papi, cel mai recent fiind Papa Emerit Benedict al XVI-lea 

(născut Josef Ratzinger), care a împlinit 90 de ani în duminica Paștelui, în 16 aprilie 2017, și care a condus 

Barca lui Petru între aprilie 2005 și februarie 2013, când a abdicat, gest extrem de rar în istoria Bisericii. 

Personalități: Georg Hegel, Immanuel Kant, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Friedrich Engles, Karl 

Marx (filosofie); Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Georg Friedrich Händel, 

Felix Mendelssohn, Richard Wagner (compozitori muzică clasică); Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich 

Schiller, Frații Grimm, Thomas Mann, Günter Grass (scriitori); Albrecht Dürer, Matthias Grünewald (pictori 

renascentiști); Gabriel Daniel Fahrenheit, Albert Einstein, Wernher von Braun, Heinrich Rudolf Hertz,  Carl 

Friedrich Gauss, David Hilbert, Bernhard Riemann, Gottfried Leibniz (oameni de știință - fizică și 

matematică); Contele Ferdinand von Zeppelin, Otto Lilienthal, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel, Hugo 

Junkers, Karl Benz (inventatori - transport); Jürgen Habermas (sociolog); Marlene Dietrich (actriță)  

Sport: - 27 milioane de germani fac parte dintr-un club sportiv; locul 3 în lume la totalul medaliilor olimpice, 

după SUA și Rusia/USSR; fotbal – echipa națională a Germaniei (campioni mondiali de 4 ori, ultima dată în 

2014), Bundesliga (campionatul intern) este unul dintre cele mai puternice din lume și include cluburi de 

talie mondială,  precum Bayern Munchen sau Borusia Dortmund; Formula 1 - Sebastian Vettel, Nico Roseberg  

și mai ales Michael Schumacher - campion mondial de 7 ori – nr.1 din istorie; de asemenea, se practică 

sporturile de iarnă, dar și box, baschet, handbal, volei. 

Modă: Karl Lagerfeld, Jil Sander, Wolfgang Joop, Philipp Plein, Michael Michalsky (designeri), Claudia 

Schiffer, Heidi Klum, Tatjana Patitz, Nadja Auermann (supermodele), Hugo Boss, Escada, Adidas, Puma, 

NewYorker, Deichmann (branduri) 

Etnici germani de marcă născuți în România: Bernd Fabritius (n. 1965), politician, membru al Bundestagului 

din partea CSU; Klaus Iohannis (n. 1959), fizician, președintele României din noiembrie 2014; Michael Klein 

(n. 1959), sportiv, fotbalist; Peter Maffay (n. 1949), cantautor, cântăreț și muzician rock'n'roll; Herbert 

Müller (n. 1962), sportiv, handbalist; Herta Müller (n. 1953), laureată a Premiului Nobel pentru Literatură; 

Hermann Oberth (1894-1989), unul dintre părinții astronauticii; Paul Philippi (n. 1923), politician, președinte 

fondator al FDGR; Eginald Schlattner (n. 1933), inginer hidrolog, pastor luteran, scriitor; Stefan Hell (n. 

1962), laureat al Premiului Nobel pentru Chimie; 

Gastronomie: pâinea e un element esențial în bucătăria germană cu peste 600 de varietăți și 1200 feluri de 

patiserie; cârnații în peste 1500 de feluri, inclusiv Bratwursts, Weisswursts și Currywursts; în Germania se 

produce o treime din totalul de brânzeturi din Europa; berea este esențială pentru germani, iar legile 

purității berii datează din sec. XVI 

 

 



 

Reprezentare în organizații internaționale:  

UE (inclusiv Zona Euro și Spațiul Schengen) – 

membru fondator, NATO,  G-7, G-20, OCDE, ONU 

+ agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, 

Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE – 

membru fondator, Organizația Mondială a 

Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, 

Comitetul Olimpic Internațional,  Curtea 

Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția 

Curții fără rezerve 

Istoric relații bilaterale cu România și 

protocol/acord educație: 

• 1880 – recunoașterea formală a 
independenței României de către 
Germania 

• 1967 – relații diplomatice cu RFG la rang 
de ambasadă 

• 1995  - acord interguvernamental de 
colaborare culturală 
 

  
Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
Ambasada Republicii Federale Germania în 
România 
Ambasador:  Dl. Cord Meier-Klodt 
Adresa: Str.cpt.av. Gheorghe Demetriade 6-8, 
Sector 1, cod 011849, Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 202.98.30 
Fax: (0040-21) 230.58.46 
E-mail: info@bukarest.diplo.de  
Website: www.bukarest.diplo.de  ; 
www.bucureşti.diplo.de 
 

2. În Rep. Federală Germania: 
Ambasada României în Republica Federală 
Germania 
Ambasador:  Domnul Emil Hurezeanu 
Adresa: Dorotheenstrasse 62 - 66, 10117 Berlin 
Telefon: +49 30 21239202 
Fax: +49 30 21239399 
E-mail:  berlin@mae.ro  
http://berlin.mae.ro/#null  
 
 

 

Link-uri importante: 

•  Guvernul federal - https://www.bundesre-
gierung.de/Webs/Breg/EN/Homep-
age/_node.html  

• Bundestag (Parlament) – https://www.bun-
destag.de/en/  

• Admin. Prez - http://www.bundespraesi-
dent.de/EN/Home/home_node.html  

• MEN – https://www.bmbf.de/en/in-
dex.html  

• MAE – http://www.auswaertiges-
amt.de/EN/Startseite_node.html  

• Portal Germania - https://www.deutsch-
land.de/de  

 

SURSE:  

• CIA world factbook - https://www.cia.gov/li-

brary/publications/the-world-fac-

tbook/geos/gm.html 

o (economie, guvern, organizații 
internaționale, date statistice) 

• BBC country profile 

www.bbc.co.uk/news/world-europe-17299607 

(repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany   și 
română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania  
(geografie, istorie, cultură, fotografiile 2-4) 

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1704#815  (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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