Federația RUSĂ
Росси́йская Федера́ция (Rosiiskaia Federația)
Cuvântul “rus” pare să provină de la o elită vikingă, care a dominat
spațiul slav în sec. IX-XI; în limbile slave și în latină, are valoare
de adjectiv, traducându-se prin roșu. Teritoriile rusești erau
cunoscute drept Muscovi, până când Petru I a proclamat Imperiul
Rus în 1721.

Capitala: Moscova – 20,5 milioane locuitori (inclusiv
zona metropolitană) - 2017

Geografie și climă:
- localizare: stat transcontinental situat în estul
Europei și nordul Asiei, diferențe de 10 ore
între localități datorită fusurilor orare.
- vecini : Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Belarus, Ucraina, Georgia,
Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia și
Coreea de Nord; Japonia și SUA sunt foarte
aproape la 3 și respectiv 20 km distanță.
- relief: permafrostul (Siberia și Orientul
Îndepărtat) ocupă jumătate din teritoriu; câmpii
vaste, stepe în sud, câmpii cu păduri în nord și
tundră în zonele de coastă nordică; lanțuri
muntoase în sud (Caucaz) și vulcani în Pen.
Kamceatka; în zona centrală, sunt Munții Ural
care se întind de la nord la sud și reprezintă
delimitarea geografică convențională între
Europa și Asia.
- clima: continentală și arctică, cea mai rece
țară din lume

Populație: 142,355,415 milioane locuitori (est.
iulie 2016 – CIA World Factbook)

Suprafață: 17,098,242 km 2 (de aprox. 72 de ori mai
mare decât România) – cea mai mare țară din lume

Densitatea populației: 8,4 loc/km2 (2017)
Unități administrative – 22 de republici federale, care
se bucură de un mare grad de autonomie și corespund,
în general, minorităților etnice ale Rusiei; 48 de
regiuni (oblasturi); 7 ținuturi (kraine); 9 districte
autonome; o regiune autonomă și două orașe federale
– Moscova și Sankt Petersburg

Componența etnică: aproape 200 de grupuri
etnice și naționale – cele mai importante: ruși
77.7%, tătari 3.7%, ucraineni 1.35%, bașkiri
1.1%, ciuvași 1.0%, ceceni 1.0%, armeni 0.8%,
alții 9.45%, nedeclarată 3.9% (recensământ 2010)

Apartenența confesională: creștini (ortodocși
ruși - 74%, protestanți 2%, catolici 1%),spirituali
dar nu religioși 10%, atei 5%, musulmani 7%, alții
2% - 2012

Ziua națională și alte sărbători
importante:

Limba: rusă (oficială)

12 iunie – Ziua Rusiei (1990 – declararea
suveranității); 09 mai – Ziua Victoriei (asupra
Germaniei naziste în 1945); 23 februarie – Ziua
Apărării Patriei (cunoscută inițial drept Ziua
Armatei Sovietice)

Formă de guvernământ: federație semi-prezidențială
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal

Conducere actuală (mai 2017):
•
•

Președinte: Vladimir PUTIN – din mai 2012;
Prim-ministru: Dmitriy Anatolievici MEDVEDEV – din mai 2012, fost președinte între 2008-2012

Repere istorice: spațiul rus a fost cucerit de diverse triburi și națiuni între sec. III-VI (goți, huni, avari, turci);
slavii au constituit majoritatea populației din sec.VIII; au fost cuceriți de scandinavii varegi, care au stabilit
capitala la Novgorod; Rusia Kieveană, cucerirea mongolă, cnezatul Moscovei sec. XIV; în 1574, nepotul lui Ivan
cel Mare, Ivan cel Groaznic, a fost încoronat Țar al Rusiei (forma slavizată a termenului roman Caesar); dinastia
Romanov – cea mai importantă, datorită realizărilor lui Petru I (1689 – 1725) și Ecaterinei cea Mare (1762 – 1796),
care au modernizat Rusia și au transformat-o într-una din marile puteri europene; înfrângere în Războiul Crimeei
1853-1856; 1917 – revoluția bolșevică condusă de Lenin a marcat sfârșitul erei imperiale și începutul epocii
comuniste; țarul Nicolae al II-lea și întreaga lui familie au fost executați; Biserica Ortodoxă Rusă i-a canonizat
în anul 2000; între 1922-1953, URSS a fost condusă de Stalin; 1991- dizolvarea Uniunii Sovietice.

Moneda și paritate: Rubla – 1 RON = 14 RUB, 08 mai 2017
Economie: PIB – 3,9 trilioane $ (PPC), 1,3 trilioane $ (nominal) – 2016; PIB/locuitor: 25,185$ (PPC), 8,664
$(nominal) – est. 2017; forța de muncă – 77,41 milioane, rata șomajului – 8,2 % - 2016, populație sub limita
sărăciei 11,2% - 2014; în era post-sovietică, economia rusă a cunoscut o perioadă de creștere, în special între
1998-2008, datorită exportului de resurse naturale, în special gaz și petrol; dependența de aceste venituri face
țara vulnerabilă la fluctuațiile de pe piața combustibililor; sancțiunile impuse în 2014, după agresiunea din
Ucraina, au făcut ca economia rusă să scadă în ultimii doi ani.
Domenii: servicii (63%), industrie (27,6%), agricultură (9,4%) – 2016;
Resurse naturale: petrol, gaze naturale, metale și cherestea - 80% din totalul exporturilor
Comerț: export – Olanda, China, Germania, Italia, Turcia, Belarus, Japonia; import – vehicule, produse farmaceutice, din plastic, produse metalice semi-fabricate, carne, fructe și nuci, instrumente optice și medicale, fier,
oțel (China, Germania, SUA, Belarus, Italia).

Domenii ale identității naționale:
Cultură: Rusia este una din țările cu un vast patrimoniu cultural – Muzeul Ermitaj și Teatrul Balșoi fiind două din
simbolurile culturii ruse; Moscova – Biserica Sf. Vasile, Piața Roșie, Sankt Petersburg (Veneția Nordului); stilul
arhitectonic rus este caracterizat mai ales de bisericile ortodoxe rusești cu turle rotunde și viu colorate;
diversitatea etnică a Rusiei este reflectată în diversele influențe culturale - slave-ortodoxe, musulmane de
origine turco-tătară, budhiste, datorită populațiilor din Siberia; costume populare - caftan pentru bărbați,
sarafan pentru femei.
Patrimoniu UNESCO: 23 locuri, locul 9 în clasamentul țărilor celor mai vizitate de turiști (2013 – 27 milioane)
Personalități: Piotr Ilici Ceaikovski, Sergei Rachmaninoff, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev (compozitori de talie
mondială), Mihail Lermontov, Nicolai Gogol, Fiodor Dostoievski, Aleksandr Pușkin, Lev Tolstoi, Anton Pavlovici
Cehov, Serghei Esenin, Boris Pasternak, Alexandr Soljenițîn (literatură), Andrei Rublev, Vasili Kandinsky, Marc
Chagall (pictură).
Sport: combinând medaliile atleților sovietici și ruși, țara se plasează pe locul 2 după Statele Unite la medalii
câștigate în centenarul de competiții olimpice; rușii sunt campioni mondiali și olimpici la hochei pe gheață; Rusia
urmează să găzduiască Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, iar, în 2014, a organizat Olimpiada de Iarnă în
stațiunea Soci.

Gastronomie: bucătăria rusească folosește mai ales
pește, pui, ciuperci, fructe de pădure și miere;
mâncăruri tipice - Pelmeni, borș, blini (clătite), pirog,
solianca, caviar, Stroganoff de vită, ocroșca, salata
rusească; vodca este băutura rusă prin excelență, iar
medovukha este o altă băutură tipică.

Reprezentare în organizații internaționale: G20, Comunitatea Statelor Independente, ONU
(membru permanent al Consiliului de Securitate) +
agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca
Mondială, Consiliul Europei, OSCE – membru fondator,
ASEAN, APEC, OCDE, Organizația Mondială a
Comerțului, Organizația Internațională a Muncii,
Organizația Mondială a Sănătății, Comitetul Olimpic
Internațional, Curtea Internațională de Justiție – nu
acceptă jurisdicția Curții .

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
•

•
•

1878 - stabilire relații diplomatice la nivel de
legație, 1945 – relații diplomatice cu URSS la
nivel de ambasadă transformate după disoluția
URSS în reprezentanțe diplomatice ale
României în Federația Rusă
1993 - acord interguvernamental de colaborare
în domeniul învățământului, științei și culturii
2012 - protocol interministerial în domeniul
educației pentru perioada 2012-2017

Reprezentare diplomatică
1. În România:

Ambasada Federaţiei Ruse în România
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dl.
Valery KUZMIN
Adresa: 011341 Bucureşti, Şos. Pavel Kiseleff nr. 6,
Sector 1
Telefon: (0040-21) 222 31 70; 222 34 59; 223 16 52
Fax: (0040-21) 222 94 50
E-mail: ambasadarusiei@mail.ru
Web: www.romania.mid.ru

2. În Federația Rusă:

Ambasada României în Federaţia Rusă
Ambasador: Domnul Vasile SOARE
Adresă: 119590, Moscova, Mosfilmovskaia uliţa nr. 64
Telefon: +7 499 143 0424; +7 499 143 0430
Fax: +7 499 143 0449
E-mail: moscova@mae.ro
Web: http://moscova.mae.ro/

Link-uri importante:
•
•
•
•

•
•

Admin. Prez - http://en.kremlin.ru/
Parlament – http://www.duma.ru/ - doar în
rusă
Guvern - http://government.ru/en/
Ministerul Educației și Științei http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ http://en.russia.edu.ru/
http://studyinrussia.ru/en/
MAE - http://www.mid.ru/en/main_en

SURSE:
•

•

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-europe17839672 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia și
română https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
(geografie, istorie, cultură, fotografiile 2 și 3)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/4506#783 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

