Republica Socialistă VIETNAM
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vietnameză
"Viet nam" înseamnă "Vietul de sud", iar
"Viet" este un termen datând din sec. II î.Hr
și denumește populația care locuia în sudul
Chinei și actualul Vietnam

Capitala: Hanoi (Hà Nội - vietnameză) – al
doilea oraș alt țării, 7,587,800 locuitori,
densitate –2300loc./km2– 2015 Alte mari
orașe: Ho Și Min(Thành phố Hồ Chí Minh),
cunoscut și drept Saigon - cel mai mare oraș al
Vietnamului, 8,426,100 locuitori, densitate
4000 loc./km2 -2016; Haiphong, Danang și Cần
Thơ au și ele peste un milion de locuitori
fiecare
Populație: 95,261,021 locuitori(est. iulie
2016 – CIA World Factbook) – locul 15 în lume
Suprafață: 331,210km 2 (139 % din
România)
Densitatea populației: 276 loc./km2– 2016
Unități administrative – 58 provincii (tỉnh vietnameză de la chinezescu 省, shěng) + 5
municipalități (cele cinci orașe numite la
secțiunea capitală și alte mari orașe); au
același nivel administrativ precum provinciile

Componența etnică: 54 de grupuri etnice
recunoscute de guvernul vietnamez; grupul
dominant Viet (Kinh) - 85,7% și altele Hmnog,
Dao, Tay, Nung - recensământ din 2009
Apartenența confesională: budiști 7,9%,
creștini: catolici 6,6%, protestanți 0,9%; hoa
hao 1,7%, cao dai 0,9%; musulmani 0,1 %,
niciuna 81,8% (est.2009); deși mulți
vietnamezi nu sunt aderenți ai niciunei
religii, o mare parte din ei practică ritualuri
locale, în special devoțiunea pentru înaintași
Ziua națională și alte sărbători importante:
•

•

Geografie și climă:
-localizare: țară din SE Asiei aflată în Estul
Peninsulei Indochinei
- vecini : Laos(V), Cambodgia(SV), China(N),
Marea Chinei de Sud (E)
- relief: munții acoperă 40% din suprafață
Vietnamului, pădurile tropicale 42% și
câmpiile 18%; vârful cel mai înalt este Phan Xi
Păng (3143m); în nordul țării este Delta
Fluviului Roșu, iar în sud Delta Fluviului
Mekong, zonă mai dens populată

•

2 septembrie declararea
independenței de Franța și Japonia
(1945) – în 2017 se sărbătorește pe 4
sept.
30 aprilie – ziua reunificării – în 2017
se sărbătorește pe 1 mai
28 ian 2017– Noul An vietnamez

Limbi: oficială - vietnameza; engleza devine
din ce în ce mai populară înlocuind limba
franceză drept a doua limbă; limbi
minoritare sunt: tày, mường, cham, khmeră,
chineză, nùng, și h'mông
Formă de guvernământ: republică
socialistă monopartidă

Dreptul la vot – 18 ani

- clima: umedă subtropicală în nord, musonică în centru și tropicală în sud; variațiile de
temperatură pe parcursul anului nu sunt foarte mari în zona de sud – în Ho Și Min, de exemplu, ele
variază între 21-28oC); există însă diferențe între zonele de câmpie/deltă și cele montane
Conducere actuală (mai 2017):
• Președinte: Tran Dai Quang (aprilie 2016) - rol ceremonial
• Prim-ministru: Nguyen Xuan Phuc (aprilie 2016)
• Secretar General al Partidului Comunist - Nguyen Phu Trong (ian. 2011)
Repere istorice: vestigii din paleolitic; 1000 î.Hr - a apărut cultura Đông Sơn impulsionată de
cultivarea orezului și exploatarea bronzului; dinastia Hồng Bàng este considerată prima din istoria
Vietnamului; cucerirea nordului de către China a impus dominația chineză pentru un mileniu până
în 938 d.Hr; între sec. XI și XVIII, Vietnamul s-a extins spre sud, cucerind regatul Champa și parte a
Imperiului Khmer; 1858 - începe ocupația colonială franceză; 1930 - Ho Și Min creează Partidul
Comunist din Indochina; 1945-1950 lupte pentru independență; 1954 - conferința de la Geneva
împarte Vietnamul în două țări; 1964-1975 - intervenția militară americană - înfrângerea din
războiul din Vietnam fiind una din cele mai importante eșecuri ale politicii externe americane
(numărul total de victime ale războiului are estimări variate de la 1,35 la 3,9 milioane); 1976 reunificarea celor două părți beligerante sub forma unei republici socialiste; 1994 - ridicarea
embargoului american după trei decenii și în 1995 normalizarea și reluarea contactelor diplomatice;
2000 - vizită a președintelui Clinton; 2007 - Vietnamul aderă la Organizația Mondială a Comerțului
Moneda și paritate: đồng, 1 RON = 5,43 VND - 10 mai 2017
Economie: PIB – 594.9 miliarde $ (PPC) -2016 , 200,5 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor:
6400 $ (PPC), 2371 $(nominal)- 2015; forța de muncă – 54,93 milioane, rata șomajului – 3,7% -2016,
populație sub limita sărăciei –11,3% - 2012; deschiderea economiei a dus la 40% numărul companiilor
de stat; rata sărăciei a fost redusă semnificativ, iar Vietnamul este una din țările cu cea mai mare
dezvoltare din regiune
Domenii: servicii (44%), industrie (39%), agricultură (17%) – 2016; începând cu anii 90, turismul s-a
dezvoltat și el (10 milioane de turiști – 2016)
Resurse naturale: cărbuni, fosfați, bauxită, cupru, aur, argint, zinc, zăcăminte de petrol și gaze
în apele teritoriale - neexploatate încă în mod corespunzător, din cauza războiului și modelului
economic comunist practicat până în anul 2000, când Vietnamul s-a deschis pentru comerțul
internațional
Comerț: export- haine, pantofi, electronice, fructe de mare, ulei brut, orez, cafea, produse din
lemn, utilaje (SUA, China, Japonia, Coreea de Sud, Germania -2015); import –mașini și
echipamente, produse petroliere, produse din oțel, materii prime pentru îmbrăcăminte și
încălțăminte, industrii electronice, mase plastice, automobile (China, Coreea de Sud, Singapore,
Japonia, Hong Kong, Tailanda – 2015)
Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: cultura Đông Sơn și influențele chinezești (confucianism și taoism), precum
și adoptarea budismului drept religie de stat au stat la baza culturii și tradițiilor vietnameze; în
ultimele secole, Franța și SUA a avut și ele un impact cultural, inclusiv UNESCO
Muzică: muzica vietnameză datorează mult tradiției muzicale chinezești, care s-a răspândit în
întreaga regiune; Nhã nhạc - forma cea mai populară de muzică imperială, Xẩm - muzică
vietnameză folc; instrumente tradiționale cu una, respectiv două corzi: Đàn bầu, Đàn gáo, Đàn
nguyệt

Știință: investiții importante recente și
contribuții vietnameze mai ales în domeniul
roboticii și matematicii (Hoàng Tụy, Ngô Bảo
Châu - matematicieni contemporani
recunoscuți la nivel internațional)
Sport: Vovinam și Bình Định - arte marțiale,
iar fotbalul este cel mai popular joc de
echipă; Vietnamul a câștigat cupa Asean în
2008, iar în 2014 a câștigat prima sa medalie
de aur la Jocurile Olimpice
Gastronomie: sos de pește, pastă de creveți, sos de soia, orez, ierburi proaspete,
fructe și legume – principalele ingrediente
ale bucătăriei vietnameze - una dintre cele
mai sanatoase din întreaga lume
bún riêu (supă de tăiței cu carne), bánh cuốn
(ruladă din pastă de orez cu carne), pho
(supă din țăiței și carne de vită sau pui)mâncăruri tipice

Link-uri importante:
•
•
•

•

•

SURSE:
•

•

Reprezentare
în
organizații
internaționale:
APEC, ASEAN, ONU +
agențiile ONU, G-77, OSCE, Consiliul Europei
Fondul Monetar Internațional, Banca
Mondială, Organizația Internațională a
Francofoniei, Organizația Internațională a
Muncii, Comitetul Olimpic Internațional,
Curtea Internațională de Justiție – nu
acceptă jurisdicția Curții

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
• 1950 – stabilire relații diplomatice
• 1995 – acord interguvenamental de
colaborare în domeniile culturii,
științei, învățământului și sportului
• 2010 - acord interguvernamental de
colaborare culturală în domeniile
culturii, științei, învățământului și
sportului pentru perioada 2010-2013
• 2013 – program interministerial de
colaborare în domeniul educației
pentru perioada 2013-2016
• 2016 – program interministerial de
colaborare în domeniul culturii
pentru perioada 2016-2019

Partidul Comunist http://en.dangcongsan.vn/
Parlament – http://quochoi.vn/enUS/Pages/default.aspx
Portal Guvern http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English
Min. Educației și Formăriihttp://en.moet.gov.vn/Pages/home.aspx?p
age=2.4&view=4204
MAE http://www.mofa.gov.vn – avertizare

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific16567315 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam și
română https://ro.wikipedia.org/wiki/Vietnam
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/2008#795 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

Reprezentare diplomatică
1. În România:
Ambasada Republicii Socialiste Vietnam în România
Ambasador: Dl. Tran Thanh Cong
Adresa: Str.C.A.Rosetti nr.35, Sector 2, 702 051, Bucureşti
Telefon: +40 21 311.16.04, 311.03.34
Fax: +40 21 312.16.26
Email: vietrom2005@yahoo.com
Website: http://www.vietnamembassy-romania.org
2. În Vietnam:
Ambasada României în Republica Socialistă Vietnam
Însărcinat cu afaceri a.i.: Dl Valeriu Arteni (Acreditat şi în Cambodgia)
Adresa: 5 Le Hong Phong Street, Hanoi
Telefon: +84 43 8452014
Fax: +84 43 8430922
E-mail: hanoi@mae.ro

