
Denumire oficială (inclusiv în limba oficială): Republica Albania (Republica e Shqipërisë). 

Scurt istoric: Pe teritoriul actualei Albanii au existat locuitori ce faceau parte dintr-un grup pre-indo-

european care ocupa coasta mediterană. Unii istorici susţin că ilirii, care au populat ulterior teritoriul 

Albaniei, ar fi descendentii poporului pre-indo-europen pelasgian în timp ce alţii susţin că aceştia au făcut 

parte dintr-un val ulterior de invazii indo-europene. Teritoriul Albaniei a devenit parte a Imperiului Otoman 

în 1478, iar la 28 noiembrie 1912 şi-a declarat independenţa faţă de Imperiul Otoman, devenind un 

principat iar in 1938 a devenit o posesie a Italiei. În timpul celui de-al doilea război mondial comuniştii au 

preluat controlul ţării, iar în noiembrie 1945 Enver Hoxha, liderul rezistenţei a preluat conducerea. În 

perioada 1945-1990 Albania a avut unul din cele mai represive guverne din Europa. În perioada 1985-

1991 Ramiz Alia l-a înlocuit pe Enver Hoxha, permiţând pluralismul politic, iar la alegerile generale din 

1992 Partidul Democrat a câştigat 62% din voturi. Ca urmare a anarhiei şi rebeliunii apărute în Albania 

(datorită schemelor piramidale), la alegerile din 1997, Partidul Socialist a reusit sa câştige alegerile, 

menţinându-se la putere până în 2005 cand alegerile parlamentare au fost câştigate de Partidul 

Democrat condusde Sali Berisha. 

Albania este stat membru al ONU (1955), OSCE, OCEMN, SECI, ICE, NATO (1 aprilie 2009), SEECP, 

RCC şi SEEGROUP. La 28 aprilie 2009, Albania şi-a depus candidatura oficială de aderare la UE.  

Capitala şi principalele oraşe: Tirana (Tiranë), Durrës, Elbasan, Vlora şi Shkodra. 

Suprafaţa şi diviziunile teritoriale: 28.748 km pătraţi. Albania este împărţită în 12 regiuni (judeţe). 

Capitala – Tiranë are un statut special. 

Populaţia (număr şi compoziţie etnică/religioasă): 3.659.616 locuitori, din care albanezi (98,6%), greci 

1,17%, alte grupuri etnice (0,23%) (vlahi/aromâni, romi, sârbi, muntenegreni, macedoneni, egipteni, 

bulgari. Compoziţia religioasă: musulmani (sunniţi) 70%, albanezi ortodocşi (inclusiv etnicii greci) 20%, 

romano-catolici 10%. La 1 octombrie 2011, este programat a se desfăşura recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor.. 

Limba oficială: limba albaneză 

Ziua naţională: 28 noiembrie (ziua proclamării independenţei faţă de Imperiul Otoman). 

Forma de guvernământ: republică parlamentară, conform Constituţiei din 1998. Preşedinte ales de 

Parlament pe cinci ani. Prim-ministru cu mandat de patru ani, iar Preşedintele Parlamentului deţine un 

mandat de patru ani. 

 

 

 

 

 



Cooperare economica 
 

Evoluţia schimburilor de mărfuri dintre România si Albania, în perioada 2006 – 2011 

se prezintă astfel: - milioane dolari SUA - 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (mil.

EUR)

TOTAL 32,3 54,3 58,4 47,6 74,3 45,6

Export 30,08 50,5 56,0 42,8 62,9 43,7

Import 1,5 3,8 2,3 4,8 1,4 1,9

Sold 29,3 46,7 53,7 38,0 61,5 41,8

  

Exporturile româneşti sunt reprezentate de produse ale industriei chimice si conexe, produse minerale, 

produse alimentare, băuturi, tutun, aparate optice, foto şi de măsură, metale commune şi articole 

metalice, vehicule, aeronave şi echipamente transport. 

Importurile sunt constituite, în principal, din mobilă, articole de interior şi sportive, încălţăminte, pălării, 

umbrele, bastoane, mase plastice, articole, cauciuc, paste lemn, hârtie, carton şi articole conexe, produse 

ale regnului vegetal, maşini, aparate, echipamente electrice. 
 


