
Capitala şi principalele oraşe : Sarajevo (capitală); Banja Luka, Mostar, Tuzla.  

Suprafaţa şi diviziunile teritoriale: 51,129 km2. BiH este compusă din două entităţi: Federaţia Bosnia şi 

Herţegovina (cca. 51%  din teritoriul BiH şi formată din 10 cantoane), Republika Srpska (cca. 49%  din 

teritoriul BiH) şi districtul autonom Brcko, aflat sub suveranitatea conducerii centrale.  

Populaţia (număr şi compoziţie etnică/religioasă): 3.922.205 locuitori. Naţionalităţi: boşniaci 

(musulmani) (44%);sârbi (31%); croaţi (17%) ; alţii (2,5%). Limbi vorbite: bosniacă, sârbă, croată. Religii: 

musulmană  (40%), ortodocşi (31%), romano-catolici (15%), protestanţi (4%).Datele sunt furnizate de 

ultimul recensământ realizat în 1991. 

Ziua naţională: 25 noiembrie. 

Populaţia (număr şi compoziţie etnică/religioasă): 3.922.205 locuitori. Naţionalităţi: boşniaci 

(musulmani) (44%);sârbi (31%); croaţi (17%) ; alţii (2,5%). Limbi vorbite: bosniacă, sârbă, croată. Religii: 

musulmană  (40%), ortodocşi (31%), romano-catolici (15%), protestanţi (4%).Datele sunt furnizate de 

ultimul recensământ realizat în 1991. 

 

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării  

 

Evoluţia schimburilor bilaterale de mărfuri (2007– 2011, în mil. USD)       

      

  2007 2008 2009  2010  30.11.2011 

TOTAL 120,4 171,8 95,6 118, 6 142,72 

Export 72,4 106,4 72,6 93,2 114,78 

Import 48,4 65,4 23,0 24,4 27,94 

Sold 23,6 41,0 49,6 68,8 46,41 

 

Volumul schimburilor comerciale a început să scadă din 2007, cauza principală a acestei involuţii fiind 

anularea exporturilor româneşti de produse petroliere, ca urmare a introducerii taxelor vamale, după 

aderarea României la UE şi pierderea statutului de membru CEFTA. 

Exporturile sunt constituite în special din: produse ale industriei chimice, maşini, aparate, metale comune, 

mase plastice, cauciuc, animale vii, vehicule şi echipamente de transport. 

Importurile sunt constituite în special din: produse minerale, metale comune, echipamente electrice. 



Investiţii directe: la data de 31.12.2010 erau înregistrate în România 40 societăţi mixte româno-

bosniace, cu un capital total investit de 44,5 mii dolari SUA, Bosnia şi Herţegovina ocupând locul 123 în 

cadrul investitorilor străini. 

La 18 decembrie 2008, a fost deschis la Sarajevo, în cadrul Agenţiei de promovare a exporturilor a BiH, 

Clubul de afaceri româno-bosniaco-herţegovinean 

 

 


