
Denumire oficială: Danemarca (Danmark în daneză) sau Regatul Danemarcei (Kongeriget Danmark). 

Capitala şi principalele oraşe: Copenhaga (capitala), Aalborg, Aarhus, Odense 

Suprafaţă: Suprafaţa peninsulară a Danemarcei este de 43.094 de km2. Din sec. XIV, Regatului 

Danemarcei îi aparţin atât Insulele Faeroe, 1.400 km2, cât şi Groenlanda, 2.175.600 km2 (cea mai mare 

insulă din lume), teritorii cu largă autonomie administrativă. Danemarca este alcătuită din peninsula 

Jutlanda şi 406 insule, cunoscute sub numele de Arhipelagul Danez, dintre care cele mai importante sunt 

Zeeland, Falster, Fyn, Lolland, Bornholm, Lolland, Mon. Lungimea litoralului : 7.314 km. 

Diviziuni teritoriale: Danemarca este împărţită în 14 judeţe (amt, pl. amter) care conţin 275 municipalităţi 

(kommune) constituite pe criteriul concentrării a minimum 5000 de locuitori. Între acestea se disting 2 

unităţi administrative cu statut dual (municipalitate şi judeţ), Copenhaga şi Frederiksberg, care au legi 

proprii de organizare şi funcţionare. Împreună, ele formează nucleul zonei metropolitane. Amt-urile şi 

kommune-le sunt conduse de consilii alese prin vot direct. Primarii de “judeţ” (amtmester) şi ai 

“municipalităţilor” (borgmester) sunt aleşi dintre membrii consiliilor.  

Populaţia: 5,529,888, est iulie 2011 

Limba oficială: daneza. 

Ziua naţională: 5 iunie (1849) - ziua Constituţiei. Aniversarea Reginei - 16 aprilie (1940) – este 

considerată, de asemenea, sărbătoare naţională. 

Forma de guvernământ: monarhie constituţională. 

 

Cooperare economică 

În conformitate cu statutul României, de membru al UE, între România şi Danemarca, relaţiile comerciale 

sunt complet liberalizate pentru comerţul cu bunuri. 

La data de 31 decembrie 2010, volumul schimburilor comerciale româno daneze a fost de 310,79 

milioane euro, în creştere cu 23,81% faţă de 31 decembrie 2009. 

Exportul a fost de 107,48 milioane euro, în creştere cu 43,02% faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent iar importurile de 203,31milioane euro, în creştere cu 15,60% faţă de decembrie 2009. 

Balanţa comercială a înregistrat un sold negativ de -95,83 milioane euro, ponderea comerţului cu 

Danemarca în total comerţ exterior fiind de 0,37% (Ex-0,27%; Im-0,45%). 

La data de 31 decembrie 2010 erau înregistrate în România 668 societăţi cu capital danez, cu o valoare a 

investiţiilor de 194,33 milioane euro. 



Danemarca ocupă locul 21 în topul investitorilor străini din punct de vedere al capitalului social subscris. 

Principalele domenii în care s-au făcut investiţii daneze de capital sunt: transporturi, industria alimentară, 

zootehnie, comerţ interior şi comerţ exterior 

 


