
Denumirea oficială: Republica Estonia (Eesti Vabariik). 

Capitala: Tallinn, 411.594 locuitori. 

Alte oraşe mari: Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu. 

Suprafaţa: 45.227 km pătraţi. 

Populaţia: 1.340.000 locuitori. 

Religii: Luterană, ortodoxă (populaţia rusofonă, care este aproximativ 1/3). 

Structura administraţiei locale: Teritoriul Estoniei este împărţit în 15 districte, 47 de oraşe şi 207 municipalităţi. 

Moneda: euro (de la 1 ianuarie 2011) 

Prefix telefonic internaţional: + 372 

Limba oficială: estoniană. 

Ziua naţională: 24 februarie, Ziua proclamării Independenţei de Stat. 

Forma de guvernământ: Republică parlamentară, conform Constituţiei din 1992. 

 

Cooperare economică 

Schimburile comerciale ale României cu Republica Estonia se derulează, în principal, în baza Tratatului 

de Aderare, semnat la 25 aprilie 2005, cu respectarea principiilor instituite de regulile pieţei interne 

comunitare şi cele ale politicii comerciale comune a Uniunii Europene. 

Convenţia dintre România si Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital a fost semnată la Bucureşti la 23 octombrie 2003, 

ratificată prin Legea  nr. 449 din  1 noiembrie 2004 şi a intrat in vigoare la 29.11.2005, cu aplicare de la 

1.01.2006. 

Evoluţia schimburilor comerciale: mil.euro 

  2002 2003 2004  2005    2006  2007  2008  2009 2010  2011(nov.) 

Total 3,76 3,07 7,67 8,16 13,02 21,79 33,36 29,03 32,69 33,98  

Export 1,54 1,92 3,86 4,20 6,33 12,23 19,54 19,14 22,64 24,59 

Import 2,22 1,31 3,81 3,96 6,69 9,56 13,81 9,89 10,05 9,39 

Sold -0,68 0,77 3,7 0,24 -0,36 2,67 5,73 9,25 12,59 15,20 

 



Schimburile comerciale româno-estoniene au avut o evoluţie ascendentă. La 30 noiembrie 2011, volumul 

schimburilor comerciale bilaterale a atins un nivel de 33.98 milioane euro, din care 24.59 milioane euro 

export românesc şi 9.39 milioane euro import din Estonia.  

Estonia deţine o pondere de 0,05 %  în comerţul exterior al României, din care 0.07%  la export şi 0,02%  

la import. Soldul balanţei comerciale, ca urmare a creşterii într-un ritm mult mai susţinut al exportului 

decât cel al importului, este favorabil României, înregistrând un plus de 15.20 milioane euro. 

Principalele grupe de mărfuri comercializate au fost următoarele : 

§ la export: maşini, aparate şi echipamente electrice, vehicule, echipamente de transport, mobilă, 

produse alimentare, materii textile şi articole din acestea; 

§ la import: maşini şi aparate electrice, materiale plastice şi cauciuc, mobilă, animale vii şi produse ale 

regnului animal. 

Structura schimburilor comerciale 

Investiţii estoniene în România s-au realizat în special în domeniul imobiliar, prestări de servicii şi IT. 

 

 

 


