
Denumire oficială: Republica Franceză (République Française) 

Capitala şi principalele oraşe: Paris (capitala), Lille,Lyon, Marseille, Nisa, Bordeaux, Toulouse, 

Strasbourg, Nantes. 

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 675.417 km² (locul 41 în lume; o cincime din teritoriul UE), din care 

Metropola cuprinde 543.965 km². 

Republica Franceză este alcătuită din: 

 Metropola (Franţa continentală), divizată în 22 de regiuni şi 96 departamente; 

 5 regiuni/departamente de peste mări (DOM): Guadelupa, Martinica, Guyana franceză, Mayotte, 

La Réunion; 

 5 colectivităţi de peste mări: Polinezia franceză, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et- Miquelon, 

Saint-Barthélémy, Saint-Martin; 

 1 colectivitate sui-generis : Noua Caledonie; 

 1 teritoriu de peste mări: Teritoriile australe şi antarctice franceze (TAAF); 

 1 insulă în Oceanul Pacific: Insula Clipperton; 

 Insulele din Oceanul Indian. 

Populaţia: 65,8 milioane de locuitori (estimare ianuarie 2011, locul 2 în UE şi 21 în lume). Densitate: 97 

loc/km². 

Limba oficială: franceza 

Ziua naţională: 14 Iulie 

Religie: catolici 64%, atei 27%, musulmani 3%, protestanţi şi neo-protestanţi 2,1%, mozaici (evrei) 0,6% 

Moneda: euro 

Prefix telefonic internaţional: + 33 

Forma de guvernământ: Republică prezidenţială (conform Constituţiei din 1958). 

 

Cooperare economica 

 

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

complet liberalizate. Este unul dintre partenerii comerciali cei mai importanţi pentru România, situându-se 

în mod constant pe primele locuri. 

milioane Euro 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11.2011 



Total 2686,8 3474,6 3852 4602,9 5454,51 5682,90 4779,04 5874,53 6084 

Export 1145 1608,4 1656,3 1938,25 2269,53 2478,12 2384,26 3102,99 3199,5 

Import 1541,8 1866,2 2195,7 2664,72 3184,98 3204,78 2394,78 2771,54 2934,5 

Sold -396,8 -257,8 -539,4 -726,47 -915,45 -726,66 -10,52 331,45 215 

 

In luna ianuarie 2012, in topul tarilor partenere, Franta a ocupat locul 3 cu o valoare la export de 

1045,5 mil. Lei sau 240,7 mil. Euro si locul 4 cu o valoare la import de 1072,8 mil. Lei sau 247,0 mil. 

Euro.  

In 2010, schimburile bilaterale au fost de 5874,53 milioane euro, în creştere cu 22,92% faţă de 2009 

(locul 3 al partenerilor comerciali ai României), din care: 

La 30 noiembrie 2011, totalul schimburilor comerciale a fost de  6084 milioane euro (+12,8%) – al treilea 

partener comercial al României, exportul de 3199,5 milioane euro (+10,62%) – locul trei, importul de 

2934,5 milioane euro (+15,3%) – locul patru, după Germania, Italia şi Ungaria, iar soldul favorabil părţii 

române de +215 mil. euro. Conform datelor statistice furnizate de ONRC, la 30 septembrie 2011, volumul 

investiţiilor s-a ridicat la 1,94 miliarde Euro (uşoară scădere), locul 4 în topul investitorilor străini din ţara 

noastră, după Olanda, Austria şi Germania. Numărul de societăţi comerciale cu participare franceză a 

fost de 6.746). 

Ultimii ani s-au caracterizat atât prin reconfirmarea interesului pentru dezvoltarea întreprinderilor franceze 

deja prezente în România (Renault-Dacia, Orange, Lafarge, Michelin, Alcatel, Bouygues, Danone, 

Eurocopter, Alstom, Veolia Water, Accor, Carrefour, Cora, BRD-Société Générale, BNP-Paribas, Colas, 

Vinci, Gefco, Geodis-Calberson) cât şi prin manifestarea interesului unor noi grupuri industriale şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii de a concretiza proiectele de investiţii şi parteneriate industriale, cu societăţi 

din ţara noastră (de ex. Bull, Carrefour, Gemalto sau Fayat Ermont). 

Marile grupuri franceze sunt prezente în toate domeniile esenţiale de activitate ale economiei româneşti: 

industria automobilului, telecomunicaţii, aeronautică, construcţii, sectorul bancar, industria alimentară etc. 

 

 

 


