
Denumirea oficială: Republica Federală Germania (Bundesrepublik Deutschland) 

Capitala şi principalele oraşe: Berlin (capitala), Hamburg, München, Köln, Frankfurt pe Main 

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 357.021 km². R.F. Germania este împărţită în 16 landuri, fiecare având 

propriile instituţii executive, legislative şi judecătoreşti. 

Populaţia: 81.802.000 locuitori 

Limbă oficială: germană 

Ziua Naţională: 3 octombrie, Ziua Unităţii Germane 

Religie: romano-catolică (31%); protestantă (30%); niciuna sau altele (29%); musulmani (3,5%) 

Moneda: euro 

Prefix telefonic internaţional: +49 

Forma de guvernământ: stat federal format din 16 landuri. 

 

Cooperare economica 

 

Acorduri 

1. Acord privind garantarea reciprocă a investiţiilor, semnat în aprilie 1996, intrat în vigoare la 12.12.1998; 

2. Convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit şi capital, semnată la Berlin, 

la 04.07.2001, intrată în vigoare la 17.12.2003, cu aplicare de la 01.01.2004. 

 

In luna ianuarie 2012, in topul tarilor partenere, Germania a ocupat locul 1 cu o valoare la export 

de 3240,4 mil. Lei sau 746,2  mil. Euro si locul 1 cu o valoare la import de  3012,0 mil. Lei sau 693,6 

mil. Euro.  

 

Germania ocupă locul I în top-ul principalilor partenerilor comerciali ai României. La 30 aprilie 2011, 

volumul total al schimburilor bilaterale cu Germania a atins 5,25 miliarde euro, înregistrând o creştere de 

27,6% faţă de 2010. Volumul exportului românesc a ajuns la valoarea de 2,58 miliarde de euro, iar 

importul a atins 2,66 miliarde de euro. La 28 februarie 2011, numărul societăţilor cu capital german din 

România era de 17.421 (locul 2, după Italia), cu un volum total al capitalului subscris în valoare de 3,24 

miliarde euro (locul 3 după Olanda şi Austria). 

Investitorii germani s-au orientat cu precădere spre sectorul industrial (59,4%), servicii profesionale 

(16%), comerţ cu ridicata (11,3%), comerţ cu amănuntul (5,8%), construcţii (4%), turism şi transporturi 

(1,7%). Printre cei mai importanţi investitori germani direcţi în sectorul industrial din România sunt 



producătorii de componente auto Draxlmaier, INA Schaeffler, ThyssenKrupp, Leoni Wiring Systems ( cca. 

8000 de angajaţi în România în 4 locaţii – Arad, Bistrita, Mioveni şi Piteşti ), Continental, KG Wintershall, 

E.ON AG, Allianz, Leoni, Praktiker, RWE (RRR-Remmert Recycling), companii care au creat zeci de mii 

de locuri de muncă în zonele în care s-au implantat. 

 

 


