
Denumirea oficială: Republica Letonia, Latvijas Republika. 

Poziţia geografică: Letonia este situată pe litoralul estic al Mării Baltice şi are o frontieră maritimă de 500 

Km. Cea mai mare înălţime, respectiv 311,6 m, se află la Gaizinkalns. Letonia are peste 3000 lacuri, cele 

mai mari fiind Raznas si Lubans (82 Kmp) şi 750 râuri cu peste 10 Km lungime, între care se numără 

Gauja (460 Km), Daugava (lungimea totală 1020 Km, din care 357 Km pe teritoriul leton). 

Vecini: Estonia la nord, Rusia la est, Belorusia în sud-est şi Lituania în sud. 

Suprafaţa: 64.610 Km; păduri - 43%; mlaştini (turbă) - 10%; bazine de apă dulce - 3%; terenuri agricole - 

40%, iar 4% reprezintă suprafaţa localităţilor şi drumurilor. 

Populaţia: 2.306.306 locuitori. 

Religiile principale: luterană, romano-catolică, ortodoxă. 

Capitala: Riga – 796.732 locuitori, fondată în 1201. 

Alte oraşe: Daugavpils (122 mii locuitori), Liepaja (105 mii), Jelgava (71 mii), Jurmala (60 mii), Ventspils 

(48 mii), Rezekne (42 mii). Porturi importante la Marea Baltică: Riga, Ventspils, Liepaja. 

Limba oficială: letona. Aparţine grupului indo-european, fiind asemănătoare cu lituaniana. Datorită 

structurii etnice, limbile rusă şi germană sunt uzitate frecvent. 

Ziua Naţională: 18 Noiembrie (1918), Ziua Independenţei. 

Moneda naţională: lat; rata de schimb: 1 Lat - € 1.43  (ianuarie 2012). 

Prefix telefonic internaţional: +371 

Letonia este republică parlamentară. 

 

Cooperare economica 

 

Schimburile comerciale ale României cu Republica Letonia 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. 

Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor, semnat la data de 27.11.2001 la Riga, ratificat prin Legea nr.433/27.06.2002 şi 

intrat in vigoare la 22.08.2002 pe o durata iniţială de 10 ani. 

Convenţia dintre România şi Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 25 martie 2002, ratificată 

prin Legea  nr. 606 din  6 noiembrie 2002, a intrat în vigoare la 28.11.2002, cu aplicare de la 01.01.2003. 



 

Evoluţia schimburilor comerciale (milioane euro)                                              

  

 

 

 

 

 

 

Schimburile comerciale româno-letone au avut o evoluţie ascendentă până în anul 2008, cunoscând apoi 

o scădere în contextul crizei economice. 

La 30.09.2011, volumul total al schimburilor comerciale româno-letone a fost de 34,69 milioane euro, din 

care exportul din România 17,66 milioane euro şi importul românesc de 17,03 milioane euro, soldul 

balanţei comerciale fiind  0,62 milioane euro. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010, volumul comerţului bilateral a crescut cu 12,46%, 

respectiv importul a crescut cu 0,68%, iar exportul a crescut cu 26,76%. 

Ponderea schimburilor cu Letonia, în comerţul exterior al României, a fost de 0,05%, din care 0,05% la 

export şi 0,04% la import. 

 

 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   2011 

Total 5,9 8,3 11,2 12,3 25,8 59,35 37,06 39,38 34,69 

Export 4,8 6,0 6,1 5,8 10,0 17,63 21,14 17,58 17,66 

Import 1,1 2,3 5,0 6,5 15,8    41.72 15,92 21,81 17,03 

Sold +3,7 +3,7 +1,1 -0,7 - 5,8 -24,09 5,22 -4,23 0,62 


