
Denumirea oficială: Republica Lituania (Lietuvos Respublika) 

Situare: în Nordul Europei central-estice. 

Suprafaţă: 65.301 Km pătraţi. 

Este cea mai mare dintre cele trei republici baltice. Vecini şi frontiere: la Nord Republica Letonia (588 

km), la Est şi Sud Belarus (660 km), la Sud-Vest Polonia (103 km) şi enclava rusă Kaliningrad (273 km), 

litoralul baltic (90 km). 

Populaţia: 3.370.000 locuitori, din care 67% în mediul urban şi 33% la sate; 47,1% bărbaţi, 52,9% femei. 

Compoziţia etnică: lituanieni – 80,6%, ruşi – 8,7%, polonezi – 7%, beloruşi – 1,6%, ucraineni  –  1%, 

letoni – 0,1%, evrei – 0,1%, alţii – 0,6 (greci, evrei, armeni, tătari etc.). 

Capitala: Vilnius, (fondată în 1323) – 556.000 locuitori. 

Alte oraşe mari: Oraşe importante: Kaunas (fosta capitală în perioada interbelică) – 356.000 locuitori, 

Klaipeda – 185.000 locuitori. Porturi: Klaipeda la Marea Baltică, Kaunas, pe fluviul Nerris. 

Organizare administrativă: 44 de regiuni şi 11 municipalităţi. 

Limba oficială: lituaniană. Datorită structurii etnice, sunt frecvent utilizate limbile rusă şi polonă. 

Moneda: 1 Litas = 100 Centai. 1 Euro = 3,4 Litas 

Religii: romano-catolică, luterană, ortodoxă (populaţia rusofonă). 

Ziua naţională: 16 februarie – Ziua proclamării independenţei de stat (1918). 

Prefix telefonic internaţional: + 370 

Forma de guvernământ: Republică parlamentară. 

 

Cooperare economica 

 

Schimburile comerciale romano-lituaniene, deşi au avut o evoluţie ascendentă până în anul 2008. În anul 

2009, acestea au suferit o uşoară contracţie. Nivelul acestora nu reflectă încă posibilităţile reale ale 

economiilor celor două ţări. 

Nivelul schimburilor comerciale romano-lituaniene nu reflectă încă posibilităţile reale ale economiilor celor 

două ţări. 

 

Evoluţia schimburilor comerciale (mil. Euro) 

   2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  11.2011 

Total 6.6 13,7 18,7 30.7 39.3 63.59 61.02 51.39 63.19 68.76 



Export 2.7 3.4 7.4 9.9 15.5 25.14 30.43 28.40 32.40 26.91 

Import 3.8 10.3 11.3 20.8 23.8 38.45 30.59 22.99 30.79 41.85 

Sold -0.9 -6.9 -3.9 -10.8 -8.3 -13.31 -8.16 +5.41 +1.61 -14.94 

 

Printre principalele activităţi economice româneşti care au atras investiţii din Republica Lituania pot fi 

menţionate construcţiile şi tranzacţiile imobiliare cu o pondere de 85,13% din totalul investiţiilor lituaniene 

în România urmate de comerţul cu ridicata şi amănuntul (în principal cu produse cum ar fi furaje, cereale, 

seminţe, alte autovehicule, maşini agricole, cherestea, componente şi echipamente electronice) 

înregistrând 10,58%. O pondere mai scăzută a investiţiilor lituaniene se observă în industria prelucrătoare 

şi anume tăierea şi rindeluirea lemnului 2,64%, precum şi alte activităţi (activităţi ale tur-operatorilor) şi 

servicii prestate întreprinderilor  cu ponderi de 1,50% şi respectiv 0,6%. 

 

 

 


