השם – רומניה  Româniaמקורו בשם הלטיני רומאנוס  ROMANUSשפירושו – רומאי.
מיקום ושטח – דרום מזרח אירופה ,בצפון מזרח חצי האי הבלקני .שטחה כ 238,391-קמ"ר
)פי  10מישראל( עם אורך גבולות של  3,190ק"מ
הדגל  -טריקולור של פסים אנכיים בצבעים כחול ,בצד שמאל )צד התורן( ,צהוב ואדום )זהה
לדגלים של צ'אד ואנדורה( .הצבעים מייצגים את צבעי הנסיכויות שהרכיבו את רומניה לראשונה,
צהוב וכחול לוולאכיה )מונטניה( ,כחול ואדום למולדובה ,הונף בשנת  1848כחלק ממאבקם של
מהפכנים בנסיכויות הנ"ל ,להשתחרר מהמשטר של האימפריה העות'מאנית ומחסות האימפריה
הרוסית )תרשים למעלה מימין(.
הסמל – המרכיב המרכזי בסמל הוא העיט בצבע זהב ,הוא מחזיק במקורו את הצלב
)האורתודוכסי( ,חרב ושרביט בציפורניו ,סמליהם של שליט מולדובה שטפאן הגדול והמלך מיכאי
האמיץ שאיחדו את המחוזות לראשונה .כמובן הכול בצבעי כחול,צהוב ואדום.
המגן בסמל מחולק ל  5חלקים – אחד עבור כל אחד מהמחוזות ברומניה:
ולאכיה – עיט הזהב
מולדובה – השור
דוברוג'ה – הדולפינים
טרנסילבניה – העיט השחור 7+מבצרים+השמש והירח
אולטניה ובאנאט – האריה והגשר
כמובן שבמהלך התקופות השונות שונה הסמל מספר פעמים עד לצורתו הנוכחית )תרשים למעלה
משמאל(.
הבירה – בוקורשט  ,Bucureştiבעבר בירת נסיכות ולאכיה .העיר התעשייתית והמרכז
המסחרי הגדול ביותר ,השישית בגודלה באיחוד האירופי ,כולל הלווינים סביבה היא המטרופולין
השלישי בגודלו בדרום מזרח אירופה אחרי איסטנבול ואתונה.
בזכות האדריכלות הצרפתית והשוויצרית שבנתה את העיר והאצולה הפרנקופונית שהשתכנה
בה ,כונתה בתחילת המאה ה" 20 -פריז הקטנה" או "פריז השניה".

-2אוכלוסיה – אוכלוסיית רומניה מונה כ 22,215,000-נפש לפי מפקד של ) 2010ישראל
 ,7,233,701פי  3לערך (
צפיפות האוכלוסייה –  91אדם לקמ"ר דירוג  51בעולם )ישראל  345אדם לקמ"ר דירוג 96
עולמי בערך פי  3.7יותר מאשר ברומניה(
החג לאומי –  1לדצמבר יום האיחוד של טרנסילבניה עם רומניה
עצמאות – הכרה בקונגרס ברלין  24בינואר 1859
ההמנון – "התעורר רומני" החל משנת 1989
המוטו הלאומי – "החרות ומטרתו הקדושה"
המשטר – נשיאותי למחצה )בישראל :דמוקרטיה פרלמנטארית(
זמן ושעון מקומי – זהה לישראל פרט לתקופה שאינה מקבילה במעבר לשעון חורף/קיץ
הנשיא – מאז  1989טראיאן בססקו ,הנשיא נבחר בבחירות ישירות ,לקדנציה של  5שנים ועד ל-
 2קדנציות רצופות
ראש הממשלה – אמיל בוק
גיל הגיוס לצבא – בד"כ  ,20בעיתות מלחמה  18וניתן לגייס את כל הגברים מגיל 49 - 15
ערים מרכזיות  -בוקורשט ,קלוז' ,יאשי ,ברשוב ,טימישווארה ,סיביו ,קונסטנצה ,ארד,
אורדאה ,גלאץ ,סוצ'אבה.
תוחלת חיים –  69.9שנים ,מקום  57בעולם )בישראל 78 :שנים ,מקום  10בעולם(
מדד איכות חיים –  64בעולם )ישראל  23בעולם(
תמותת תינוקות –  19.6תינוקות ל 1000-לידות )בישראל  5.8תינוקות ל 1000-לידות(
אתרי מורשת עולמית – יש ברומניה  7המוכרזים ככאלה ע"י אונסק"ו:
סיגישוארה -נבנתה בימי הביניים והשתמרה היטב
הדלתה של הדנובה -הדלתה הגדולה והשמורה הביוספרית השמורה ביותר באירופה
הכנסיות המצוירות של מולדובה -משמשות דוגמא ייחודית לאמנות הביזנטית
הכפרים עם הכנסיות המבוצרות בטרנסילבניה -כפרים שנבנו סביב לכנסיות מבוצרות
המצודות הדאקיות של הרי אורשטיה  6 -מצודות שנבנו מהמאה ה 1-לפנה"ס ועד המאה
ה 1-לספירה ,כנגד הצבא הרומי
כנסיות העץ במרמורש  8 -כנסיות עץ על גדות נהר הטיסה
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-3מנזר חורזו -נחשב ליצירת מופת של איקונות ופרסקאות בסגנון הבראקובני,נבנתה בסוף המאה
ה 17
התפלגות הנוצרים במדינה
אורתודוכסים 86%
4%
קתולים
פרוטסטנטים 4%
אוונגליסטים 1%
יוונים קתולים 1%
התפלגות אתנית
רומנים 90%
הונגרים 4%
צוענים 3%
גרמנים 2%
אוקראינים ,רוסים ,טורקים ,טטארים וכו' 1%
שפה רשמית -רומנית ,הכתב הוא א"ב לטיני )מיעוט הונגרי(
חברות עולמית – חברה באיחוד האירופי מ  ,1/1/2007חברה בנאט"ו מ  2004מהווה גורם
מייצב בדרום מזרח אירופה ,יחסינו הטובים עם רומניה באים לידי ביטוי בהצבעותיה באו"ם.
המטבע – יורו  Lei) EUROלשעבר ,ו Ron-עדיין בשימוש(
גיאוגרפיה – לרומניה גבול עם בולגריה ,סרביה ,אוקראינה והים השחור 3/4.מהשטח מכוסה
יערות .רכס הקרפטים הוא ההר הגבוה ביותר במדינה המתנשא לגובה של כ  2,500מטר  ,והוא
מנקז  18נהרות הנשפכים אל הדנובה ואל הים השחור ,הקצר שבהם אורכו  207ק"מ )הירדן 250
ק"מ( והארוך שבהם אורכו  953ק"מ.
תמ"ג לנפש ) $ 12,580 -ישראל  ,($ 28,206דירוג  65עולמי )ישראל (31
עונה מומלצת לביקור – מאמצע אפריל עד סוף יוני ,מידי פעם גשם אבל מזג האוויר
הולך ומתחמם )ברומניה ניתן למצוא "משהו קטן וטוב" בכל חודש ובכל עונה(
יודעי קרוא וכתוב – ) 97.8%בישראל רק (!!! 95.4%
מעמד האישה -אמנם מדינה של גברים ,אבל ע"פ החוק הרומני ,לאישה מותר להתחתן עם
עד  4גברים בו זמנית !!!
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