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 Bulgaria (Република България) 

Date și fapte 

Capitala: Sofia 

Limba: bulgară (chirilică) 

Moneda: Lew (1 BGN = 2.42 RON, septembrie 2019) 

Locuitori: 7,02 milioane, 64 pe km² (2018) 

Suprafață: 110 910 km² 

Istorie 

Primele așezări ale triburilor tracice sunt vechi de 7.000 de ani. Din acest moment au fost găsite lucrări de 

aurifer valoroase. La sfârșitul secolului al XIII-lea, statul s-a dezintegrat și a devenit parte a Imperiului 

Otoman. Otomanii au ocupat țara până în 1878. 

În 1908 Bulgaria a devenit un imperiu țarist independent. După al doilea război mondial, țara a căzut sub 

influența Uniunii Sovietice. În 1990, epoca comunistă s-a încheiat în Bulgaria. 

Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană în 2007. 

Dunărea 

Dunărea curge aproximativ pe 500 km de-a lungul graniței cu România și permite transportul pentru comerț, 

dar pe de altă parte are o importanță redusă din cauza zonelor slab populate din această zonă. Important este 

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, lung de 2.8 km care face legătura între Bulgaria și România. 

Caracteristici speciale 

Geografie: cea mai mare parte a terenului acoperit cu păduri (plopi, salcii, ulmi) 

Personalități: Elias Canetti, Peter Petrov (inventatorul primului ceas digital) 

Cutia cu cuvinte: ulei de trandafir, Marteniza, destinații turistice la Marea Neagră 
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Germania 

Date și fapte 

Capitala: Berlin 

Limba: germana 

Moneda: Euro (1 EUR = 4.74 RON, septembrie 2019) 

Locuitori: 83 milioane, 232 pe km² (sfârșitul anului 2018) 

Suprafață: 357 578 km² 

Istorie 

Germania era împărțită în numeroase principate și regate. După războaie împotriva Austriei și Franței, Imperiul 

German a fost fondat în 1871. Acesta s-a dezintegrat după primul război mondial si urmat în 1918 de Republica 

Weimar, care s-a încheiat cu ascensiunea lui Hitler și a Socialiștilor Naționali în 1933. 

Ca urmare a celui de-al doilea război mondial (1939 - 1945), Germania a fost divizată, FRG și RDG au fost fondate. Cele 

două părți au fost separate în 1961 de un zid. 

Începând cu 1990, Germania a fost reunită si pe 3 octombrie se sărbătorește Ziua Unității Germane. 

Germania este membră a Uniunii Europene de la fondarea sa în 1992. 

Dunărea 

Dunărea este formată din confluența râurilor Brigach și Breg chiar înainte de Donaueschingen, ea este navigabilă 

doar din Kelheim. Formează cu 618 km al patrulea traseu ca lungime de râu. Cu toate acestea, joacă aproape doar în 

Bavaria și Baden-Wuerttemberg un rol important. Este considerat un râu simbolic al reunificării sau extinderii europene, 

deoarece curge pe o suprafață de 2857 km de la vest la est. Acesta combină, de asemenea, evenimente istorice, cum 

ar fi drumurile Svabilor cu evenimente actuale, cum ar fi de exemplu căderea zidului Berlinului. Drept urmare, țările 

separate anterior de Cortina de Fier sunt din nou accesibile. 

Caracteristici speciale 

Geografie: Pământuri joase, munți josi, poale alpine și munții Alpi până la Zugspitze (2962 m). 

Personalități: J. W. von Goethe, F.Schiller, J.S. Bach, L.V. Beethoven, Immanuel Kant, Albert Einstein, frații Scholl. 

Cutia cu cuvinte: Șvabi dunăreni, Croitorul din Ulm, barca Ulmer Schachtel , Festivalul internațional al Dunării Ulm / 

Neu-Ulm, Campion mondial de fotbal 2014 (pentru a 4-a oară) 
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Croația (Hrvatska) 

Date și fapte 

Capitala: Zagreb 

Limba: croata 

Moneda: Kuna (1 HRK = 0,64 RON, septembrie 2019) 

Locuitori: 4,18 milioane, 74 pe km² (sfârșitul anului 2018) 

Suprafață: 56 538 km² 

Istorie 

Regatul Croației, care există încă din Evul Mediu, a intrat sub stăpânire străină în secolul al XII-lea, în 

secolul al XIX-lea Imperiul Austro-Ungar a condus Croația, iar după primul război mondial, Croația a fost 

încorporată în Iugoslavia în 1919. 

În 1941, statul independent Croația a fost fondat. După al doilea război mondial, Croația a devenit din nou 

parte din Iugoslavia. După destrămarea înfiorătoare a Iugoslaviei, Croația a devenit din nou independentă în 

1991, deși a existat încă un război până în 1995. Întrucât Croația a fost adesea condusă de puteri diferite, este 

încă posibil astăzi să vedem influențe diferite în cultură. Nordul este austriac, în est puteți simți influența 

turcilor și pe coasta Adriatică cultura venețiană și antică. 

Croația este membră a Uniunii Europene din iulie 2013. 

Dunărea 

Cu 137 km trece Dunărea prin Croația si este în mare parte granița naturală dintre Croația și Serbia. 

Caracteristici speciale 

Geografie: 1/3 din teritoriu este apă, există peste 1200 de insule cu floră și faună variate. Zona exterioară și 

umedă în triunghiul Dunării, Drava și orașul Osijek, coastă lungă. 

Personalități: Nicola Tesla (inventatorul curentului alternativ), Ivo Andric (născut în Bosnia), Josip Broz 

Tito, Marco Polo (familie din Dalmația) 

Cutia cu cuvinte: Parcul Național Lacurile Plitvice, turnul de apă Vukovar, Dubrovnik 
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Republica Moldova  

Date și fapte 

Capitala: Chișinău 

Limba: română 

Valută: Leu (1 Leu = 0.24 RON, septembrie 2019) 

Locuitori: 3 547 milioane, 105 pe km² (2018) 

Suprafață: 33 847 km² 

Istorie 

În secolul al XIV-lea teritoriul Moldovei a devenit parte a Principatului Moldovei. A fost întotdeauna privit 

ca o „minge“ a națiunilor din jur. 

În secolul al XVI-lea, Moldova a intrat sub stăpânirea otomanilor, după care a avut loc o schimbare constantă 

a puterii în secolele următoare. 

În 1812, Moldova a fost ocupata de catre Rusia, în 1918 țara a devenit parte a Regatului României, iar din 

1940 a aparținut Uniunii Sovietice. După prăbușirea ei, Moldova a declarat independența în 1991. Există 

acum două zone separate: Transnistria și Găgăuzia. 

Dunărea 

Dunărea atinge terenul Republicii Moldova pe o lungime de aproximativ 500 m. 

Caracteristici speciale 

Geografie: sol fertil, viticultură și livezi, climă caldă și uscată, Cricova (este cea mai mare crama din lume). 

Cutia cu cuvinte 

Șerif, Port Giurgiulești, Lăutari (grup muzical) 
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Austria 

Date și fapte 

Capitala: Viena 

Viena are o semnificație istorică mare pentru ideea unei zone comune a Dunării, deoarece, ca metropolă a monarhiei 
habsburgice, a unit multe popoare și idei. 

Limba: germana 

Moneda: Euro 

Locuitori: 8,82 milioane, 105 pe km² (2018) 

Suprafață: 83 879 km² 

Istorie 

Prin migrația popoarelor, care a început chiar înainte de nașterea lui Hristos și a durat până în secolul al VIII-lea, diverse 

grupuri etnice precum slavii și germanii de sud s-au amestecat în Austria. Din 976 d.Hr., dinastia familiei Habsburgilor a 

condus țara, care de atunci a crescut constant și a devenit unul dintre cele mai puternice imperii din Europa. 

Între 1867 și 1918 a existat Monarhia austro-ungară. După înfrângerea din Primul Război Mondial din 1918, stăpânirea 

imperială s-a rupt. Așa a fost fondată Prima Republica Austria. În 1938, Austria a fost încorporată în Germania Național-

Socialistă și a primit numele Ostmark. 

Abia după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, țara și-a recăpătat independența. Austria este membră a Uniunii 
Europene din 1995. 

Dunărea 

Acesta curge prin Austria pe o lungime de 349 km. Își schimbă direcția de călătorie între Passau și Linz cu 180 ° (Cotul 

Dunării la Schlögen). Sub Viena, se întinde Parcul Național al Dunării, unul dintre cele mai mari, in mare parte intacte 

inundări din Europa Centrală. 

Caracteristici speciale 

Geografie: Cea mai mare parte a suprafeței terestre se întinde de-a lungul Alpilor. 

Personalități: Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Mozart și alți compozitori, Klimt și alți pictori, Schwarzenegger, 
Elyas M'Barek 

Cutia cu cuvinte 

Monarhia Dunăreană (Austro-Ungară), Palatul Hofburg, Catedrala Sf. Ștefan, Palatul Schönbrunn, Valsul Vienez, 

bijuteriile Swarovski 
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România 

Date si fapte 

Capitala: București 

Limba: română 

Moneda: Leu/RON (martie 2019) 

Populație: 18.969 milioane, 80 pe km² (sfârșitul anului 2018) 

Suprafață: 238.391 km² 

Istorie 

România este originară din principatele Țării Românești și Moldova, care s-au unit în 1878 in Regatul 

Romaniei. După primul război mondial i s-a alăturat si Transilvania. În timpul celui de-al doilea război 

mondial, România a fost inițial aliată cu Germania, dar s-a schimbat în timpul războiului și a aderat la 

Uniunea Sovietică. Prin urmare, după sfârșitul ei, a fost dependentă politic și economic de URSS. În acest 

timp, politicianul Nicolae Ceaușescu a reușit să vină la putere. Ca dictator crud, a oprimat populația. În 1989, 

oamenii au demonstrat împotriva guvernului și l-au ucis pe dictator. Din 1991, România este independentă. 

România este membră a Uniunii Europene din 2007. 

Dunărea 

1075 km din Dunăre curg de-a lungul graniței cu România - adică mai mult de o treime din lungimea totală - 

și 608 km împreună cu Bulgaria. O parte din deltă se află pe pământ românesc. Cu toate acestea, majoritatea 

orașelor mai mari sunt în largul Dunării. 

Caracteristici speciale 

Geografie: Munți (Carpați), păduri, regiuni stâncoase 

Personalități: Eugen Ionescu (dramaturg), Mihai Eminescu (poet), George Enescu (compozitor), Sergiu 

Celibidache (dirijor), Nicolae Paulescu (inventatorul insulinei), Herta Müller, Peter Maffay 

Cutia cu cuvinte 

Șvabii Dunării, sașii transilvăneni, Klaus Johannis, Delta Dunării, contele Dracula 
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Serbia (República Srpska) 

Date și fapte 

Capitala: Belgrad 

Limba: Sârbă (Scris in latină și chirilic) 

Monedă: Dinar (1 RSD = 0,04 RON, Martie 2019) 

Populație: 7 Millioane, 90/km² (Sfârșit 2018) 

Suprafață: 77 484 km² 

Istorie 

În secolul al XII-lea, slavii și-au întemeiat primul stat în Serbia. În secolele următoare au condus conducători 

străini, precum marele imperiu de atunci Austro-Ungar sau Imperiul Otoman. La sfârșitul secolului XIX, a 

fost proclamat regatul Serbiei. După primul război mondial, Serbia a devenit parte a Iugoslaviei. Iugoslavia 

se destramă în state individuale. Acestea încep din 1991 să  îsi declare independența, ceea ce duce la războaie 

pe teritoriul fostei Iugoslavii. 

Din 2003 până în 2006 a funcționat Confederația de state Serbia-Muntenegru, apoi a fost fondată Republica 

Serbia. În 1998/99 a avut loc războiul din Kosovo si în 2008 regiunea Kosovo și-a proclamat independența 

față de Serbia în 2008. 

Dunărea 

Lungimea Dunării în Serbia este de 588 km, are o lățime de maxim 7 km și un minim de 150 m. La Porțile 

de Fier se observă în mod deosebit forța Dunării. 

Caracteristici speciale 

Geografie: 5 parcuri naționale, 20 de rezervații naturale și 590 de rezervații naturale, cel mai mare furnizor 

de zmeură din lume. 

Personalități: împăratul Constantin cel Mare (secolul al IV-lea), Robert Zollitsch (arhiepiscop) 

Cutia cu cuvinte 

Vojvodina (diversitatea lingvistică), problema Kosovo, Porțile de Fier, finanțare UE 
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Slovacia (Slovenská republica) 

Date și Fapte 

Capitala: Bratislava 

Limbă: Slovacă 

Monedă: Euro (1 EUR = 4.74 RON, Septembrie 2019) 

Populație: 5,4 Millioane, 110/km² (2019) 

Suprafață: 49 034 km²  

Istorie 

Încă din secolul al VI-lea, triburile slave s-au stabilit în Slovacia. Din acestea s-a dezvoltat imperiul slav. 

După 300 de ani, țara a devenit o provincie maghiară, dar s-a despărțit de Ungaria după primul război 

mondial. În 1918, Cehoslovacia a fost creată prin fuziunea cu Cehia. Din 1993, Slovacia este din nou o țară 

independentă. 

Din 2004 Slovacia este membră a Uniunii Europene. 

Dunărea 

Dunărea curge pe o suprafață de 171 km prin Slovacia. În imediata apropiere a capitalei, formează un 

afluent, așa-numitul „Mica Dunăre” și Žitný ostrov, care este cea mai mare insulă fluvială din Europa cu 

1800 km ². 

Caracteristici speciale 

Geografie: Două treimi din țară este acoperită de Carpați, ceea ce înseamnă o atracție turistică. Există mai 

mult de 4000 de peșteri. 
Personalități: Alexander Dubcek, Sfinții Chiril si Metod, Andy Warhol 

Cutia cu cuvinte 
Castelul Bratislava, vârful Gerlsdorf (cel mai înalt munte din estul Europei Centrale), hochei pe gheață, 

brânzeturi, Revoluția de catifea 
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Ucraina (Україна) 

Date și Fapte 

Capitala: Kiev 

Limbi vorbite: Ucraineană si Rusă (Chririlic) 

Monedă: Hrivnă (1 UAH = 0,17 RON, Septembrie 2019) 

Populație: 42,2 Millioane (fără Krim),73/ km² (2018) 

Suprafață: 577 620 km² (fără Krim) 

Istorie 

În secolul al IX-lea, s-a construit Rusia Kieveană. Imperiul cu centrul la Kiev a fost statul precursor al Ucrainei. În 

secolele următoare, Ucraina a fost condusă de diverse popoare, precum mongoli, polonezi și ruși. 

În 1919 a avut loc unificarea a două părți ucrainene și cu aceatsa o independență temporară a Ucrainei, dar in 1922, țara a 

fost încorporată pe teritoriul Uniunii Sovietice. După prăbușirea Uniunii Sovietice, Ucraina a devenit un stat 

independent. După dezastrul nuclear de la Cernobâl (1986) Ucraina se găsea pe toate titlurile internaționale. În 2014 a 

avut loc un conflict militar, așa-numita criză Crimeea. De atunci, Crimeea s-a despărțit și aparține Federației Ruse. 

Situația este întotdeauna tensionată și nu este încă rezolvată. Chiar înainte, partea de vest a Niprului a avut o tendință 

mai mare către Uniunea Europeană iar partea de est spre Rusia. 

Dunărea 

Dunărea însoțește Ucraina doar pe aproximativ 50 de kilometri și, prin urmare, nu joacă nici un rol special pentru țară. Are 

doar o mică parte din Delta Dunării.  

Caracteristici speciale 

Geografie: Terenuri plate, în nord zone umede și râuri. 

Ucraina este cea mai mare țară a Europei.  

Personalități: Wladimir și Vitali Klitschko 

Cutia cu cuvinte: Maidan, Julija Timoschenko, Campionatul de fotbal 2012, Holodomor 
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Ungaria / Magyarorszák 

Date și Fapte 

Capitala: Budapesta 

Limba oficială:  Maghiară 

Monedă: Forint (1 HUF = 0,014 RON, Septembrie 2019) 

Populație: 9,78 Millioane, 105/ km² (2018) 

Suprafață: 93 000 km² 

Istorie 

Maghiarii, originari din zona dintre Volga și Urali, s-au stabilit în Ungaria în secolul al IX-lea. În anul 1000 Ștefan I a 

fondat statul maghiar și a fost astfel primul rege al Ungariei. După o istorie variată - mongoli, polonezi, otomani - 

Ungaria a format impreună cu Austria in secolul al XIX-lea imperiul habsburgic Austro-Ungar. În 1918, acest imperiu 

mondial a fost dizolvat. După cel de-al Doilea Război Mondial, Ungaria a intrat sub influența sovietică prin Tratatul de 

la Yalta, împotriva căruia a existat o răscoală populară în 1956. Începând cu anii 1960, s-au desfășurat procese de 

liberalizare, cunoscute sub numele de comunismul goulash. Ungaria joacă un rol decisiv la revoluția din 1989. 

În 1989, a fost proclamată Republica Ungaria. Din 2004, Ungaria este membru al Uniunii Europene. 

Dunărea 

Dunărea curge prin țară pe o suprafață de 417 km. Ea oferă un monument natural interesant numit Curba Dunării. 

Aproximativ la 30 km nord de Budapesta, își face drum prin Munții Visegrád, formând o curbă aproape în unghi 

drept. 

Caracteristici speciale 

Geografie: Dunărea împarte țara în Transdanubia (dincolo de Dunăre) cu multe dealuri și păduri și Puszta, o stepă 

ierboasă. Există de altfel si izvoare termale și peșteri stalactite. 

Personalități: Franz Liszt, Béla Bartók, Ernö Rubik (Inventatorul cubului magic), László Jószef Bíro, Inventatorul pixului. 

Cutia de cuvinte: Balaton, Esztergom, Bastionul pescarilor din Budapesta, Podul cu Lanțuri, Pécs, Grupul de la Vișegrad 
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