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Suprafaţă: 238.391 km²;
Capitala: Municipiul Bucureşti (împărţit în 6 sectoare administrative) cu o populaţie de
2032000 locuitori. Situat în sudul ţării, în Câmpia Română (85 m altitudine), oraşul datează din
secolul 14 şi a fost menţionat pentru prima dată în 1459 ca reşedinţă a domnitorului Vlad
Ţepeș.
Poziţie geografică în Europa: Stat situat în sud-estul Europei Centrale, în nordul
Peninsulei Balcanice, pe cursul inferior al Dunării şi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre.
Paralela de 45° (la jumătatea distanţei între ecuator şi polul Nord), traversează România la 70
km nord de capitală şi meridianul de 25° longitudine estică (la jumătatea distanţei între coasta
Atlanticului şi Urali) trece la 90 km vest de Bucureşti;
Vecini: Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Marea Neagră;
Populaţie: 21 528 600 (ianuarie 2008);
Densitate: 94,6 locuitori/km²;
Structură etnică: români - 89,5%; maghiari (inclusiv secui) - 6,5%; rromi - 2,5%; alte
grupuri etnice - 1,5%;
Culte religioase: creştin ortodox - 86,7%; romano-catolic - 4,7%; protestant - 3.2%;
greco-catolic - 0,9%, evanghelic - 0.1%; alte religii - 0,7% (martie 2003);
Monedă: leu;
Zi naţională: 1 decembrie;
România este membră ONU, NATO, şi de la 1 ianuarie 2007, membră cu drepturi
depline a Uniunii Europene;
Împărţire administrativ-teritorială: 41 judeţe şi municipiul Bucureşti.

Călărași este reședința județului Călărași și a regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia. Este
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situat în sud-estul României, pe malul
stâng al brațului Borcea al Dunării la
aproximativ
12 kilometri de
graniţa cu Bulgaria
şi 125
de kilometri de
Bucureşti
.
În 2007, Călărași avea o populație de
73823 locuitori.
Clima este temperat continentală, cu ierni reci și veri călduroase. Temperatura medie anuală
este de 11.3 °C.
Orașul este un centru industrial de cherestea şi de hârtie, prelucrare a produselor alimentare
,
de fabricare a
sticlei
,
textile
și
industria siderurgică.
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