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BELGIA

Royaume de Belgique

Capitala Belgiei este Bruxelles.

Bruxelles (neerlandeză Brussel, germană Brüssel, engleză Brussels, valonă: Brussele)-capitala Belgiei, sediul guvernului şi

parlamentului federal, precum şi a mai multor entităţi federale: Regiunea Capitalei Bruxelles, Regiunea Flandra şi

comunităţile franceză şi flamandă.

Principalele oraşe ale Belgiei sunt: Bruxelles, Antwerp, Ghent, Charleroi şi Liege. 

Aşezare geografică

Pe glob este situată în emisfera nordică, la estul meridianului Greenwich. În Europa este situată în partea vestică, având ca vecini:

N - Marea Nordului şi Olanda;

S - Franţa şi Louxembourg;

V – Franţa;

E - Olanda şi Germania;

Drapelul Belgiei

Drapelul naţional al Belgiei este un tricolor cu trei benzi verticale egale de culoare neagră (lângă lance), galbenă şi roşie. Drapelul a fost

adoptat la 23 Ianuarie 1831, la scurt timp după ce Belgia şi-a câştigat independenţa faţă de Regatul Unit al Ţărilor de Jos în 1830.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_neerlandez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_valon%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bruxelles
http://ro.wikipedia.org/wiki/Flandra
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunitatea_francez%C4%83_din_Belgia&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunitatea_flamand%C4%83_din_Belgia&action=edit&redlink=1


Imnul Belgiei - La Brabançonne

Barabanteana este Imnul Naţional al Belgiei. Imnul are două versiuni, cea originală, în limba franceză şi versiunea

în neerlandeză, adaptare după versiunea francofonă.

Versuri în franceză

Ô Belgique, ô mère chérie,

À toi nos coeurs, à toi nos bras,À toi notre sang, ô Patrie !Nous le jurons tous, tu vivras !Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté ! (3 x)

O Belgie, o măicuţă dragă,

Ţie inimile, braţele,

Ţie sângele nostru, Patrie!

Tu vei trăi; noi o jurăm!

Tu vei trăi de-a pururi, frumoasă şi mare,

Iar unitatea ta de neînvins

Va avea ca deviză nemuritoare:

Regele, Legea, Libertatea!

Personalitaţi marcane ale Belgiei

Absil Jean de naţionalitate belgiană- compozitor şi pedagog . Născut la 23 Octombrie 1893, în regiunea Hennegau,

Bonsecours, Belgia. A compus numeroase piese simfonice, muzică de cameră şi pian. Unele din compoziţiile sale sunt inspirate

din muzica popular românească.         

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imn_na%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_neerlandez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83


- Albert I, Rege al Belgiei din 1909 până în 1934 de naţionalitate belgiană. Născut la 8 Aprilie 1875 în regiunea Flandra/Belgia. 

A trăit 59 de ani.

Sport naţional/tradiţional, sportivi renumiţi

Fotbalul şi ciclismul sunt sporturi populare în rândul belgienilor. Eddy Merckx este considerat a fi cel mai

mare ciclist din toate timpurile. În fotbal Jupiler League este competiţia fotbalistică cea mai importantă. În ultimii ani

două jucătoare de tenis belgiene au avut succese importante, fiecare clasându-se pe prima poziţie în

clasamentul WTA, este vorba de Kim Clijsters şi Justine Henin. În 1920 oraşul Anvers a găzduit Jocurile Olimpice de

vară, în 2000 Belgia a găzduit împreună cu Olanda Campionatul European de Fotbal iar Beneluxul şi-a depus

candidatura pentru a găzdui ediţia din 2018 a Campionatului Mondial de Fotbal.

Limba oficială

Limba neerlandeză (numită adesea olandeză, autonim: Nederlands) este o limbă germanică, inclusă în

subgrupa limbilor vest-germanice. Neerlandeza este forma scrisă comună a dialectelor germanice vorbite în Ţările de

Jos şi în Belgia (regiunile Flandra şi Bruxelles). În total, neerlandeza este vorbită ca limbă maternă de circa 27 000 000

de persoane. Neerlandeza se scrie cu alfabetul latin format din 26 de litere,  o parte pot fi însoţite de diverse semne

Diacritice.

Oraşul Break                                                                                             Panorama orasului Brugge
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FRANŢA
Paris este capitala şi cel mai mare oraş din Franţa.

Principalele oraşe ale Franţei 

Paris . Are o reputaţie de neegalat ca fiind unul dintre cele mai frumoase, mai interesante şi mai

romantice oraşe ale lumii. Adesea numit Oraşul Visurilor. A fost din cele mai vechi timpuri ca o Mecca pentru artişti

şi scriitori în devenire, pentru gânditori şiaventurieri. 

Lyon. Câteva zile în minunatul oraş Lyon sunt o binecuvantare, măcăr pentru că are tot dreptul să se

autointituleze capitala gastronomică a Franţei. Lyon este al doilea oraş din Franţa ca mărime. Poziţionarea sa la

confluenţa râurilor Ron şi Saone l-a facut de-a lungul istoriei să fie un important punct de intersecţie pe o rută

comercială esenţială.

Marsilia. Cel mai vechi şi mai mare port al Franţei este totodată un loc al plăcerilor, cosmopolit şi în plină

renaştere culturală. Creat de greci în secolul al VII-lea î.Hr., a fost independent de Franţa până în secolul al XV-lea,

după care specialitatea sa a devenit turbulentă cu marca mediteraneeană: imnul revolutionar "La Marseilleza" îşi

datorează numele fervorii rebelilor de aici.

Nisa . Are trei părţi distincte: Vieux Nice, oraşul şi portul vechi, în stil italian şi pline de temperament;

impunătorul centru din secolul, al XIX-lea, în spatele Promenade des Anglaisl şi dominând partea de nord a

oraşului, sicul Cimiez, preferatul reginei Victoria.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Capital%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba


Cannes. Un punct perfect de pornire pe rivieră şi unul dintre cele mai fascinante oraşe din sudul Franţei, de

aici se poate merge către locuri frumoase precum Grasse şi Mougins.

Aşezare geografică

Această ţară, cu o suprafaţă totală de 674.843 km², se găseşte în vestul Europei. Pornind dinspre vest, în sens

orar, este mărginită de Oceanul Atlantic (Golful Biscaya la vest, Canalul Mânecii la nord-vest),

de Belgia şi Luxemburg (la nord-est), de Germania (la nord-est şi est), de Elveţia şi Italia (la est), respectiv

de Principatul Monaco, Marea Mediterană şi Spania (la sud şi sud-vest). Forma "Franţei metropolitane",

asemănătoare unui hexagon, i-a atras şi denumirea de l'Hexagone.

Drapelul Franţei

Drapelul naţional al Franţei, cunoscut şi sub numele de Tricolore (Tricolor), este format din trei benzi

verticale egale de culori albastru, alb şi roşu (de la stânga la dreapta). A apărut pentru prima dată în

timpul Revoluţiei franceze şi a fost o combinaţie de culori ale stemei pariziene (roşu şi albastru) şi culoarea regală,

alb. 

Drapelul Franţei
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Imnul Franţei

Imnul Franţei a fost scris de către Claude Joseph Rouget de Lisle în 1792. Iniţial a fost denumit "Cântec de

Război pentru Armata Rhinului". Acesta a devenit imnul Revoluţiei Franceze după ce a fost cântat de către voluntarii

din Marseille care intrau în Paris. Versurile reflectă invazia Franţei de către trupele străine din Austria şi Prusia din

acea vreme.

La Marseillaise

Allons enfants de la Patrie

Le jour de gloire est arrivé

Contre nous de la tyrannie

L'étendard sanglant est levé {2x}

Entendez vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats

Ils viennent jusque dans vos bras,

Egorger vos fils, vos compagnes

{Refrain:}

Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons !

Marchons, marchons,

Qu'un sang impur abreuve nos sillons

………………………………………………………………………………………………… 

Marseeza

Vin copiii Patriei

Când în ziua de glorie a sosit

Împotriva noastră din tirania

Steagul însângerat este ridicat { 2x }

Ai auzit în mediul rural

Urletele acestor soldati de temut

Ei vin în braţele tale ,

Ucide pe fiul tău , însoţitorii dvs.

Să se abţină de { : }

Pentru cetăţenii de arme ! Forma batalioanelor dumneavoastră !

Martie , martie ,

Apa sânge impur brazdei noastre

………………………………………………………………………………………………….



Personalităti marcante ale Franţei

- Ampere Andre de naţionalitate franceză-fizician şi matematician, autor al legii fundamentale a

electrodinamicii.Născut la 20 Ianuarie 1775.A trăit 61 de ani. 

- Adam Adolphe de naţionalitate franceza- scriitor şi compositor francez. Născut la 24 Iulie 1803, în regiunea

Paris, Franţa. A fost dirijor al Operei Comice din Paris. 



Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Cel mai popular sport din Franţa este fotbalul însă şi handbalul este present şi iubit.

- Nathalie Pechalat (n. la 22 decembrie 1983) - dansatoare de gheaţă franţuzoaică. Cu partenerul Fabian

Bourzat, ea este 2012 World medaliată cu bronz, de două ori campioană europeană (2011-2012), şi de trei ori

campioană natională frantuzoaică (2009, 2011, 2012).

- Alain Bernard (n. în 1983)- înotător francez de formă Aubagne, Bouches-du-Rhône. A câştigat un total de

patru medalii, la două Jocurile Olimpice (2008 şi 2012),numeroase medalii la Campionatele Mondiale şi Campionatul

European 

Limba oficială

Franceză (le français) este o limbă romanică, descendentă a limbii latine, vorbită de 80 de milioane de oameni

ca limbă maternă. Cei mai mulţi vorbitori nativi locuiesc în Franţa, de unde provine limba.  Dezvoltarea limbii a fost

influenţată de asemenea şi de limbile celtice ale Galiei romane şi de limba germanică a invadatorilor franci. Franceza

este a III-a cea mai vorbită limbă secundară din Uniune, după germană şi engleză.

Champs Elysee                                                                              Turnul Eiffel
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BULGARIA

Capitala Bulgariei este Sofia. Sofia este capitala şi cel mai mare oraş din Bulgaria. Este

situată la poalele Muntelui Vitosha, în partea de vest a ţării. Ea ocupă o poziţie strategică în

centrul Peninsulei Balcanice. Sofia este al 15-lea cel mai mare oraş din Uniunea Europeană.

Oraşe importante

Burgas cunoscut pentru portul său comercial (Portul Burgas), rafinăria de petrol şi

litoralul pitoresc.

Pirin un mic oraş numit după un parc naţional, o frumoasă destinaţie pentru drumeţii,

înconjurată de peisaje frumoase şi lacuri. 

Gabrovo o populară destinaţie turistică aproape de centrul ţării, oferind acces rapid la

alte oraţe, cum ar fi Veliko, Tarnovo, Kazanlak şi Munţii Balcani.

Plovdiv un oraş antic, cu amfiteatre care au fost foarte bine conservate, care coexistă cu

elemente de stil arhitecturale moderne, cu parcuri frumoase.

Ruse cunoscut sub numele de "Mica Viena", din centrul oraşului oferă un ansamblu

arhitectural impresionant, care nu poate fi găsit în orice alt loc în Bulgaria. Oraşul are diferite

locuri de interes, printre care castelul roman Sexiginta Prista, teatrul, Casa Caliopa sau

Pantheon.

Aşezare geografică

Bulgaria este o ţară din Europa de Sud-Est. Se învecinează cu România la nord, Serbia şi

Macedonia la vest, Grecia şi Turcia la sud, iar la est are ieşire la Marea Neagră. Cu un teritoriu

de 110.994 km², Bulgaria este a 14-a ţară ca mărime din Europa. Poziţia sa a făcut din ea locul

unde s-au găsit cele mai vechi artefacte şi dovezi ale prelucrării metalelor din lume.

Clima este predominant continentală, cu extreme sezoniere de temperatura. Vara este

caldă şi secetoasă, iar iarna ploioasă şi rece cu ninsori abundente ocazionale. Munţii Rodopi

alcătuiesc un scut care protejează de efectul temperat mediteranean al Mării Egee, în timp ce

Câmpiile Dunării sunt expuse extremelor Europei Centrale. Temperatura anuală medie este

de 10,5 °C. Sofia, aflată la o înălţime de 545 m, are o temperatură medie de 21 °C vara şi -l °C

iarna. La Sofia cantitatea de precipitaţii este de 65 cm pe an.
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Drapelul Bulgariei

Are trei benzi orizontale, de culoare albă (sus), roşie şi verde. Albul reprezintă pacea,

verdele fertilitatea pământului bulgar, iar roşul simbolizează curajul oamenilor. Iniţial, steagul era în culorile pan

slavice, banda din centru fiind albastră, astfel încât steagul se asemăna cu cel al Rusiei. După obţinerea

independenţei, aceasta a fost înlocuită de una verde, ca urmare a dezvoltării Bulgariei în direcţia unei ţări agricole. După 1989, 

fosta stemă din partea stângă a benzii albe a fost îndepărtată.

Imnul Bulgariei

Mila Rodino (Scumpă Patrie) este Imnul Național al Bulgariei. A fost scris şi compus de Țvetan Țvetkov

Radoslavov când a plecat să lupte în Războiul Sârbo-Bulgar din 1885. Imnul a fost adoptat în 1964.

Mila Rodino                                                          Scumpă Patrie     

Gorda Stara planina,                                       Mândrii munţi Balcani, pe lângă ei 

Do nei Dunava sinei,                                      Dunărea curge, soarele răsare peste Tracia,

Nad Pirina plamenei,                                     Strălucind peste Pirin.

Pripev:                                                            Cor:

Mila Rodino,                                                   Scumpă patrie, 

Ti si zemen rai,                                               Eşti raiul pe pământ

Tvoita hubost, tvoita prelest,                       Frumuseţea şi farmecul tău 

Ah, te naimat krai.                                        Ah, nu se mai termină.
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Personalităţi marcante din Bulgaria

- Pann Anton de naţionalitate română-poet şi compositor. Născut în 1797, în regiunea Sliven, Bulgaria, a trăit

57 de ani. A fost compozitor al muzicii Imnului National al Romaniei.

- Caragea Boris de naţionalitate română- sculptor. Născut la 24 Inuarie 1906, în regiunea Cadrilater, Bulgaria, a

trăit 76 de ani.

De-a lungul vieţii, Boris Caragea a realizat importante lucrări plastice, printre acestea numărându-se: “Durere”, momentul 

“Aruncatorul de disc”, lucrarea monumentală  “George Enescu”, “Muzica” şi “Monumentul Constanţei” amplasat la 

Constanţa.

Limbă oficială

Limba bulgară este înrudită cu limba sârbă, rusă şi alte limbi din Europa de Est, dar conţine multe cuvinte

internaţionale.

Bulgarii folosesc alfabetul chirilic, motiv pentru care este oarecum dificilă pentru cei mai mulţi străini, căci nu 

sunt familiarizaţi cu acest alfabet. 

În schimb, bulgarii, şi în special agenţii turistici şi populaţia tânără, cunosc limbi străine de circulaţie

internaţională, în special engleza, dar în staţiunile situate la graniţa cu România se vorbeşte şi româneşte.

Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Există mai multe sporturi care sunt jucate în Bulgaria, fotbalul fiind una dintre cele mai populare. Există alte sporturi care

în Bulgaria au făcut bine şi în produse mai multe stele, cum ar fi în luptele în care Dan Koloff devenit celebru în Statele Unite

ale Americii în secolul XX şi jucători de şah, cum ar fi campionul mondial 2005 pentru bărbaţi Vesselin Topalov şi 2004

campion femei Antoaneta Stefanova.



Un număr de sportivi bulgari au câstigat faima pentru ţara noastră pe parcursul anilor. O mare parte din ele

stabilind standarde în sport, cum ar fi haltere, gimnastică ritmică, gimnastică de sport, volei, atletism, arte marţiale,

box, lupte, tir sportiv şi multe altele.

- Stanka Zlateva Hristova (n. în martie 1983 în Krushare, provincia Sliven) este o femeie freestyle luptătoare

bulgară.

Ea a fost numită Mondial Feminin Wrestler al anului în 2006 şi 2007 şi Sportiva bulgară al Anului 2007, 2010 şi

2011.

- Armen Nazaryan (n. la 9 martie 1974 în Masis, armeană SSR, Uniunea Sovietică) este un luptător de greco

romane armean care mai târziu a reprezentat Bulgaria.

El a fost recunoscut de catre FILA ca cel mai bun luptător al anului în 1998 şi 2003. 

În 2007, Nazaryan fost introdus ca un membru al Hall of  Fame FILA.

Munţii Rila Nisipurile de aur



TURCIA

Ankara (cunoscută sub numele de Angora până în 1930, şi în perioada clasică Ancyra) este capitala Turciei şi

al doilea cel mai mare oraş al ţării după Istanbul. Are o populaţie de 3.482.000 locuitori (2003). În acelaşi timp este

capitala provinciei cu acelaşi nume.

Principalele oraşe ale Turciei

 Istanbul. Este ştiut de lume ca şi capitala capitalelor deoarece este singurul oraş din întreaga lume care se află

aşezat pe două continente. Acest oraş a fost capitala de-a lungul timpului în cele două imperii: cel Bizantin şi cel

Otoman Islamic, şi din această cauză acesta a rămas pentru Turcia capitala comercială, istorică şi culturală. Istanbulul

este un oraş foarte frumos iar acest lucru stă în modul în care îmbină opusurile dintre vechi şi nou sau cel religios şi

secular.

 Ankara. Este cel de-al doilea oraş ca mărime din Turcia după oraşul Istanbul. Ankara a fost întemeiat în anul

2000 î.e.n, iar în anul 1923 a fost un pic renovat şi modernizat, tot atunci a devenit şi capitala ţării luând locul

Istanbulului. În momentul de faţă oraşul se afla în continuă expansiune unde populaţia oraşului a depăşit numarul

de 5 milioane de locuitori în anul 2007.

 Izmir. Aşezat pe ţărmul Mării Egee şi este cel de-al treilea ca mărime din Turcia dupa Istanbul şi capitala

Ankara. Este un oraş foarte vesel unde clima este una calda iar hotelurile cresc unul după altul. Aici s-a format

şi un centru comercial şi industrial aglomerat datorită faptului că este şi o poartă spre regiunea Egee.

 Antalya.Este aşezat la poalele munţilor Taurus chiar pe litoralul Mării Mediterane. Staţiunea cu acelaşi nume

este vizitată în special de turiştii tineri pentru plaja si distracţie. Antalya este un oraş foarte plăcut din toate punctele

de vedere, iar din cauza faptului că este un centru turistic aici s-au construit o mare varietate de restaurante

magazine şi discoteci care stau la dispoziţia clientului în fiecare clipă din zi şi noapte.
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Aşezare geografică

Între două continente: Europa şi Asia. Partea Europeana (3%) a ţării: Tracia şi partea Asiatică (97%): Anatolia sau Asia

Mica, înconjurată de trei mări: Marea Neagră în partea de nord, Marea Mediterană în partea de sud şi Marea Egee în partea de

vest. În partea de nord vest a ţării se află o mare internă, Marea Marmara, între strâmtorile Dardanelles şi Bosfor sau Bospor,

cunoscuta şi ca Stramtoarea Istanbul .

Turcia poate fi împarţită în şapte regiuni geografice. În cea mai mare parte munţi, câmpii înguste adiacente coastelor, un

podiş central înalt (al Anatoliei)

Drapelul Turciei

Steagul Turciei - format dintr-o semilună şi o stea albă pe fond roşu. Steagul este poreclit Ay Yıldız (turcă: "steaua şi

luna") sau al bayrak ("steagul roşu").

Steagul are o origine complexă, fiind aproape identic cu ultimul steag al Imperiului Otoman. Roşul este o culoare

proeminentă în istoria Turciei, în special cu referire la bătăliile sângeroase ale Războiului turc de independenţă. 

Semiluna şi steaua, deşi considerate de obicei ca fiind islamice, erau folosite în Asia Mică şi în cultura turcă înainte de

convertirea la această religie. Steagul era iniţial doar o semilună pe un fundal verde, însă în 1793, sultanul Selim al III-lea a

schimbat culoarea în roşu, iar în 1844 a fost adăugată steaua.

Imnul Turciei

İstiklâl Marşı (marşul pentru independenţă) este din 12 martie 1921 imnul naţional al Republicii Turcia. În perioada7

septembrie 1938 - 29 iunie 1939 a fost imnul statului Hatay, acum parte a Turciei. 
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Versurile aparţin poetului Mehmet Akif Ersoy. Alegerea imnului s-a făcut prin concurs. După opt ani melodia imnului a

fost schimbată la forma actuală a lui Zeki Üngör.       

Numai primele două strofe se cântă.

Versuri

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!’

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Versuri

Nu vă faceţi griji, aceasta nu se stinge în zorii primi baneere plutitoare;

El este steaua  neamului meu, va străluci;

El este al meu, îi aparţine numai neamului meu.

Coliziune, să-ţi sacrifice. O timidă semilună ! "

Heroes zâmbet pe rasa mea! Ce este această violenţă, această Celal?

Nu ar fi legal după ce s-a vărsat sângele nostru ...

Este independenţa dreaptă, se închină naţiuni!

Personalităţi marcante din Turcia

- Baiazid I Ildrim (Fulgerul) de naţionalitate turcă -sultan ottoman, a domnit între anii 1389-1402. Născut. în 1354, a

decedat în 1403 la 8 Martie, în regiunea Samarkand. A fost un remarcabil comandant militar, a extins statul otoman prin

însemnate cuceriri.
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- Abdul-Hamid de naţionalitate turcă- sultan. Născut în 1839, şi a decedat în 1861 care trăit 22 de ani.

Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Sportul naţional tradiţional turcesc a fost yagli gureş (wrestling) încă din timpurile otomane. Edirne a găzduit turneul

anual de wrestling la Kirkpinar încă din 1361. Stilurile de wrestling internaţionale reglementate de FILA ca stil liber de wrestling

şi wrestling greco-roman sunt populare, cu multe titluri la campionatele Europene, Mondiale ş Olimpice câşigate de wrestleri

turci individual sau ca echipă naţonală.

- Mehmet Ekici (născut la 25 martie 1990, Munchen/Germania) este un mijlocaş aflat sub contract cu SV Werder

Bremen.

- Yeliz Özel este o jucătoare profesionistă de handbal din Turcia. 

Limba oficială. Turca este unica limbă oficială în toată Turcia. 

Harta                               Plajă din Turcia                             Ikbal
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Polonia

Polska

Polonia (poloneză Polska), oficial Republica Polonă (poloneză Rzeczpospolita Polska), Întreaga suprafaţă a Poloniei

este de 312.683 km², situând acest stat pe poziţia 69 în lume din punct de vedere al suprafeţei. Are o populaţie de 38,1 milioane

de locuitori, concentraţi  în oraşe şi municipii mai mari, precum capitala istorică – Cracovia, şi cea actuală – Varşovia.

Varşovia (în poloneză Warszawa, pronunţat: /varşava/,) este capitalaPoloniei din 1596, când Regele Sigismund al III-lea a

mutat capitala de la Cracovia. Populaţia Varşoviei este estimată la 1.708.491 locuitori. Oraşul este de asemena

capitala voievodatului Mazovia, localizat în partea central-estică a Poloniei.

Oraşe principale din Polonia

Varşovia, capitala, este centrul transportului si cel mai important nod feroviar. 

Lodz este al doilea oraş ca mărime (851.690 locuitori).

Cracovia - capitala anterioară, (748.356 de loc),situată pe malul Vistulei de Sus.

Aşezare geografică

Este o ţară din Europa Centrală, care se învecinează cu Germania la vest, Cehia şi Slovacia la sud, Ucraina şi Belarus la

est, Lituania, Rusia şi Marea Baltică la nord. Are de asemenea o frontieră maritimă cu Danemarca şi Suedia.

Drapelul Poloniei

Drapelul Poloniei constă din două benzi orizontale egale ca lăţime, cea de deasupra fiind albă şi cea de dedesubt roşie.

Cele două culori sunt definite în Constituţia Poloniei drept culori naţionale.
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Imnul naţional al Poloniei

Imnul naţional:’’Mazurek Dabrowskiego‘‘ sau Mazurca lui Dabrowski

Polonia încă nu a pierit

Când noi suntem în viaţă.

Ceea ce agresiunile străine ne-au luat

Noi vom recăpăta cu sabia în mână.

Refren:

Marşul, marşul lui Dabrowski,

Din ţinutul Italiei spre Polonia,

Vom fi mereu alături de tine,

Intorcându-te la popor.

……………………………………………………………………………………………

Personalităţi marcante din Polonia

- Dembitzky Henryk de naţionalitate română-caricaturist şi illustrator. Născut în 1830, Polonia, şi a decedat în 1906. A

trăit 76 de ani. Absolvent al Academiei Regale de Arte.

- Ecaterina II de naţionalitate rusă-împărăteasă a Rusiei. Născută la 21 Aprilie1729, în regiunea Pomerania Occidentală,

Polonia. A trăit 67 de ani. A fost supranumită ‘‘Cea Mare’’.

Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Sportul în Polonia este o activitate populară şi foarte practicată, sporturile de echipă predominând. Cele mai populare

sporturi sunt fotbalul, baschetul şi handbalul. Printer cei mari, cunoscuţi fotbalişti polonezi se numără Euzebiusz Smolarek 

(Racing de Santander) şi Jacek Krzynówek (Wolfsburg). De asemenea, motociclismul şi voleiul cunosc un entuziasm 

crescând.



 Alina Wojtas (n. 21 martie 1987, în Nowy Sącz).Este o jucătoare de handbal din Polonia legitimată la clubul SPR

Lublin şi care, începând cu 2008, joacă pentru echipa naţională de handbal feminin a Poloniei. 

 Wojtas, care iniţial a practicat baschetul, a început să joace handbal la clubul UKS Olimpia Nowy Sącz. 

 Kazimierz Deyna (23 ocotombrie 1947 – 1 septembrie 1989),un fotbalist polonez.

 Jerzy Żuławski (născut în 14 iulie 1874 – decedat în 9 august 1915) a fost un scriitor polonez, filosof, traducător,

alpinist şi naţionalist. 

Limba oficială.

Limba Poloneză este cea mai răspândită limbă în Polonia, şi singura care are statut de limbă oficială. Se studiază câteva

limbi străine în Polonia. Cea mai populară fiind engleza.

Varşovia                                                Catedrala Kwidzynie
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ITALIA

Repubblica Italiana

Italia, oficial Republica Italiană (italiană Repubblica Italiana) este un stat suveran european, situat în cea mai mare

parte pe Peninsula Italică şi cuprinzând şi câteva insule la Marea Mediterană, cele mai importante fiind Sicilia şi Sardinia. 

Roma este capitala Italiei şi un sediu al Bisericii Romano-Catolice, şi a fost pentru o perioadă lungă centrul civilizaţiei

occidentale. Situat pe malul fluviului Tibru, oraşul are o istorie îndelungată fiind de-a lungul secolelor capitala Republicii

Romane, a Imperiului Roman.Este capitala regiunii Lazio şi a Provinciei Roma Este un important centru turistic.Printre

monumentele cele mai faimoase se numără Coloseumul şi Columna lui Traian. 

Oraşe principale din Italia

 Roma care are o populaţie de 2.641.930 de locuitori, numărul lor ca şi cele ce urmează fiind cele reieşite din

statisticile oficiale din octombrie 2012.

 Milano, capitala provinciei Lombardia, a cărui populaţie numără aproximativ de 1.245.000 de oameni.

 Torino (extrema nord-estică a ţării) 872.000 de oameni.

 Genoa - port la Marea Mediterană din nordul ţării, cu 583.000 de oameni.

Aşezare geografică

Se învecinează cu Franţa la nord-vest, Elveţia şi Austria la nord şi Slovenia la nord-est.

Drapelul Italiei (bandiera d'Italia, adesea denumit în italiană Il Tricolore) este un tricolor cu trei benzi verticale de

dimensiuni egale colorate în ordine începând de la lance în verde, alb şi roşu. În forma sa actuală, el este utilizat din 19 iunie

1946 şi a fost adoptat oficial începând cu 1 ianuarie 1948.
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Imnul Italiei

Il Canto degli Italiani („Cântecul italienilor”) este imnul național al Italiei, ale cărui versuri au fost compuse de către

Goffredo Mameli, pe muzica lui Michele Novaro. Este cunoscut şi sub numele Fratelli d'Italia („Frați italieni”).

Fraţi din Italia                                                  

Italia s-a trezit,

Cu Scipio

Ea a legat capul.

În cazul în care este victorie?

Las-o să se închine,

Slave din Roma

Dumnezeu a făcut-o .

Cor

Să ni se alăture în grup

Gata să moară

Gata să moară

Italia numită .

…………………………………………………………..

Personalităţi marcante ale Italiei

- Davila Carol de naţionalitate română- medic.Născut la 4 Aprilie 1828, în regiunea Emilia-Romagna, Italia. În acelaşi an

când a absolvit Facultatea de Medicină din Paris (1853), s-a stabilit la Bucureşti. A devenit medic-şef al Spitalului Militar.

- Cassini Gian Domenico de naţionalitate franceză-astronom.Născut la 8 iunie 1625, în regiunea Liguria, Italia.A trăit 87

de ani.
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Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Fotbalul este cel mai popular sport din Italia. Baschetul, voleiul şi ciclismul sunt următoarele cele mai populare sporturi

din Italia, cu o tradiţie bogată în toate trei. Italia a câştigat Cupa Mondială FIFA din 2006, şi este în prezent a doua cea mai de

succes echipă de fotbal din istoria Cupei Mondiale. Italia are, de asemenea, tradiţii puternice în rugby, tenis, atletism, scrimă, şi

sporturi de iarnă. Italia a avut o tradiţie în sporturile violente şi chiar barbare din istoria antică. Un ecou de vremurile trecute, dar

rivalităţile sunt la fel de feroce astăzi cum au fost atunci.

Gianluigi "Gigi" Buffon, (născut la 28 ianuarie, 1978, Italia) este un jucător italian de fotbal. El a fost nominalizat de

patru ori în cariera sa ca - Portarul Anului.

Giovanni Franceschi, (născut la 25 aprilie 1963, Italia), supranumit Long John, a fost un înotător italian de succes în anii

1980. A concurat la două Jocuri Olimpice de vară.

Limbă oficială

Limba italiană este o limbă romanică din subgrupul italo-dalmat vorbită de aproximativ 62 de milioane de oameni, din

care majoritatea locuiesc în Italia.

Astăzi, cuvintele care intră în lexicul altor limbi se referă mai ales la artă culinară, exemple fiind pizza, pastă

sau spaghete.

Coloseum                                                   Fântâna Trevi                                         Turnul din Pisa
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SPANIA

España

Regatul Spaniei (Reino de España) sau Spania (España) este o ţară situată în sud-vestul Europei, membră a Uniunii

Europene De asemenea, de Spania aparţin două mici teritorii din nordul Africii (care includ oraşele autonome Ceuta şi Melilla),

precum şi enclava Llivia din Pirinei.

Madid este capitala Spaniei. Construit pe ruinele unui fort numit Magerit, oraşul a devenit capitală în 1561, în timpul

domniei lui Filip al II-lea de Habsburg. Ca urmare Madrid a devenit un oraş înfloritor, iar astăzi este rivalizat cultural doar de

către Barcelona. În centrul Madridului, în Plaza de Castilla, se află 4 zgârie-nori cu înălţimi cuprinse între 250 şi 236 metri.

Oraşe importante ale Spaniei

Madrid este capitala Spaniei cu o populaţie de 3.128.600. În ciuda populaţiei oraşului în jur de patru milioane de

locuitori, metroul Madrilen este una dintre cele mai extinse şi mai rapid dezvoltate reţele de metrou din lume.

Barcelona este al doilea cel mai mare oraş al Spaniei cu 1.605.602 de oameni şi se află pe coasta Mediteranei.

Valencia este al treilea oraş spaniel ca mărime şi are o populaţie de 805.304 de oameni. Este principala piaţă de desfacere a

produselor agricole pentru fermele înconjurătoare.

Aşezare geografică

În nord-est se învecinează cu Franţa şi Andorra de-a lungul Munţilor Pirinei. Face parte din Peninsula Iberică împreună

cu Portugalia şi Gibraltar, având de asemenea două arhipelaguri, situate unul în Marea Mediterană (Ins Baleare) şi celălalt

în Oceanul Atlantic (Ins Canare).

Spania este o tara plina de culoare, unde sunt situate unele dintre cele mai vizitate destinatii turistice din lume. Mostenirea

culturala si istorica unica a Spaniei a pastrat, pentru noi, numeroase monumente, puncte de atractie si locuri impresionante.

Drapelul Spaniei. Drapelul național spaniol e format din trei benzi orizontale, de culoare roşie, galbenă şi respectiv roşie,

banda galbenă fiind de două ori mai mare decât cele roşii. În centru pe verticală şi deplasată puţin spre lance din punct de vedere

al orizontal se află stema Spaniei.
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Imnul Spaniei

La Marcha Real ("Marşul regal") este imnul naţional al Spaniei. Este unul dintre puţinele imnuri naţionale fără text.

Imnul naţional spaniol este unul dintre cele mai vechi din Europa, originea fiindu-i necunoscută. Deşi în zilele

noastre Marcha

Real nu are versuri, de-a lungul timpului au fost compuse mai multe variante de text. Una dintre aceste versiuni în versuri

datează din timpul regelui Alfonso al XIII-lea. 

Versuri de Eduardo Marquina (1879-1946)

Gloria, gloria, corona de la Patria,

soberana luz

que es oro en tu Pendón.

Vida, vida, futuro de la Patria,

que en tus ojos es

abierto corazón.

Púrpura y oro: bandera inmortal;

en tus colores, juntas, carne y alma están.

În timpul celei de-a Doua Republici (1931-1939), Himno de Riego a înlocuit La Marcha Real ca imn naţional. Francisco

Franco l-a restaurat după ce a câştigat Războiul Civil, dar a preferat titlul mai vechi "La Marcha Granadera". 

În octombrie 1997, în vremea regelui Juan Carlos, printr-un decret regal s-a revenit la denumirea oficială de "Marcha

Real".

Personalităţi marcante din Spania

Albeniz Isaac de naţionalitate spaniolă-compozitor şi pianist. Născut la 29 Mai 1860, în regiunea Catalonia, Spania. A

trăit 49 de ani.

Aleixandre Vicente de naţionalitate spaniolă- poet.Născut la 26 Aprilie 1898, în regiunea Sevilla, Spania.A trăit 86 de

ani.
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Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Spania este o ţară în care cele mai practicate sporturi sunt fotbalul şi ciclismul, alte sporturi populare fiind golful și

sporturile acvatice.Luptele cu tauri este un spectacol tradiţional din Spania, în care unul sau mai mulţi tauri sunt momeală, şi

apoi ucis într-o arenă de tauri pentru divertismentul publicului. 

Lupta cu tauri, aşa cum se practică şi în prezent, implică ‘‘toreros’’ profesionale care execută diverse mişcări formale care

pot fi interpretate şi în funcţie de stilul de toreador sau şcoală.

- Alberto Contador Velasco (născut la 6 decembrie 1982) este un ciclist spaniol membru al echipei UCI Saxo Bank

Sungard

- Sergio Ramos García (născut la 30 martie 1986) este un jucător de fotbal spaniol care evoluează la clubul Real

Madrid.

Rafael „Rafa” Nadal Parera (născut la 3 iunie 1986) este un jucător spaniol de tenis, fost numărul 1 mondial, la 8 iunie

2013 fiind clasat pe locul 4 în lume. Nadal este considerat unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie 

Limba oficială

Limba spaniolă (lengua española), numită uneori şi limba castiliană (castellano), este o limbă romanică din subgrupul

iberic. Este una dintre cele şase limbi oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Spaniola este declarată drept limbă oficială în Spania, ţara de la care şi-a moştenit numele şi unde s-a dezvoltat. Rămâne

în uz şi în Gibraltar, dar acolo doar limba engleză este folosită oficial. Limba spaniolă este la fel vorbită (neoficial) în Andorra,

unde doar limba catalană se bucură de statutul de limbă statală. 

Este şi una dintre 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Există comunități vorbitoare de spaniolă şi în alte state

europene: Elveția, unde castiliana este cea mai vorbită limbă minoritară, Regatul Unit, Franța și Germania. 

Barcelona Madrid Cordoba

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/6_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1982
http://ro.wikipedia.org/wiki/30_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1986
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid
http://ro.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid
http://ro.wikipedia.org/wiki/3_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1986
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_juc%C4%83torilor_num%C4%83rul_1_%C3%AEn_clasamentul_ATP
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_romanice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_ibero-romanice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbi_ibero-romanice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Na%C8%9Biunilor_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_oficial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_catalan%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://www.infoturism.ro/bilete-avion/barcelona/
http://www.infoturism.ro/bilete-avion/barcelona/


MACEDONIA

Macedonia este o ţară situată în  peninsula Balcanică în Europa de sud-est. Teritoriile Republicii de astăzi reprezentau

înainte partea cea mai sudică a Iugoslaviei. Frontierele actuale au fost stabilite la puţin timp în urma Războaielor Balcanice. În

1944, Adunarea Anti-Fascistă pentru Eliberarea Naţională a Macedoniei a declarat că „Republica Populară Macedonia”

reprezintă o naţiune separată în cadrul Iugoslaviei federale.

Skopje este capitala Macedoniei şi este situată pe cursul superior al râului Vardar. În anul 2000 avea circa 600.000 de

locuitori. Este centrul politic, economic şi cultural al Macedoniei şi un centru important în prelucrarea metalului, industria

chimică, textilă şi a pielii. Dezvoltarea industrială a fost însoţită de o dezvoltare intensivă a comerţului şi sistemului bancar

intern şi extern, precum şi a activităţiilor sportive şi culturale.

Principalele oraşe ale Macedoniei

- Bitola, Gostivar, Kavadarci, Kočani, Kumanovo, Ohrid,Prilep, Skopje, Štip, Strumica, Tetovo, Veles.

Aşezare geografică

Cu o suprafaţă totală de 25.333 km2, Republica Macedonia este o ţară în Sud-Estul Europei. Republica are aproximativ

748 de kilometri de frontiere, respectiv cu Serbia (62  km2) la Nord, Kosovo (159 km2 ) la Nord-Vest, Bulgaria (148 km2) la Est,

Grecia (228 km2 ) la Sud, și Albania (151 km2) la Vest. Macedonia este un coridor important de transport pentru Europa de Vest

și Centrală către Marea Egee și Europa de Sud.Există mai mult de 50 de lacuri naturale şi artificiale şi şaisprezece lanţuri

montane cu o înălțime de peste 2000 de metri. Macedonia este o țară fără ieşire la mare, geografic definită de o vale centrală,

formată de râul Vardar, încadrată de-a lungul albiei sale de lanțuri muntoase. Regiunea este activă din punct de vedere seismic, şi

a fost afectată de mai multe cutremure importante în trecut, cel mai recent fiind cel din 1963, când capitala Skopje a fost puternic

afectată, o mie de oameni murind.
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Drapelul Macedoniei

Steagul Republicii Macedonia - un soare galben la răsărit cu opt raze pe un fond roşu.

Imnul Macedoniei

Denes nad Makedonija (Astăzi peste Macedonia) este imnul naţional al Republicii Macedonia. Acesta a fost compus în

1943 de către Vlado Maleski şi a fost adoptat ca imn al Republicii Socialiste a Macedoniei, parte din fosta Iugoslavie, la

înfiinţarea sa după al Doilea Război Mondial. 

Astăzi peste Macedonia

Astăzi peste Macedonia se naşte

Un soare nou libertăţii!

Macedoneenii se luptă

Pentru justiţia sa!

………………………………..
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Personalităţi marcante din Macedonia

- Capidan Theodor de naţionalitate română-filolog. Născut la 28 Aprilie 1879, în regiunea PElagonia,

Macedonia. A adus contribuţii importante în domeniul lingvisticii române.

- Capsali Dumitrescu Florina de naţionalitate română-dansatoare şi coregrafă. Născută la 25 Februarie 1900,

în regiunea Pelagonia, Macedonia. A trăit 82 de ani. A reuşit să îmbine rigorile dansului clasic cu dansul popular

autentic.

Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Fotbalul şi handbalul sunt cele mai populare sporturi din Macedonia.Campionatul European al Femeilor de Handbal a

avut loc în 2008, în Macedonia.

- Hristijan Kirovski (născut la 12 octombrie 1985) este un fotbalist macedonean.

- Stojan Ignatov (născut la 22 decembrie 1979) este un mijlocaş de fotbal macedonean ce joacă pentru FK Ai Metalurg

Skopje. El a jucat pentru Ethnikos Achna FC în Cipru.

Limba oficială. Limba macedoneană (Македонски) este o limbă indo-europeană, membră a grupului sudic al limbilor

slave, înrudită îndeaproape cu cea bulgară. Limba Macedoneană foloseşte alfabetul chiliric.
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ROMÂNIA

Bucureşti este capitala României şi  în acelaşi timp cel mai populat oraş industrial/comercial al ţării. Populaţia de

1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureştiul să fie al zecelea oraş ca populaţie din Uniunea Europeană.

Principalele oraşe ale României

- Bucuresti +(Ilfov) cu o populatie de 1.926.334 de locuitori

- Iasi (Iasi) cu o populatie de 320.888 de locuitori

- Cluj-Napoca (Cluj) cu o populatie de 317.953 de locuitori

- Timisoara (Timis) cu o populatie de 317.660 de locuitori

- Constanta (Constanta) cu o populatie de 310.471 de lociutori

Aşezare geografică

România este străbătută de paralela de 45° latitudine nordică, care trece cu aproximaţie pe la limita dintre treimea sudică

şi cea centrală a ţării.

Vecini:

Ucraina (nord şi est)

Republica Moldova (est şi nord-est)

Bulgaria (în sud)

Serbia (sud-vest)

Ungaria (nord-vest)
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Turismul în România

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale şi a istoriei sale bogate. Traversată de apele Dunării,

România are un scenariu sensibil, incluzând frumoşii şi împăduriţii Munți Carpaţi, Coasta Mării Negre şi Delta Dunării, care

este cea mai mare deltă europeană atât de bine păstrată. Cu rolul de a puncta peisajele naturale sunt satele rustice, unde oamenii

de acolo trăiesc şi mențin pentru sute de ani tradiiţiile. În România este o abundență a arhitecturii religioase şi a oraşelor

medievale şi a castelelor.

Drapelul României

Drapelul naţional al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la lance, albastru, galben şi roşu. Are o

proporţie de 2:3 între lăţime şi lungime.

Cel mai frumos drapel

Imnul României

„Deşteaptă-te, române!” este din 1990, imnul naional al României, compus muzical de un autor necunoscut. Versurile şi

aranjamentul aparţin lui Andrei Mureşanu (1816 - 1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al

epocii marcate de Revoluţia de la 1848. Anton Pann este creditat ca autor al muzicii imnului, dar melodia pe care Andrei

Mureşanu a pus versurile sale avea o largă circulaţie în epocă şi nu i se cunoaşte cu certitudine autorul.
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Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe. La ocazii festive se interpretează strofele 1, 2, 4 şi 11.

1. Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată croieşte-ți altă soarte,

La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

2. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

…………………………………………………

4. Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,

Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,

Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

……………………………............................................

11. Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,

Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,

Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!



Personalităţi marcante ale României

- Constantin Brâncoveanu (n. 1654 - d. 15 august 1714) a fost un mare boier, Domn al Ţării Româneşti între 1688 și

1714 şi nepot al domnitorului Şerban Cantacuzino. În perioada în care a domnit, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de

înflorire culturală şi de dezvoltare a vieții spirituale. În 1714, pe 15 august, a fost executat la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai

săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei), precum şi cu sfetnicul său Ianache Văcărescu.    

- Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, d. 1 iulie 1891) a fost un om politic de orientare liberală, avocat, istoric şi

publicist român originar din Moldova, care a devenit Prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a

Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, şi mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub

domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza şi Carol. A fost unul dintre cei mai

influenți intelectuali români ai generației sale.

-Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 1819, București — d. 29 noiembrie 1852, Palermo) a fost un istoric, scriitor şi

revoluţionar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu Bălcescu, a participat la Revoluția din 1848.
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-Grigore Antipa (n. 27 noiembrie 1867, Botoşani, d. 9 martie 1944, Bucureşti) a fost un naturalist, biolog darwinist,

zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar român. Este savantul care a renovat total şi instalat în 1906. 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală, care acum care îi poartă numele, în actualul său lăcaş din Bucureşti.

-Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886 - d. 25 noiembrie 1972) a fost un academician şi inginer român, pionier al

aviaţiei, fizician, inventator al motorului cu reacţie şi descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului

Constantin Coandă, prim-ministru al României în 1918.

-Ana Aslan (n. 1 ianuarie 1897, la Brăila - d. 20 mai 1988, la Bucureşti) a fost medic român specialist în gerontologie,

academician din 1974, director al Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (1958 - 1988).
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-Sergiu Florin Nicolaescu - regizor, scenarist si actor. Născut  în 13 aprilie 1930, Târgu Jiu, România – a decedat la 3

ianuarie 2013, Bucureşti, România. A devenit cunoscut prin mega-producţii istorice ca Dacii (1966) şi M. Viteazul (1970),

precum şi pentru seria de filme poliţiste centrate în jurul personajului fictiv Comisarul Moldovan. Nicolaescu a interpretat de

asemenea rolul ilegalistului comunist Andrei în serialul de propagandă Pistruiatul (1973).. Aintrat şi în politică aceasta fiind însă

o mare dezamăgire pentru el.

-Radu Beligan actor roman. Nascut la 14 decembrie 1918, Galbeni (Filipeşti), Bacău. În data de 27 martie 2011 a primit

o stea pe Walk of Fame Bucureşti. Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor încă

în activitate pe scena unui teatru. 

Radu Beligan a interpretat - în peste şapte decenii - roluri celebre, cum ar fi caractere ale dramaturgilor literaturii

române.A fost unul dintre discipolii actriţei Lucia Sturdza Bulandra şi al scriitorului Eugen Ionescu. 
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Sportul naţional/tradiţional şi sportivi

Primele asociaţii sportive din România a fost înfiinţate la mijlocul secolului al XIX-lea. Una din primele s-a numit

„Societatea de dare la semn”, (înfiinţată în timpul domniei lui Al. I. Cuza). În primii ani ai secolului al XX-lea s-au extins

sporturi precum boxul, ciclismul şi mai târziu jocurile de echipă. Primul meci de fotbal s-a jucat la Arad în august 1899 (prima

partidă de fotbal oficială din ţară, între două echipe locale lângă Uzinele de Vagoane din Arad. Meciul, care s-a desfăşurat în

perioada tulbure în istoria ţării, când Transilvania se afla încă sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar, s-a încheiat 0-0) iar în

1910 a fost înfiinţat primul club de rugby în Bucureşti. Doi ani mai târziu a fost înfiinţată în capitală Federaţia Societăţilor

Sportive din România, fiind urmată de înfiinţarea Comitetului Olimpic Român în 1914.Prima instituţie de învăţământ superior în

acest domeniu, Institutul Naţional de Educaţie Fizică, şi-a deschis porţile în 1923. În perioada dintre cele două războaie

mondiale sportivii români au obţinut primele victorii în concursurile internaţionale.

Oina-sportul naţional al României. Puţini ştiu că oina este sport naţional, dar şi mai puţini cunosc regulile aceştui joc. Am

avut contact în şcoala cu probele aruncării mingii de oina, dar aici s-a oprit şi contactul nostru cu acest joc.

Nadia Elena Comăneci (n. 12 noiembrie 1961, Oneşti, Bacău) este o gimnastă română, prima gimnastă din

lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. Este câştigătoare a cinci medalii olimpice de aur.

Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX şi una dintre cele mai bune gimnaste

ale lumii, din toate timpurile, „Zeiţa de la Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Este

primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame .

- Gheorghe Hagi (n. 5 februarie 1965, Săcele, Constanţa) este un om de afaceri, antrenor şi fotbalist român,

supranumit Regele fotbalului românesc. Este cel mai bun marcator din istoria naţionalei României cu 35 de goluri

înscrise. 
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- Helmuth Duckadam (n. 1 aprilie 1959, Şemlac, Arad), este un fost portar de fotbal al României, supranumit „Eroul de

la Sevilla”.

- Ilie Năstase (n. 19 iulie 1946, Bucureşti) este un fost jucător profesionist de tenis de câmp şi unul dintre cei mai

importanţi jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973.

-Gabriela Szabó este o atletă din România de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea sportivă. A fost

desemnată, în 1999, cea mai bună atletă a lumii şi cea mai bună sportivă a Europei.
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Limba oficială

Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic şi din subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre

limbile romanice, româna este a cincea după numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei şi italienei. Din

motive de diferenţiere tipologică, limba română mai este numită în lingvistica comparată limba dacoromână sau dialectul

dacoromân. De asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât în România cât şi în Republica Moldova.

Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care cca. 23 de milioane o au ca limbă

maternă. Din numărul total de vorbitori, peste 17 milioane se află în România, unde româna . Limba română este una dintre cele

şase limbi oficiale ale Provinciei Autonome Voivodina (Serbia). De asemenea este limbă oficială sau administrativă în câteva

comunităţi  şi organizaţii internaţionale, precum Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007.
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