
UE - Germania 

 

Germania este  situată  în  Europa  Centrală, având 

ca vecini: Danemarca, Polonia, Cehia, Austria, Elveția, 

Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda și ieșire la Marea 

Baltică și Marea Nordului.  

Din punctul de vedere al numărului de locuitori, este 

a doua țară din Europa, după Federația Rusă, iar ca 

suprafață este a treia. Germania este una dintre cele mai 

mari puteri economice europene, fiind membru fondator al 

Uniunii Europene. 

A. Cadrul natural 

Relieful  Germaniei  se  caracterizează  prin  

succesiunea celor trei trepte de relief, care cresc în 

altitudine de la nord la sud. Câmpia Germaniei de Nord este 

urmată în centru de masive muntoase vechi (hercinice), 

erodate (Munții Harz, Munții Metaliferi, Munții Pădurea 

Neagră), iar în sud sunt situați Munții Alpi (Alpii  Bavariei). 

Rețeaua hidrografică, bogată și legată printr-un vast sistem de canale, este alcătuită din 

râuri și fluvii care se varsă în Marea Nordului (Rin, Elba, Weser), Marea Baltică (Oder) și Marea 

Neagră (Dunărea).  

Clima este temperată cu nuanțe de tranziție între clima oceanică în partea de vest și clima 

continentală în partea de est. 

Vegetația este dominată de pădurile de foioase și conifere (în zonele montane), iar în 

câmpia nordică este prezentă și vegetația de landă. 

Solurile au fertilitate scăzută, chiar și în Câmpia Germaniei de Nord, unde sunt morene 

(acumulări de roci) formate de ghețarii de calotă. 

B. Populația și așezările umane 

Populația.  Germania  este  cea  mai  populată  țară  din  Uniunea Europeană și a doua din 

Europa (după Federația Rusă). Majoritatea populației trăiește în mediul urban (peste 85%).  

Orașele principale  sunt:  Berlin,  Hamburg,  München,  Köln, Stuttgart etc. Cea mai mare 

densitate a populaței se înregistrează în bazinul Ruhr și în valea Rinului, formând una dintre cele 

mai mari aglomerări urbane de pe Glob (conurbația Rin – Ruhr). 

C. Economia 

Economia  Germaniei  este  într-o  continuă  dinamică  datorată creșterii ponderii sectorului 

terțiar, fiind supranumită motorul economiei europene. 


