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1.ASEZARE
• este o țară din Europa
Centrală. Vecinii săi sunt:
în nord - Danemarca; în
est - Polonia și Cehia; în
sud-est - Austria; în sud Austria și Elvetia; în sudvest - Franța; în vest Țările de Jos Olanda,
Belgia și Luxemburg.

RELIEF
• În nord relieful este format din
Câmpia nord-europeană. În centru se
găsesc podișuri și munți joși, ca:
Munții Harz, Masivul Șistos Renan,
Munții Pădurea Neagră, Munții
Pădurea Boemiei și Munții Metaliferi.
În sud se află Podișul Bavariei, iar
apoi cei mai înalți munți din
Germania, Alpii Bavarezi (cu
altitudinea maximă de 2.962 m, în
vârful Zugspitze).

CLIMA
• Germania are o climă temperată, cu o temperatură medie anuală de 9
°C. Temperatura medie în ianuarie variază de la -6 °C până la +1 °C (în
funcție de localitate și altitudinea ei), în timp ce temperatura medie a
lunii iulie variază între 16 și 20°C. Precipitațiile sunt mai mari în sud,
unde se înregistrează 1.980 mm pe an, majoritatea sub formă de
zăpadă.
• Majoritatea Germaniei are o climă temperată, în care predomină
vânturile vestice umede. Clima este moderată de Curentul Atlanticului
de Nord, care este extinderea nordică a Curentului Golfului.

VEGETATIA
• Vegetaţia naturală este cea cu păduri de conifere (peste ¼ din suprafaţă este
acoperită de păduri de pin, fag, stejar, în Masivul Harz predomină pădurea de foioase
în timp ce în Pădurea Thuringieisi şi în Munţii Metalici cea de conifere). Fauna este
destul de variată şi cuprinde elemente caracteristice atât Europei nordice, cât şi
estice şi sud-estice: caprioara, jderul, pisica salbatică, bizonul, hârciogul, sturzul,
privighetoarea, bufniţa pitică, ciocanitoarea neagră, etc.

•

În nord, ca şi în partea centrală, predomină speciile central-europene, iar mai spre
sud cele din estul Europei. Acolo unde pădurile de conifere formează palcuri, ele
sunt asociate cu păşuni şi fâneţe. Spre sud domină pădurea de amestec sub care s-au
dezvoltat spodosolurile, solurile brune, iar în luncile râurilor, pe depozitele fluvial,
solurile aluviale şi de poldere. Animalele se găsesc mai ales în rezervaţii, cum ar fi
cerb, elan, mistreţ.

APE
• Rețeaua hidrografică a Germaniei este
formată mai ales din râuri și fluvii, dintre
care cele mai importante sunt Rinul
(germană: Rhein, cu cei doi afluenți mai
importanți Main și Neckar), Ruhr, Dunărea
(Donau), Weser, Elba (Elbe) și Odra (Oder).

• Cel mai mare lac din Germania este Lacul
Constanța (germană: Bodensee); el
formează o parte din granița naturală dintre
Germania și Elveția

FLUVIUL RIN
• Rinul (în limba germană Rhein,
retoromană Rain, germana elvețiană Rhy,
franceză Rhin, olandeză Rijn) este un
fluviu în Europa. Rinul este una dintre
căile fluviale cele mai circulate din
Europa. De la izvoare până la vărsare are
o lungime de 1.230 km, din care 883 km
sunt navigabili. Bazinul hidrografic al
Rinului însumează 198.735 km², cursul
inferior (aproape de deltă) având un
debit mediu de 2.330 m³/s, apropiat de
debitul de apă al Nilului.

FAUNA
In fauna spontană predominau elementele centraleuropene urmate de cele pontice şi sudice
Unele specii au dispărut: bourul, antilopa de stepă,
castorul ,zimbrul, elanul, vulturul bărbos
Unele specii sunt pe cale de dispariţie: vulturul alb,
bufniţa, dropia, acvila de munte diminuarea habitatului unor
specii : broasca ţestoasă
introducerea unor specii noi (
unele dăunătoare- gândacul de Colorado, filoxera): marmota,
capra neagră, muflonul.

POPULATIA
• Numar de locuitori: 82,6 milioane

• Densitate: 231 loc/km2
• Distributie: 88% urbana/ 12% rural
• Rata anuala de crestere: 0,1%
• Speranta de viata: Femei 82 ani/ Barbati 76 ani
• Religii: Crestina(protestanta, catolica), musulmana
• Limbi vorbite: Germana(limba oficiala), limibi ale imigrantilor
• Rata a analfabetismului: sub 1%

• Datorita populatiei numeroase, tara se situeaza pe al doilea loc in Europa, dupa Rusia. Datorita
dezvoltarii rapide a industriei, oamenii au migrat de la zonele rurale catre orase , iar populatia
urbana reprezinta 74 % din total in 2008. In

ORASE

• 1.Berlin
• 2.Hamburg

• 3.Munchen
• 4.Koln
• 5.Frankfurt am
Main
• 6.Stuttgart
• 7.Dortmund

• 8.Essen
• 9.Dusseldorf
• 10.Bremen

ECONOMIE
• Germania este una dintre cele mai dezvoltate economii, a treia din lume ca mărime,
după Statele Unite și Japonia, a cincea din lume în ceea ce privește puterea de
cumpărare și prima din Uniunea Europeană. Economia țării depinde in mare măsură
de industrie. Aceasta s-a dezvoltat pe baza unor resurse de subsol foarte importante :
cărbuni (lignit-locul I pe glob- si huilă), sare, minereu de fier- și pe baza
combustibililor și materiilor prim importate. Germania este a doua producătoare
europeană după Rusia de energie electrică, obținută mai ales in termocentrale si
atomocentrale.

• Pe baza minereurilor importate, Germania produce cantități uriașe (locul V in lume)
de oțel, cupru și aluminiu. Aceste metale sunt prelucrate in cadrul industriei
constructoare de mașini, care produce: automobile, locomotive, aparatură electronică,
utilaje și multe altele.

• Industria auto
• În anul 2010, piața a coborât cu 23,4%, la 2,9 milioane de mașini noi înmatriculate[2].
Cele mai mari cote de piață le-au avut mărcile Volkswagen (21%), Mercedes (9,6%),
BMW-Mini (9,1%), Opel (8%), Audi (7,8%) și Ford (6,8%).

• Comerțul exterior

• Cel mai mare partener economic al Germaniei este Rusia, din care importă produse
de 31,8 miliarde de euro, și în care exportă de 26,4 miliarde de euro. Cele mai multe
masini se produc in Germania

• Note
• Așteptările de redresare economică a Germaniei, în scădere, 19 Ian 2010, money.ro,
accesat la 20 ianuarie 2010

BUNDESLIGA
• Fußball-Bundesliga (pronunție în
germană: /ˈbʊndəsˌliːɡa/, tradus Liga
Federală) este cea mai importantă
competiție de fotbal din Germania.
Acesta a atins în sezonul
competițional 2007-2008 o cifră de
afaceri de 1,93 miliarde de euro și
cei mai mulți spectatori din fotbalul
european – cu o cifră globală de 17,4
milioane de spectatori pentru
meciurile din prima și a doua divizie,
al 6-lea record consecutiv în materie

BAYERN MUNCHEN
• Fußball-Club Bayern München e.V.,
cunoscut ca FC Bayern München ,
Bayern Munich, FCB, sau Bayern, este un
club de fotbal din München, Germania,
care evoluează în Bundesliga. Datorită
celor 14 trofee europene, dar și celor 54
de trofee naționale câștigate de-a lungul
timpului, Bayern reprezintă cel mai
important club german și unul dintre
cele mai de succes cluburi de fotbal din
lume.Echipa a fost fondata in 1900.

STADION
• Allianz Arena (pronunție în germană: /ʔaˈli̯ant͡s
ʔaˈʁeːna/) este un stadion de fotbal situat în nordul
orașului München, în Bavaria, Germania. Pe Allianz
Arena au loc meciurile echipelor FC Bayern
München și TSV 1860 München începând cu sezonul
2005/2006. Stadionul care are astăzi o capacitate de
75.024 și pentru jocuri internaționale de 69.344
locuri a fost deschis pe 30 mai 2005. Pe durata
Campionatului Mondial de Fotbal 2006, stadionul a
fost denumit FIFA World Cup Stadium Munich. În
competițiile UEFA de club, el este numit Fußball
Arena München, și a găzduit Finala Ligii
Campionilor 2012. Stadionul este poreclit
"Schlauchboot“.
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