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Suprafaţa: 10.452 km² 

Capitala: Beirut. Principalele oraşe: Beirut, Tripoli, Saida, Zahle, Tyr 

Populaţia: 4.017.095 (estimare la nivelul anului 2009) 

Limba oficială: araba. Limbi uzuale: franceza şi engleza 

Ziua naţională: 22 noiembrie (aniversarea proclamării independenţei) 

Forma de guvernământ: republică parlamentară. 

Situaţia  internă 

 

 Libanul, leagănul civilizaţiei feniciene şi „Elveţia  Orientului”, s-a aflat sub mandat 

francez între 1920-1943, când la 22 noiembrie, s-a proclamat stat independent.  

 În toată existenţa  sa modernă de după constituirea ca stat independent, istoria Libanului 

este marcată de conflicte confesionale interne şi de ingerinţe regionale şi internaţionale, unul 

dintre ele fiind  războiul civil care a izbucnit în 1976 între forţele creştine şi musulmane. Pe 

teritoriul libanez erau prezente trupe din Siria, Israel, a combatanţilor palestinieni şi a Gardienilor 

Revoluţiei din Iran. Războiul a încetat în urma Acordului de la Taef (Arabia Saudită) din 

octombrie 1989 cu efecte devastatoare. Trupele siriene, intrate în Liban în iunie 1976, cu acordul 

Ligii Arabe, au rămas în această ţară şi după semnarea Acordului. După o ocupaţie de 16 ani, 

armata siriană a fost retrasă din Liban, în aprilie 2005, în baza rezoluţiei 1559 a Consiliului de 

Securitate, aducând o rază de speranţă în redresarea ţării, care s-au spulberat în 12 iunie 2006, 

când pe teritoriul Libanului a izbucnit Războiul dintre Israel și Hezbollah, miliţiile formaţiunii 

politice proiraniene. Organizaţia Naţiunilor Unite a ordonat încetarea focului, care a intrat în 

vigoare la 14 august 2006.  

 Scena politică din Liban este dominată de un număr mare de partide, mişcări şi grupări 

politice, unele din ele având caracter confesional sau de clan, cu programe şi obiective cu un 

spectru larg de orientări. Alegerile  din 7 iunie 2009, l-au desemnat pe Saad Hariri pentru ocuparea 

funcţiei de prim-ministru iar formarea noului guvern de uniune naţioanlă s-a realizat în 9 

noiembrie, în urma unor negocieri anevoioase.  

 „Criza siriană” şi-a pus amprenta puternic asupra evoluţiei socio-politice şi economice a 

Libanului, care, fără a fi făcut parte directă din „dominoul primăverii arabe ”, trăieşte din plin 

influenţele nefaste ale acesteia. Creşterea numărului de refugiaţi sirieni şi palestinieni în Liban a 

determinat o creştere semnificativă a nivelului de infracţionalitate şi a riscurilor de îmbolnăvire, 

generate de prezenţa şi condiţiile nu tocmai favorabile de viaţă a majorității refugiaţilor.  

 „Elveţia  Orientului” din zilele noastre, cu un parlament al cărui mandat este expirat şi 

prelungit prin consens de câteva ori, cu un vid prezidenţial care durează din luna mai 2014, cu o 

clasă politică şi cu o societate divizată din punct de vedere politic între pro-sirieni şi anti-sirieni şi 

din punct de vedere confesional, între musulmani sunniţi şi şiiţi, pe de o parte şi între musulmani 

şi creştini, pe de altă parte, este lipsită de orice imunitate în faţa intereselor şi ingerinţelor străine, 

fiind o ţintă uşoară în faţa expansiunii formaţiunilor jihadist-qaidiste a „Califatului Islamic”. 

  



Relaţii diplomatice cu România 

 

 Între ţările romane şi Liban, încă din timpul Evului Mediu s-au statornicit strânse legături 

culturale, religioase şi mai târziu comerciale.  

 Din 1922, Franţa, ca putere mandatară, a reprezentat interesele României în Liban. În 

perioada interbelică a funcţionat Camera de Comerţ libanezo-romană şi agenţi consulari ai 

României la Beirut.  

 Relaţiile diplomatice la nivel de ambasade au fost stabilite la 6 ianuarie 1965.  

                                                                   

      *** 

 

 Cetăţenii români rezidenţi în Liban, precum şi originarii din România, se bucură de 

recunoaşterea drepturilor la expresie etnică şi religioasă. Comunitatea românească din Liban este 

formată din aproximativ 1.000 de persoane (în majoritate românce căsătorite cu libanezi). 

Numeroşi români rezidenţi în Liban sunt implicaţi activ în viaţa economică, socială şi cultural-

artistică a statului de reşedinţă. 

 În Liban îşi desfăşoară activitatea 35 muzicieni români, angajaţi pe bază de contracte de 

muncă individuale la Conservatorul Naţional din Beirut. 

 În ţara noastră au studiat şi absolvit diverse specializări ale învăţământului superior 

aproximativ 1.500 de cetăţeni libanezi. 

ANCI şi Republica Libaneză 

În vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-libaneze, la finele anului 2013, 

ANCI a iniţiat programul cultural Acolada poeţilor, care s-a implementat în România prin 

mai multe activităţi şi acţiuni în perioada 2014-2016 

În luna mai 2017, activităţile programate a se desfăşura în Republica Libaneză se vor 

implementa în cadrul programului internaţional România. Maramureşul în lume: imagine, 

cultură, spiritualitate. 
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