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Suprafaţa: 1.030.700 Km² 

Capitala: Nouakchott. Alte oraşe principalele: Nouadhibou, Rosso, Zouerate, Atar, Kiffa  

Populaţia: 3.360.000 de locuitori,  

Strucutra Etnilor: Aşa-numiţii „mauri” vorbitori ai arabei hassani cu ascendenţă arabo-berberă, 

căreia i s-a adăugat ulterior un semnificativ aport african (70%),  Etnia africană peul (20%), 

diverse etnii africane 

Religia: Musulmani suniţi de rit malekit (aproape 100% dintre localnici). Islamul este religie de 

stat. 

Limba oficială: araba.  Se vorbeşte dialectul hassani al limbii arabe şi dialectul berber zenaga, 

care au statut de „limbi naţionale”. Limbile africane peul-toucouleur, wolof şi soninké au, de 

asemenea, statut de „limbi naţionale”. Franceza este limba administrativă şi de comunicare inter-

comunitară. 

Moneda naţională: Ouguiya (1 euro = 387 ouguiya, 1 dolar SUA = 294 ouguiya) 

Ziua naţionala: 28 noiembrie (Ziua Independenţei, 1960) 

Forma de guvernământ: Republică prezidenţială; puterea executivă este exercitată de preşedintele 

ţării asistat de un guvern condus de primul ministru. Preşedintele republicii are puteri largi, 

inclusiv de a dizolva Parlamentul şi demite Primul Ministru.  

Situaţie internă 

 În  anul 1902 Mauritania, teritoriu locuit de berberi islamizaţi,  devine „protectorat” 

francez, iar din anul 1920 „colonie” a Franţei. Rezistenţa armată împotriva colonialismului a 

durat până în anul 1934.  

 În 1960, urmare a unor acorduri negociate cu Franţa, Mauritania accede în mod paşnic la 

independenţa de stat. Între 1960 şi 1978, preşedintele Moktar Ould DADDAH a condus ţara în 

mod autoritar, în regim de partid unic, Partidul Poporului Mauritanian.  

 În anul 1978 a fost înfiinţată formaţiunea zonală a Frăţiilor Musulmane.  

 În acelaşi an şi în 1984 au avut loc lovituri militare, conducerea statului fiind preluată de 

armată până în 1992.  

 Mauritania a fost guvernată de armată până în 1992, când ţara a adoptat regimul 

multipartit şi a organizat primele alegeri libere. În 2005 a avut loc o altă lovitură de stat militară, 

dar regimul multipartit a fost menţinut. Următoarea lovitură de stat militară din 2008 a consacrat 

accederea la putere a generalului Mohamed Ould ABDELAZIZ.  Alegerile din 18 iulie 2009 au 

fost câştigate, din primul tur, tot de Mohamed Ould ABDELAZIZ. 

 La 25 ianuarie 2009, observând revenirea la ordinea constituţională, UE a reluat 

cooperarea cu Mauritania. 

 Fiind o ţară situată în extremitatea nord-vestică a Maghrebului african, a menţinut o 

relativă izolare faţă de marile probleme care frământă Orientul Mijlociu, fiind ocolită, inclusiv de 

fenomenul „primăverii arabe” . Adăposteşte totuşi în structurile ei focare active ale unor 

asemenea ridicări populare.   

 Aflându-se în vecinătatea statelor deţinătoare de structuri teroriste – Tunisia, Algeria, 

Mali, Niger şi Nigeria - este afectată, într-o măsură mai redusă, de fenomenul radicalismului 

islamist. Pericolul producerii de atentate teroriste a crescut în ultima perioadă şi  au  fost 



semnalate mai multe cazuri de răpiri de persoane, ale căror victime au fost turişti europeni, dintre 

care unul a fost ucis. Mauritania, la ora acturală,  prezintă un nivel precar de securitate.  

              Mauritania este membră a ONU (1961), Uniunii Africane (1963), Uniunii Maghrebului 

Arab şi Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. 

 

Relaţii diplomatice cu România 
 

            Relaţiile diplomatice dintre Mauritania şi România au fost stabilite la 15 ianuarie 1965, iar 

la 19 februarie 1971, primul ambasador acreditat a fost numit cu reşedinţa la Moscova.  

România a deschis ambasada sa la Nouakchott în anul 1972, fiind numit un ambasador 

rezident. Din 1983, ambasada română a fost condusă de un însărcinat cu afaceri a.i., până la 

închiderea ei, din motive financiare, în 1997. În prezent reprezentarea diplomatică a României în 

Mauritania este asigurată de Ambasada României în Maroc. 

Mauritania a deschis ambasada la Bucureşti în anul 1977 şi a acreditat un ambasador 

resident. A fost închisă, tot din motive financiare, în februarie 1996. Reprezentarea diplomatică a 

Republicii Islamice Mauritania în România este asigurată de ambasada mauritaniană la Roma.  

La Nouakchott a fost deschis un consulat onorific al României la data de 17.11.2003, care 

funcţionează şi în prezent. 
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