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Suprafaţa: 637.657 km² 
Împărţire teritorială: 18 regiuni 
Capitala: Mogadiscio. Alte oraşe principalele: Beledweyne, Kismaayo, Baidoa, Merca, Hargeisa, 
Berbera. 
Populaţia: 10.112 mii de locuitori 
Structura etniilor: somali (85%), bantu, arabi şi alte etnii (15%).  
Religia: musulmani sunniţi. 
Limba oficială: Somali. Se utilizează şi limbile arabă, italiană şi engleză. 
Ziua naţională: 1 iulie (înfiinţarea Republicii Somalia,1960) 
Forma de guvernământ: republică 
Situaţia internă 
 Istoria modernă a Somaliei este una dintre cele mai marcate de conflicte politice, crize 

economice şi lovituri de stat militare. Ocupat de arabi în secolul VII, teritoriul actual al Somaliei 
a fost ulterior obiectul disputei dintre Portugalia, Anglia, Franţa şi Italia. În 1886, Anglia 

instituie protectoratul asupra părţii de nord a Somaliei, iar în 1899, Italia a obţinut protectoratul 

asupra părţii de sud. 
 La 1 iulie 1960, s-a creat Republica Somalia, prin unificarea teritoriilor somaleze aflate 
sub administraţie italiană şi britanică. 
 La 21 octombrie 1969, în urma unei lovituri de stat, puterea a fost preluată de generalul 

Mohamed Siad Barre, care a proclamat Republica Democratică Somalia. În 1977 a fost declanşat 

războiul civil, de către mişcările de opoziţie, formate din clanuri rivale.  
 Din 1978, funcţionează „Mişcarea pentru Reformă” din descendenţa doctrinară a Frăţiilor 

Musulmane. Deţine 58 de mandate parlamentare şi un număr restrâns de portofolii ministeriale. 
 Somalia se confruntă, începând cu 1991, cu o instabilitate politică şi securitate cronică 

cauzată de ofensiva grupării islamice Al-Shabaab. Escaladarea violenţelor a determinat prăbuşirea 

regimului Barre în ianuarie 1991 şi a impus intervenţia ONU  în 1993. Forţele ONU au fost retrase 

în 1995, fără să fii soluţionat conflictul.  
            În 2004 au fost create Instituţiile Federale de Tranziţie, cu un mandat de cinci ani. În 2009, 

mandatul acestora a fost prelungit cu doi ani, urmând ca în 2011 să se desfăşoare alegeri 

parlamentare. Guvernul somalez s-a angajat să finalizeze procesul de tranziţie până la sfârşitul 

lunii august 2012 în baza Foii de Parcurs (aceasta prevede reconcilierea internă, finalizarea 

textului Constituţiei, buna guvernare şi securitatea).  
 Gruparea islamică Al-Shabaab continuă să controleze majoritatea sud-estului Somaliei şi 

să organizeze atacuri teroriste împotriva guvernului federal somalez de tranziţie. 
 Somalia face parte din grupa ţărilor neafectate în niciun segment esenţial de revoltele 

arabe, state clasificate drept falimentare sau eşuate din punct de vedere politic, al coeziunii 

naţionale şi al stabilităţii şi concordiei sociale interne. 
 Actualmente, autoritatea satului este practic inexistentă.  
 
Relaţiile diplomatice cu România 
 
          România a recunoscut Somalia, ca urmare a unirii Somaliei Italiene cu Somalia Britanică, ca 

stat independent proclamat la 1 iulie 1960. Relaţiile diplomatice între cele două ţări au fost 



stabilite la 10 iulie 1965, la nivel de ambasadă, cu reşedinţa ambasadorului român la Dar Es 

Salaam -Tanzania. 
       Până în 1990, România a avut ambasadă deschisă şi ambasador acreditat la Mogadiscio. 

Ambasada Somaliei la Bucureşti a funcţionat între 1988-1991. 
          După declanşarea războiului civil din Somalia, în ianuarie 1991, ambasada română ca şi cea 

somaliană au fost închise.  
          În prezent, cele două ţări nu au deschise misiuni diplomatice şi nu au acreditaţi ambasadori 

nerezidenţi; de gestionarea relaţiilor diplomatice cu această ţară se ocupă Ambasada României la 

Khartoum, Sudan. 
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