Sultanatul Oman

Suprafaţa: 309.500 Km2
Capitala: Muscat
Populaţie: 3.102 mii de locuitori
Religa: musulmana
Limba oficială: araba
Moneda: rial omanez
Forma de guvernământ: monarhie
Situaţia internă:
Ieşite de sub dominaţia portugheză în 1650, Sultanatul Mascat şi Oman au realizat o mare
expansiune teritorială în Africa Orientală, stabilindu-şi capitala în Zanzibar. Apoi au decăzut şi au
intrat sub protectorat britanic, până în 1913, când şi-a proclamat independenţa.
La 23 iulie 1970 a adoptat denumirea actuală „Sultanatul Oman”, sultanul Qabus bin Said
al-Said s-a proclamat sultan, funcţie pe care o deţine şi astăzi. Programul său de modernizare a
ţării a deschis acesteia drumul către lumea occidentală, în acelaşi timp păstrând intacte relaţiile
strânse şi de durată pe care această ţară le-a avut cu Marea Britanie.
Prin politica externă moderată şi independentă, Omanul a căutat să menţină relaţii bune cu
toate statele din Orientul Mijlociu.
Cu începere din anul 2002, sultanul Qabus a introdus o serie de reforme în viaţa politică şi
socială a ţării, între care liberalizarea dreptului de vot pentru toţi cetăţenii care au împlinit vârsta
de 21 de ani, sau lărgirea drepturilor femeii de a participa la activităţile publice şi politice. Cu
toate acestea, măsurile adoptate nu au produs schimbări de esenţă în viaţa politică şi socială în
sultanat. În 2005, au avut loc tulburări de provenienţă islamistă, mai multe zeci de persoane fiind
încarcerate sub acuzaţia de complot pentru răsturnarea regimului.
Tulburări inspirate de „Primăvara arabă” au avut loc la începutul anului 2011,
manifestanţii cerând implementarea de reforme politice, îmbunătăţilea condiţiilor de viaţă şi
crearea mai multor locuri de muncă. Ridicări populare s-au înregistrat şi în luna septembrie 2012,
îndreptate împotriva abuzurilor comise de guvernanţi.
În plan regional, Omanul îşi continuă politica tradiţională de neutralitate faţă de conflictele
regionale,
Relaţii diplomatice cu România
România a stabilit relaţiile diplomatice la rang de ambasadă cu Sultanatul Oman la 1 mai
1974. În absenţa unei ambasade a României la Mascat, ambasadorii români la Teheran (19751979) şi Kuwait (1986-1995) au fost acreditaţi ca ambasadori nerezidenţi la Mascat.
Din anul 2002, reprezentarea României în Sultanatul Oman a fost asigurată de Ambasada
României în Regatul Arabiei Saudite iar din anul 2015 de Ambasada României în Statul Qatar.
Sultanatul Oman este reprezentat la Bucureşti de ambasadorul omanez rezident la Roma.
***
În Sultanatul Oman se află o comunitate românească mică, formată din cetăţenii români
care lucrează cu contracte individuale de muncă şi din cetăţene românce căsătorite cu omanezi şi
descendenţii acestora.
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