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Suprafaţa: 84.600 km² (dintre care 6300 km² insule) 

Capitala:Abu Dhabi. Următorul oraş important Dubai  

Populaţia: 4.975.mii locuitori 

Religia: islamică, predomină adepţii ramurii sunnite. 

Limba oficială: arabă. Este folosită pe scară foarte largă engleza 

Moneda: dirham emiratez 

Ziua naţională: 2 decembrie - aniversarea proclamării înfiinţării Emiratelor Arabe Unite (în 1971). 

Forma de guvernământ: federaţie de 7 emirate monarhii, condusă de un preşedinte. 

Situaţia internă 

           Aşa numita „Coastă a Piraţilor” a încheiat în 1820 şi 1853 tratate cu Compania Britanică a 

Indiilor de Est prin care, aceasta se obliga să suprime comerţul cu slavi. Din 1885 şi până în 1968 

teritoriul a fost sub protectorat Britanic, cu denumirea de „Omanul Contractual”. Între 1968-1971, 

împreună cu Bahrein şi Qatar constituiau Federaţia Emiratelor din Golful Persic.  

 Frăţiile Musulmane au constituit, în anii ’70, o formaţiune politică auto-intitulată „Asociaţia 

pentru Reformă şi Redresare Socială”. 

 La 2 decembrie 1971, emiratele: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras 

Al-Khaimah, Fujairah, devenite independente, au proclamat statul federal Emiratele Arabe Unite. 

 Potrivit Constituţiei, adoptate în 1971, cele şapte emirate care compun federaţia, sunt 

conduse de preşedintele statului federal, care este deţinută de conducătorul Emiratului Abu Dhabi.  

 Preşedintele EAU deţine şi funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem, care este 

constituit din conducătorii celor şapte emirate. 

           La 3 noiembrie 2004, la o zi după încetarea din viaţă a predecesorului său, Zayed Bin Sultan 

al Nahyan, emirul  Emiratului Abu Dhabbi, Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan, devine preşedinte, 

urmând coordonatele definitorii de orientare politică a tatălui.  

 Statul Emiratelor Arabe Unite nu a fost afectat de fenomenul „primăverii arabe” şi s-a 

particularizat, în ultimii ani  prin strânsa apropiere pe care o promovează în raporturile cu Arabia 

Saudită.  

 Activităţile Frăţiilor Musulmane sunt interzise din 2012 iar din anul 2014, Khalifa Bin 

Zayed Al-Nahyan, preşedinte în funcţie din anul 2004, a semnat o nouă „lege a terorismului” care 

stipulează o înăsprire a măsurilor de securitate şi judiciare legate de prevenirea şi combaterea 

fenomenului terorist.  

 Nefiind subminată de fricţiuni şi conflicte confesionale şi etnice, federaţia Emiratelor Arabe 

Unite este considerată, în prezent, drept una dintre cele mai stabile şi prospere ţări din Orientul 

Mijlociu şi din regiunea Golfului Persic. EAU s-a alăturat coaliţiei multinaţionale împotriva Statului 

Islamic Da’ish participând chiar la efectuarea, cu aparatele proprii, a unor raiduri de bombardament 

asupra poziţiilor acestei entităţi radicale islamice.  

 

Relaţii diplomatice cu România 

 

 Relaţiile diplomatice dintre România şi Emiratele Arabe Unite au fost stabilite la 1 august 

1989. In iunie 1990 s-a deschis Ambasada României la Dubai iar în martie 1991 a fost acreditat 

primul ambasador rezident la Abu Dhabi. 



          În ianuarie 1992 a fost înfiinţat Consulatul General al României la Dubai 

 Emiratele Arabe Unite au deschis ambasada în Bucureşti în decembrie 2004. Este singura 

ambasadă a acestui stat din Europa de Est.  

 De menţionat că la Abu Dhabi era deschis un Birou Economic al României, anterior 

stabilirii relaţiilor diplomatice, iar în baza Înţelegerii privind dezvoltarea relaţiilor comerciale şi a 

cooperării tehnice şi economice, semnată la 26 august 1972 s-au statornicit legături comerciale şi 

economice în continuă creştere. 
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