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Suprafaţa: 185.180 km²  

Capitala: Damasc. Alte oraşe importante: Alep, Homs, Lattakia. 

Populaţia: 22.650 mii de locuitori 

Religie: musulmani sunniți (majoritari) 

Limba oficială: arabă 

Ziua naţională: 17 aprilie (Ziua Independenţei) 

Moneda: dinarul sirian 

Forma de guvernământ: republică prezidenţială. 

Situaţia internă:  

 Siria, unul dintre străvechile centre de civilizaţie din Orientul Mijlociu, a intrat în 1920 sub 

mandatul Ligii Naţiunilor, care a predat-o spre administrare Franţei. În cursul celui de-al doilea 

război mondial, a fost ocupată de trupe britanice şi franceze.  

 În 1940 s-a constituit Partidul Baas (Renaşterea). 

 Începuturile mişcării Fraţilor Musulmani sirieni sunt fixate la mijlocul anilor ’40, şi îşi vor 

canaliza militantismul în direcţia luptei pentru încetarea regimului de tutelă al Franţei. Siria a fost, 

după Egipt, a doua ţară arabă a Orientului Mijlociu în care islamismul politic modern a fost 

instituţionalizat.  

 În septembrie 1941 s-a proclamat Republica Independentă Siria dar  prerogativele puterii 

au fost predate guvernului sirian abia în ianuarie 1944. Independenţa reală şi deplină a fost 

obţinută doar la 17 aprilie 1946. 

 La 22 martie 1945 ia fiinţă Liga Statelor arabe, Siria fiind unul dintre cei 7 membri 

fondatori. 

 Între anii 1958 - 1961, Siria a făcut parte din Uniunea cu Egiptul, în cadrul „Republicii 

Arabe Unite", care s-a desfiinţat în 1961. Printr-o lovitură de stat, în martie 1963, conducerea ţării 

a fost preluată de Partidul Baas Arab Socialist care a iniţiat o politică de reforme structurale 

(reforma agrară, naţionalizarea marilor întreprinderi industriale ş.a.). Siria a participat atât la  

doilea război arabo-israelian, alături de Egipt (5-10 iunie 1967- „Războiul de şase zile”) cât şi la al 

treilea (octombrie 1973 - „Războiul din Ramadan” sau „Războiul de Yom Kippur”) alături de 

armatele egiptene, trupe irakiene, efective palestiniene şi combatanţi ai Frăţiilor Musulmane. 

 În perioada 1966-1970, Siria a cunoscut 2 lovituri de stat, amândouă realizate cu sprijinul 

alauiţilor, sectă şiită minoritară în Siria, ultima având ca urmare preluarea puterii de către 

generalul Hafez Al Assad (care deţinea funcţia de ministru al apărării – membru al sectei alauite), 

prin aşa numita „Mişcare de redresare". În februarie 1982, în urma unor violente intervenţii 

armate, membrii Frăţiilor Musulmane sunt încarceraţi sau siliţi să ia calea exilului, mişcarea fiind 

scoasă în afara legii.   

 Hafez Al Assad a exercitat funcţia de preşedinte al ţării până în iunie 2000, când, după 

decesul său, conducerea ţării a fost asumată de fiul său, Bashar Al Assad.  

 Şeful statului Sirian este Bashar Al-Assad, care a fost reales în funcţia de preşedinte în 

iulie 2000. A fost reconfirmat în urma plebiscitului din iunie 2007. Bashar Al-Assad este, în 

acelaşi timp, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, comandant şef al forţelor armate şi 

preşedinte al Frontului Naţional Progresist. 

 

 La 11 martie 2011, în zonele sudice ale ţării, la frontiera cu Iordania, s-au declanşat 

proteste care s-au extins cu rapiditate pe întregul teritoriu al ţării, urmare a deciziei  regimului de 



la Damasc de a recurge, de la bun început la represiunea în forţă. Statele Unite, şi, împreună cu 

ele, aliaţii arabi (monarhiile din Golful Arabo-Persic) au acuzat regimul de la Damasc că a utilizat 

arme chimice împotriva revoluţionarilor şi a populaţiei civile, acuzaţie  neconfirmată faptic şi 

juridic, care - inclusiv Liga Statelor Arabe - au declarat unilateral „pierderea legitimităţii” 

regimului lui Bashar Al-Assad. Pe fondul anarhiei interne, Siria a devenit, la rândul său, o zonă de 

atracţie pentru organizaţiile şi grupările jihadiste radicale şi pentru aventurierii şi marginalizaţii 

din societăţile occidentale şi din alte state arabe şi asiatice.  

 Astăzi, Siria, asemenea Libiei şi Yemenului, a devenit un focar al radicalismului qaidist – 

prin Fronul aşa numit „Djabhat Al-Nussra” (Frontul de Sprijinire al poporului din Levant) care, 

mai recent asemenea multor altor entităţi radicale islamice s-a alăturat „Statului Islamic” Da’ish. 

La finele lunii septembrie 2014 şi începutul lunii octombrie „Statul Islamic” deţinea controlul 

teritorial şi administrativ asupra întregii zone de nord al teritoriului sirian (la frontiera cu Turcia) 

cu o prezenţă etnică majoritară kurdă. La ora actuală, raidurile aeriene aviaţiei americane nu au 

diminuat semnificativ potenţialul ofensiv al structurii formaţiunii Da’ish. 

 Criza din Siria a produs un exod de populaţie fără precedent. Sute de mii de sirieni sunt 

forţaţi să-şi părăsească ţara căutând un sprijin în taberele de refugiaţi amenajate în Iordania şi 

Turcia iar mii de sirieni recurg la metode ilegale pentru a ajunge în ţările Europei. 

 

Relaţiile diplomatice cu România 
  

 Relaţiile diplomatice cu România s-au stabilit iniţial la nivel de legaţie, la 9 august 1955 iar 

în 1957, s-a convenit ridicarea reprezentării la nivel de ambasade conduse de însărcinaţii cu afaceri 

ad-interim.  

În urma unirii Siriei cu Egiptul, Legaţia României de la Damasc a devenit Consulat General. 

La ieşirea din uniune, Guvernul Român a recunoscut Republica Araba Siriană, cu care restabileşte 

relaţii la nivel de ambasadă, la 10 octombrie 1961. 

La 24 august 1969, urmare a stabilirii de către România, cu o săptămână înainte, a relaţiilor 

diplomatice cu Israelul, Siria şi-a retras ambasada de la Bucureşti.  

           Relaţiile diplomatice au fost reluate la 19 octombrie 1972, în urma unui schimb de mesaje 

între şefii celor două state.  

           În prezent relaţiile bilaterale sunt foarte bune şi funcţionale. 

 

ANCI şi Republica Arabă Siriană 

În anul 2016. ANCI a implemetat proiectul editorial Antologie lirică – Nizar Qabbani care în 

2017 a fost inclus în programul Siria – cultură şi istorie 
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