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Suprafaţa: 741 km2; 
Populaţie: 738.004 locuitori 
Capitala: Manama 
Limba oficială: arabă 
Religia: Islamul (sunniţi şi şiiţi), există şi  minorităţi religioase (creştini, hinduşi)  
Ziua naţională: 16 şi 17 Decembrie (preluarea puterii, în anul 1961, de către tatăl actualului rege, 

şi respectiv, venirea la putere, în anul 1999, a actualului rege, după moartea tatălui său).  
Forma de guvernământ:  Puterea executivă este deţinută de rege care numeşte şi membrii 

Cabinetului. Puterea legislativă este exercitată de Consiliul Consultativ, format din 40 de membri 
numiţi de rege şi de Consiliul Reprezentanţilor, format din 40 de membri aleşi prin vot. 
Situaţia internă 
 Arhipelagul Bahrein, format din 33 de insule situate în sudul Golfului Persic, a devenit în 
1783 şeicat de sine stătător. Importanţa strategică a Bahreinului a sporit datorită situării sale pe 

drumul principal către India. 
 În 1932, Bahreinul este primul stat din Golf unde s-a descoperit petrol. 
 A trecut sub protectoratul Coroanei Britanice până în 1968, când a intrat în Federaţia 

Emiratelor din Golful Persic.  
 La 14 august 1971, Regatul Bahrain şi-a proclamat independenţa.  
 O structură a confreriei „Fraţilor Musulmani”a fost înfiinţată în anul 1941, care are statut 
de entitate juridică activă pe eşichierul politic, fiind cu începere din anul 2002 reprezentată în 

Parlamentul de la Manama. 
 Micul regat bahreinian – pe care, printr-o tradiţie istorică Iranul îl revendică ca parte „a 

teritoriului naţional iranian” – nu a fost confruntat cu mişcările revendicative generate de 

„Primăvara arabă”. În schimb, în contextul acesteia, comunitatea şiită existentă în Bahrein a 

provocat o serie de tulburări interne având ca scop, potrivit oficialităţilor de la Manama,  

răsturnarea regimului monarhic şi înlocuirea acestuia cu o autoritate de confesiune şiită. Potrivit 
aceleaşi surse, tulburările ar fi fost instigate şi susţinute de către regimul teocratic din Teheran, 

fapt care a fost folosit de către Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite pentru a interveni militar 

şi a înăbuşi prin forţă manifestările protestatare ale şiismului. A fost singura dată când, în cadrul 

Consiliului de Cooperare al Golfului, două state membre ale acestei organizaţii au intervenit cu 

forţa armată pentru „apărarea stabilităţii şi securităţii” într-un alt stat membru.  
 În politica sa regională, regimul de la Manama urmează îndeaproape linia stabilită de 

Arabia Saudită şi este implicat activ în susţinerea (prin prezenţa militară aeriană occidentală pe 

teritoriul său) a campaniei multinaţionale conduse de SUA împotriva „Califatului Islamic”. 
 
Relaţiile diplomatice cu România 
Relaţiile diplomatice ale României cu Regatul Bahrain s-au stabilit la 1 februarie 1991. Până în 

prezent nu s-a convenit deschiderea de ambasade. Din anul 2001, reprezentarea României în 
Regatul Bahrain a fost asigurată de Ambasada României în Regatul Arabiei Saudite iar din luna 
martie 2015, de Ambasada României în Emiratele Arabe Unite.  
Ambasada Regatului Bahrein în Federația Rusă acoperă relațiile cu România. 
                                                                              *** 
Comunitatea română din Regatul Bahrain este formată din circa 200 de persoane 

(românce căsătorite  şi cetăţeni români care lucrează temporar în Bahrain). 
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