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Suprafaţa: 1.886.068 km ² 

Împărţire administrativă: 15 de state 

Capitala: Khartoum  

Populaţia: 41.236 mii locuitori  

Structura Etnică: arabi (aprox. 70%) şi africani (Fur, Beja, Nuba, Fallata, hamites). 

Religie: Musulmani (96,7%), creştini (3%) şi credinţe tradiţionale locale (0,3%) 

Ziua naţională: 1 ianuarie, proclamarea independenţei (1956) 

Forma de guvernământ: republică 

Situaţia  internă 

 În 1899 a fost instituit condominiul anglo-egiptean asupra teritoriului actualului Sudan. 

Republica Sudan şi-a proclamat independenţa la 1 ianuarie 1956.  

 Frăţiile Musulmane au constituit, în 1955, partidul „Frontul Islamic Naţional” participant 

la mai toate conflictele interne pe care, aproape fără întrerupere, le-a cunoscut eşichierul intern 

sudanez. 

 Au urmat două războaie civile, în perioadele 1956-1972 şi 1983-2005 între nord (locuit de 

populaţie de origine arabă) şi sud (populaţie de origine africană).  

        Colonelul Gaafar Mohamed Al Nimeiry a preluat puterea în 1969. În 1980 a încercat o 

islamizare a regimului politic, care a acccentuat instabilitatea internă. 

 În 1989, Omar Hasan Ahmad al-Bashir  a condus o lovitură de stat, devenind prim-

ministru şi din 1993, preşedinte.  

          Partidul „Frontul Islamic Naţional”, fondat de Frăţiile Musulmane, a suferit o scindare, una 

dintre ramuri devenind partidul „Congresul Naţional”, fiind opus guvernării lui al-Bashir. 

         La 21 septembrie 2001, ONU a ridicat sancţiunile împotriva Sudanului, declanşându-se un 

proces de normalizare a relaţiilor acestui stat cu alte ţări şi organizaţii euroatlantice, dar sancţiunile 

impuse de SUA din 1997 au fost reînnoite şi pentru anul 2012. 

         În februarie 2003 a izbucnit conflictul din Darfur (vestul Sudanului), când grupuri înarmate 

s-au opus guvernului de la Khartoum. În august 2007, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat 

trimiterea în Darfur a unei forţe de menţinere a păcii, UNAMID, care constituie cea mai amplă 

misiune de acest fel. Uniunea Africană şi ONU, cu sprijinul Ligii Statelor Arabe, Uniunii 

Europene şi al SUA, întreprind acţiuni de mediere în vederea soluţionării crizei din Darfur. 

         În ianuarie 2005, a fost semnat Acordul Cuprinzător de Pace între Nord şi Sud. Documentul 

prevede acordarea autonomiei sudului Sudanului şi organizarea, după cinci ani, a unui referendum 

privind independenţa acestei regiuni.  

         La 4 martie 2009, Omar Al-Bashir a fost primul şef de stat aflat în exerciţiul funcţiunii 

acuzat de către Curtea Penală Internaţională pentru genocid şi crime împotriva umanităţii ordonate 

împotriva populaţiei din Darfur. 

            Aflat, de peste 26 de ani (30 iunie 1989) sub conducerea  autoritară a generalului Omar Al-

Bashir, afectat de sciziunea teritorială produsă în 2011 prin constituirea separată a Republicii 

Sudanului de Sud (cu populaţie majoritar creştină) şi aplicând pe plan intern o politică de 

inspiraţie islamistă severă, Sudanul continuă să fie frământat de severe conflicte şi dizidenţe 

interne separatiste între forţele naţionale şi rebelii din provinciile Darfour şi Sudanul de Est. 

            Potrivit responsabililor Naţiunilor Unite, peste 200 de mii de morţi şi 2 milioane de 

refugiaţi au fost înregistraţi până acum, în urma conflictului din Darfur.  



   

 

Relaţiile diplomatice cu România 
 

 La 1 ianuarie 1956, Sudanul îşi proclamase independenţa, iar în ziua următoare România  

s-a aflat printre primele ţări care au recunoscut noul stat sudanez independent.  

            La 17 ianuarie 1956 au fost stabilite relaţiile diplomatice  la rang de ambasadă. 

La 1 februarie 1961, România a deschis Agenţia economică la Khartoum, prilej cu care a 

intrat în vigoare şi Acordul comercial, care prevedea acordarea reciprocă a clauzei naţiunii celei 

mai favorizate. 

La 20 august 1969, urmare a stabilirii de către România a relaţiilor diplomatice cu Israelul, 

Sudanul  şi-a retras ambasada de la Bucureşti.  

            Relaţiile diplomatice au fost restabilite la 25 decembrie 1971, la nivel de ambasadă până în 

1991 când s-a revenit la însărcinaţi cu afaceri ad-interim, situaţie care persistă şi în prezent.  

Relaţiile politice au fost afectate de embargoul impus Sudanului de către ONU (1996 - 

2001), revenind la normal după ridicarea acestuia. 
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Partea română a întreprins diligenţe pentru recuperarea datoriei Sudanului faţă de 

România. La data de 31.12.2005, creanţele valutare ale României de încasat din Republica 

Sudan însumau 169.858.286,14 dolari SUA şi 1.416.934,70 lire sterline (535.609,23 lire sterline 

reprezintă soldul contului de cliring) şi sunt rezultatul livrării de maşini, utilaje, piese de schimb, 

transformatoare, aparataj de joasă tensiune, contoare electrice, cabluri, derulate în condiţii de 

credit între anii 1982 şi 1986. Partea sudaneză recunoaşte acest nivel al datoriei faţă de România. 

Deşi, după 1990, s-au purtat mai multe runde de negocieri bilaterale pe tema recuperării datoriei 

Sudanului faţă de România, până în prezent, nu s-a convenit nici o modalitate de reglementare a 

acesteia. Banca Centrală a Sudanului aşteaptă ca datoria (nu numai în cazul României) să fie 

ştersă sau serios diminuată, ca urmare a înscrierii ţării pe lista celor mai îndatorate ţări sărace . 

Guvernul României a aprobat acordarea unui ajutor umanitar cu titlu gratuit, pentru 

Republica Sudan, în anul 2004, în limita sumei de 30.000 EURO, cheltuielile de ambalare şi 

transport în regim de urgenţă până la localitatea de destinaţie, Khartoum, fiind suportate de 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 

 

           Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, zeci de refugiaţi sudanezi au 

găsit protecţie pe teritoriul României, fiind cazaţi în cele 6 centre de refugiaţi din ţară.  
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