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Profil de ţară: Republica Tunisiană

Capitala: Tunis
Limba oficială: araba.
Religia: musulmană (98% din populaţie); mici comunităţi de evrei şi creştini
Ziua naţională: 20 martie (obţinerea independenţei, în 1956).
Moneda: dinarul tunisian (DT). 
Forma de guvernământ: Republică prezidenţială. 
Fost teritoriu fenician, pe care s-a fondat Cartagina, Tunisia a devenit protectorat francez în anii 1881. Sub presiunea 
mişcării anticolonialiste din perioada postbelică, la 3 iunie 1955, Franţa acordă Tunisiei autonomia internă, iar la 20 
martie 1956, îi recunoaşte independenţa.
Fiind o punte de legătură între Europa şi Africa, pe de o parte, şi Orientul Mijlociu, pe de altă parte, Tunisia a încearcat 
să joace rolul de catalizator al tuturor acţiunilor pozitive din zona mediteraneană şi  să se impună în procesul de 
integrare regională a Maghrebului. Tunisia a fost primul partener sud-mediteranean care a perfectat un acord de 
asociere cu Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat în 1995 şi a intrat în vigoare la 1 martie 1998.
Tunisia a fost ţara în care în decembrie 2010 s-a aprins scânteia „primăverii arabe” soldată cu înlăturarea de la putere a
fostului preşedinte Zine El-Abidin Bin Ali şi a regimului său dictatorial şi care a transformat în diverse grade întreaga 
lume arabă a Orientului Mijlociu. 
Relaţiile diplomatice cu România: 
România a recunoscut Republica Tunisiană în august 1956, imediat după proclamarea independenţei. La 16 decembrie 
1963,
România şi Tunisia au stabilit relaţii diplomatice la nivel de ambasadă. La 20 octombrie 1965, a fost acreditat primul
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Tunisiene în România, cu reşedinţa la Belgrad.
La 31 mai 1967 s-a deschis Ambasada României la Tunis. Tunisia a deschis Ambasada sa la Bucureşti în octombrie 
1981.În prezent ambasadele celor două ţări se meţin deschise.
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Finanţatori

Descriere:
Programul a fost iniţiat în anul 2016
Activităţi 2016
- Proiect editorial, respectiv editarea volumului “Prolegomene sau Introducere în îîn filozofia n filozofia şşi sociologia istoriei i sociologia istoriei 
universaleuniversale
-- Proiect cultural: lansare volum laProiect cultural: lansare volum la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2016
Activităţi 2017

- Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unor poeme din 
lirica poetului tunisian Tahar Bekri
Planuri 2018-2020
- Continuarea în Tunis a activităţilor din cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”, în 
vederea Marcarea Centarului României, susţinerea candidaturii României ca membru cu statutut nepermanet la consiliul 
de securitate ONU
-Lansare şi donaţii de carte la Tunis
- Donaţii de cărţi 

Colaboratori

Ministerul Afacerilor Externe 
Ambasada Tunisiei în România 
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican

Grupuri ţintă: diaspora română 
din Tunisia, comunitatea tunisiană

din România
Obiective

Dezvoltarea cooperării dintre 
România şi Tunisia în 

domeniul cultural, Educaţional 
şi economic

Promovarea schimbului 

intercultural 

româno-tunisian

Identificarea de oportunităţi 

de cooperare şi investiţii în

Maramureş
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2016                              Activităţi

Proiect editorial, respectiv editarea volumului “ Prolegomene sau Introducere în îîn filozofia n filozofia şşi sociologia istoriei universalei sociologia istoriei universale
Proiect cultural: lansare volum Proiect cultural: lansare volum lala Bucure şti, în cadrul Târgului Interna ţional de Carte Gaudeamus Bucure şti, 2016

Imagini de la evenimentul de lansare/Colaboratori
�E.S. Dna Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisiene

�E.S. Dna Daniela Gîtman, secretar de  stat MAE
�E.S. Dl. Alaa ELHADIDI, Ambasador al Republicii Arab e Egipt

Imagini de la evenimentul de lansare/Colaboratori
�E.S. Dna Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisien eBoutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisien e

��E.S. E.S. Dna Dna Daniela GDaniela G îîtman, secretar de  stat MAEtman, secretar de  stat MAE
��E.S. E.S. Dl. Alaa ELHADIDIDl. Alaa ELHADIDI , , AmbasadorAmbasador al al Republicii Arabe EgiptRepublicii Arabe Egipt

�Activităţi 2017
Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unor poeme din 

lirica poetului tunisian Tahar Bekri
�Planuri 2018-2020
Continuarea în Tunis a activităţilor din cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”, 
-Lansare şi donaţii de carte la Tunis
Donaţii de cărţi 


