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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: 

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.
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Finanţatori

Descriere:
Programul a fost iniţiat în anul 2016 şi cuprinde
- Acţiunea editorială, respectiv editarea volumului “Prolegomene sau 

Introducere în filoyofia şi sociologia istoriei”, autor IBN KALDUN (2016)
- Acţiunea culturală “Prolegomene la Târgul Internaţional de carte 
Gaudeamus, Bucureşti” (2016)
-- În 2017 activităţile şi relaţiile ANCI cu Republica Libaneză, s-au 
desfăşurat în cadrul programului “România în lume-imagine, cultură, 
spiritualitate”, purtând titlul “România-Republica Tunisiană”

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

Promovarea 
imaginii României

2016                                             Activităţi

Acţiunea editorială

martie-noiembrie 2016
Titlul editorial “Prolegomene sau Introducere în filosofia şi sociologia istoriei”, opera intemeietorului sociologiei şi filosofiei istoriei, 
Ibn Khaldūn este tradus pentru prima dată în limba română. 
Traducere din limba arabă, introducere şi note: Dumitru Chican
Cuvânt înainte: Academician Ioan-Aurel Pop
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“ Vă propun să-l receptăm cu generozitate pe Ibn Khaldūn, personaj venit de pe vremea Cruciadei Târzii, 
când extremele Europei – cea de sud-vest (Peninsula Iberică) și cea de sud-est (Peninsula Balcanică) –
erau asaltate de islamici și când se simţea nevoia acută a unui mesaj de pace și de dialog. Astăzi, în 

împrejurări schimbate, se întâmplă aproape același lucru, iar nevoia de dialog este parcă mai stringentă 

decât atunci. Pentru a fi pregătiți de dialog, se cuvine să ne dezbărăm de prejudecăți, iar această 

primenire se poate face numai prin sporirea cunoașterii. Să învățăm, așadar, din marea înțelepciune a lui 

Ibn Khaldūn cum să trecem prin această lume demni, curați, instruiți și aplecați spre bine”.

Academician Ioan-Aurel Pop

Acțiunea culturală

Imagini de la evenimentul de lansare
E.S. Dna Boutheina Lobidi, ambasador al Republicii Tunisiune

E.S. Dna Daniela Gîtman, Secretar de Stat MAE

E.S. Dl. Alaa ElHadidi, ambasador al Republicii Arabe Egipt
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�Începând cu 2017, activităţile se derulează în cadrul programului“România în lume, Imagine, cultură, spiritualitate”, 

purtând titlul “România-Republica Tunisiană”

2017                                                      Activități
Acțiunea editorială

A fost publicat volumul bilingv (română-arabă) “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica 

română şi arabă contemporană”, care a cuprins versuri din opera poetului tunisian TAHAR  

BEKRI.

Născut şi educat într-un climat religios şi avându-şi începuturile formării culturale în 

studierea exegezei,coranice, Tahar Bakri îşi va cultiva sensiblitatea poetică mai ales după 

contactul cu literatura universală, îndeosebi cea de expresie franceză, limba în care va 

publica şase volume de poezie, dar pe care o va plasa pe un loc secund, îndreptându-se spre 

limba arabă în care îşi va realiza opera sa definitorie. Pe lângă cele peste 20 de volume de 

eseuri, traduceri şi scrieri în proză, este autor al aproape 20 de volume de poezie între care  

“Ciorchinii nopţii” (1983), “Seva zilelor” (1991), “Arzătorul foşnet al mării” (2004), “Tunisia 

este numele tău” (2011),“Trandafiri întristaţi într-o primăvară arabă”.

�Strategii
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 


