Regatul Maroc
( المملكةالمغربيةtr. al-Mamlakah al-Maġribiyya) - arabă
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜⵏⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ(tr. Tagldit n Lmaɣrib) - berberă
Numele de Maroc provine din spaniolă și portugheză
"Marruecos", respectiv "Marrocos", care la rândul lor provin din
numele latin al fostei capitale a Marocului antic, Marrakech;
numele arab "Al Maghrib" înseamnă "Vestul"

Componența etnică: 99% - arabi-berberi, 1%,–
alții

Capitala: Rabat – 2,1 milioane locuitori (inclusiv
zona metropolitană) Cel mai mare oraș: Casablanca
6,8 milioane locuitori (inclusiv zona metropolitană)
Alte mari orașe Fes, Marrakech, Tanger, Agadir

Populație: 33,655,786 locuitori (est. iulie 2016 – CIA

Apartenența confesională: musulmani 99%
(aproape toți suniți), alții 1 % (inclusiv creștini,
evrei, baha'i) - 2010

Ziua națională și alte sărbători importante:
•

World Factbook)

Suprafață: 446,550km2 (187% din România)
Densitatea populației: 73,1 loc./km2 – 2014
Unități administrative – Beni Mellal-Khenifra,
Casablanca-Settat,
Draa-Tafilalet,
Fes-Meknes,
Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra,
Orientală, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, SoussMassa, Tanger-Tetouan-Al Hoceima + Guelmim-Oued
Noun și Laayoune-Sakia al Hamra parțial situate în
teritoriul disputat al Saharei Occidentale, iar DakhlaOued ed Dahab este în totalitate în Sahara
Occidentală

Geografie și climă:
-localizare: țară magrebiană situată în NV Africii,
separată de Spania prin Strâmtoarea Gibraltar, care
face legătura între Oceanul Atlantic și Marea
Mediterană
- vecini: Oceanul Atlantic (V) Spania și Marea
Mediterană
(N)
Algeria(NE
și
E)
Sahara
Occidentală/Mauritania – în funcție de recunoașterea
sau nu a statutului Saharei de Vest(S)
- relief: Munții Atlas în centrul și sudul țării cu vârful
Toubkal (4167m) - cel mai înalt din N Africii; munții
Rif în nordul țării, câmpii litorale în zona vestică și
deșertul Sahara în partea de S și SV
- clima: mediteraneană pe coastă, alpină în munți,
semi-aridă și aridă în zona de deșert

•

18 noiembrie – Ziua independenței (de
Franța 1956)
21 august – ziua de naștere a regelui
Mohammend VI

Limbi: arabă (oficială) + limbi berbere și
franceza

Formă de guvernământ: monarhie
constituțională parlamentară
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal

Conducere actuală (iunnie 2017):
•
•

Regele MOHAMMED VI (iulie 1999)
Prim-ministru: Saad-Eddine El-OTHMANI
(martie 2017)

Repere istorice: berberii reprezintă populația
originală a Marocului, cele mai timpurii semne de
civilizație datând cu peste 8000 de ani în urmă;
în mod surprinzător, cercetări asupra ADN-ului
mitocondrial au indicat legături genetice între
berberii din nordul Africii și populațiile Sami din
nordul Europei; în timp, fenicienii și-au creat
supremația în Mediterană, iar apoi teritoriul
Marocului a intrat sub stăpânirea Cartaginei;
statul marocan independent cel mai cunoscut din
anticihitate este Regatul berber al Mauritaniei (a
nu fi confundat cu actualul stat Mauritania);
teritoriul a fost apoi cucerit de romani, devenind
provicince în 44 d.Hr;

la mijlocul sec. VII Magrebul a fost cucerit de arabi care s-au impus nu doar din punct de vedere politic și
militar, dar și religios, convertind populația locală la islam; începând cu sec. XI s-au succedat la putere o
serie de dinastii berebere, cele mai importante fiind Almoravid și Almohad, aceasta din urmă controlând nu
doar NV Africii, dar și sudul Peninsulei Iberice; în epoca modernă Marocul s-a aflat sub influnețe franceze și
spaniole, iar în 1912 a devenit protectorat francez; 1956 - cucerirea independenței de Franța și Spania;
sultanul Mohammed devine rege în 1957; Hasan al II-lea i-a urmat la tron între 1961-1999; în 1975-1976
Marocul a anexat Sahara Occidentală, dar s-a confruntat cu insurgența populației locale; la nivel
internațional, această anexare de teritoriu nu a fost recunoscută; actualul rege, Mohammed al VI-lea, a
întreprins reforme legislative în urma Primăverii Arabe din 2011, astfel încât guvernul și parlamentul au fost
întărite în raport cu monarhul; în 2015 în Maroc au avut loc primele alegeri directe pentru consiliile regionale

Moneda și paritate: dirham marocan (1 RON = 2.39 MAD) - 23 iunie 2017
Economie: PIB – 282 miliarde $ (PPC) -2016 ,103miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 8,400$ (PPC) –
2016, 3,077$(nominal)- 2015; forța de muncă – 12,23 milioane, rata șomajului – 9,9% -2016, populație sub
limita sărăciei –15% - 2007; din punctul de vedere al PIB-ului Marocul este a 5-a economie africană; sectoare
importante din economie sunt agricultura, turismul, prelucrarea fosfaților; proximitatea față de Europa,
precum și costurile reduse ale muncii au impulsionat guvernul pentru a deschide economia, inclusiv prin
privatizarea anumitor sectoare economice; prioritățile economice viitoare includ strategii de dezvoltare
industrială, în special a infrastructurii pentru facilitarea comerțului, dar și investițiile în energie verde,
Marocul având drept țintă pentru 2030 obținerea a jumătate din electricitatea necesară prin metode
ecologice; persistă însă un grad ridicat de sărăcie și analfabetism, mai ales în mediul rural
Domenii: servicii (57.2%), industrie (29.8%), agricultură (13.1%) – 2016
Resurse naturale: fosfați, minereu de fier, mangan, plumb, zinc, pește, sare
Comerț: export Îmbrăcăminte și textile, automobile, componente electrice, produse chimice anorganice,
tranzistoare, minerale brute, îngrășăminte (inclusiv fosfați), produse petroliere, fructe citrice, legume,
pește (Spania, Franța, India, SUA, Italia - 2015) import – petrol brut, echipamente de telecomunicații, gaz
și electricitate, țesături textile, grâu, tranzistori, materiale plastice (Spania, Franța, China, SUA, Germania,
Italia, Rusia, Turcia - 2015)

Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: o țară cu istorie bogată, Marocul a incorporat în propria cultură diverse influențe:
tradițiile berberilor nativi îmbogățite de cultura islamică, dar și influențe iudaice, franceze sau spaniole;
stilurile arhitectonice variază de la cele extrem de ornate până la liniile simple și tonurile naturale
UNESCO: Marocul deține 9 situri de patrimoniu UNESCO: medinele (cartiere înconjurate de ziduri cu străzi
mici și strâmte) din Fes, Marrakech, Meknes, Tetouan, Essaouira, situl arheologic Volubilis (ruine romane),
orașul fortificat Ait-Ben-Haddou, orașul portughez Mazagan și Rabat, capitala modernă și orașul istoric
Literatură: literatura marocană a fost scrisă în arabă, berberă și franceză și a cunoscut o perioadă de
înflorire în special în timpul dinastiei Almohad din evul mediu; în epoca modernă s-au remarcat autori
precum: Mohammed Ben Brahim, Abdelkrim Ghallab, Mohamed Zafzaf, Abdelkrim Ghallab
Sport: fotbalul este sportul cel mai popular, în 1986 echipa națională fiind prima dintre țările arabe și
africane care s-a calificat în a doua rundă a Cupei Mondiale; performanțele cele mai importante ale
sportivilor marocani au fost în atletism (Nawal El Moutawakel - 400 m garduri, aur olimpic în 1984, Saïd
Aouita - 5000m aur olimpic tot în 1984, Hicham El Guerrouj - aur olimpic în 2004 la cursele de 1500 și 5000
m); kickboxingul este și el popular, Badr Hari, campion cu naționalitate olandeză, fiind de origine marocană
Gastronomie: bucătăria marocană este o fuziune a tradițiilor culinare maure și mediteraneene; se folosesc
intens condimentele; șofranul, menta și măslinele, dar și portocalele și lămâile sunt des utilizate; carnea de
pui este cea mai populară, consumul de porc fiind interzis de islam; couscous este mâncarea națională prin
excelență; alte preparate tipice: pastilla (plăcintă de carne), tajine (tocană denumită după caserola în care
se prepară) și harira (o supă pe bază mai ales de legume)

Reprezentare în organizații internaționale:
Liga Statelor Arabe, Fondul Monetar Arab, ONU +
agențiile ONU, G-77, OSCE (partener), Organizația
Internațională a Francofoniei, Fondul Monetar
Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială
a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii,
Comitetul
Olimpic
Internațional,
Curtea
Internațională de Justiție – stat semnatar, dar care
nu a ratificat Statutul de la Roma

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
•
•

•
•

1962– stabilire relații diplomatice
1969 - acord cultural interguvernamental
2013 - Parteneriat de mobilitate UE/SMMaroc
2015 – declarație de intenții la nivel
ministerial în domeniul educației

Reprezentare diplomatică
1. În România:

Ambasada Regatului Maroc în România
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dna
Faouz El Achchabi
Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.78, Sector 1, 010459,
Bucureşti
Telefon: (0040-21) 317.41.24
Fax: (0040-21) 317.41.44
Site: www.ambasadamaroc.ro
E-mail: ambamarbuc@ambasadamaroc.ro

2. În Maroc:
Ambasada României în Regatul Maroc
AMBASADOR: Doamna Daniela Brânduşa
BĂZĂVAN (acreditată şi în Republica Islamică
Mauritania)
Adresa: 10, Rue d'Ouezzané, Rabat
Telefon: +212 537 72 46 94; 00212 537 73 86 11
Fax: +212 537 70 01 96
E-mail: rabat@mae.ro
Web: http://rabat.mae.ro/

Link-uri importante:
• Portal național - http://www.maroc.ma/en
• Parlament –

http://www.chambredesrepresentants.ma/en
• Guvern - http://www.cg.gov.ma/#
• Min. Educației și Formării Profesionale -

http://www.men.gov.ma/en/Pages/benmokh
tar%E2%80%99sbiography.aspx (nu
funcționează la 20.06.2017)
• Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării
Internaționale https://www.diplomatie.ma/en/Accueil/tabi
d/2789/language/en-US/Default.aspx

Universități:
• Université Mohammed V http://www.um5.ac.ma/um5r/
• Al Akhawayn University http://www.aui.ma/en/
• Université Cadi Ayyad https://www.uca.ma/#
• Université Sidi Mohamed Ben Abdellah http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/
• Université Abdelmalek Essadi http://www.uae.ma/website/index.php

SURSE:
• CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
• BBC country profile http://www.bbc.com/news/world-africa-14121438(repere istorice și fotografia 1)
• Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco și română
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maroc (geografie,
istorie, cultură, fotografia 2)
• MAE –https://www.mae.ro/bilateralrelations/1803#733(relații bilaterale + reprezentare
diplomatică)
• Uni Rankhttp://www.4icu.org/ma/ - universități

