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Profll de ţară: Regatul Haşemit al Iordaniei

Capitala: Amman. Alte oraşe importante: Zarqa, Irbid, Aqaba, Karak

Structura etnică: Arabi (98 %), Circazieni (1%), Armeni (1 %).

Religie: Musulmani suniţi (92 %), Creştini (6 %), altele (2 %).

Limba oficială: araba, (se vorbeşte şi engleza)

Moneda: dinarul iordanian

Ziua naţională: 25 mai (proclamarea independenţei Regatului Transiordaniei, în 1946).

Formă de guvernământ: monarhie constituţională

Scurt istoric: După primul Război Mondial, teritoriile aflate la est de Iordan au fost puse sub mandat britanic, cu numele de 

Transiordania. La 15 mai 1923, Marea Britanie a recunoscut Transiordania, ca regat sub tutelă britanică, sub conducerea emirului 

Abdallah, fiul şerifului Hussein al Meccăi, descendent al familiei haşemite a profetului Mohamed.

La 25 mai 1946, Transiordania a devenit independentă, iar în 1948 emirul Abdullah a fost proclamat rege al Regatului Haşemit al

Iordaniei. A fost asasinat în 1951, Hussein Ibn Talal succedându-l la tron. S-a menţinut la putere până la sfârşitul vieţii, în 1999, 

când fiul său Abdullah a preluat puterea

Relaţiile diplomatice cu România:

Au fost stabilite la 2 aprilie 1975. Ca urmare a vizitelor regelui Hussein Ibn Talal în România (29-30 ianuarie 1974) şi a 

preşedintelui Romaniei, Nicolae Ceauşescu în Iordania (14-17 aprilie 1975), la Amann şi Bucuresti s-au deschis ambasadele celor 

două state. La Brașov funcționează un Consulat Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei.

Implinirea a 50 de ani de relaţii diplomatice a  fost marcată în Amman de misiunea  diplomatică condusă de E.S. Filip Bogdan

Claudiu, ambasador al României în Regat şi E.S. domnul Saker Malkawi, Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România. 

Printre manifestările care s-au desfăşurat în vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice se numără şi programul cultural 

implementat de ANCI, la care ambele misiuni diplomatice şi-au adus contribuţia. 

.
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Descriere:
Programul a fost iniţiat în anul 2015 în vederea marcării a 50 de ani de când România şi Regatul Haşemit al Iordaniei au stabilit 

relaţii diplomatice la rang de ambasadă şi include:
� 1 proiect editorial, respectiv editarea volumului “Poeme fără frontiere ”Selecţie din lirica română şi iordaniană 

contemporană” (volum bilingv română-arabă) 
� 2 proiecte culturale: lansarea acestor volume la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 

2015 (România) şi la Amman - “Fără frontiere în Ţara Iordaniei”
� Alte acţiuni culturale care pot apărea în urma acestor evenimente
Realizarea lui a pornit de la convingerea că, într-o lume grăbită şi tot mai confruntată cu evoluţii conflictuale, dincolo de 

difenţele lingvistice, cutumiare şi culturale, popoarele şi comunităţile identitare diferite, îşi pot găsi punţi trainice de 
comunicare şi dialog creator.

Finanţatori

Consiliul Judeţean
Editura Proema Maramureş ANCI

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada României în Iordania
Ambasada Iordaniei la Bucureşti
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu

Grup ţintă: românii din 
Iordania, comunitatea 

iordaniană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şi Iordaniene

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-iordanian şi 
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de 
colaborare în domeniul cultural 

şi educaţional cu entităţi 
juridice din Iordania
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2015 Activităţi

11- mai 2015

Vizita la Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei. La invitaţia E.S dl Saker MALKAWI, ambasador al Regatului Haşemit al 
Iordaniei la Bucureşti, preşedintele ANCI însoţit de reprezentanţi ai partenerului – Editura Proema - a avut loc o întâlnire cu 
Domnia Sa la sediul ambasadei

Întâlnirea a avut ca tematică de 
discuţie posibilitatea editării 
unui volum în cadrul colecţiei 
„Biblioteca Arabă” care să 
marcheze 50 de ani de relaţii 
diplomatice între România şi 
Regatul Haşemit al Iordaniei.
De amintit că Excelenţa Sa a 
participat în anii anteriori la 
evenimentele de lansare ale 
Asociaţiei Nord pentru 
Cooperare și Integrare din cadrul 
Târgul Internaţional de Carte 
Gaudeamus Bucureşti şi şi-a 
manifestat dorinţa ca în acest an 
să colaboreze cu ANCI în vederea  
lansării unui  volum tradus din 
lirica poetului iordanian Mustafa 
Al-Tal.

E.S. Saker Malkawi, ambasador al Regatului Haşemit al Iordaniei
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Vizita în teritoriu a ambasadorului unui stat străin și interacţiunea sa cu instituţii publice ori cu persoane private din ţara-
gazdă capătă inevitabil o dimensiune diplomatică și relaţională care angajează de-o parte și de alta interese și atitudini ce 
implică statele în cauză. Vizita Domniei Sale este o onoare pentru Maramureş, aşa cum a afirmat prefectul judeţului, Anton 
Rohian iar realizarea acesteia a fost posibilă datorită implicării ANCI, merit  confirmat în articolele de presă apărute în 
cotidienele locale în perioada 13-16 iunie

Întâlnirea oficială cu prefectul Judeţului, Anton Rohian

12 iunie -15 iunie
Vizita la Baia Mare a Excelenţei Sale, Saker Malkawi, ambasador al Regatului 

Hașemit al Iordaniei, la invitaţia ANCI. 

E.S a venit însoţit de fiica sa, Neda şi de prof. Univ. Jaradat Mohammad Hadi, rectorul „Universităţii Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca. În perioada vizitei ambasadorul Iordaniei a avut întâniri oficiale cu prefectul Judeţului Maramureş, Anton Rohian şi 
cu primarul municipiului, Cătălin Cherecheş. În cursul aceleaşi zile, Domnia Sa a vizitat Muzeul de Mineralogie din Baia Mare,
muzeu cu exponate unice în Europa.
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Momentul culminant al zilei a fost evenimentul  organizat în parteneriat cu Editura Proema

la Biblioteca Judeţeană  „Petre Dulfu”, eveniment  menit să marcheze 50 de ani de relaţii
diplomatice dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei. La această „întâlnire de diplomaţie culturală” cum a fost numită, au 
participat, alături de un public numeros, prefectul Judeţului şi primarul Municpiului, Baia mare. Directorul Bibliotecii Judeţene, 
dr. Teodor Ardelean a găzduit și a moderat impecabil evenimentul.Însoţit de frumoasa sa fiică, Neda, Dl ambasador s-a adresat 
celor peste 100 de persoane prezente în sală, bucuros de simpatia românească pentru Iordania și de multele informaţii 
cunoscute în România despre ţara sa.

Secvenţă de la  manifestarea dedicată împlinirii a 50 de ani de relaţii diplomatice
Prof. Univ. Jaradat Mohammad Hadi, Anton Rohian, E.S Saker Malkawi, Dr. Teodor Ardelean

(De la stânga spre dreapta)
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În timpul vizitei s-a hotărât ca în vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice, ANCI 
în parteneriat cu Editura Proema, să lanseze în ediţie lirică bilingvă, o selecţie de versuri

Organizatori şi invitaţi

din poezia lui Nichita Stănescu și a poetului iordanian Mustafa Oahbi Al-Tal, (Arar) Vizita la sediul ANCI, din Şomcuta Mare, 
punctul final al șederii în Maramureș i-a confirmat Excelanţei Sale, Saker Malkawi  atât condiţiile oferite de Asociaţie 
refugiaţilor, cu nimic inferioare celor de la Bruxelles, cât și stilul de lucru modern, interactiv, integrator adoptat de membrii 
ANCI. 
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Proiectul editorial
Poeme fără frontiere. 

Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană

15 iunie-19 noiembrie 

Volumul realizat în colaborare cu Editura Proema, 
adună între coperţile sale o selecţie de versuri din 
lirica poetului Iordanian Mustafa Oahbi Al-Tal 
(Arar) si din lirica poetului Român Nichita 
Stănescu 
AntologareAntologare, , traduceretraducere din din limbalimba arabăarabă/româ/românănă, , 
studiustudiu introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎnainte: nainte: Carmen Liliana Burlacu , Secretar
de stat – MAE
Intrducere: E.S dl Saker MALKAWI, ambasador al 
Regatului Haşemit al Iordaniei la Bucureşti
Demersul de elaborare a acestei duble antologii 
lirice a pornit de la ideea de a aduna între 
coperţile sale fragmente din operele a doi poeţi, 
unul iordanian şi unul român, care aparţin nu
doar ţărilor unude au creat şi scris ci aparţin în 
aceeaşi măsură spiritualităţii universale, creând 
astfel o punte de legătură între cele 2 popoare şi 
comunităţi cu mentalităţi şi culturi diferite. 

Prima parte a volumului este dedicată poetului iordanian a cărui poeme sunt traduse din limba arabă în limba română iar a 
două parte este dedicată lui Nichita Stănescu a cărui poezii selectate sunt traduse în limba arabă.
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18-22 noiembrie
O prezenţă de excepţie şi o lansare-eveniment – aşa poate fi caracterizată prezenţa Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi 
Integrare (şi a partenerului său Editura Proema), la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte “Gaudeamus”

19 noiembrie, la ora 18, Sala Cupolă - Evenimentul de lansare a volumului “Poeme fără frontiere. Selecţie din lirica 
română şi iordaniană contemporană”. Au fost prezenţi 7 ambasadori din ţările orientale în frunte cu decanul corpului 
diplomatic arab, Excelenţa Sa Saad Mohamed Al-Kobaisi, ambasador al Statului Qatar, actuali și foști diplomaţi, politicieni, 

membrii ai unor 
asociaţii culturale, 
public avizat, studenţi, 
jurnaliști și oameni de 
cultură. Evenimentul a 
fost moderat de Prof. Dr. 
Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii 
Petre Dulfu din Baia 
Mare şi a beneficiat de 
intervenţii avizate din 
partea unor importante 
personalităţi implicate și 
interesate, precum 
Excelenţa Sa Saker 
Maklawi,  ambasadorul 
Iordaniei în România.

Proiectul cultural
Fără frontiere

la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, Bucureşti
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Un cuvânt de susţinere a avut 
şi doamna Ileana Dinculescu, 
director general pentru 
relaţiile cu Orientul Mijlociu în 
MAE.
În finalul lansării, ANCI şi 
Editorii de la Proema au oferit 
în dar elegante exemplare din 
“Poeme fără frontiere”, în 
ediţie de lux, legate în piele 
E.S, ambasadorul Iordaniei, 
Doamnei secretar de Stat, 
Decanului Corpului Diplomatic 
arab şi ambasadorului 
Dumitru Chican. 

Astfel vocea Proema-ANCI a 
răsunat convingător  sub 
cupola cărţilor la Târgului 
Internaţional de Carte 
Gaudemus 2015.

Preoma-ANCI

la Gaudeamus
Bucureşti, 2015
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Imagini din timpul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului Maramureşul în Regatul Haşemit al Iordaniei

2016                             Strategii

Activităţile programate pentru  implementarea  proiectul cultural în Iordania au fost încluse  în cadrul programului 
Maramureşul în lume - Imagine, cultură, spiritualitate,

sub denumirea “ Maramureşul în Regatul Haşemit al Iordananiei”, care s-a desfăşurat în perioada 22-25 mai 2016.


