
1

Asociaţia Nord Pentru

Cooperare şi Integrare
Raport de activitate

2017

Sediu: Şomcuta Mare, str. Republicii nr 19A, Tel/fax: 0262.280114, 0727.888702, Email: contact@anci.org.ro, www. anci.org.ro



2

Program cultural

România în lume-
imagine, cultură, 

Spiritualitate
Pag. 21-46

Program cultural

Siria-cultură şi istorie
Pag. 12-20

Program cultural

Consonanţe
Pag. 11

Program cultural

Acolada poeţilor
Pag. 10

Program diversificat

Confluenţe poetice
Pag. 9

Program diversificat

Punte între sentimente
Pag. 8

Program cultural

Spiritul 
maramureşean

Pag. 6 -7

Program educaţional

Cultură 
socio-politică 

Pag. 4-5

Program 
socio–cultural

Ca acasă
Pag. 3

2017



3

Ca acasă Program 
socio - cultural

Descriere:
Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare işi are sediul în Şomcuta Mare în imediata apropiere a Centrului Regional de Cazare 
şi Proceduri de Azil din localitate.
Pentru a creşte şansele de integrare socială a solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit statutul de refugiat sau o altă 
formă de protecţie, în procesul de pregătire a acestora, este nevoie de cunoaştere şi de crearea unei atmosfere ambientală care să 
permită apropierea şi accesul la nişte servicii indispensabile. Pentru atingerea obiectivelor acestui program, ascociaţia încă de la 
înfiinţarea sa a amenajat şi dotat spaţiul din Şomcuta Mare cu birouri, calculatoare, scaune ergonomice, canapele, telefon/fax şi 
imprimantă multifuncţională.
Acest lucru a fost posibil datorită finanţatorilor care au sprijinit activităţile ANCI din cadrul programului. 

Iniţiat în 2013, în cadrul acestui program asociaţia oferă>
• Servicii menite să vină în sprijinul grupului ţintă în probleme legate de sănătate, integrare, educaţie, consiliere, traducere, 
găsirea  de locuri de muncă şi de cazare.
� Acces gratuit la internet şi programe de televiziune transmise prin satelit
� Servicii de copiere şi xeroxare
� Realizarea unui climat optim, care poate oferi solicitanţilor de azil servicii care să-i ajute să se simtă „Ca acasă”

În anul 2016, odată cu creşterea numărului de refugiaţi, ANCI a beneficiat de mai mult sprijin din partea finanţatorilor, putând 
astfel să-şi diversifice activitatea.

În anul 2017, spaţiul din Şomcuta Mare a devenit o zonă de comunicare, recreere şi divertisment: ANCI a pus la dispoziţia 
refugiaţilor jocuri de table, şah şi narghilele.

Finanţatori:

Grup ţintă: 
Solicitanţii de azil/refugiaţii

Obiective

Sprijin în probleme legate de 
sănătate, integrare, educaţie,
traducere, găsirea de locuri 

de muncă şi de cazare

Facilitarea integrării 
Solicitanţilor de azil/refugiaţilor în 
mediul social şi cultural românesc

Dotarea spaţiului asociaţiei
la standarde europene;

Asigurarea unei atmosfere
„Ca acasă”
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Cultură socio-politică
Program educaţional

Grupuri ţintă: comunitatea locală, 
Solicitanţii de azil, instituţii, ONG-uri

Obiective

.

Promovarea cetăţeniei active şi 
implicarea în viaţa comunităţii

Promovarea valorilor democratice şi
a dreptului omului

Promovarea activităţilor ANCI, a 
partenerilor, a proiectelor 

finanţante şi a finanţatorilor

Conştientizarea opiniei publice 
asupra culturii, civilizaţiei şi 

problematicii lumii arabe

Reducerea manifestărilor rasiste 
și xenofobe în relaţiile dintre  

români şi imigranţi

Descriere: Iniţiat în 2014, programul are în vedere:
• Conştientizarea opinei publice asupra problematicii Orientului Mijlociu 
• Promovarea cetăţeniei active în vederea combaterii discriminării. 
• Promovarea activităţilor ANCI, inclusiv a partenerilor şi finanţatorilor
• Activităţi destinate tinerilor şi pentru aceştia
Mesajele de conştientizare se vor realiza prin emisiuni televizate, articole de presă, publicaţii şi publicare de titluri editoriale care 
au ca tematică mentalitatea, istoria şi prezentul lumii arabe. 

Justificarea programului: În condiţiile globalizării și climatului socio-economico-politic mondial (criză economică, conflicte
internaţionale, inclusiv terorism-antiterorism-contraterorism etc.), riscul major în relaţiile interculturale este acela de atransfera 
o etichetă restrânsă (de exemplu ”terorist” sau ”fundamentalistislamic” etc.) unei naţiuni sau rase. Acest tip de etichetare duce 
m ai departe la rasism și xenofobie, perpetuâno spirală a violenţei. Considerăm că  prin punerea la dispoziţie a părţilor de 
informaţii cu privire la celălalt, facilitând cunoașterea și înţelegerea (prin text, imagine, dialog de tip faţă-în-faţă), se reduc 
atitudinile rasiste şi xenofobe.

Finanţatori
Colaboratori:
Ambasador Dumitru Chican                                     
Prof. Dr. Terezia Filip
Cotidianul “Graiul Maramureşului”
Cotidianul “Informaţia zilei”
Postul TV “Maramureş TV”
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Activităţi 2017
Articole de presă

� “Politică, Democraţie și Terorism”, articol de presă, autor Emanuel Peterliceanu - “Informaţia zilei”, 24 ianuarie 2017

� “ Eveniment sirian la Baia Mare”, articol de presă, autor Gheorghe Pârja, “Graiul Maramureşului”, 10 aprilie, pag 10

� “Siria- cultură şi istorie”, articol de presă, autor Dumitru Chican, “Graiul Maramureşului”, 19 aprilie, pag  1 şi 10

� “Consulul Republicii Arabe Siriene la Biblioteca Judeţeană”, comunicat, “Graiul Maramureşului”, 21 aprilie, pag 3

� “Consulul R. A. Siriene în maramureş”, comunicat, “Graiul Maramureşului”, 22 aprilie, pag 3

� “Din Damasc la Baia Mare. O reverenţă în faţa duratei”, articol de presă, autor Gheorghe Pârja, “Graiul Maramureşului”, 26 aprilie, 
pag 6

� “Siria- cultură şi istorie”, articol de presă, autor prof. Dr. Terezia Filip , “Cotidianul ”, 17 aprilie, pag  14

� “Prezenţa unei delegaţii din România la Academia de Limbă Arabă din Cairo” - MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada României 
Cairo , Nr.698, Data: 04.05.2017 destinatar:  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

� “Prezenţa unei delegaţii din România în Guvernoratul Gharbeya”, - MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada României Cairo, Nr. 
708, Data: 09.05.2017, Destinatar : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

� “MARAMUREȘ - EGIPT – CĂI DESCHISE SPRE O FRUCTOASĂ COOPERARE CULTURALĂ ȘI ECONOMICĂ” - articol de presă, autor Prof. 
Dr. Terezia Filip - “Graiul Maramureşului”, 19 mai, pag 8 

� “Maramureşenii, desant cultural – economic în Egipt“ – articol de presă,  autor Prof. Dr. Terezia Filip -“Cotidianul”, 29 mai, pag 14

� Editorial realizat de Gheorghe Pârja, “Graiul Maramureşului” - 09 iunie, pag. 1

� “ÎN CURÂND ÎN MARAMUREȘ, VIZITA SANCTITĂȚII SALE PATRIARHUL ORTODOXAL ANTIOHIEI ŞI ÎNTREGULUI EST, LIDERUL 
SUPREM AL BISERICII ORTODOXE SIRIACE, MOR IGNATIUS  APHREM II”, articol de presă, autor Prof. Dr. Terezia Filip, - Graiul 
Maramureşului, 08 septembrie, pag 8

� “Sanctitatea Sa, Patriarhul Ortodox al Antiohiei, vine în maramureş la sfârşit de sptembrie, editorial, autor Marian Ilea, Glasul 
Maramureşului – 11 septembrie, pag 3 

� Comunicat – Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Graiul Maramureşului, 22 septembrie

� “Igatius Aphrem II vizitează Maramureşul”, articol de presă, biroul de presă URSR - Graiul Maramureşului, 27 septembrie, pag 5

� “Moment istoric care înnobilează prezentul”, articol de presă - Graiul Maramureşului, 30 septembrie, pag 5

� “Liderul suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace a vizitat Maramureşul”, articol de presă - Glasul Maramureşului, 2 octombrie

� “Maramureşul la Festivalul Internaţional de carte Transilvania”, autor Prof. Dr. Terezia Filip –Graiul Maramureşului, 16 octombrie, 
pag 6

� “CULTURA ȘI SPIRITUALITATEA ARMONIZÂND ISTORIA ACTUALĂ A LUMII”, articol de presă, autor Terezia Filip, publicat în Graiul 
Maramureşului, 23 octombrie, pag 9

� “CU PROEMA-ANCI  LA GAUDEAMUS 2017”, articol de presă, autor Prof. Dr. Terezia Filip – Graiul Maramureşului, 15 decembrie 
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Program Cultural

Descriere:
�Iniţiat în 2014, Programul derulează divrese activităţi în finanţate prin programele locale de finanţare în domeniul cultural:
� proiecte editoriale, respectiv realizarea de volume şi publicaţii care promovează patrimoniul cultural al Maramureşului şi cărţi 
scrise de autori maramureşeni
�proiecte culturale, respectiv evenimente de lansare a volumelor cu ocazia  Târgurilor de carte organizate la nivel zonal, naţional 
şi internaţional.

Grup ţintă: solicitanţii de

azil/refugiaţi, turişti, ONG-uri

Obiective

Facilitarea integrării 
solicitanţilor de azil/ refugiaţilor în 

mediul Socio-cultural maramureşean

Traducerea şi publicarea în 
diverse variante Lingvistice

a unor lucrări care 
prezintă Maramureşul

Promovarea culturii 
maramurşene în ţară şi 

în afara graniţelor României

Justificare program: 
Programul urmăreşte să atingă priorităţile comunităţii maramureşene, respectiv cunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a 
ofertei de carte provenind din Maramureş, a patrimoniului cultural şi turistic al zonei cât şi sprijinirea în vederea integrării 
refugiaţilor cazaţi în Şomcuta Mare. 

Strategii:
Continuitate în accesarea de fonduri de la bugetul judeţean Maramureş şi bugetul local al primăriei Şomcuta Mare 
Editarea de noi volume
Reeditarea titlurilor editoriale realizate în cadrul programului cultural  în diverse varinate bilingve
Participarea cel puţin o dată/an la Târguri şi expoziţii de carte pentru promovarea Maramureşului şi a autorilor maramureşeni

Finanţatori:                                     

Consiliul Judeţean
Maramureş

Consiliul Judeţean
Maramureş

Primăria
Şomcuta Mare

Primăria
Şomcuta Mare
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Incursiuni în timp
2014                                                            2015

Proiectul editorial- Maramureş. Manual de orientare culturală Proiectul editorial: Pe meleaguri maramureşene

2017 – Activităţi  

Proiect editorial “Antologie lirică – Vasile Grigore Latiş”

Titlul editorial este o apariţie unică şi inedită în peisajul editorial româneasc, care a fost privat de cunoaşterea operei de o evidentă 
originalitate, bogată în semne şi simboluri a poetului  maramuresean contemporan Grigore Vasile Latis. Multe voci ale culturii 
maramureşene şi-au exprimat necesitatea republicării operei lui Latiş, poetul fiind considerat unul dintre cei mai remarcabili 
scriitori maramureşeni, dar a cărui operă nu a fost suficient de promovată la nivel naţional. Implementarea proiectului a  însemnat  
promovarea culturii adevarate şi a reprezentanţilor de varf ai literaturii romanesti şi maramureşene contemporane. 
Selecţia de versuri cuprinde poeme din cele 14 volume publicate ale autorului, aceste fiind: 
� Odihnă  rostitoare   
� Versuri de apropiere
� Socrate plânge după Diotima
� Cântecele Diotimei
� Cântece fără cuvinte
� Versuri de purificare
� Dreptele tăceri ale cuvântului
� Versuri premergătoare 
� Antistrofe
� Urme de paşi pe zăpadă
� Cântece pentru devenire
� Variaţiuni pe aceeaşi temă
� Cântecul băiatului nenăscut
� Cartea inocentului

2016
Proiectul cultural: Spiritul maramureşean la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus

Proiectul a constat în realizarea şi tipărirea materialelor de promovare în vederea reprezentării “spiritului maramureşean” la 
Târgul Internaţional de Carte – Gaudeamus, Bucureşti: Semne de carte, mape, cărţi poştale şicalendare de birou, 
Finanţator Consiliul Judeţean Maramureş

Proiectul editorial Şomcuta Mare –vatră de cultură şi civilizaţie a Ţării Chioarului
Proiectul a constat în editarea şi publicarea unei reviste care să prezinte în imagini valorile culturale ale zonei Şomcuta Mare
Finanţator: Primăria şi Consiliul Local Şomcuta Mare

FinanţatoriFinanţatori
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Program diversificat

Descriere:
Este primul program iniţiat de ANCI, fapt care se datorează legăturilor anterioare pe care le-au avut membrii fondatori cu Republica
Irak. Pe parcursul anilor, Asociaţia a beneficiat de un tratament special din partea Ambasadei Irakului la Bucureşti, fiind invitată să
participe la marile evenimente organizate de aceasta şi la diverse întâniri oficiale şi particulare. 
Maramureşul, ca urmare a legăturii pe care le are ANCI cu ambasada Republicii Irak la Bucureşti, a fost onorat de vizita ambasadorilor
Irakieni, ocazii în care s-a consolidat o relaţie de strânsă prietenie între Maramureş şi Irak, între maramureşeni şi irakieni.
Ambasada Irakului a participat la toate manifestările pe care ANCI le-a organizat la Bucureşti. Legăturile pe care le are cu Ambasada 
Irakului au consolidat poziţia ANCI, contribuind în anii următori la procesul de multiplicare a programelor cultural-educaţionale cu 
alte ţării ale lumii arabe.
Programul a primit denumirea titlului editorial Punte între sentimente, volumul fiind o selecţie de versuri din lirica română şi irakiană 
contemporană, editat în anul 2012, la realizarea căruia preşedintele Emanuel Peterliceanu a avut o mare contribuţie, deşi la vremea 
aceea ANCI nu era înfiinţată. 
2017 – Activităţi
Continuarea demersurilor privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Irak               
Păstrarea şi consolidarea relaţilor cu ambasada Irakului şi comunitatea irakiană din România.
Introderea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unor poeme traduse în limba 
română din opera poetui irakian Badr Shaker AS-Sayyab.
Strategii
Marcarea în anul 2018 -prin activităţi culturale - a 60 de ani de relaţii diplomatice  româno-irakiene

Activităţi culturale desfăşurate la Baghdad şi Includerea activităţilor în cadrul programului cultural “România în lume-imagine, 
cultură, spiritualitate

Grupuri ţintă: românii din
Irak,comunitatea irakiană

din România,iubitorii de cultură
Obiective:

.
Înfrăţirea judeţului
Maramureş cu un 

guvernorat din Irak

Îmbogăţirea cunoașterii 
reciproce a tezaurui spiritual al 

culturii române şi irakiene

Îmbogăţirea cunoașterii 
reciproce a tezaurui spiritual al 

culturii române şi irakiene

Creşterea interesului tinerilor 
irakieni pentru învăţământul 

românesc 

Creşterea interesului tinerilor 
irakieni pentru învăţământul 

românesc 

FinanţatoriFinanţatori

Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada Republicii Irak 
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican
�Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Program diversificat

Descriere:
Iniţiat în 2013, în vederea marcării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice dintre România şi Statul Kuweit, 
programul cultural prevedea:
• Proiectul editorial: “Confluenţe poetice. Selecţie de versuri din lirica română şi kuweitiană contemporană ”, o apariţie inedită în 
peisajul editorial românesc. 
• Proiectele culturale: Lansare volum la Târgul Internaţional de Carte “Gaudemus”, Bucureşti 2013 şi Lansare volum în Kuweit
• Vizita delegaţiei ANCI în Kuweit sub coordonare preşedintelui Ciceu Zamfir, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş
• Alte activităţi culturale, educaţionale şi economice
Activităţile implementate au creat ocazia de intra în contact cu diaspora română din Kuweit, cu personalităţi culturale kuweitiene, 
oameni de afaceri, instituţii abilitate în diverse domenii şi  identificarea oportunităţilor de colaborare
între tările noastre.
2017 – Activităţi
• Continuarea demersurilor privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Kuweit
•Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unui număr de 4 poeme din 
opera poetui Kuweitian ABDULAZIZ  SA’ŪD  AL-BABTAIN.

Strategii
• Căutarea de soluţii pentru diversificarea realaţiilor cu statul Kuweit
• Derularea activităţilor în cadrul programului “România în lume – imagine, cultură şi spiritualite”.

Grupuri ţintă: diaspora română 
din Kuweit, comunitatea din 

Şomcuta Mare
Obiective

Dezvoltarea cooperării dintre 
România şi Kuweit în 

domeniul cultural, Educaţional 
şi economic

Promovarea schimbului 
intercultural 

româno-kuweitian

Identificarea de oportunităţi 
de cooperare şi investiţii în

Maramureş

Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada României din Statul Kuweit
�Primăria Şomcuta Mare 
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican

Finanţatori
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Program cultural

Descriere:
Programul a fost Iniţiat la finele anului 2013, în vederea marcării unui moment aniversar:  împlinirea unei jumătăţi de secol de 
când România şi Republica Libaneză au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, respectiv la 6 ianuarie 1965. Programul 
cultural prevede marcarea evenimentului prin implementarea a proiector editoriale “Acolada poeţilor” şi “Integrala Khalil Gibran”
şi proiectele culturale “Acolada Poeţilor la Gaudeamus, Bucureşti 2014 şi “Acolada poeţilor în ţara cedrilor”
Pe parcursul anilor, programul s-a diversificat, în cadrul lui desfăşurându-se o gamă variată de activităţi:
� Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură libanezi şi a unor opere recomandate de aceştia şi lansarea acestora în 
România şi Liban
� Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, ICR, Ministerul Culturii,
� Încheierea de parteneriate cu instituţii şi ONG-uri din Liban 

În anul 2017:
Au fost incluse în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” poeme tradusr în limba 
română din opera poetui libanez Unsi Al-Hajj.
Programul cultural a fost inclus în programul “România în lume – Imagine, cultură, spiritualitate”

Finanţatori

Grupuri ţintă: românii din
 Liban,comunitatea libaneză 

din România,iubitorii de cultură

Obiective:

.
Îmbogăţirea cunoașterii reciproce 

a bogatului tezaur spiritual 
al culturii române şi libaneze

Promovarea schimbului intercultural 
Româno - libanez

Identificarea de 
oportunităţi de colaborare cu 

entităţi juridice din Liban

Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada României din Liban 
�Organizaţia Internaţională a
Diaologului Intercultural- Beirut
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican
�Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Program Cultural

.

Grup ţintă: românii din 
Egipt, comunitatea 

Egipteană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şiegiptene

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-egiptean şi 
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de 
colaborare în domeniul cultural 

şi educaţional cu entităţi 
juridice din Egipt

Descriere:
În aprilie 1906, la Cairo au fost deschise Agenţia Diplomatică şi Consulatul General ale României.
Programul a fost iniţiat în anul 2016 în vederea marcării a 110 de ani de când România şi Republica Arabă Egipt au stabilit relaţii 
diplomatice şi include:
� 1 proiect editorial, respectiv editarea volumului “Consonanţe poetice. Selecţie din lirica română şi egipteană contemporană” 
(volum bilingv română-arabă) 
� 2 proiecte culturale: lansarea volumului la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2016
(România) şi în Egipt
�Alte acţiuni culturale care vor apărea în urma acestor evenimente

În anul 2017
Au fost  incluse în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unui număr de 4 poeme 
din opera poetui egiptean Ahmad Abdel Mu’ti Al-Hijazi.
Programul cultural a fost inclus în programul “România în lume – Imagine, cultură, spiritualitate”

Finanţatori Colaboratori:
� Ministerul Afacerilor Externe
� Ambasada României din Egipt
� Ambasada Egipt la Bucureşti
� Ambasador Dumitru Chican
� Prof. Dr. Terezia Filip
� Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Siria – cultură şi istorie
Program cultural

Grupuri ţintă: românii din
Siria, comunitatea siriană

din România, iubitorii de cultură

Obiective:

.
Îmbogăţirea cunoașterii reciproce 

a bogatului tezaur cultural 
Româno - sirian

Promovarea schimbului 
intercultural româno-sirian

Promovarea valorilor  culturale 
siriene ameninţate de

distrugere

Descriere:
Programul a fost Iniţiat în 2017, având la bază proiectul editorial Antologie Lirică-Nizar Qabbani, implementat în anul 2016.
Programul cuprinde:

� Proiectul editorial  Antologie Lirică-Nizar Qabbani – implementat în 2016
� Proiectul cultural Antologie Lirică-Nizar Qabbani la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus – implementat în 2016
� Proiectul editorial Zile împreună cu el – Colette Khouri 
� Proiectul cultural Siria – cultură şi istorie

� Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură sirieni
� Activităţi şi acţiuni pentru consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ambasada R.A. Siriene
� Diversificarea acţiunilor şi activităţilor, în funcţie de evoluţia evenimentelor din Siria

Colaboratori:
Ambasada RA Siria la Bucureşti
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip

Finanţatori
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Incursiuni în timp

2016

Proiectul editorial 
Antologie lirică-Nizar Qabbani

01 august 2016-15 noiembrie 2016

Proiectul cultural 
Antologie lirică - Nizar Qabbani

la La Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus
16 – 20 noiembrie 2016
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Proectul editorial Activităţi Proiecul cultural
Zile impreună cu el 2017 Siria – cultură şi istorie
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Evenimentul de lansare

20 aprilie 2017, orele 13,00
Moderator. Dr.Teodor Ardeleam Terezia Filip

Vorbitori: dl. Ali Makin - consul al ambasadei siriene la Bucureşti, Gabriel Valer Zetea – preşdinte al Consiliului Judeţean MM

Prof. Univ. Dr. Cornel Munteanu, Porf..Dr. Terezia Filip
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Expoziţia “Siria-cultură şi istorie”
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Imgini de la vernisajul expoziţiei
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Organizatorii
Amabsada RA Siriană, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, ANCI, Editura Proema
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Proiectul cultural

Adonis - Antologie lirică
01.08.2017 – 01.12.2017

Adonis, (Ali Ahmad Said Esber), considerat drept cel mai proeminent poet modernist în viaţă a literaturii arabe,
a văzut lumina zilei la 1 ianuarie 1930 într-o familie modestă din localitatea Qassabin, situată pe coasta siriană a
Mediteranei, nu departe deoraşul-port Lattakia.
Intelectual al “angajamentului civilizaţional” cum el însuşi se autodefineşte, Adonis edifică, de peste şase
decenii, o constelaţie poetică fixată în peste 20 de volume de versuri şi peste 60 de volume de critică şi istorie
literară, studii estetice, dezbateripolitice, traduceri ş.a.
Proiectul editorial cuprinde publicarea în limba română în cadrul colecţiei “Biblioteca Arabă”, a unei selecţii
din lirica poetului Adonis, care este realizată în traducerea prof. Ambasador Dumitru Chican.
În realizarea acestei antologii s-a folosit ediţia arabă“Adonis: Integrala poetică” (Adūnīs: AlA’māl AšŠi’riya Al
Kāmila), vol. I-III, Editura Al-Madā, Beirut, 1996, sub îngrijirea autorului,precum şi volume independente din
biblioteca personală a traducătorului.
Poemele sunt selectate din volumele :
� “Poeme prime”
� “Frunze în vânt”
� “Cântecele lui Mihyar Damaschinul”
� “Cartea prefacerilor şi migraţiei în ţinuturile 
zilei şi a nopţii”
� “Teatrul şi oglinzile”
� “Singular cu forma de plural”
� “Acesta este numele meu”
� “Cartea asediului”
� “Proroceşte, tu, orbule!”
� “Începutul trupului, sfârşitul oceanului”
� “Istoria se destramă într-un trup de femeie”
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Volumul a fost lansat în 3 octombrie la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Internaţional de Carte “Transilvania” şi 
la Bucureşti în cadrul Târgului Internaţional de Carte “Gaudeamus”
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Descriere:
Programul cultural a fost Iniţiat la finele anului 2015. Programul cultural prevede acţiuni anuale care se vor desfăşura în diverse ţări 
ale lumii, având la bază un ansamblu de programe care, implemetate anterior în ţară, cuprind proiecte editoriale şi acţiuni culturale 
destinate marcării unui important eveniment diplomatic realizat între România şi ţările lumii, până în prezent ţările arabe.
O parte din acţiunile programului se implementează în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş, având la bază acordul de 
parteneriat nr. 188/11.11.2015. 
În anul 2016, programul a fost implementat în Regatul Haşemit al Iordaniei având la bază proiectul editorial “Poeme fără frontiere. 
Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană” (volum bilingv română-arabă) şi acţiunea culturală “Fără frontiere la Tărgul 
Internaţional de carte Gaudeamus”. Acestea au fost realizate 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. Programul “Maramureşul în Regatul Haşemit al Iordaniei”a 
fost inclus în seria manifestărilor care au marcat evenimentul aniversar.
Finanţatori: Consiliul Judeţean Maramureş Editura Proema                    ANCI

În anul 2017, programul a fost implementat în Republica Arabă Egipt, în Republica Libaneză şi în Maramureş

Grupul ţintă
Românii din diasporă

Obiective:

Contribuţia la creşterea 
fondului de carte a 

bibliotecilor, centrelor 
culturale şi a asociaţilor 
românilor din diasporă

Promovarea imaginii 
României în lume

din punct de vedere cultural 
şi spiritual

Păstrarea şi afirmarea
identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase 
a românilor din diasporă

Program cultural
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Prezentare :
Proiesctul s-a clădit  pe bazele Programul cultural Consonanţe, care a cuprins proiectul editorial Consonanţe poetice. Selecţie 
de versuri din lirica română şi egipteană contemporană şi lansarea acestuia la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, 
Bucureşti 2016, iniţiat în luna aprilie 2016, cu ocazia deplasării în Egipt a reprezentanţilor ANCI şi Lansarea a avut în vedere 
marcarea a 110 ani de relaţii diplomatice româno-egiptene. 
Programul Maramureşul în Republica Arabă Egipt preia proiectele implementate în 2016, pe care le diversifică şi multiplică

Programul  cuprinde:
�Proiectul editorial Cele şapte porturi ale iubirii –autor Ali Al-Qasami
� Marcarea la Cairo, prin acţiuni culturale, a 110 de relaţii diplomatice româno-egiptene
�Lansare şi donaţii de carte la Cairo cu ocazia întâlnirii anuale a oamenilor de cultură arabi 

Strategii 
Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură egipteni şi a altor naţionalităţi arabe
�Activităţi şi acţiuni pentru consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ambasada R.A. Egipt
�Diversificarea acţiunilor şi activităţilor în Egipt
�Multiplicarea şi diversificarea obiectivelor
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Proiectul editorial
Cele şapte porturi ale iubirii

Autor: Ali Al-Qasimi
Traducere din limba arabă şi note: Nicolae Dobrişan

Ali al-Qasimi (n. 1942) a îndeplinit funcţia de secretar general al 
Uniunii Universităţilor din Lumea Musulmană şi funcţia de consilier al 
Centrului pentru Arabizare din Rabat. Activitatea sa în cadrul acestor 
instituţii a fost dublată de o activitate ştiinţifică şi literară intensă, ceea 
ce i-a conferit titlul de membru al Academiei de Limba Arabă din Cairo 
şi de membru al Academiei  Siriene de Ştiinţe Damasc.. 

Este unul dintre scriitorii irakieni constrânşi de împrejurări istorice 
mai puţin faste să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii în exil, 
rătăcind – asemenea confratelui său Sindibad din „O mie şi una de 
nopţi” – prin ţinuturi fascinante ale lumii moderne, pornind din ţările 
arabe, trecând prin Franţa , ajungând în America. Eroul romanului, 
Selim, parcurge drumul exilului, ajungând în Egipt, unde în uram unei 
întâlniri cu un grup de turişti se implică în explicaţia ghidului, 
dezvăluind astfel drama oricărui refugiat: 

„― În vremea faraonilor, egiptenii obişnuiau ca atunci când pierdeau 
un prieten sau un vecin, să strângă lacrimile vărsate pentru el într-o 
astfel de sticlă, pe care o prezentau familiei defunctului pentru a-i 
dovedi cât de mare a fost durerea provocată de moartea acestuia.

― Dar aceluia care şi-a pierdut Patria, îi este oare de ajuns o sticlă 
atât de mică pentru a aduna lacrimile sale în ea? m-am trezit eu 
întrebându-l pe ghid fără să vreau.”

Volumul s-a lansat în luna mai în Egipt cu ocazia întâlnirii membrilor 
Academiei de Limbi Arabe din Cairo
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Evenimente în Egipt
01 – 05 mai 2017

Evenimentele culturale s-au desfăşurat în perioada când la Cairo a avut loc întâlnirile anuale a scriitorilor din întreaga lume arabă.
Pentru implementarea proiectului în Egipt, s-au deplasat la Cairo 5 membri ai Consiliului Judeţean Maramureş, conduşi de 
preşedintele, Dl. Gabriel Valer Zetea şi 2 persoane din partea ANCI – Proema: Peterliceanu Alexandru, consilier ANCI şi acad. 
Dobrişan Nicolae, membru al Academiei din Cairo.  
Delegaţia a fost susţinută, în toate acţiunile sale de Ambasada Română din Cairo, fiind reprezentată la evenimente de Florin Nicola, 
însărcinat cu afaceri a.i. și Cosmin Ștefănescu, consilier, care au asigurat cadrul necesar și consultanţă pentru delegaţia română.

Titluri editoriale lansate şi donate în Egipt

Cele şapte porturi ale iubirii                                 Săpânţa                                            Consonanţe poetice. Selecţie de versuri din
autor: Ali –Al Qasimi album bilingv:                                         lirica română şi egipteană contemporană

Traducere în limba română                             română – arabă                                                      volum bilingv: română - arabă
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02 mai 2017
                                                  Vizită la sediul Academiei de Limbă arabă din Cairo

� Întâlnire cu Președintele Academiei de Limba Arabă 

din Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Al-Latif Al Safhi’e, cu 

Academicianul Ali Al-Qasimi şi alţi membrii ai Academiei

� Reîntâlnire cu E.S. Alaa Al-Hadidi – fost Ambasador 

al Republicii Arabe Egipt în România

� Pregătirea conferinţei din Aula Academiei

� Discuţii, planuri de colaborare

� Donaţii de cărţi
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Conferinţa în aula Academiei de Limbă Arabă din Cairo

(sedinta deschisa special pentru primirea delegatiei din Maramures)

La eveniment au asistat aproximativ 60 de persoane, membri ai Academiei, profesori universitari, precum și fostul ambasador 
egiptean la București, domnul Mohamed Alaa Eldin Aly Shawky El Hadidi. 

� Prezentarea programului cultural international ,,Maramureşul in lume – imagine, cultura, spiritualitate” si a preocuparilor
ANCI si Proema in domeniul relatiilor culturale intre Romania(Maramures) si tarile arabe
� Marcarea a 110 ani de relaţii diplomatice româno-egiptene
� Donaţii de cărţi 
� Alocuţiuni: Președintele Academiei de Limba Arabă din Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Al-Latif Al Safhi’e,  Academicianul
Ali Al-Qasimi, Preşedintele  Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, Reprezentant  ANCI, Alexandru Peterliceanu

Maramureşul în prezidiul conferinţei Academiei Arabe
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3 mai 2017
                                                       Vizită la Sediul Uniunii Scriitorilor din Egipt

� Discuţii 
� Proiecte de colaborare, 
� Donaţii de carte

4 mai 2017
Vizita la Guvernoratul Al-Gharbiya

Vizită la Universitatea privată Higher Institute for Managerial 
Study and Production Technology

Vizită la fabrica de confecţii, 
Misr Spinning and Weaving Company
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Strategii
În perioada vizitei s-a analizat posibilitatea multiplicării şi diversificării activităţilor, astfel:

Domeniul cultural – editarea unui volum bilingv care să cuprindă selecţia din lirica tuturor ţărilor arabe
Domeniul educaţional – semnarea de acorduri privind trimiterea studenţilor egipteni la Universitatea Nord Baia Mare
Domeniul economic – stabilirea de relaţii comerciale cu Fabrica de Confecţii din Guvernoratul Al-Gharbiya
Domeniul administrativ – înfrăţirea judeţului Maramureş cu guvernoratul Al-Gharbiya

Vizita în Egipt, având ca obiectiv marcarea a 110 ani de relaţii diplomatice româno-egiptene, a contribuit la consolidarea

relaţiilor dintre cele două popoare şi a deschis căi de comunicare cu judeţul Maramureş

Ecouri

� “Prezenţa unei delegaţii din România la Academia de Limbă Arabă din Cairo” - MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada 
României Cairo , Nr.698, Data: 04.05.2017 destinatar:  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

� “Prezenţa unei delegaţii din România în Guvernoratul Gharbeya”, - MESAJ INTERNET, Expeditor: Ambasada României Cairo, 
Nr. 708, Data: 09.05.2017, Destinatar : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

� “O delegaţie din Maramureş primită la Academia de Limba Arabă din Cairo”- Corespondenţă specială transmisă din Cairo de 
prof. univ. dr. Nicolae Dobrişan, membru al Academiei de Limbă Arabă din Cairo şi al Academiei de Ştiinţe din Damasc

� “Academia de Limba Arabă din Cairo îl salută pe editorul român Alexandru Peterliceanu “- corespondenţă specială Ali Al-
Qasimi, membru al Academiei de Limbă Arabă din Egipt

� “MARAMUREȘ - EGIPT – CĂI DESCHISE SPRE O FRUCTOASĂ COOPERARE CULTURALĂ ȘI ECONOMICĂ” - articol de presă, autor 
Prof. Dr. Terezia Filip publicat în “Graiul Maramureşului”, 19 mai 2017, pag 8 

� “Maramureşenii, desant cultural – economic în Egipt“ – articol de presă,  autor Prof. Dr. Terezia Filip publicat în “Cotidianul”, 
29 mai 2017, pag 14

Finanţatori
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Prezentare:
Programul s-a clădit  pe activităţile Programului cultural Acolada Poeţilor, iniţiat  în 2013 pentru marcarea a 50 de ani de
relaţii diplomatice română-libaneză. Implementat în perioada 2013 – 2016 programul conţine: 
� Proiectul editorial Integrala Khalil Gibran - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - 2014
� Proiectul editorial Acolada poeţilor. Selecţie de versuri din lirica română şi libaneză contemporană
� Proiectul cultural Acolada poeţilor la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 2014. 
� Proiectul editorial Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace – finanţat de primăria Cluj Napoca- 2016
� Proiectul cultural Mărgăritare risipite în Templul Ardeamului – finanţat de Primăria Cluj Napoca - 2016
� Proiectul cultural Mărgăritare risipite la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 2016

Programul  Maramureşul în Republica Libaneză cuprinde:

� Lansare şi donaţii de carte la Beirut
� Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură libanezi 
� Diversificarea acţiunilor şi activităţilor în Liban
� Încheierea de parteneriate cu ONG-uri libaneze
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Evenimente culturale în Liban                                                         
21 – 26 mai 2017

Evenimente culturale din Beirut se înscriu în seria manifestărilor organizate în veredea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice 
româno – libaneze. 

Pentru implementarea proiectului în Egipt, s-au deplasat la Cairo 4 membri ai Consiliului Judeţean Maramureş, conduşi de 
preşedintele comisiei de Relaţii Internaţionale, Dl. Cristian Anghel şi 2 persoane din partea ANCI – Proema: Peterliceanu Alexandru, 
consilier ANCI şi acad. Dobrişan Nicolae, membru al Academiei din Cairo.  
� Delegaţia a fost susţinută, în toate acţiunile sale, de prietenii din Liban ai asociaţiei, respectiv ES. MOR THEOPHILUS GEORGE 
SALIBA-arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe siriace a Libanului, omul de cultură Michel Juha şi Zecherie Jedda, în calitate de reprezentant 
al fundaţiilor cu sediul în Beirut: The International Civilization Open University şi The International Organization for Interfaith 
Speech&Civilization in the World

Ambasada Română din Beirut a participat la evenimentele cele mai importante prin prezenţa E.S Ambasador  dl. Victor MIRCEA şi 

Dna. Laura MIRCEA, Ministru consilier.

Titluri editoriale lansate şi donate în Liban

Mărgăritare risipite                               Integrala Acolada poeţilor. Selecţie de versuri  din      Biserici de lemn

Traducere Khalil Gibran                            Săpânţa              lirica română şi libaneză contemporană         Maramureş

în limba română                    traducere în limba română         volum bilingv             volum bilingv: română – arabă                     Română-franceză
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21 mai 2017
Vizita la prietenii libanezi

Impreună cu Michel Juha

Obiective:
Stabilirea programului 
Stabilirea întânirilor

Donaţii de volume

Împreună cu ES. MOR THEOPHILUS GEORGE SALIBA-arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Siriace a Muntelui Libanului şi Tripuli
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22 mai 2017
Vizita în Guvernoratul Jounieh

Vizita la Centrul Catolic de Informatii (C.C.I)
Conferinţă de presă 

S-au punctat ideile ce constituie eșafodajul unor relaţii
consistente și sigure: deschiderea Guvernului României pentru
colaborarea cu ţările din spatiul extracomunitar; demararea
unor proiecte culturale cu ţările arabe și dezvoltarea relaţiilor
între anumite judeţe din România și structuri administrative 
similare din lumea arabă; stabilirea unor relaţii de infrăţire cu 
provincii din ţările arabe, cooperarea la nivel institutional 
(administrativ) cu extensie in domeniile economic, cultural si
educa-ţional (s-a evidenţiat inclusiv ideea unui turism ecumenic
și înfrăţirea între instituţii universitare).

Donaţii de carte

23 mai 2017
Semnarea unui protocol de colaborare în domeniul cultural între ANCI şi Naji Nohman Foundation

Planuri de cooperare pe viitor; Donaţii de carte
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Primirea la Preşedintele Republicii Libaneze, E.S. Dl Michel Aoun

Primirea de către președintele Republicii libaneze a marcat un moment diplomatic semnificativ pentru delegaţia Consiliului
Judeţean Maramureș. Cristian Anghel și Alexandru Peterliceanu au prezentat delegaţia maramureșeană Excelenţei Sale,  care s-a 
arătat extrem de încântat de prezenţa oaspeţilor români. Alexandru Peterliceanu a înmânat președintelui un set din elegantele 
ediţii care se vor lansa în Liban. Președintele a mulţumit editorului de la Proema pentru traducerea și editarea volumelor în 
special a Integralei Gibran Khalil, acest cedru viu al culturii și spiritualităţii moderne a Libanului și ilustru reprezentant al 
întregului Orient.. S-a discutat amiabil, întreg contextul primirii remarcându-se prin cordialitate și deferenţă. Au fost prezenţi
numeroși jurnaliști, reprezentanţi ai posturilor de  televiziune care au filmat momentele întâlnirii şi au tranmis secţiuni pe 
canalele TV libaneze



34

24 mai 2017
Momente de neuitat

Împreună 
cu Michel Juha

La mormântul 
lui 

Khalil Gibran

La muzeul Khalil Gibran                                         În pădurea de cedri                                  La statuia Fecioarei Maria
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25 mai 2017
Vizita la sediul Patriarhiei Antiohiei şi Întregului Est - Întâlnire cu Preafericitul Părinte 

MOR IGNATIUS APHREM II, Patriarh şi liderul Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace

Tocmai întors din SUA, unde a fost primit de vicepreşedintele american, Mike Pence, care a transmis în zonă un mesaj de luat 
aminte: creştinii să rămână acolo unde s-au născut, 
Prefericitul părinte  şi-a  făcut timp pentru delegaţia maramureşeană, condusă de E.S Victor Mircea, Ambasadorul României în Liban.  
A avut  loc un dialog ecumenic.. S-au adresat cuvinte de mulţumire și aprecieri elogioase la adresa activităţii de la Proema-ANCI. Au 
fost remarcate și apreciate elogios susţinerea Consiliului Judeţean Maramureș și interesul pentru dezvoltarea relaţiilor cu Orientul.
În timpul întrevederii, Sanctitatea Sa a declarat că  are programată în luna septembrie a acestui an o vizită în România şi  nu va ocoli 
Maramureşul. 
Lansarea volumelor a fost programată în dupămiaza aceleaşi zile la Universitate  în prezenţa şi cu binecuvântarea patriarhului, 
MOR IGNATIUS APHREM II
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Evenimentul de lansare a volumelor
Cu binecuvântarea părintelui patriarh , evenimentul s-a desfăşurat într-un mediu intelectual și academic extrem de elevat, în 
prezenţa unei asistenţe alese: mitropoliţi, al Australiei, Libanului, Bisericii Copte din Egipt şi a altor înalţi prelaţi orinetali.
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Donaţii de carte

Cu braţele pline…. Bucuria  întâlnirii cu cărţile de la Proema-ANCI



38

Strategii

În perioada vizitei s-a analizat posibilitatea multiplicării şi diversicării activităţilor, astfel:
Domeniul cultural – activităţi în parteneriat cu Naji Nohman Foundation 
Domeniul turistic – turism ecumenic în colaborare cu Patrirhia ortodoxă Siriacă
Domeniul economic – stabilirea de relaţii cu oameni de afaceri libanezi
Domeniul administrativ – înfrăţirea judeţului Maramureş cu guvernoratul  Jounieh 

      Domeniul religie-culte - pregătirea vizitei în Maramureş a Sanctităţii Sale, Patrirhul Antiohiei şi întregului Est
Activităţile din Liban au consolidat relaţiile dintre cele două popoare şi au deschis căi de comunicare cu judeţul Maramureş

Ecouri
Vizita delegaţiei maramureşene, acţiunile şi donaţiile făcute au fost mediatizate în Republica Libaneză  în presă, canalele TV 

şi mediul on -line, asftel:
Cotidianul AL JOUMHORIYA – articol de presă, 23 mai 2017, pag.27
Cotidianul ALBINAA NEW – articol de presă, 29 mai, pag 6
Publicaţia politică ALDIYAR – articol de presă, 24 mai, pag 7
Cotidianul ALMUSTAQBAL - articol de presă, 24 mai, pag 4

Posturi TV
OTV Liban – ştiri, primirea delegaţiei la preşedintele Republicii Libaneze
TELE LIBAN - ştiri, primirea delegaţiei la preşedintele Republicii Libaneze 
Tele Lumier TV – Conferinţa de presă la Centrul Catolic de Informaţii

Website: Vizita a fost promovată pe 24 site-uri libaneze cu profil cultural, informaţional, administrativ, politic, inclusiv pe
site-ul Patrirhiei Ortodoxe Siriace

În România, a apărut pe prima pagină a cotidianului “Graiul Maramureşului” , în data de 09 iunie 2017, un editorial realizat 
de Gheorghe Pârja

Finanţatori:
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Finanţatori:
ANCI                                                           Consiliul Judeţean Maramureş Editura Proema

28 – 29 Septembrie  2017

Colaboratori:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România
Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului Asociaţia pentru Cultură, Educaţie Ecologică şi Turism
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului Cotidianul Graiul Maramureşului
Parohia Ortodoxă Săpânţa Maramureş TV

Ca urmare a poiectelor desfăşurate în anii anteriori - inclusiv vizita în Țara Cedrilor (21 mai -
25 mai 2017) a reprezentanţilor ANCI însoţiţi de o delegaţie a Consiliului Judeţean 
Maramureş şi lansarea la Beirut a volumului “Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi 
ştiinţelor siriace”, lucrare a Sanctităţii Sale, Ignatius Aphram I Barsoum, patriarh ortodox al 
Antiohiei şi Întregului Est din perioda 1933-1957 şi a altor volume bilingve - româno-arabe  -
în 28-29 septembrie 2017 Maramureşul va fi vizitat de Prefericitul Părinte Patriarh Ortodox 
al Antiohiei şi Întregului Est, Mor Ignatius Aphrem II.
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Semn de preţuire pentru prietenii din Maramureș, pentru activitatea cultural editorială de la Proema–ANCI, vizita preaînaltului 
ierarh oriental este un răspuns generos la invitaţia adresată de către delegaţia maramureșeană în luna mai, la Beirut, când 

Sanctitatea Sa a onorat cu prezenţa inaugurarea Bibliotecii româno-arabe de la Beirut și a prilejuit primirea delegaţiei 
maramureşene de către însuși președintele Republicii Libaneze, Excelenţa Sa Michel Aoun.

Obiectivele din programul vizitei vor favoriza 
Sanctităţii Sale cunoașterea valorilor spirituale și 
patrimoniale ale Maramureșului.  
Vor avea loc întrevederi atât cu autorităţile 
administrative ale judeţului și orașului reședinţă de 
judeţ, cât și cu ierarhii creștini din Maramureș, 
întâlnire cu grupul preoţilor ruteni de rit ortodox 
din mai multe ţări la Sighetul Marmaţiei şi alte 
popasuri spirituale în bisericile și faimoasele 
mănăstiri ale Maramureșului. 
Încoronare a unei vechi prietenii și a unei alese
preţuiri pentru Orient și valorile sale manifestate 
aici în Maramureș, vizita Sanctităţii Sale se va
derula în spiritului unei străvechi înrudiri creștine 
care unește omenescul de pretutindeni

Preafericitul Părinte Patriarh  Sa a vizitat 
Maramureşul  însoţit  de  Înalţii Părinţi ai Bisericii
Siriace:

•Mor Theophilos George Saliba, Arhiepiscop al 
Muntelui Libanului şi Tripoli

•Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Arhiepiscop de 
Homs, Hama şi  Environs. 

•Mor Timotheos Matta Al-Khoury, Patriarh Vicar al 
Damascului 

•Înalt Rev. Raban Fr. Joseph Bali, Secretar Patriarhal 
şi director al Centrului Media
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Programul Vizitei
28 septembrie 2017

Orele 18,25- Sosire în aeroportul Satu Mare

Întâmpinarea Prefericitului Părinte Patriarh şi a înalţilor Ierarhi ai Bisericii ortodoxe Siriace de către delegaţia Proema-ANCI, 
Orele 20,00 – Sosire în Baia Mare

Întâmpinare şi primirea oaspeţilor de către conducerea judeţului - Hotel Carpaţi, Baia Mare

29 septembrie 2017
Orele   9,00 –Lansare volum ”Mărgăritare risipite” – Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu”
Orele 11,00 – Deplasare în Maramureşul Istoric
Orele 12,30 – Întâmpinare la Sighetul Marmaţiei

Întâmpinarea şi primirea Prefericitului Părinte Patriarh de către oficialităţile municipiului Sighetu- Maramaţiei şi un sobor de 
preoţi, înalţi prelaţi.

Orele 14,00 – Vizită la Săpânţa
Întâmpinarea şi primirea Prefericitului Părinte Patriarh în stil tradiţional la  „Cimitirul Vesel”

Orele 15,00 – Vizita la Mănăstirea Săpânţa Peri şi servirea mesei
Orele 16,30 – Însoţirea înalţilor oaspeţi spirituali la Aeroportul Satu Mare

Înalţii oaspeţi 
şi organizatorii
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Sesiune de autografe la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu                                                Întâmpinare la Săpânţa

La mănăstirea

“Săpânţa Peri”
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Strategii 

- Identificarea de noi  surse de finanţare pentru editarea unor opere din literatura siriacă

- Deschiderea de reprezentanţă ANCI în Liban, în cadrul centrului de literatură siriacă 
- Vizita la vechile centre culturale din Liban, Turcia şi eventual Siria. 
- Traducerea, editarea şi publicarea de volume care se referă la istoria şi literatura diveritelor ramuri ale Bidericii Ortodoxe

Ecouri
�“ÎN CURÂND ÎN MARAMUREȘ, VIZITA SANCTITĂȚII SALE PATRIARHUL ORTODOXAL ANTIOHIEI ŞI ÎNTREGULUI EST, LIDERUL 
SUPREM AL BISERICII ORTODOXE SIRIACE, MOR IGNATIUS  APHREM II”, articol de presă, autor Prof. Dr. Terezia Filip, Graiul 
Maramureşului - 08 septembrie 2017, pag 8

�“Sanctitatea Sa, Patriarhul Ortodox al Antiohiei, vine în maramureş la sfârşit de sptembrie, editorial, autor Marian Ilea, 
Glasul Maramureşului – 11 septembrie 2017, pag 3 

�Graiul Maramureşului, 22 septembrie, Comunicat – Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

�“Igatius Aphrem II vizitează Maramureşul”, articol de presă, biroul de presă URSR, publicat în Graiul Maramureşului, 27 
septembrie 2017, pag 5

�“Moment istoric care înnobilează prezentul”, articol de presă publicat în Graiul Maramureşului, 30 septembrie 2017, pag 5

�“Liderul suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace a vizitat Maramureşul”, articol de presă publicat în Glasul Maramureşului, 2 
octombrie 2017

�“CULTURA ȘI SPIRITUALITATEA ARMONIZÂND ISTORIA ACTUALĂ A LUMII”, articol de presă, autor Terezia Filip, publicat în 
Graiul Maramureşului, 23 octombrie 2017, pag 9

� Post TV

Vizita în Maramureş a Înalţilor oaspeţi a fost  filmată şi difuzată pe postul “Maramureş TV”
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01 august - 20 noiembrie
2017

Proiectul editorial
se realizează  în cadrul programului cultural “România în lume – imagine, cultură, spiritualitate”

„Punte între lumi şi inimi. Selecţie de versuri din lirica română şi arabă contemporană”, este o antologie poetică care prezintă 
selecţiuni din creaţia tradusă în limba arabă a 20 poeţi români şi din creaţia, tradusă în limba română a 20 poeţi originali din 20 
ţări arabe. Este un proiect unic şi inedit în peisajul editorial românesc,  arealul arab şi şi cvasi-inexistent, în acest format, în 
întregul areal cultural european. 

Volumul se doreşte a fi şi o “apropiere” între istorii, culturi, civilizaţii şi între foarte multele aspiraţii, suferinţe şi idealuri care ne 
unesc şi ne umanizează, în egală măsură, prin vers. Publicarea volumului are  în vedere dinamizarea unei mai bune cunoaşteri şi 
apropieri reciproce  a identităţilor culturale şi spirituale ale României şi ale popoarelor arabe, susţinerea comunicării şi schimbului 
de valori culturale între marile arii de civilizaţie şi cultură şi implicit satisfacerea unei nevoi culturale la nivel naţional şi 
internaţional. 

Publicarea titlului editorial înseamnă nu numai un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a interesului pe care  arealul 
cultural românesc şi  instituţiile  sale de profil  îl manifestă pentru îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă, aflată în 
prezent într-un moment critic de răscruce al istoriei sale moderne, pentru a cărei traversare, volumul „Punte într lumi şi inimi. 
Selecţie de versuri din lirica română şi arabă contemporană” are şi valenţa şi simbolistica unei solidarităţi şi susţineri morale a 
relaţiilor prieteneşti româno-arabe.

Finanţator                                                    Cofinanţatori
Administraţia Fondului

Cultural Naţional Editura Proema
Baia Mare
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Volumul se desfăşoară pe parcursul a  336 pagini, Fiind vorba de un volum bilingv, care conţine grafica arabă, cartea, pentru cititorii 
arabi, se va deschide de la stânga spre dreapta. Prima parte a volumului este dedicată celor 19 poeţi arabi a căror poeme sunt traduse 
din limba arabă în limba română iar a două parte este dedicată poeţilor contemporani români ale căror poezii selectate sunt traduse în 
limba arabă. Antologarea, selecţia, traducerea din şi în limba arabă, aparţine ambasadorului prof. Dumitru Chican, arabist şi traducător 
cunoscut în arealul român şi arab totodată. 
Volumul se deschide, în ambele părţi şi varinate ale sale, respectiv bilingv (română arabă),  printr-un cuvânt înainte conceput E.S. 
Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, urmat de o prefaţă a antologatorului, care introduce cititorul în universul poetic 
modern al creaţiei române şi arabe. 



46

Traducere în limba română- Poeţi arabi contemporani
Iordania - Mustafa Wahbi Al-Tall; Siria - Nizar Qabbani; Irak - Badr Shaker AS-Sayyab; Egipt- Ahmad Abdel Mu’ti Al-Hijazi; Kuweit-
ABDULAZIZ  SA’ŪD  AL-BABTAIN; Liban.- Unsi Al-Hajj; Yemen.- Abdul Aziz Al-Maqaleh;  Palestina - Mahmud Darwish; Bahrein - Qasim 
Haddad; Maroc - Mohammed Bennis; Tunisia - Tahar Bekri; Libia - Ashur Bashir Al-Touaybi; Algeria - Tahar Djaout; Oman - Saif Al-
Rahbi; Emiratele Arabe Unite - Shabiya Khamis; Arabia Saudită - Saad Al-Hamzani; Djibouti - Abdourrahman Waberi; Sudan - Sadek Al-
Radi; Qatar - MUHAMMAD BIN  FOUTEIS Al-MERRI; Somalia - Warsan Shire. 

Traducere în limba arabă - Poeţi contemporani români
Nichita Stănescu, Vasile Grigore Latiş, Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, Virgil Mazilescu, Dinu 
Flămând, Ion Mircea, Doina Uricariu, Gheorghe Pârja, Nichita Danilov, Alexandru Muşina, Gabriel Chivu, Mircea Cărtărescu, Mariana 
Marin, Traian T. Coşovei, Ioan Es. Pop, Cristian Popescu, Carmen Veronica Steiciuc. 
�Volumul a fost lansat la Târgul internaţional de Carte “Gaudeamus”, Bucureşti în data de 21Decembrie 2017, orele 17.00

Ecouri la sfârşit de an

“CU PROEMA-ANCI  LA GAUDEAMUS 2017”, articol de presă, autor Prof. Dr. Terezia Filip – Graiul Maramureşului, 15 decembrie 2017

Concluzii 2017
� ANCI a continuat şi diversificat activităţile în cadrul celor 8 programe infiinţate în anii anteriori, a desfăşurat activităţi pe plan extern 
în cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate” şi a iniţiat un nou program: “Siria - cultură şi istorie”. 
� ANCI şi-a onorat angajamentele faţă de parteneri şi finanţatori devenind un nume cunoscut pe plan intern şi internaţional.


