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Profil de ţară: Statul Kuweit
Capitala: Al Kuweit
Limba oficială: araba.
Religia: islamică, predomină ramura sunită (85%).
Ziua naţională: 25 februarie - aniversarea proclamării independenţei de stat (1961). 
Începând cu anul 1992 se sărbătoreşte oficial şi ziua de 26 februarie - data eliberării 
Kuweitului de sub ocupaţia irakiană
Moneda: dinarul kuweitian
Forma de guvernământ: monarhie ereditară, condusă de un emir
Kuweitul a fost protectorat englez de facto din 1899 şi oficial din 1906. şi-a proclamat independenţa faţă de Marea Britanie la 
19 iunie 1961, ca monarhie constituţională. Familia Sabah-ilor, una dintre familiile de beduini care au pus bazele şeicatului 
Kuweit în secolul XVIII, se menţine şi astăzi la conducere. Conform Constituţiei, şeful statului trebuie să fie descendent din 
Mubarak Al Sabah, emir al Kuweitului în perioada 1896 – 1915. Tronul se moşteneşte ereditar, fiind împărţit, alternativ, între 
două din cele cinci ramuri ale familiei Sabah: Al-Jaber şi Al-Salem. 
Relaţiile diplomatice cu România:

România a stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă cu Statul Kuweit la 10 iunie 1963, emiratul fiind prima ţară din 
regiunea Golfului Arab care a iniţiat relaţii diplomatice cu ţara noastră şi cu alte state din Europa de Est. 
La 17 august 1965, a fost acreditat primul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar în România, cu reşedinţa la Moscova. 
Primul ambasador român nerezident a fost acreditat în ianuarie 1966. În perioada următoare, septembrie 1974, a fost 
acreditat primul ambasador român rezident. 
În anul 2013 s-au împlinit 50 de ani de relaţii diplomatice între Statul Kuweit şi România. E.S. Vasile Sofineti, ambasador la 
acea vreme a misiunii diplomatice din Kuweit, a colaborat cu ANCI în vederea marcarii evenimentului diplomatic şi 
implementarea programului “Confluenţe poetice”.



2

Finanţatori

Consiliul Judeţean   Primăria Oraş
Maramureş Şomcuta Mare

Descriere:
Iniţiat în 2013, în vederea marcării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice dintre România şi Statul Kuweit, 

programul cultural prevede:
� 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
� Alte activităţi culturale, educaţionale şi economice

Activităţile propuse şi 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. 

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

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
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2013                           Activităţi

12-14 August 
Vizita Excelenţei Sale, Domnul Vasile Sofineti, ambasador al României în statul Kuweit, la Şomcuta Mare. 
Cu acestă ocazie s-a analizat posibilitatea editării unei antologii  de versuri în vedera marcării a  50 de ani de relaţii diplomatice 
româno-kuweitiene. Excelenţa Sa a vizitat spaţiului asociaţiei din Şomcuta Mare arătându-se încântat de condiţiile  oferite 
refugiaţilor din zonă. La Primăria oraşului Şomcuta Mare E.S a fost întâmpinat de  primarul oraşului, domnul Florin Talpoş şi de 
alte personalităţi din conducerea consiliului local. S-au purtat discuţii legate de oportunităţile pe care oraşul le poate oferi 
posibililor investitori kuweitieni.
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Septembrie-noiembrie 

Implementarea
Proiectului editorial Confluenţe poetice

AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru
ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎnainte: E.S. Vasile Sofineti, ambasador al României nainte: E.S. Vasile Sofineti, ambasador al României îîn n 
Statul KuweitStatul Kuweit
EdiEdiţţie bilingvăie bilingvă: r: românăomână--arabă arabă 

Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea marcării a n vederea marcării a 50 de ani de rela50 de ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşi Statul Kuweit,i Statul Kuweit,adunăadună îîntrentre
copercoperţţileile sale un sale un florilegiuflorilegiu din din creacreaţţiaia celorcelor maimai cunoscucunoscuţţii
poepoeţţii contemporanicontemporani din din RomâniaRomânia şşii statulstatul KuweitKuweit, , oferindoferind
iubitoriloriubitorilor de de poeziepoezie din din celecele douădouă ţţăriări posibilitateaposibilitatea de a de a 
cunoacunoaşştete, , prinprin mijlocireamijlocirea versurilorversurilor, o, o parteparte din din patrimoniulpatrimoniul
cultural cultural şşii literarliterar al al douădouă popoarepopoare situate situate îînn douădouă spaspaţţiiii de de 
creacreaţţieie şşii culturăcultură depărtatedepărtate îînn planulplanul geograficgeografic, , dardar apropiateapropiate
prinprin similitudineasimilitudinea trăirilortrăirilor şşii aspiraaspiraţţiiloriilor..

Volumul Volumul 
ConConfluenfluenţţe poetice.    e poetice.    

SelecSelecţţie de versuri din lirica ie de versuri din lirica 
                                           română                                            română şşi kuweitiană i kuweitiană 

contemporanăcontemporană
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Implementarea Proiectelor culturale 

Confluenţe poetice la Târgul Internaţional Gaudeamus - Bucureşti

Confluenţe poetice în Kuweit

Decembrie 2013
A avut loc lansarea volumului “Confluenţe 
poetice”în Kuweit, fără participarea membrilor 
asociaţiei, urmând ca în perioada următoare să 
se finalizeze formalităţile legale pentru 
efectuarea unei vizite de lucru în vederea 
atingerii obiectivelor programului.

22 noiembrie, sala Cupola orele 18 –– lansare volumManifestarea a beneficiat de o remarcabilă prezenţă intelectuală, 
oficială şi culturală, printre care Dl. Lilian Zamfiroiu, preşedintele Institutului Cultural Român, pe decanul corpului diplomatic 
arab din Bucureşti, Excelenţa Sa Ambasadotul Statului Palestina în România, Ambasadorul Sudanului, consilierul cultural al 
Ambasadei Republicii Islamice Iran, reprezentantul ambasadei Kuwaitului în ţara noastră, cunoscuţi poeţi, traducători, oameni 
de cultură

În alocuţiunile rostite, cu acest prilej vorbitorii - unii dintre ei fiind şi  şi 
autori şi ai unor cuvinte de deschidere a cărţilor lansate - au exprimat
aprecierea deosebită pentru realizările ANCI nu numai pentru
cunoaşterea, în ţara noastră, a patrimoniului de literatură şi civilizaţie
arabo-islamică, ci şi, în egală măsură, la dinamizarea şi propăşirea
relaţiilor şi a schimburilor culturale dintre România şi ţările din 
regiunea Orientului Mijlociu. 
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2014                  Activităţi
24-26 ianuarie 2014

Vizita lui Moustafa Gomma, ziarist al ziarului Kuweitian ”El Raid” la sediului asociaţiei.
Au avut loc întâniri cu preşedintele Consiliul Judeţean Maramureş şi primarul oraşului Şomcuta Mare, în vederea analizării 
posibilităţilor de colaborare Maramureş - Kuweit.
S-au transmis din Kuweit ecouri referitoare la apariţia volumlui „Confluenţe poetice” realizat cu ocazia marcării a 50 de ani de 
relaţii diplomatice.

Demersurile  în vederea realizării vizitei în Kuweit a membrilor 
asociaţiei, sub coordonarea preşedintelui Consiliului judeţean 

Maramureş, sunt în plină desfăşuare
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2015                  Activităţi

Vizita în Kuweit
12-16 mai 2015

Ca urmare a pregătirilor efectuate de ANCI în anii 
anteriori, a avut loc vizita în Kuweit. Reprezentantii ANCI 
s-au deplasat sub conducerea Domnului Ciceu Zamfir, 
preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş

Au fost însoţiţi de Florin Talpoş, primarul oraşului 
Şomcuta Mare şi Alina Talpoş, jurnalistă în cadrul 
cotidianului “Glasul Maramureşului. 

Vizita a avut ca obiective:
� Prezentarea volumului „Confluenţe poetice”, realizat

în anul 2013 de cu ocazia marcării a 50 de ani de relaţii 
diplomatice între România şi Statul Kuweit 

� Prezentarea altor volume din Colecţia 
„Biblioteca Arabă”, editate în limba arabă 

� Vizitarea bibliotecii „Al-Bahtrain”, cea mai mare 
bibliotecă din Kuweit 

�  Donarea unor volume bilingve (română-arabă) 
realizate de ANCI şi partenerul său

� Identificarea de oportunităţi de colaborare şi 
investiţii în zona Maramureş, în special în Şomcuta Mare

Ca urmare a efecutării vizitei, s-au atins 
obiectivele proiectului, asigurându-se totodată 
şi sustenabilitatea acestuia, care se va concretiza  
prin viitoare colaborări în  diverse domenii. 
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2017                                 Activităţi

Derularea activităţilor în 
cadrul programului 

“Maramureşul în lume – 
imagine, cultură  şi 

spiritualite” şi 
implementarea lui în Kuweit, 

inclusiv donaţii de carte

Strategii 2019-2020

�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 libanez poetului Kuweitian 

ABDULAZIZ  SA’ ŪD  AL-BABTAIN.


