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Strategii 2017-2020

Profil de ţară: Republica Arabă Egipt
Împărţire administrativă: 26 de guvernorate
Capitala: Cairo. Alt oraş important: Alexandria
Religia: musulmani sunniţi (circa 90 %), creştini (10 % , circa 9% aparţin Bisericii Copte).
Limbă oficială: araba
Monedă naţională: lira egipteană
Ziua naţională: 23 iulie (aniversarea revoluţiei din 1953)
Forma de guvernământ: republică parlamentară
Deschiderea canalului Suez (1869) consacră rolul geostrategic al Egiptului. Independenţa (formală) a Egiptului  faţă de Imperiul 

Britanic s-a realizat în anul 1922, când  Egiptul este proclamat regat, sub conducerea regelui Fouad, urmat de fiul său, regele 
Faruk. La 23 iulie 1953 acesta a fost detronat, în urma loviturii militare conduse de Gamal Abdel Nasser. Egiptul a fost proclamat
Republică suverană. Gamal Abdel Nasser a naţionalizat Canalul Suez (26 iulie 1956). Egiptul a devenit un factor de stabilitate, 
după ce Anwar El-Sadat (preşedinte al Egiptului din 1970) a preluat  iniţiativa unui plan de pace cu Israelul. la 6 octombrie în 
timp ce asista la o parada militară, Sadat este ucis, conducerea statului fiind preluată de Hosni Mubarak. 

La 25 ianuarie 2011 a izbucnit revoluţia în  piaţa Tahrir (Piaţa Libertăţii) din capitala Cairo, Egiptul fiind a doua ţară arabă care a 
cunoscut izbucnirea, efectele „Primăverii arabe” şi a îndepărtat de la putere un regim totalitar.

Relaţii diplomatice cu România
Primele contacte diplomatice oficiale dintre România şi  lumea arabă, respectiv cu Egiptul, datează din perioada lui Alexandru 

Ioan Cuza, când a fost deschisă Agenţia Diplomatică a Principatelor Unite la Cairo. În aprilie 1906, la Cairo au fost deschise 
Agenţia Diplomatică şi Consulatul General ale României. La 1 aprilie 1957, misiunea diplomatică română în Egipt şi misiunea 
diplomatica egipteană în România au fost ridicate la rangul de ambasade. La Alexandria funcţiona un Consulat General al 
României. Ambasadele celor două ţări sunt menţinute la acelaşi nivel funcţionează neîntrerupt.

În anul 2016 se implinesc 110 ani de relaţii diplomatice româno-egiptene, eveniment marcat de ANCI-Proema prin programul 
Cultural Consonanţe.
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Finanţatori

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
� Din anul 2017, acţiunile legate de cultura, spiritualitatea şi istoria Egiptului, se vor desfăşura în cadrul programului cultural

“România în lume, imagine cultură, spiritualitate”

Colaboratori:
� Ministerul Afacerilor Externe
� Ambasada României din Egipt
� Ambasada Egipt la Bucureşti
� Ambasador Dumitru Chican
� Prof. Dr. Terezia Filip
� Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu

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
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Vizita în Egipt
02 – 06 aprilie

Dl. Peterliceanu Alexandru, reprezenant ANCI şi al partenerului său Editura Proema,  a efectuat o vizită în Cairo. 
A fost însoţit de prof. Nicolae Dobrişan, membru al Academiei din Cairo, care a asigurat oficiul de interpret. Scopul vizitei:

� Prezentarea Colecţiei “Biblioteca Arabă”
� Descrierea activităţii ANCI
� Realizarea de contacte cu membrii ai Ligii Arabe
� Demararea programului cultural.

Întâniri/discuţii:
� Dl. Hala Gad, directorul departamentului de Informaţii, Documentaţii şi Traduceri din cadrul Ligii Statelor Arabe 
� Dl. Farouq Shousha, secretarul general al Academiei din Cairo, prestigios scriitor şi om de litere , membru al Academiilor 
Naţionale din Egipt, Baghdad şi Damasc
� Dl. Hayfa Abu Ghazaleh, șeful Sectorului Media şi Comunicare din cadrul Ligii Statelor Arabe, asistent al Secretarului 
General al Ligii Statelor Arabe 
� Dl. Cornel Alexe, ambasador al României în Republica Arabă Egipt.

Cu ocazia vizitei s-au pus bazele programului cutural “Consonanţe”, s-au identificat poeţii egipteni a căror versuri vor fi 
traduse în limba română şi vor fi publicate în volumul “Consonanţe poetice”.

Ecouri:
23 aprilie 2016 “Când muzele vorbesc, armele tac. De la Baia Mare la Cairo”
Articol realizat de Prof. Dr. Terezia Filip, publicat în cotidianul “Graiul Maramureşului”, (extras) 

“ (...) Dacă sunt lăsate muzele să vorbească, armele vor amuţi cu certitudine. Lumea noastră, a tuturor, destinele noastre, 
ale copiilor și nepoţilor noștri vor fi mai sigure astfel, edificând punţi de cultură și spiritualitate,  bucurându-ne de ceea ce 
mintea umană a rodit oriunde i-a fost dat să trăiască. Cum lumea globalizată funcţionează ca un organism viu, suferinţa 
dintr-o zonă sau alta radiază în alte ţări și continente îndepărtate, ne afectează pe toţi. Să nu ne amăgim că nu ne 
interesează, că nu e problema noastră. Nu ciocnirea civilizaţiilor, cum spunea unul dintre demnitarii de la Cairo,  aduce 
liniștea și prosperitatea umanităţii, ci interferenţa și comunicarea lor

Într-o perioadă când Orientul își alungă fii, când mii de oameni se simt vitregiţi în ţările lor, navigând  spre Europa, 
drumul de la Baia Mare la Cairo al unui editor de carte din Maramureș ar putea fi unul pilduitor – al redescoperirii acelor 
fire fragile care fac ţesătura lumii globalizate să fie rezistentă. Ele sunt încrederea, speranţa, înţelegerea semenilor.”

2016
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Proiectul editorial
Consonanţe poetice. 

Selecţie de versuri din lirica română şi egipteană contemporană
01 iunie – 10 noiembrie

AntologareAntologare, , traduceretraducere dindin limbalimba arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎnainte: nainte: E.S. Daniela GE.S. Daniela GÎÎTMANTMAN, , Secretar de Stat pentru Afaceri Globale,  Secretar de Stat pentru Afaceri Globale,  MAEMAE

Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv : : E.S. Dl. Alaa ELHADIDIE.S. Dl. Alaa ELHADIDI, , AmbasadorAmbasador al al Republicii Arabe Egipt Republicii Arabe Egipt îîn Românian România

Domeniu: selecDomeniu: selecţţie ie 

de versuri, edide versuri, ediţţie ie 

bilingvăbilingvă: r: românăomână--

arabăarabă

Descriere: Descriere: 
Volumul realizat Volumul realizat îîn n 

vederea marcării a vederea marcării a 
110 de ani de rela110 de ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre diplomatice dintre 
România România şşi i 
Republica Arabă Republica Arabă 
Egipt, Egipt, adună între 
coperţile sale o 
selecţie de versuri 
din lirica a 15 poeţi 
români 
contemporani 
traduşi în limba 
arabă şi 15 poeţi 
egipteni traduşi în 
limba română. 
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Invitaţie lansare

Invitaţie la evenimentul de lansare a volumului



6

Proiectul cultural
Consonanţe 

la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 
16 – 20 noiembrie

17 noiembrie ora 18 – sala cupola, lansare volum

Lansarea a beneficiat de onorante prezenţe oficiale – E.S. Gabriela Gîtman, secretar de Stat- MAE, directorul Institului 
Diplomatic Român, prof. univ. Dan Petre, circa 15 ambasadori din ţările lumii și numeroși membri ai Corpului Diplomatic. 
Personalităţi culturale, politice și diplomatice de notorietate au umplut sala până la refuz, iubitori de carte, profesori, 
scriitori, jurnaliști, autori au urmărit cu interes timp de 1 oră aserţiunile celor care au pledat pentru valoroasele cărţi, 
pentru cultură ca sursă a reușitei în dialogul diplomatic: Dna Gabriela Gîtman care a tutelat evenimentul moderat de conf. 
univ dr Vasile Timiș, E.S. Boutheina Labidi - ambasador al Republicii Tunisiene, E.S. Alaa Al-Hadidi - Ambasador al 
Republicii Arabe Egipt, dar și ambasador Dumitru Chican, acad. Nicolae Dobrişan, prof. dr. Terezia Filip,  Conf univ. Dr. 
Cristian Anghel. 

La Gaudeamus, doar lansările Editurii Humanitas adună un auditoriu atât de numeros, magnetizând publicul precum 
evenimentul Proema – ANCI din 17 noiembrie 2016. 
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Consonanţe poetice aduce în atenţia cititorului valorile neomoderniste ale liricii 
egiptene. S-a conchis că poezia, filosofia, literatura și cultura, operand cu sentimente 
și reacţii sufletești,  constituie cea mai sigură cale de dialog, un limbaj ce, dincolo de 
continente, de politici și graniţe, unește oamenii.

Evenimentul a fost tutelat de Dna Gabriela Gîtman, secretar stat MAE

Moderator: conf. univ dr Vasile Timiș, 

Vorbitori: E.S. Alaa Al-Hadidi - Ambasador al Republicii Arabe Egipt, E.S. Boutheina Labidi - ambasador al Republicii Tunisiene, 

ambasador Dumitru Chican, acad. Nicolae Dobrişan, prof. dr. Terezia Filip,  Conf univ. Dr. Cristian Anghel
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.
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 se lansează în luna mai în Egipt cu ocazia întâlnirii membrilor 
Academiei de Limbi Arabe din Cairo

2017 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.

Strategii 2017-2020
Începând cu anul 2017, activităţile de amploare a programului se desfăşoară în cadrul programului cultural “România 

în lume-imagine, cultură, spiritualitate”

� În anul 2017 a fost publicat volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” care 
a inclus un număr de 4 poeme din opera poetului egiptean Ahmad Abdel Mu’ti Al-Hijazi.


