
1

Cuprins

Pag.  1. Prezentare program
Pag.  4. Programul “Consonanţe”
Pag.  9. Programul “România – R.A. Egipt”



2

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 s-au implinit 110 ani de relaţii diplomatice româno-egiptene, eveniment marcat de ANCI-Proema prin programul 
Cultural Consonanţe.

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. 
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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:
� Acţiunea culturală: vizita în Egipt
� Acţiunea editorială, respectiv editarea volumului “Consonanţe poetice. Selecţie din lirica română şi egipteană contemporană” 
(volum bilingv română-arabă)
� Acţiunea culturală: lansarea volumului la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2016 (România)

Din anul 2017, acţiunile legate de cultura, spiritualitatea şi istoria Egiptului, se desfăşoară în cadrul programului cultural
“România în lume, imagine cultură, spiritualitate”, purtând denumirea “România- Republica Arabă Egipt”, până la finele anului 2019 

desfăşurându-se următoarele activităţi:
� Acţiunea editorială “ Cele şapte porturi ale iubirii”, 2017
� Acţiunea culturală “Maramureşul în Egipt”,2017
� Acţiunea editorială “Punte între lumi şi inimi”,2017
� Acţiunea cultural-diplomatică “Centenarul României în Egipt”, 2018
� Acţiunea cultural- diplomatică “Vizita în Egipt”, 2019
� Acţiunea editorială “Biserica Ortodoxă Coptă – Un miracol al Istoriei”,2019
� Acţiunea culturală “Din nou în Egipt”, 2019

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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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) 

“ (...) 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 Activităţi
Acţiunea culturală
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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 E.S. Daniela 
GGÎÎTMANTMAN, , Secretar de Stat pentru Secretar de Stat pentru 
Afaceri Globale,  Afaceri Globale,  MAEMAE
Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv :  :  E.S. Dl. Alaa E.S. Dl. Alaa 
ELHADIDIELHADIDI, , AmbasadorAmbasador al al 
Republicii Arabe Egipt Republicii Arabe Egipt îîn Românian România
Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ie de versuri, 
ediediţţie bilingvăie bilingvă: r: românăomână--arabăarabă

Descriere: Descriere: 
Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea n vederea 
marcării a marcării a 110 de ani de rela110 de ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşi i 
Republica Arabă EgiptRepublica Arabă 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. 

Consonanţe poetice.Selecţie de versuri din lirica română şi egipteană contemporană

Acţiunea editorială
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Acţiunea culturală

Bucureşti, 16 – 20 noiembrie 2016
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Standul Editurii Proema-ANCI

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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2017                                      Activităţi

Acţiunea editorială

�Începând cu 2017, activităţile se derulează în cadrul programului“România în lume, Imagine, cultură, spiritualitate”, 

purtând titlul “România-Republica Arabă Egipt”

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.
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.”
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01 – 05 mai 2017
AcAcţţiunea iunea esteeste o componento componentă a programului ă a programului ““România România îîn lumen lume--imagine, cultuimagine, culturără, spiritualitate, spiritualitate”” şşi i ss--aa implementimplementatat îîn parteneriat cu n parteneriat cu 
Consiliul JudeConsiliul Judeţţean Maramureean Maramureşş, , având laavând la bazbazăă acordulacordul de parteneriat nrde parteneriat nr. 188/11.11.2015. 188/11.11.2015. . 
Evenimentele 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.

Acţiunea cultural-diplomatică

Titluri editoriale lansate şi donate în Egipt

Cele şapte porturi ale iubirii, 

Autor Ali Al-Qasimi
ediţie limba română

Album “Săpânţa”
   volum bilingv: română - arabă

Consonanţe poetice. 
Selecţie de versuri din lirica română şi egipteană contemporană

   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 ,,Romania 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

Împreună cu cu preşedintele Uniunii Scriitorilor,  

prof. dr.  Alaa Abdel Hadi
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4 mai 2017
Vizita la Guvernoratul Al-Gharbiya

Vizită la Universitatea privată Higher Institute for Managerial 
Study and Production Technology
Împreună cu preşedintele universităţii, domnul Shawky Said

Vizită la fabrica de confecţii, Misr Spinning and Weaving 
Company
Împreună cu preşedintele fabricii, domnul Hamza Mohamed Abd El Fath
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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

Poetul este unul dintre prestigioşii reprezentanți ai post-romantismului şi modernismului 
în literatura şi poezia egipteană şi arabă contemporană. S-a născut  în 1935, la Menufiya, 
în Egiptul de Jos. Copilăria, trăită în sărăcie şi marginalizare, avea să-i marcheze mai târziu 
tonul şi tematica întregii opere literare. A absolvit Facultatea de Stiințe şi Litere la 
universitatea pariziană Sorbona unde, ca profesor, avea să susțină un curs de literatură 
arabă. A activat ca redactor literar şi redactor-şef la cunoscute periodice literare egiptene. 
Este autor al mai multor volume de versuri între care “Un oraş fără inimă” (1959), “Numai 
confesiunea rămâne” (1965), “Elegie pentru frumoasa vârstă” (1972), “Copacii de ciment”
(1989), “Ruinele Timpului” (2011) ş.a. laureat al mai multor premii literare între care 
“Premiul de stat pentru literatură” (1997) şi “Premiul Africii pentru Literatură” (1996).
În prezentul volum au fost publicate în limba română patru din poemele sale.

Acțiunea editorială

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 egiptean AHMAD  ABDEL  MU’TI AL-HIJAZI.

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 egiptean AHMAD  ABDEL  MU’TI AL-HIJAZI.
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15 – 20 aprilie 2018

ÎÎn anul 2018, n anul 2018, îîn urma n urma protocolulprotocoluluiui de parteneriat nr A10/177 /31.01.2018 semnat cu Ministerul Româde parteneriat nr A10/177 /31.01.2018 semnat cu Ministerul Român al Afacerilor Externe,n al Afacerilor Externe,  
programul cultural a căpătat amploare extinzânduprogramul cultural a căpătat amploare extinzându--şşi obiectivele:i obiectivele: sărbătorirea Centenarului României  sărbătorirea Centenarului României şşi susi susţţinerea candaturii inerea candaturii 

României României îîn Consiliul de Securitate ONU ca membru cu statut nepermanentn Consiliul de Securitate ONU ca membru cu statut nepermanent .

În peroada 15 – 20 aprilie 2018, programul a fost implementat în 
Republica Arabă Egipt.
Delegaţia română din Egipt a fost compusă din reprezentanţii ANCI, 

condusă de Dl Peterliceanu Alexandru, vicepreşedinte ANCI şi ai 

Condiliului Judeţean Neamţ, condusă de vicepreședintele domnul Ion Asaftei.

Pe tot parcursul vizitelor în Egipt, delegaţia română a fost sprijinită cu expertiză 

și asistată prompt de către echipa de la Ambasada Română din Egipt, condusă de 

Excelenţa Sa Domnul ambasador Mihai Stuparu, vechi prieten al echipei ANCI

Acţiunea cultural-diplomatică

2018                                         Activităţi

Delegaţia Proema-ANCI 

Central
E.S. Mihai Stuparu,

ambasadorul Românei 
în R.A. Egipt
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Obiectul acestui pelerinaj cultural este lansarea antologiei lirică bilingvă (română-arabă) „Punte între lumi și inimi”, selecţie de 20 de 
poeţi din tot atâtea ţări de cultură arabă, traduși în limba română și 20 de poeţi români traduși în limba arabă. Prefaţa volumului este 
semnată de Domnul Ministru, E.S. Teodor Meleşcanu. Din lirica egipteană au fost incluse versuri ale poetului Ahmad Abdel Mu’ti Al-

Hijazi. Prima ediție a volumului a fost finanțată de Adminstrația Fondului Cultural Național (2017) 

La toate întânire avute s-au donat  volumele “Punte între sentimente. Selecție din Lirica română şi arabă contemporană”, 

“Consonanțe poetice. Selecție din lirica română şi egipteană contemporană”, albumul “Săpânța” ( varinata română-arabă) şi semne 

de carte care marchează evenimentul implinirii Centenatului României, deasemenea cu text bilingv (română-arabă). Darurile au fost 

primite cu multă bucurie, primitorii au transmis mesaje scrise de multumire şi şi-au exprimat dorința de a continua colaborarea cu 

Proema-ANCI.

Astfel s-au deschis noi căi de comunicare între România şi Republica Arabă Egipt şi s-a sărbătorit Centenarul României în țara arabă cu 

cele mai vechi relații diplomatice (prima misiune diplomatică a României deschisă într-o țară arabă a fost în Egipt în 1906).

Trei tipuri de întâlniri au fost în periplul delegației sub soarele fierbinte al Egiptului: întâlniri culturale și spirtuale,  întâlniri oficiale 

focalizate pe posibilități de cooperare economică și vizite în  lăcașuri de cult și discuții cu persoane consacrate. 
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Academia de Limbă Arabă
primirea la Domnul vicepreședinte Mahmoud El Rabie.

De amintit că în anul 2017, cu ocazia vizitei delegaţiei ANCI în Egipt, sub aula Academiei de Limbă Arabă s-a născut ideea realizării 

volumului „Punte între lumi şi inimi”. Proiectul editorial fiind realizat, a fost primit cu multă statisfacţie şi căldură.

Domnul vicepreşedinte  este încântat să afle despre donaţia consistentă de carte pe care editorul de la Proema o face onorantei 

instituţii. Prin emisarii ei, academicieni din întreg spaţiul oriental, prin autoritatea și prestigiul ei știinţific, Academia va face să 

ajungă exemplare din cărţile tipărite la Proema-ANCI, în toată aria orientală de cultură arabă. Un asemenea gest va disemina în 

Orient, prin cărţile de la Proema, implicit numele României și evenimentul ei istoric și cultural major din acest an centenar
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Sediul Ligii Statelor Arabe 
Întâmpinare de către veche prietenă ANCI, Doamna director al Centrului Hala Gad,  asistentă a Secretarului 

General al Ligii Arabe şi dl. Mohammed Saad Alhajeri, director cultural al Ligii Statelor Arabe

Central dna, Hala Gad şi dl. Mohammed Saad Alhajeri.                 Delegaţia română, transmite mesajul vizitei

Momentul este de emoţie și elevaţie intelectuală autentică. Ambientul impresionează prin eleganţă, prin rafinat gust estetic, și o 
distincţie specific orientală, în aceeași tonalitate cu personalitatea carismatică distinsă a gazdei. Sala de Conferinţe, Biblioteca 
Centrului cu ediţii rare, unicate, manuscrise străvechi, număr copleșitor de volume, vorbesc de un climat intelectual în care cartea, 
cultura, spiritualitatea, ideile sunt esenţa activităţii. Discuţiile sunt cordiale, disponibilitatea de-a coopera în plan cultural și livresc se 
manifestă concret. Doamna director sugerează ca soluţie întocmirea unui memomardum ca document-cadru pe baza căruia Liga 
Statelor Arabe şi Editura Proema - ANCI şi să promoveze cultura orinetală şi română. 
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Ministerul Egiptean al Afacerilor Externe

Primirea de către Domnul Ministru adjunct A. Musharafa

Discuţiile fixează formal cadrul și principiile unei cooperări 
complexe în domeniile economic și de afaceri, între guvernorate 
egiptene și provincii românești, sau între alte tipuri de instituţii. 

Rolul Ministerelor de Externe este de-a sprijini și asigura 
instituţional cadrul unor posibile, viitoare cooperări România-
Egipt în diferite planuri, economic, cultural, educaţional. 
Aceasta presupune însă o muncă aplicată, un cadru clar elaborat 
imediat la revenirea în ţară, de către cei interesaţi de-o astfel de 
cooperare externă cu o ţară cu potenţial economic uriaș, cum 
este Egiptul.

Central

E.S Mihai Stuparu, ambasadorul Românei în Egipt

E.S. A. Mustafa, adjunct al Ministerului de Externe Egiptean
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Întâlnirea la Ambasadă cu domnul președinte Emil Constantinescu

Aflat într-o incursiune în Egipt, în calitatea Domniei Sale de 
membru al board-ului Bibliotecii din Alexandria. Președintele se 
bucură de această interferare de trasee și vede ca oportună o 
viitoare cooperare cu Proema-ANCI care și-au făcut un ţel din 
promovarea culturii române în zona orientală și a culturii orientale în 
spaţiul românesc și european. 
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Vizita la Tanta, în guvernoratul Garbeya

Primire protocolară și amiabilă la Domnul guvernator Ahmed Sakr

E.S. a urmărit cu atenţie și răbdare mesajul delegaţiei noastre și și-a manifestat amabilitatea și disponibilitatea de-a colabora 
pe probleme punctuale administrative și/sau de afaceri în interesul reciproc al ambelor părţi, română și egipteană

Domnul vicepreședinte de la judeţul Neamţ promite, la întoarcerea acasă, o analiză aplicată de nevoi pe baza căreia să se 
realizeze proiectul viitoarei cooperări cu guvernoratul Garbeya

Guvernatorul Ahmed Sakr, ofera delegaţiei emblema 
guvernoratului Al-Garbyia
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Vizita la Institutul din al Mahallah al Kubra 

întâlnire cu studenţii care ascultă cu atenţie mesajul delegaţilor din România iar directorul de studii, Domnul Mohammed 
Sauki promite un proiect de viitoare cooperare cu românii în domeniul educaţiei. 

Vizita la Clubul Al Sayd
Primire amicală de o mulţime din membrii clubului unde petrecem o oră de socializare și intercunoaștere.
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Patriarhia Ortodoxiei Copte 

Primirea de însuși Sanctitatea sa, Papa Tawadros

Într-o atmosferă cordială Sanctitatea Sa se interesează de situaţia bisericii din România, despre educaţia religioasă a copiilor și 
tinerilor și, la invitaţia liderului delegaţiei, promite să viziteze ţara noastră. Personalitate profund spiritualizată ce preţuiește cărţile, 
cultura, ideile, Sanctitatea Sa apreciază activitatea editurii Proema-ANCI, eforturile de-a promova cultura și cărţile în spaţiul 
oriental și încredinţează Domnului Peterliceanu spre traducere și tipărire la Editura băimăreană, trei din cărţile Sale. 

Vizita se încheie în tonalitate optimistă, cu promisiunea unor relaţii de strânsă prietenie și chiar a unor viitoare posibile vizite.
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La Mănăstirea ortodoxă
grecească Mar Girgis

Împreună cu Părintele stareţ Theodoros

La Centrul Cultural Copt
Primirea de către 
Preasfinţitul episcop Anba 
Ermia, director al Centrului

Momente de neuitat

Vechea capelă construită pe locul 
unde a găsit adapost Familia Sfântă La Piramide

La Fântâna de unde 
Fecioara Maria scotea apa
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Acţiunea cultural-diplomatică

Ecouri

Vizita delegaţiei române a fost mediatizată în presa egipteană şi 
pe canalul naţional de televiziune 

În România, cotidianul “Graiul Maramureşului” a consemnat, în 
data de 27 aprilie, detalii despre acţiunea “Centenatul României 

în Republica Arabă Egipt”

EcouriEcouri

Vizita delegaVizita delegaţţiei române a fost mediatizată iei române a fost mediatizată îîn presa egipteană n presa egipteană şşi i 
pe canalul nape canalul naţţional de televiziune ional de televiziune 

ÎÎn România, cotidianul n România, cotidianul ““Graiul MaramureGraiul Maramureşşuluiului”” a consemnat, a consemnat, îîn n 
data de 27 aprilie, detalii despre acdata de 27 aprilie, detalii despre acţţiunea iunea ““Centenatul României Centenatul României 

îîn Republica Arabă Egiptn Republica Arabă Egipt””

13.02.2019

Semnarea protocolului de colaborare cu 
Organizaţia Uniunii Arabo-Africane

EcouriEcouri
““ România România îîn Egiptn Egipt””

CCotidianul otidianul ““Graiul MaramureGraiul Maramureşşuluiului”” aa
consemnat, consemnat, îîn data n data de de 18 februarie 18 februarie , detalii , detalii privind privind 

acordul de parteneriat acordul de parteneriat 
semnat semnat îîn n Republica Arabă EgiptRepublica Arabă Egipt””

2019 Activităţi
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Acţiunea editorială constă în 
publicarea pentru prima dată în 
limba română a volumelor: 
“Credinţa mea în Biserica Ortodoxă 
Coptă” (autor Papa Tawadros al II-
lea) şi “Biserica Ortodoză Coptă-un 
miracol al istoriei” (autor Fr. Tadros 
Y. Malaty). 
În volumul Său, ÎnaltPresfinţia Sa, 
Papa Tawadros al II-lea a adunat o 
serie de doctrine copte pe care le-a 
pus sub formă de dialoguri 
secvenţiale în 148 de întrebări și 
răspunsuri. Partea a II-a volumului 
poartă titlul “Evanghelizarea prin 
icoane copte” şi este reprezentarea 
iconografică a mesajului biblic.

Acţiunea editorială

Volumul al II-lea, autor Fr. Tadros Y. Malaty), este structurat în 10 capitole, cu titluri ce ţintesc mai toate evenimentele și etapele 
semnificative ale unui destin care relevă parcursul istoric al Bisericii Ortodoxe Copte de la origini până în actualitate, caracteristicile și 

destinul ei distinct în lumea creștină.

Anexele din finalul cărţii prezintă lista și succintele biografii ale patriarhilor Bisericii Copte; reședinţele patriarhale; drumul Sfintei 
Familii în timpul refugiului ei în Egipt; locurile sfinte din Egipt, iar Notele de subsol, adăugate din inţiativa editurii, detaliază cronologic 

biografii, evenimente, personalităţi. Toate dau cărţii nota documentară cumva exhaustivă. Ele menţin cititorul în pagini oferindu-i o 

extrem de bogată informaţie despre două milenii de existenţă în care credinţa a interferat cu istoria și cu deciziile unor autorităţi 

pământești intransigente și deseori defavorabile Bisericii creștine. Cartea confirmă că nicăieri pe suprafaţa terestră, viaţa omenească, 

pulsul societăţilor și al popoarelor nu a fost mai viu, mai intens, mai surprinzător și mai paradoxal decât în Orient și niciunde în alte 

zone de pe pământ credinţa creștină nu a fost atât de supliciată în numele lui Iisus Hristos.
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În 30 septembrie, vicepreşedintele ANCI, Alexandru Peterliceanu, însoţit de ambasadorul României în R.A. Egipt, dr. Mihai 
Stuparu şi reprezentanţi ai ambasadei, au fost primiţi de Sanctitatea Sa, Papa Tawadros al II-lea, Patrirahul Bisericii Ortodoxe 
Copte. În cadrul întâlnirii au fost înmânate patriarhului copt, titlurile editoriale publicate pentru prima dată în limba română de 

Editura Proema-ANCI: “Credinţa mea în Biserica Ortodoxă Coptă” (autor Papa Tawadros alII-lea) şi “Biserica Ortodoză Coptă-un 
miracol al istoriei” (autor Fr. Tadros Y. Malaty.

Sanctitatea Sa a acceptat invitaţia exprimată de vicepreşedintele ANCI de a participa în România la evenimentul de lansare a 

celor două volume reprezentative pentru Biserica Ortodoxă Coptă şi pentru creştinătate.

Primirea de către Sanctitatea  Sa, Papa Tawadros al II-lea 

29 septembrie – 03 octombrie 2019

Acţiunea culturală
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Pentru activitatea desfăşurată în Egipt, Excelenţa Sa, ambasador Mihai Stuparu înmânează vicepreşedintului ANCI 
“Distincţia de Excelenţă”

Planuri – Strategii
- Vizita în România a Sanctităţii Sale, Tawadros al II-lea, cu ocazia evenimentului de lansare a volumelor”Credinţa mea în Biserica 
Ortodoxă Coptă” şi  “Biserica Ortodoxă Coptă, un miracol al istoriei”
- Donaţii de carte cu ocazia evenimentelor de lansare
- Traducerea şi publicarea în limba română a volumelor “Mărturia mea “și “Un martor al războiului și al păcii “, lucrări ale  Secretarului 

General al Ligii Statelor Arabe”, doctor Abul Geit
-- semnarea protocolui de colaborare cu Liga Statelor arabe
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Bucureşti, 2016                                                        Cairo, 2017

Retrospectivă

Cairo  2018                                                     Cairo, 2019


