
1

Cuprins

Pag.  1. Prezentare program
Pag.  4. Programul cultural “Fără Frontiere”
Pag.12. Programul culural-diplomatic “România –
Regatul Haşemit al Iordaniei”



2

Profll de ţară: Regatul Haşemit al Iordaniei
Capitala: Amman. Alte oraşe importante: Zarqa, 
Irbid, Aqaba, Karak
Structura etnică: Arabi (98 %), Circazieni (1%), 
Armeni (1 %).
Religie: Musulmani suniţi (92 %), Creştini (6 %), 
altele (2 %).
Limba oficială: araba, (se vorbeşte şi engleza)
Moneda: dinarul iordanian
Ziua naţională: 25 mai (proclamarea 
independenţei Regatului Transiordaniei, în 1946).
Formă de guvernământ: monarhie 
constituţională
Scurt istoric: După primul Război Mondial, 
teritoriile aflate la est de Iordan au fost puse sub
mandat britanic, cu numele de Transiordania. 

.
La 25 mai 1946, Transiordania a devenit independentă, iar în 1948 emirul Abdullah a fost proclamat rege al Regatului Haşemit al
Iordaniei. A fost asasinat în 1951, Hussein Ibn Talal succedându-l la tron. S-a menţinut la putere până la sfârşitul vieţii, în 1999, 
când fiul său Abdullah a preluat puterea

Relaţiile diplomatice cu România:
Au fost stabilite la 2 aprilie 1975. Ca urmare a vizitelor regelui Hussein Ibn Talal în România (29-30 ianuarie 1974) şi a 
preşedintelui Romaniei, Nicolae Ceauşescu în Iordania (14-17 aprilie 1975), la Amann şi Bucuresti s-au deschis ambasadele celor 
două state. La Brașov funcționează un Consulat Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei.

Implinirea a 50 de ani de relaţii diplomatice a  fost marcată în Amman de misiunea  diplomatică condusă de E.S. Filip Bogdan
Claudiu, ambasador al României în Regat şi E.S. domnul Saker Malkawi, Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România. 
Printre manifestările care s-au desfăşurat în vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice se numără şi programul cultural 
implementat de ANCI, la care ambele misiuni diplomatice şi-au adus contribuţia. 
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Descriere:
Programul a fost iniţiat în anul 2015 în vederea marcării a 50 de ani de când România şi Regatul Haşemit al Iordaniei au stabilit 

relaţii diplomatice la rang de ambasadă şi include:
� Vizita în Maramureş a ambasadorului Regatului Haşemit la Iordania, E.S. dl Saker MALKAWI
� Acţiunea editorială, respectiv editarea volumului “Poeme fără frontiere .Selecţie din lirica română şi iordaniană 

contemporană” (volum bilingv română-arabă) 
� Acţiunea culturală: lansarea volumului la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2015 

(România) 
In anul 2016, activităţile şi relaţiile ANCI cu Regatul Haşemit al Iordaniei, s-au desfăşurat în cadrul programului “România în 
lume-imagine, cultură, spiritualitate”, purtând titlul “România-Regatul Haşemit al Iordaniei” şi până în 2019 cuprinde 
următoarele acţivităţi:

�Acţiunea cultural-diplomatică “Maramureşul în Iordania”
�Acţiunea editorială “Punte între lumi şi inimi”

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

Grup ţintă: românii din 
Iordania, comunitatea 

iordaniană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şi Iordaniene

Promovarea Imaginii
României

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-iordanian şi 
diversitatea culturală
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2015 Activităţi

11- mai 2015
La invitaţia E.S dl Saker MALKAWI, ambasador al Regatului Haşemit al Iordaniei la Bucureşti, preşedintele ANCI însoţit de 

reprezentanţi ai partenerului – Editura Proema - a avut loc o întâlnire cu Domnia Sa la sediul ambasadei

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

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

Întâlnirea oficială cu prefectul Judeţului, Anton Rohian 

12 iunie -15 iunie
La invitaţia ANCI, E.S a vizitat municipiul Baia Mare. A venit însoţit de fiica sa, Neda şi de prof. Univ. Jaradat Mohammad Hadi, rectorul 
„Universităţii Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. În perioada vizitei ambasadorul Iordaniei a avut întâniri oficiale cu prefectul Judeţului 
Maramureş, Anton Rohian şi cu primarul municipiului, Cătălin Cherecheş. În cursul aceleaşi zile, Domnia Sa a vizitat Muzeul de 
Mineralogie din Baia Mare, muzeu cu exponate unice în Europa.

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

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

(De la stânga spre dreapta)

Manifestarea dedicată împlinirii a 50 de ani de relaţii diplomatice
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Organizatori şi invitaţi

În timpul vizitei s-a hotărât ca, în vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice, ANCI în parteneriat cu Editura Proema, să publice 

în ediţie lirică bilingvă, o selecţie de versuri din poezia lui Nichita Stănescu și a poetului iordanian Mustafa Oahbi Al-Tal, (Arar).

Vizita la sediul ANCI, din Şomcuta Mare, punctul final al șederii în Maramureș i-a confirmat Excelanţei Sale, Saker Malkawi  atât 

condiţiile oferite de Asociaţie refugiaţilor, cu nimic inferioare celor de la Bruxelles, cât și stilul de lucru modern, interactiv, integrator 

adoptat de membrii ANCI. 



8

Acţiunea editorială

15 iunie-19 noiembrie 

A fost publicat în ediţie bilingva (română-
arabă) volumul “Poeme fără frontiere. 
Selecţie din lirica română şi iordaniană 
contemporană”
Volumul realizat în colaborare cu Editura 
Proema, adună între coperţile sale o selecţie 
de versuri din lirica poetului Iordanian 
Mustafa Oahbi Al-Tal (Arar) si din lirica 
poetului român Nichita Stănescu.
Antologare, traducere din limba 
arabă/română, studiu introductiv şi note: 
Dumitru Chican.
Cuvânt înainte: Carmen Liliana Burlacu , 
Secretar de stat – MAE
Intrducere: E.S dl Saker MALKAWI, ambasador 
al Regatului Haşemit al Iordaniei la Bucureşti

Demersul de elaborare a acestei duble antologii lirice a pornit de la ideea de a aduna între coperţile sale fragmente din operele a 
doi poeţi, unul iordanian şi unul român, care aparţin nu doar ţărilor unude au creat şi scris ci aparţin în aceeaşi măsură spiritualităţii 
universale, creând astfel o punte de legătură între cele 2 popoare şi comunităţi cu mentalităţi şi culturi diferite. 
Prima parte a volumului este dedicată poetului iordanian a cărui poeme sunt traduse din limba arabă în limba română iar a două 
parte este dedicată lui Nichita Stănescu a cărui poezii selectate sunt traduse în limba arabă.
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Bucureşti,18-22 noiembrie 2015

O prezenţă de excepţie şi o lansare-eveniment – aşa poate fi caracterizată prezenţa Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi 
Integrare (şi a partenerului său Editura Proema), la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte “Gaudeamus”.
19 noiembrie, la ora 18, Sala Cupolă - Evenimentul de lansare a volumului “Poeme fără frontiere. Selecţie din lirica română şi 
iordaniană contemporană”. Au fost prezenţi 7 ambasadori din ţările orientale în frunte cu decanul corpului diplomatic arab, 
Excelenţa Sa Saad Mohamed Al-Kobaisi, ambasador al Statului Qatar, actuali și foști diplomaţi, politicieni, membrii ai unor 
asociaţii culturale, public avizat, studenţi, jurnaliști și oameni de cultură. 

Evenimentul a fost 
moderat de Prof. Dr. 
Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii 
Petre Dulfu din Baia 
Mare şi a beneficiat de 
intervenţii avizate din 
partea unor importante 
personalităţi implicate și 
interesate, precum 
Excelenţa Sa Saker 
Maklawi,  ambasadorul 
Iordaniei în România.

Acţiunea culturală
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Un cuvânt de susţinere a avut şi doamna Ileana Dinculescu, director general pentru relaţiile cu Orientul Mijlociu în MAE.
În finalul lansării, ANCI şi Editorii de la Proema au oferit în dar elegante exemplare din “Poeme fără frontiere”, în ediţie de lux, 
legate în piele E.S, ambasadorul Iordaniei, Doamnei secretar de Stat, Decanului Corpului Diplomatic arab şi ambasadorului 
Dumitru Chican. 
Astfel vocea Proema-ANCI a răsunat convingător  sub cupola cărţilor la Târgului Internaţional de Carte Gaudemus 2015.

“Fără frontiere”, la Târgul Internaţional de Carte, Gaudeamus, Bucureşti, 2015
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2016                                                  Activităţi

22-25 mai 2016
Iniţiat la finele anului 2015, Programul cultural este o componentă a programului “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”
şi s-a derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş, având la bază acordul de parteneriat 188/11.11.2015. 
În perioada 22-25 mai 2016, programul a fost implementat în Iordania.
Împlinirea a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-iordaniene a generat manifestări aniversare impecabil derulate sub egida 
ambasadelor iordaniană și română,  atât în  Regatul Hașemit al Iordaniei, cât și la București.  Proiectul “Maramureșul Regatul 
Haşemit al Iordaniei”,  iniţiat de ANCI în  parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureș a fost parte din acest șir de manifestări.  
Delegaţia ANCI compusă din Peterliceanu Alexandru şi Nicolae Dobrişan a fost susţinută, în toate acţiunile sale de Ambasada 
Română din Iordania şi Ambasada Iordaniei în România.

Toate evenimentele proiectate –  lansarea cărţii Poeme fără frontiere, la Clubul Diplomatic al Regatului Hașemit al Iordaniei, la casa 
memorială a poetului Wabi Al Tal în Irbid, la întâlnirea cu membrii comunităţii româneşti, primirea de către președintele Senatului 
iordanian, E.S Dl. Faisal al-Fayez, dineul oferit de înaltul demnitar, excursia la Marea Moartă alte momente memorabile – s-au 
derulat într-o atmosferă plină de cordialitate și atenţie.

�Începând cu 2016, activităţile se derulează în cadrul programului “România în lume, Imagine, cultură, spiritualitate”, 
purtând titlul “România-Regatul Haşemit al Iordaniei”

Acţiunea cultural-diplomatică
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22.05. 2016 - Irbid:

Vizitarea muzeului Mustafa Wabi Al Tal
Intâlnire cu familia poetului iordanian
Lansare volumului “Poeme fără frontiere”
şi a albumului “Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de 
promovare

22 mai 2016 – Amman:

Întâlnire cu cetăţeni români și iordanieni
Lansarea volumului “Poeme   fără frontiere” şi 

a albumului “Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de promovare
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Întâlnire cu oameni de cultură iordanieni
Lansarea volumului “Poeme fără frontiere “
şi “Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de 
promovare

23 mai 2016 - Amman 

Clubului Diplomatic

Î
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Primirea de către E.S Dl. Faisal al-Fayez, președintele Senatului
Lansarea volumului ”Poeme Fără Frontiere” şi a albumului “Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de promovare

24 mai 2016 - Amman 
Senatul Regatului Hașemit al Iordaniei
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S-au oferit de carti cu autograf/dedicaţie, în limba araba, următorilor oficiali iordanieni :
� E.S. Regele Abdullah II al Regatului Haşemit al Iordaniei;
� E.S. Mr. Faisal Akef Al Fayez, purtător de cuvânt al Senatului Iordanian 
� E.S.Ing. Atef Tarawneh, purtător de cuvânt al Casei Regale 
� Familiei mareului poet Iordanian Mustafa Wabi Al Tal;
� alte circa 10 volume au fost oferite, cu dedicaţie scrisă la faţa locului, altor oficiali.

25 mai 2016 - Articol de presă apărut în Cotidianul iordanian “Al-Ghad”– Extras 

	��رات  )  �
   ���� ��������   "��ار"    ����
ا��و وا������   �� دار "   ���(“��و

“În alocuţiunea rostită în cursul vizitei sale la redacţia ziatului “Al-Ghad”, reprezentantul ANCI, Dl. Alexandru Peterliceanu, a 
arătat că activitatea de traducere şi cuvântul tipărit au şi trebuie să aibă un aport substanţial la îmbogăţirea şi continuitatea 
legăturilor culturale între poporul iordanian şi român, la apropierea reciprocă şi la mai buna cunoaştere a identităţii istorice şi 
spirituale a celor două arii de civilizaţie şi cultură. Dialogul între culturi şi civilizaţii – a mai spus dl. Peterliceanu - trebuie sa fie 
alternativa la ciocnirea civilizaţiilor, într-o lume tot mai globalizată şi să întindă punţi pentru dialog şi comunicare. 

La rândul său, dl. Leonard Cernăianu, consilier cultural al ambasadei României la Amman, exprimându-şi satisfacţia, pentru 
realizările ANCI a apreciat, alături de diplomaţia românească, că aceasta aduce o consistentă contribuţie la apropierea dintre 
poporul român şi iordanian şi constutuie o reconfirmare a vechimii şi bogăţiei relaţiilor istorice şi culturale româno-iordaniene. Ca 
ţară membră a Uniunii Europene, România dă o înaltă apreciere contribuţiei pe care Regatul Hshemit - activ factor de stabilitate în 
regiunea Orientului Mijlociu – la eforturile de instaurare şi consolidare a păcii în această parte a lumii”, 

05 Iunie 2016 - https://www.facebook.com/ambasadaamman
“Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, a organizat, la 5 iunie 2016, o donaţie de carte (circa 150 de volume de 

poezie, proză, filozofie etc.) către Asociaţia Iordaniano-Română pentru Cultură (AIRC)”

23 iunie 2016 - “Graiul Maramureşului”, articol realizat de Prof. Dr. Terezia Filip
“Într-un mediu distins politico-diplomatic și academic, momentele din Iordania au prilejuit nu doar delectarea pe care o dă mereu 

arta, ci și un fructuos schimb de idei, de recunoaștere a valorilor ce definesc culturile iordaniană și română. 
S-a schiţat, în aceste contexte eșafodajul unor viitoare relaţii economice și culturale de interes reciproc, între un guvernorat 

iordanian și judeţul Maramureș Punerea în practică a acestui proiect rămâne în seama administraţiei locale. Prin urmare, întrebarea 
Ce poate face o carte, un proiect cultural?  are un răspuns ferm: Cartea  poate construi punţi invizibile dar solide, cartea  face  
posibilă înţelegerea, poate tăia pârtii spre o lume viitoare, în care să ne valorizăm reciproc tradiţiile, mentalităţile, omenescul din 
ambele ţări implicate, sau de oriunde de pe suprafaţa terestră”.

� Rezultate - ecouri
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Ce  pot face cărţile?
S-ar putea subestima în mod eronat puterea cărţii. În realitate, aceasta e uriașă, e incredibilă, căci în ţesătura lumii, lucrurile, 

evenimentele, chiar petrecute la distanţă, se înrâuresc unele pe altele extrem de puternic. Impactul unui moment cultural de calitate 
petrecut în România reverberează, în multe ţări din lume și invers. Există persoane, ţări și popoare care, dintr-un impuls firesc, dintr-un 
sentiment de recunoaștere și solidaritate reacţionează la nivelul cel mai înalt la evenimente culturale în care se vorbește despre ţara, 
despre valorile și reprezentanţii lor.
Vizita la Amman a Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi Integrare prin reprezentanţii săi Dl. Peterliceanu Alexandru şi Dl. Nicolae 

Dobrişan (expert în limba şi civilizaţia arabă), efectuată ca răspuns la invitaţia Directorului Clubului Diplomatic al Iordaniei, Dl. Sami 
Gammah, a fost efectul unui impact cultural și livresc de ţinută. 
Scopul vizitei - unul cultural-diplomatic: marcarea a 50 de ani de relaţii diplomatice între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei, 
prezentarea şi distribuirea volumului Poeme fără frontiere, ediţie bilingvă română-arabă din creaţia a doi poeţi reprezentativi din 
culturile iordaniană și română: Nichita Stănescu şi Mustafa Wabi Al Tal, lansarea şi distribuirea albumului “Săpânţa”,

promovărea imaginii României şi a judeţului 
Maramureş din punct de vedere cultural şi spiritual 

în Regatului Hașemit, creşterea fondului de carte 
românească în ediţie bilingvă (română-arabă) din 
bibliotecile iordaniene şi din centrele culturale ale 

românilor din diaspora Iordaniană
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Acţiunea 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 iordanian 
MUSTAFA  WAHBI Al-TALL – “ARAR”

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 iordanian 
MUSTAFA  WAHBI Al-TALL – “ARAR”

Planuri - Strategii
 Continuarea la Amman a activităţilor din cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”, 

Lansare şi donaţii de carte la Amman

Deschiderea la Amman a Bibliotecii Româno-arabă

Identificarea de noi  surse de finanţare pentru editarea unor opere din literatura iordaniană

Considerat şi apreciat în unanimitate drept părintele estetic al modernismului în literatura şi 

poezia iordaniană, poetul s-a impus ca un glas singular  al realităţilor timpului său, într-o 

perioadă în care actuala Iordanie se afla în faza de trecere politico-administrativă şi statală de 

la fostul Emirat al Transiordaniei la Regatul Hashemit al Iordaniei. Şi-a construit propriul său 

univers ideatic şi estetic, puternic influenţat de specificităţile societăţii iordaniene în 

componentele sale citadi-nă, rurală şi beduină, el fiind, de altfel, cel dintâi poet arab care 

a introdus dialectul, limba vorbită, ca instrument de realizare poetică. Discursul liric al lui 

Mustafa Wahbi, purtător ale unei dense încărcături simboliste de critică socială şi militantism 

naţional, opera prin care s-a impus cu deosebire fiind adunată în paginile columului “Serile de 

la Wadi Yabis” (Serile de la Valea cu Iarbă), din care sunt selectate şi poemele incluse în 

antologia de faţă.

Considerat şi apreciat în unanimitate drept părintele estetic al modernismului în literatura şi 

poezia iordaniană, poetul s-a impus ca un glas singular  al realităţilor timpului său, într-o 

perioadă în care actuala Iordanie se afla în faza de trecere politico-administrativă şi statală de 

la fostul Emirat al Transiordaniei la Regatul Hashemit al Iordaniei. Şi-a construit propriul său 

univers ideatic şi estetic, puternic influenţat de specificităţile societăţii iordaniene în 

componentele sale citadi-nă, rurală şi beduină, el fiind, de altfel, cel dintâi poet arab care 

a introdus dialectul, limba vorbită, ca instrument de realizare poetică. Discursul liric al lui 

Mustafa Wahbi, purtător ale unei dense încărcături simboliste de critică socială şi militantism 

naţional, opera prin care s-a impus cu deosebire fiind adunată în paginile columului “Serile de 

la Wadi Yabis” (Serile de la Valea cu Iarbă), din care sunt selectate şi poemele incluse în 

antologia de faţă.

2017                                                  Activităţi


