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Descriere:
Programul cultural a fost Iniţiat la finele anului 2015. Programul cultural are la bază un ansamblu de programe care au fost implementate anterior în 
ţară (acţiuni editoriale şi culturale) şi prevede:
1) Acţiuni culturale care se desfăşură în diverse ţări ale lumii
2) Acţiuni desfăşurate în Maramureş cu ocazia vizitelor personalităţilor diplomatice, culturale şi spirituale  din lumea arabă
3) Acţiuni culturale care se desfăşoară în România  şi beneficiază de prezenţa reprezentanţilor diplomaţiei române şi arabe
1) Activităţi în lumea arabă
Implementarea programului în Regatul Haşemit al Iordaniei – marcarea a 50 de ani de relaţii diplomatice Româno- Iordaniene (2016)
Implementarea programului în Republica Libaneză – marcarea a 50 de ani de relaţii diplomatice Româno- Libaneze (2017)
Implementarea programului înR.A. Egipt – marcarea a 110 de ani de relaţii diplomatice Româno-Egiptene (2017), marcarea Centenarului României 
(2018), susţinerea Candidaturii României în Consiliul de Securitate ONU ca membru cu statut nepermanent (2019)
2) Activităţi cu ocazia vizitelor în Maramureş a personalităţilor diplomatice, culturale şi spirituale  din lumea arabă
 Vizita E.S. Omar Karim Berzinji,  şi E.S. Hussain Sinjari, Ambasadori ai  Republicii Irak 
 Vizita E.S. Saker Malkawi, Ambasador al Regatului Haşemit al Iordaniei
 Vizita domnului Ali MaKin consul al R.A.Siria
 Vizita Sanctităţii Sale Patriarhul Ortodox al Antiohiei şi Întregului Est, Liderul Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace, Mor Ignatius Aphrem II
 Vizita E.S. Fuad Karim Samih Kokaly, Ambasador al Statului Palestina
3) Acţiuni culturale cu participarea reprezentanţilor diplomaţiei române şi arabe se desfăşoară anual la Bucureşti
Pe parcursul anilor au fost editate şi lansate un numar de 32 de titluri editoarile în cadrul colecţiei “Biblioteca Arabă”,  acestea fiind utlizate cu titlu de 
donaţie, pentru atingerea obiectivului programului cultural.
In anul 2017 (in anul 2018, în ediţie revizuită) a fost lansat volumul bilingv “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă 
contemporană”, care cuprinde selecţii din lirica a 20 poeţi români şi 20 poeţi arabi (câte un reprezentant din fiecare ţară arabă). Acest volum va fi 
distribuit în cursul anilor următori în cele 20 de ţări arabe.
În anul anul 2018, programul se desfăşoară având la bază Acordulul de Colaborare cu Ministerul Român al Afacerilor Externe nr A10/177/31.01.2018

Obiective:
Promovarea imaginii României

Contribuţia la creşterea 
fondului de carte a misiunilor 

diplomatice Române, bibliotecilor, 
centrelor Culturale din lumea arabă

Consolidarea relaţiilor cu
lumea arabă

Păstrarea şi afirmarea
identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase 
a românilor din diasporă

Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasadele Arabe din  România
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican
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Prefaţă: E.S. Teodor Meleşcanu, Ministrul Român al Afacerilor Externe
Antalogare, traducere şi note: Dumitru Chican 
Poeţi arabi contemporani - Traducere în limba română 
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. 
Poeţi contemporani români- Traducere în limba arabă 
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. 
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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. 
Programul a primit denumirea titlului editorial Punte între sentimente, volumul fiind o selecţie de versuri din lirica română şi irakiană 
contemporană,  ediţie bilingvă (română-arabă) publicat în anul 2012, la realizarea căruia membrii ANCI  au avut o mare contribuţie, deşi la vremea 
aceea ANCI nu era înfiinţată. 
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.
În anul 2015, programul a fost inclus în vastul program cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”

Activităţi 
Acţiune culturală: Lansarea, în România a volumului “Punte între sentimente. Selecţie din Lirica română şi irakiană contemporană” (2013)
Acţiuni culturale: Vizita în Maramureş a ambasadorilor Republicii Irak (2013, 2015).
 Acţiune editorială: Introducerea 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 (2017).
Acţiuni desfăşurate pentru păstrarea şi consolidarea relaţilor cu ambasada Irakului şi comunitatea irakiană din România.
Acţiuni privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Irak

Hoshiar Zibari, ministru irakian de Externe, 

şi fondatorul ANCI, 

Bucureşti, 3 octombrie 2013 

Tamer A.Ghandhban, preşedintele corpului 
Consilierilor cabinetului Primului Ministru 

Irakian şi fondatorul ANCI
Bucureşti, 22 noiembrie 2013

Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Republicii Irak 
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican

Viceprimministru dl.Saleh Multaq
Ambasadoriul României în Irak, Fondatorul ANCI

Bucureşti, 22 noiembrie 2013
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Vizita în Maramureş a E.S. Dl. Hussain Sinjari
Conferinţa Internaţională “Cultură. 

Civilizaţie. Diplomaţie Relaţii româno-irakiene
12-15 noiembrie 2015

Ecouri 
22-23 ianuarie 2015

Interviul acordat de E. S. Omer Berzinji, fondatorului 
ANCI: “România -un stat sigur, cu o veche şi bogată cultură,
civilizaţie şi istorie”

Graiul Maramureşului

Ecouri 
15 noiembrie 2015

Articol de presă 
“Să plângi pentru Ţara ta”

Autor Prof. Dr. Terezia Filip
Graiul Maramureşului

Planuri pentru 2020
Marcarea -prin activităţi culturale a 60 de ani 
de relaţii diplomatice  româno-irakiene
Lansare şi donaţii de carte la Bagdad
Înfiinţarea bibliotecii româno-arabe în Irak

Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Republicii Irak 
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican
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Descriere:
Programul a fost iniţiat în 2013, în vederea marcării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice dintre România şi Statul Kuweit.
În anul 2015, programul a fost inclus în vastul program cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”

Activităţi
Acţiune editorială: Publicarea titlului editorial: “Confluenţe poetice. Selecţie de versuri din lirica română şi kuweitiană contemporană ”, o 
apariţie inedită în peisajul editorial românesc. (2013)
Acţiune culturală: Lansare volum la Târgul Internaţional de Carte “Gaudemus”, Bucureşti (2013)
 Acţiune culturală în Kuweit. Vizita delegaţiei ANCI în Kuweit, Lansare volum în Kuweit (2015)
Acţiune editorială: Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unui număr de 4 poeme 
din opera poetului Kuweitian ABDULAZIZ  SA’ŪD  AL-BABTAIN (2017)

 Acţiuni privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Kuweit

Activităţi în vederea realizării de schimburi culturale, educaţionale şi economice dintre România şi Kuweit

“Confluenţe poetice” la Târgul Internaţional Gaudeamus, 
Bucureşti -2013
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Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada României 
din Statul Kuweit
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican

Planuri pentru 2020
Activităţi culturale desfăşurate în Kuweit, în 
cadrul programului cultural “România în lume-
imagine, cultură, spiritualitate”.
Lansare şi donaţii de carte în Kuweit

Reprezentantii ANCI s-au deplasat în Statul Kuweit 
însoţiţi de Domnului Ciceu Zamfir, 
preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş

Vizita a avut ca obiective:
 Prezentarea volumului „Confluenţe poetice”, 
realizat în anul 2013  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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Descriere
Programul a fost Iniţiat la finele anului 2013, în vederea marcării unei jumătăţi de secol de când România şi Republica Libaneză au stabilit relaţii 
diplomatice la rang de ambasadă, respectiv la 6 ianuarie 1965. 
În anul 2015, acţiunile privind cultura şi relaţiile româno-libaneze au fost incluse în vastul program cultural “România în lume – imagine, cultură, 
spiritualitate”

Activităţi
Acţiuni editoriale: Traducerea din limba arabă şi publicarea titlurilor editorialale Integrala Khalil Gibran (2014), Acolada poeţilor. Selecţie de 
versuri din lirica română şi libaneză contemporană, (2014), Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace (2016),”
Acţiunea culturală Acolada poeţilor la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti (2014). 
Acţiunile culturale:  Mărgăritare risipite în Templul Ardeamului şi la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti (2016)
Acţiune editorială: includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” poeme traduse în limba 
română din opera poetui libanez Unsi Al-Hajj (2017)
Implementarea în Liban a programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate” şi deschiderea, în Beirut, a Bibliotecii  
româno-arabe (2017)
Implementarea în România a programului cultural România în lume-imagine, cultură, spiritualitate:  “ Vizita în Maramureş a Prefericitul Părinte 
Patriarh Ortodox al Antiohiei şi Întregului Est, Mor Ignatius Aphrem II” (2017)

“Acolada poeţilor” la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, 

Bucureşti 2014.
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Ecouri
CULTURA / seria a III-a/ nr. 7 pag 11 / 24 
noiembrie 2016 : “Mărgăritare siriace”,
articol realizat de Constantin Cubleşan

Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada României din Liban 
Primăria municipiului Cluj-Napoca 
(finanţator al titlului editorial)
Organizaţia Internaţională a Diaologului 
Intercultural- Beirut
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican

“Mărgăritarele risipite” la Târgul Internaţional de carte, Gaudeamus
Bucureşti, 2016
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Evenimentele culturale din Beirut se înscriu în seria manifestărilor organizate în vererea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice româno –
libaneze. Derularea lor au la bază programul Acolada poeţilor, implementat în România în anii anteriori. 

În Liban, s-au deplasat la Beirut 2 persoane din partea ANCI – Proema: Peterliceanu Alexandru, consilier ANCI şi acad. Dobrişan Nicolae, 
membru al Academiei din Cairo. Au fost însoţiţi de 4 membri ai Consiliului Judeţean Maramureş, conduşi de preşedintele comisiei de Relaţii 
Internaţionale, Dl. Cristian Anghel.  

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.

Impreună cu prietenii libanezi

ES. MOR THEOPHILUS GEORGE SALIBA-arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Siriace a Muntelui Libanului şi Tripuli

 Discuţii
 Fixarea obiectivelor    
 Stabilirea programului
 Stabilirea întânirilor

 Donaţii de volume
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Primirea de către președintele Republicii libaneze a marcat un moment diplomatic semnificativ pentru delegaţia ANCI. Excelenţei Sa 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 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
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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 mulțumire și aprecieri 
elogioase la adresa activității ANCI. 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 şi deschiderea bibliotecii româno-
arabe a fost programată în dupămiaza aceleaşi zile la 
Universitate  în prezenţa şi cu binecuvântarea Patriarhului, 
MOR IGNATIUS APHREM II
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Ecouri - Vizita ANCI în Liban

Vizita delegaţiei maramureşene, acţiunile şi donaţiile făcute au fost mediatizate în Republica Libaneză  în presă, canalele TV şi mediul on –line:

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 pesite-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
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Obiectivele din programul vizitei vor favoriza Sanctității Sale cunoașterea 
valorilor spirituale și patrimoniale ale Maramureșului.  

Preafericitul Părinte Patriarh 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

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
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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 preoți, 
înalți prelați.

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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La mănăstirea “Săpânţa Peri”

Ecouri 
“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
“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
“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”

Sesiune de autografe la 
Biblioteca Judeţeană 
Petre Dulfu 

Întâmpinare la Săpânţa

Planuri pentru 2020
 Continuarea la Beirut a activităţilor din cadrul 

programului cultural “România în lume-imagine, 
cultură, spiritualitate”, 

 Lansare şi donaţii de carte la Beirut
 Dotarea cu cărţii a Bibliotecii Româno-arabă, 

deschisă în 2017
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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
În anul 2016, cu ocazia acţiunilor culturale desfăşurate în Amman,  programul a fost integrat în vastul 
Program cultural “România în lume – imagine, cultură, spiritualitate”  

Activităţi 
 Acţiune editorială: Publicarea volumului bilingv (română-arabă) “Poeme fără frontiere . 
Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană” (volum bilingv română-arabă) (2015)
 Acţiune culturală: Vizita în Maramureş a E.S. Ambasador al Regatului Haşemit al Iordaniei (2015)
 Acţiune culturală: lansarea volumului la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, (2015)
 Acţiune culturală la Amman : lansarea volumului în cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, spiritualitate” (2016)
 Acţiune editorială: Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unor poeme din lirica 

poetului iordanian Al Tall (2017)

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

“Poeme fără frontiere” la Târgului Internaţional de Carte 
Gaudeamus Bucureşti, 2015
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Secvenţă de la  manifestare 
E.S Saker Malkawi adresându-se audienţei

Ecouri
17 iunie 2015 
Articol de presă 

“CULTURA – CA  DIMENSIUNE A DIPLOMAȚIEI”
Autor Prof. Dr. Terezia Filip

Graiul Maramureşului

Invitaţi şi organizatori
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22-25 mai 2016

La Clubului Diplomatic Iordanian Primirea de către E.S Dl. Faisal al-Fayez, președintele Senatului Iordanian

Vizitarea muzeului poetului Mustafa Wabi Al Tal Întâlnire cu cetățeni români și iordanieniLa clubul regelui Hussein
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S-au oferit 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 
مختارات) من قصائد باللغتين "عرار" الرومانية والعربية عن دار (“برويما"

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

filozofie etc.) către Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură (AIRC)”

“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. 

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 înțelegerea, 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”

23 iunie 2016 , “Graiul Maramureşului”- 23 iunie 2016 ,  
Articol  realizat de Prof. Dr. Terezia Filip 

Ecouri

Planuri pentru 2020
 Continuarea, la Amman, a activităţilor din cadrul 
programului cultural “România în lume-imagine, 
cultură, spiritualitate”, 
 Lansare şi donaţii de carte la Amman

http://alghad.com/articles/940823-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://www.facebook.com/ambasadaamman
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“Prolegomene” la Târgul Internaţional de Carte, Gaudeamus
Bucureşti, 2016

E.S. Dna Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisiene
E.S. Dna Daniela Gîtman, secretar de  stat MAE

E.S. Dl. E.S. Dl. Alaa ELHADIDI, Ambasador al Republicii Arabe Egipt
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.

Descriere: 
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

Activităţi
Acţiune editorială: publicarea  volumului bilingv “Consonanţe poetice. Selecţie din lirica română şi egipteană contemporană” (volum bilingv 
română-arabă) (2016)
Acţiune culturală: lansarea volumului în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, (2016)
Acţiune culturală: implementarea Programul cultural “România în lume – Imagine, cultură, spiritualitate”, în Egipt (2017)
Acţiune editorială: Includerea 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 (2017)
Activităţi în Egipt: Continuarea programului cultural “România în lume – Imagine, cultură, spiritualitate” la Cairo,  marcarea Centenarului şi 
susţinerea Candidaturii României la Consiliul de Securitate ONU (2018)
Activităţi în Egipt: semnarea protocolului de colaborare cu Organizaţia Uniunii Arabo-Africane (2019)
Acţiune editorială: publicarea pentru prima dată în limba română a volumelor“Credinţa mea în Biserica Coptă”, autor Papa Tawadros al II-lea şi 
“Biserica Ortodoxă Coptă – un miracol al istoriei”, autor Fr. T.Y. Malaty  (2019)
Acţiuni în Egipt: primirea la Sanctitatea Sa, Tawadros al II-lea, prezentarea şi oferirea de volume (2019)

“Consonanţe poetice”
la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus

Bucureşti, 2016
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 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
 Planuri de colaborare: ANCI a propus publicarea volumului
 “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă
 Contemporană”, volum care să cuprindă poeme alese din 

lirica a 20 poeţi români şi 20 poeţi arabi (1 reprezentant din 
fiecare ţară arabă)

 Donaţii de cărţi

01 – 05 mai 2017
Evenimentele culturale din Cairo se înscriu în seria manifestărilor organizate în vederea marcării a 110 ani de relaţii diplomatice româno –
egiptene. Derularea lor au la bază programul Consonanţe poetice, implementat în România în anii anteriori. 
Evenimentele culturale s-au desfăşurat în perioada când la Cairo a avut loc întâlnirile anuale a academicienilor  din întreaga lume arabă. 
Delegaţia ANCI (Peterliceanu Alexandru, consilier ANCI şi acad. Dobrişan Nicolae, membru al Academiei din Cairo) 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 consultanță pentru delegația română.

Vizită la Sediul Uniunii Scriitorilor din Egipt
Discuţii 
Proiecte de colaborare, 
Donaţii de carte
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Prezentarea programului cultural international ,,Romînia 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
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Ecouri “România în Egipt”- 2017
“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
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Delegaţia română din Egipt a fost compusă din reprezentanţii ANCI, condusă de Dl Peterliceanu Alexandru, vicepreşedinte ANCI şi ai Consiliului 
Judeţean Neamţ, condusă de vicepreședintele, Ion Asaftei.
Pe tot parcursul vizitelor și al sejurului în Egipt, delegația română a fost sprijinită cu expertiză și asistată prompt de către echipa de la 
Ambasada Română din Egipt, condusă de Excelența Sa Domnul ambasador Mihai Stuparu, vechi prieten al echipei ANCI
La toate întânirile avute s-au donat  volumele şi semne de carte care marchează evenimentul implinirii Centenatului României, cu text bilingv 
(română-arabă). Darurile au fost primite cu multă bucurie, primitorii au transmis mesaje scrise de multumire şi şi-au exprimat dorinţa 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 ţara arabă cu cele mai 
vechi relaţii diplomatice (prima misiune diplomatică a României deschisă într-o ţară arabă a fost în Egipt în 1906).
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Primirea la Academia de Limbă Arabă 
Domnul vicepreședinte Mahmoud El Rabie

Primirea 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

Primirea la Ministerul Egiptean al Afacerilor Externe
Domnul Ministru adjunct A. Musharafa
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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 țel din promovarea culturii române în zona 
orientală și a culturii orientale în spațiul românesc și european. 

Vizita la Tanta, în guvernoratul Garbeya
Primire protocolară și amiabilă la Domnul guvernator Ahmed Sakr

Vizita la Institutul din al Mahallah al Kubra 
- Întâlnire cu studenții 

- Directorul de studii, Domnul Mohammed Sauki promite un proiect de 
viitoare cooperare cu românii în domeniul educației. 
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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, 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.
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Ecouri “România în Egipt”- 2018

Cotidianul “Graiul Maramureşului” a consemnat, 
în data de 27 aprilie, detalii despre implementarea 

proiectului “Centenatul României în Republica Arabă 
Egipt”

Ecouri “ România în Egipt”- 2019
Cotidianul “Graiul Maramureşului” a consemnat, în data                       

de 18 februarie , detalii privind acordul de parteneriat 
semnat în Republica Arabă Egipt”
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Primirea de către

Sanctitatea  Sa,

Papa Tawadros 

al II-lea 

29 septembrie – 03 octombrie 2019
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Planuri pentru 2020
- 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

Colaboratori:
 Ministerul Afacerilor Externe
 Ambasada României din Egipt
 Ambasada Egipt la Bucureşti
 Ambasador Dumitru Chican
 Prof. Dr. Terezia Filip



34

Descriere
Programul a fost Iniţiat în 2016 şi a fost inclus în programul “România în lume- imagine, cultură, spiritualitate” în anul 2017

Activităţi 
 Acţiune editorială: Traducerea în limba romînă şi publicarea volumelor Antologie Lirică-Nizar Qabbani (2016), Antologie lirică-Adonis” (2017), Zile 
împreună cu el, autor Colette Khouri (2017)
 Acţiune culturală Antologie Lirică-Nizar Qabbani la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus (2016)
 Acţiune culturală: Seară de cultură siriană în cadrul Festivalului Internaţional de Carte “Transilvania”, Cluj  şi la Bucureşti în cadrul Târgului 
Internaţional de Carte “Gaudeamus” (2017)
 Acţiune culturală: Vizita în Maramureş a reprezentanţilor ambasadei Republicii Arabe Siria: Proiectul cultural Siria – cultură şi istorie, Baia Mare (2017) 
 Acţiune editorială: Introducerea în volumul “Punte între lumi şi inimi” a unei selecţii din lirica poetului Sirian Nizar Qabbani (2017)
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20-24 aprilie 2017

La invitaţia ANCI, ambasada R.A. Siria, a participat în Baia Mare la evenimentul cultural “Siria-cultură şi istorie”. Domnul consul Ali Makin a 
reprezentat ambasada la evenimentele culturale, care au cuprins următoarele acţiuni: evenimentul de lansare a volumelor autorilor sirieni 
“Antologie lirică-Nizar Qabbani” şi “Zile împreună cu el” (Collete Kouri) şi vernisajul expoziţiei de cultură şi civilizaţie siriană. Expoziţia a fost 
deschisă timp de 2 săptămâni.
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Ecouri
- Articol de presă “Eveniment sirian la Baia Mare”, autor Gheorghe Pârja, Graiul Maramureşului, 10 aprilie 2017

- Comunicat “Consulul R.A. Siriene la Biblioteca Judeţeană”, Graiul Maramureşului, 21 aprilie 2017
- Comunicat “Consulul R.A. Siriene în Maramureş”, Graiul Maramureşului, 21 aprilie 2017
- Articol de presă “Din Damasc la Baia Mare”. O reverenţă în faţa duratei”, autor Gheorghe Pârja
- Articol de presă “Eveniment cultural-istoric la Baia Mare. Siria- cultură şi istorie”, autor prof. Dr. Terezia Filip, Cotidianul, 27 aprilie 2017

Planuri pentru 2020
- Activităţi culturale desfăşurate la Damasc, în cadrul programului cultural “România 
în lume-imagine, cultură,  spiritualitate”, 
- Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură sirieni
- Lansare şi donaţii de carte la Damasc
- 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
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Excelenta Sa, recitand în arabă poeme de Vasile Latiş şi Nichita 
Stănescu

Primirea Oficială la Baia Mare

Ecouri

Articol de presă “Impact cultural-diplomatic al vizitei ambasadorului Statului Palestina în 
Maramureş”, autor Prof. Dr. Terezia Filip

Graiul Maramureşului, 15 aprilie 2019
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Preasfinţitul Iusin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi 
Excelenţa Sa, ambasadorul Statului Palestina

Diplomă de Excelenţă oferită de Mitru Lese, primarul oraşului Tărgu Lăpus

Imagine de la 
evenimentul 
cultural din 

Baia Mare

Ecouri

Articol de presă “Impact cultural-diplomatic al vizitei ambasadorului Statului 
Palestina în Maramureş”, autor Prof. Dr. Terezia Filip

Graiul Maramureşului, 15 aprilie 2019
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Planuri pentru 2020
- Continuarea în Palestina a activităţilor din cadrul programului cultural 

“România în lume-imagine, cultură, spiritualitate”, 
- Lansare şi donaţii de carte în Palestina
- Acţiuni editoriale: traducerea şi publicarea unor volume din opera 
scriitorilor palestinieni

Colaboratori
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Palestinei în România
Prof. Dr. Terezia Filip 
Ambasador Dumitru Chican

Eveniment cultural 
Bucureşti, 04 decembrie 2020

Ecouri
Cotidianul „Akhbar EL-Yom”: 

„Drumul spre Oslo. la Bucureşti”,
autor    Rifaat Fayyad

La această festivitate de excepţie au fost prezenţi numeroşi ambasadori arabi acreditaţi în România, între aceştia regăsinduse şi Fouad Kokali, 
ambasadorul Palestinei, dinamicul ambasador al Egiptului, Salah Abdel Sadek, alături de proeminenţi reprezentanţi ai vieţii româneşti, în frunte 

cu reprezentantul Comisiei pentru Relaţii Culturale a Parlamentului României şi secretarul general al Guvernului român.
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Într-o însorită zi de început de toamnă, un echipaj de câțiva băimăreni aluneca 
grăbit pe șoselele răsăritene ale României cu ținta Chișinău, al doilea mare oraș 
majoritar românesc din Europa de sud-est. La volan editorul de la Proema, 
Alexandru Peterliceanu, iar în echipaj Gh. M Bârlea, Gh. Pârja, Terezia Filip, un 
mic desant cultural dar puternic în felul lui. Va fi Ziua Limbii Române și cei de 
dincoace de Prut vom fi alături de frați la sărbătoarea lor. Căci purtăm toți în 
suflet ecoul unei și mai mari sărbători - aniversarea Centenarului Marii Uniri,
a României Întregite, ce atinge la începutul acestei ierni 100 de cercuri pe 
spirala Timpului. Programul cultural în numele căruia mergem la Chișinău cu 
cărți și ediții rare se numește România în lume – imagine, cultură, 
spiritualitate și el este sprijinit de Ministerul Român al Afacerilor Externe.

Echipa ANCI – Proema la Chişinău

L a Standul “Proema ANCI”. Central E.S., Dl. ambasador Daniel Ioniţă
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Ecouri
Articol de presă

“Cu Eminescu și ANCI la 
Chișinău de Ziua 
Limbii Române”, 
autor Terezia Filip

Graiul Maramureşului,  
05 septembrie 2018

Imagine de la evenimentul de lansare a volumelor 

Eminescu – Semne și simboluri de aur și Seducţia absolutului - exerciţii de hermeneutică eminesciană, 

autor Terezia Filip

Planuri pentru 2020
Acţiune editorială: traducerea 

în limba arabă şi publicarea 
volumului “Reverberaţii 

poetice”, o antologie lirică a 
poeţilor basarabeni


