ASOCIAŢIA NORD
PENTRU COOPERARE ŞI INTEGRARE
Raport de activitate
2013
Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat având la bază proiectele propuse la înfiinţarea ei
(29 ianurie 2013) şi s-a realizat în cea mai mare parte prin munca voluntară

Proiectul „Ca acasă”
Proiect cu derulare permanemtă
1)Obiective:
•

Facilitarea integrării solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit statutul de
refugiat sau o altă formă de protecţie originare din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia în
mediul social şi cultural românesc
• servicii oferite solicitanţilor de azil/refugiaţi în probleme legate de sănătate, integrare,
educaţie, consiliere, traducere, găsirea de locuri de muncă şi de cazare.
• Recondiţionarea şi amenajarea spaţiului din Şomcuta Mare, pentru a oferi solicitanţilor
de azil servicii care să-i ajute să se simtă „Ca acasă”
2) Beneficiari, grupuri ţintă
• cetăţenii străini sau apatrizii care şi-au manifestat voinţa de a obţine o formă de protecţie
în România
• persoanele care au primit statutul de refugiat sau o altă formă de protecţie în România,
adresându-se cu predilecţie celor proveniţi din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu.
• Comunitatea cetăţenilor din zonă
3) Activităţi desfăşurate:
• servicii oferite
solicitanţilor de
azil/refugiaţi în probleme legate de
sănătate, integrare, educaţie, consiliere,
traducere, găsirea de locuri de muncă şi
de cazare.
• Servicii oferite în spaţiul din Şomcuta
Mare, str. Republici nr 19A, program de
lucru : de luni până vineri între 11 şi 17
- acces gratuit la internet şi programe de
televiziune transmise prin satelit
- copiere şi xeroxare
- dotări interioare la standarde europene
- atmosferă „Ca acasă”
4) Rezultate obţinute:
• Condiţii excelente în spaţiul pus la dispoziţia solicitanţilor de azil din Şomcuta Mare
Realizări:
• intermediere cu reuşită pentru obţinerea statului de refugiat pentru un solicitant de azil de
origine irakiană şi pentru o familie de sirieni (un bărbat şi soţia)
• găsirea de locuri de muncă în Baia Mare pentru un refugiat de origine iraniană şi pentru
unul de origine din Camerun
• găsirea în Baia Mare a unui loc de cazare convenabil pentru un refugiat iranian
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Proiectul “Confluenţe poetice”,
proiect cu derulare permanentă
1)Obiective:
• dezvoltarea cooperării dintre România şi
Kuweit în domeniul cultural, educaţional,
social şi economic, prin editarea unui volum de
lirică bilingv
• lansarea volumului „Confluenţe poetice” în
România şi Kuweit, cu ocazia marcării a 50 de
ani de relaţii diplomatice între România şi
Statul Kuweit.
• identificarea de oportunităţi de colaborare şi
investiţii în zona Maramureş şi în special în
oraşul Şomcuta Mare
2) Beneficiari, grupuri ţintă
• vizitatorii târgului, persoanele prezente la
lansările din Bucureşti şi Kuweit
• diaspora română din Statul Kuweit
3)
Activităţi desfăşurate
• colaborarea cu editura Proema în vederea
editării volumului” Confluenţe poetice”
• lansarea volumului la Târgul de carte
Gaudemus 2013”
• întreţinerea relaţiilor de colaborare cu
Ambasada României în Kuweit
4) Rezultate obţinute
• vizita membrilor ANCI în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş în Kuweit, ]n
vederea identificării de proiecte comune, ce se va realiza la finele anului 2014.
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Proiectul “Punte între sentimente”,
proiect cu derulare permanentă
1) Obiective:
• dezvoltarea cooperării dintre România şi Republica Irak în domeniul cultural,
educaţional, social şi economic
• înfrăţirea Judeţului Maramureş cu guvernoratul Wasit, Irak
2) Beneficiari, grupuri ţintă
• comunitatea irakiană din România
• comuniatatea română din Irak
• comunităţile din ambele ţări în urma înfrăţirii între districte
3) Activităţi desfăşurate
• participare la dineul de desparţire oferit de E.S
Dl.
Mohammed
Saeed
Al-Shakarchi,
Ambasadorul Republicii Irak la Bucureşti (25
aprilie 2013)
• participare la dineul de numire a noul
ambasador al Republicii Irak, E.S. Dl. Omar
Karim Berzinji (21 iunie 2013)
• participarea la prima
întâlnire a noului
ambasador al Republicii Irak cu reprezentanţi ai
comunităţii irakiene din România. (27 iunie
2013)
• participarea la recepţia oferită de Ministerul
Extern al Irakului, Ambasada Irakului în
România şi Ministerul Român de Externe cu
ocazia aniversării a 55 de ani de relaţii
diplomatice româno-irakiene (03.10.2013)
• organizarea şi susţinerea vizitei E.S. dl.Omar
Karim Berzinji în judeţul Maramureş
• participarea la dineul oferit de Ambasada Irak
cu ocazia vizitei oficială a delegaţiei irakiene
condusă de
Dr. Saleh Mutlaq, vice-prim
ministru al Guvernului din Irak, ( 22. noiembrie
2013)
4) Rezultate obţinute
Acordul Ministerului de Externe Irakian şi a Guvernoratului Wasit de infrăţire a Guvernoratului
Wasit cu Judeţul Maramureş.
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Proiect „Shah in Shah”
Proiect cu derulare permanentă
1) Obiectivele generale ale proiectului:
• reorientarea interesului tinerilor din Iran pentru Învăţământul Superior Romînesc
• promovarea culturii iraniene (persană)în România şi viceversa
• identificarea şi găsirea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă diaspoara
iraniană
2) Beneficiari, grupuri ţintă
• comunitatea iraniană din România
• iubitorii de cultură
• comunităţile române care convieţuiesc cu persoane originare din Iran
• tinerii iranieni care optează pentru a-şi continua studiile în România
• universităţile din România
3) Activităţi desfăşurate
• Iulie 2013- întâlnirea reprezentaţilor asociaţiei cu
E.S. Dl. BAHADOR AMINIAN JAZI
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Islamice Iran la Bucureşti (la sediul Ambasadei
Republicii Islamice Iran)
Discuţiile au fost focalizate asupra identificării căilor şi
procedeelor cele mai adecvate şi pragmatice pentru
reorientarea interesului tinerilor din zona Orientului
Mijlociu şi asupra problemelelor cu care se confruntă
diaspoara iraniană.
S-a convenit de comun acord colaborarea cu ambasada în
domeniul cultural în ideea de a promova cultura iraniană
(persană)în România. Mai mult chiar, Excelenţa Sa s-a
arătat dispus să prefaţeze volumul de poezii „ Ascultând
pe Dumenzeu cum râde”, o selecţie din lirica mistică a
Islamului, pe care ANCI intenţionează să o editeze în
partneriat cu Editura Proema..
• Permanent - identificarea şi găsirea soluţiilor pentru
problemele cu care se confruntă diaspoara iraniană,
respectiv găsirea de locuri de muncă şi cazare pentru presoanele de origine iraniană cu
care ANCI intră în contact.
• colaborarea cu Editura Proema în vederea editării volumui „ Ascultând pe Dumnezeu
cum Râde”, o selecţie de versuri din lirica mistică a Islamului
• lansarea volumului prefaţat de E.S. la Târgul Internaţional de carte „Gaudeamus,
Bucureşti, 2013”
Rezultate obţinute:
• Relaţii de bună colaborare cu diaspora iraniană în România
• Posibilităţi de continuare a proiectelor asociaţiei în colaborare cu acesta
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Proiect “Levantul”
Proiect demarat la finele anului 2013
1)Obiective:
• dezvoltarea cooperării dintre România şiRepublica Libaneză în domeniul cultural,
educaţional, social şi economic, prin editarea unui volum de lirică bilingv
• Marcarea a 50 de ani de relaţii diplomatice dintre România şi Republica Libaneză, care
se implinesc in Ianuarie 2015, prin realizarea în cursul anului 2014, a două volume de
versuri
• Identificarea de oportunităţi de colaborare în domeniul cultural cu Republica Libaneză
2) Beneficiari, grupuri ţintă
• comunitatea libaneză din România
• comunitatea română din Republica Libaneză
• Minsiterul Român de Externe, Ambasadele şi instituţiile de cultură din cele 2 ţări
• iubitorii de cultură
3) Activităţi desfăşurate
• Vizita preşedintelui asociaţiei în Liban şi realizarea de legături cu personalităţi de cultură
din Republica Libaneză.
• Identificarea volumelor care urmează să se realiazeze cu ocazia marcării a 50 de ani de
relaţii diplomatice a celor 2 ţări
• Identificarea surselor de finanţare
Rezultate obţinute:
• Relaţii de bună colaborare cu Ambasadele celor 2 ţări
• Sprijin din partea acestora în vederea atingerii obiectivelor proiectului

= Preşedintele ANCI, alături de oameni de cultură şi spiritualitate din Liban =
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Proiectul „Siguranţa unui viitor nou”
Finaţator: Primăria Oraşului Şomcuta Mare
Cofinaţator: Editura Proema
Proiect finalizat
1) Obiective:
• promovarea
schimbului
intercultural
româno-arab,
• participarea în
parteneriat cu
Editura Proema la
Târgul
internaţional de
carte „
Gaudeamus 2013”
2) Beneficiari, grupuri
ţintă
• vizitatorii târgului.
• Ambasadele
Orientului
Mijlociu acreditate
la Bucureşti
• ONG-uri care au
acelaşi obiect de activitate.
• iubitorii de lectură
3)Activităţi desfăşurate:
• Editarea în parteneriat cu Editura Proema a 4 volume din colecţia”Biblioteca Arabă”
- „Ascultând cum râde Dumnezeu. Din lirica mistică sufică a Islamului”
Antologarea, traducerea, studiul introductiv aparţin ambasadorului DUMITRU CHICAN
Cuvând Înainte: Dl Domnului Bahador Aminian JAZI, Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Republicii Islamică Iran
-„Nebun din dor de Layla…Din lirica arabă de dragoste”
Antologare, traducere din limba arabă, studiu introductiv şi note DUMITRU CHICAN
Cuvânt Înainte: Lilian Zamfiroiu, preşedinte Institului Cultural Român.
- „Noul orient Mijlociu: Între primăvara arabă şi haosul constructiv”
Autori Dumitru Chican şi Emanuel Peterliceanu:
- „Confluenţe poetice”, o selecţie din lirica modernă română şi kuwaitină
Antologarea, traducerea, studiul introductiv aparţin ambasadorului DUMITRU CHICAN
Cuvânt înainte: Dl. Vasile Sofineti, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în
Statul Kuwait.
• Participarea în parteneriat cu Editura Proema la Târgul internaţional de carte
„ Gaudeamus 2013”, proiect cofinaţat de Consiliul local Şomcuta Mare
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4) Rezultate obţinute
• solicitare din partea ambasadei Republicii Sudan de editare a unui volum de traduceri din
lirica sudaneză,
• solicitare din partea comunităţii culturale din Liban de editare şi tipar a unui volum
bilingv din lirică română şi libaneză.

Şomcuta Mare
30 decembrie 2013
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