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                                                    RAPORT  DE  ACTIVITATE 
                                                                         2014 
Activitatea asociaţiei s-a axat pe atingerea următoarelor obiective:  

• Crearea unei baze solide pentru orientarea culturală a refugiaţilor şi turiştilor străini în 
spaţiul maramureşean 

• Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Misiunile diplomatice ale Ţărilor Orientului 
Mijlociu acreditate la Bucureşti, cu Ministerul Afacerilor Externe, ICR, Ministerul 
Culturii, ONG-uri care au acelaşi obiect de activitate 

• Dobândirea de experienţe în implementarea proiectelor finanţate 
• Creşterea transparenţei şi vizibilit ăţii organizaţiei  
• Atragerea de surse de finanţare 
• Atragerea de membrii voluntari. 

 
Activităţile s-au desfăşurat în cadrul proiectelor cu derulare permanentă propuse încă de la 
înfiin ţarea sa (29 ianurie 2013), la care s-au adăugat 2 programe culturale şi unul 
educaţional,  cu un plan de  derulare pe o perioadă mai lungă de timp. 
                                    Activităţi desfăşurate în cursul anului 2014:  
 
În cadrul proiectului „Ca acasă”(ini ţiat în 2013- perioadă permanentă de derulare): 

• 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 

În cadrul Proiectul “Confluenţe poetice” (iniţiat în 2013- perioadă permanentă de derulare): 
S-a ţinut în permananenţă legătura cu Ambasada României din Kuweit. Ca urmare a acesteia: 

• S-au transmis rezultatele benefice a lansării volumlui „Confluenţe poetice” în Kuweit, 
cu ocazia marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice 
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• S-a efectuat vizita lui Moustafa Gomma, ziarist al ziarului Kuweitian ”El Raid” la 

sediului asociaţiei şi au avut loc întâniri cu preşedintele Consiliul judeţean Maramureş şi 
primarul oraşului Şomcuta Mare, în vederea analizării posibilităţilor de colaborare 
Maramureş- Kuweit 

 
 

 
 
 
 

• Se continuă demersurile  în vederea vizitei în Kuweit a membrilor asociaţie, însoţiţi de 
preşedintele Consiliului judeţean Maramureş şi primarul Oraşului Şomcuta Mare 

 
În cadrul Proiectului “Punte între sentimente” ”(iniţiat în 2013- perioadă permanentă de 
derulare: 

• Au avut loc nenumărate întâniri la Bucureşti între membrii asociaţiei şi ambasadorul 
Republicii Irak, E.S. Dl. Omar Karim Berzinji, având ca scop consolidarea relaţiilor de 
colaborare, diversificarea acestora, creşterea vizibilităţii asociaţiei şi aprofundarea 
relaţiilor de prietenie. 
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                                          Programul cultural “Acolada Poeţilor” 
 
 Perioada de desfăşurare: decembrie 2013- decembrie 2015 

 
1)Obiective:  

• Marcarea a 50 de ani de relaţii diplomatice dintre România şi Republica Libaneză, care 
se implinesc in Ianuarie 2015, prin realizarea a două volume, publicate în cursul anului 
2014  

• Lansarea volumelor la Bucureşti şi Beirut 
• Distribuţia volumelor în România şi  Liban 
• Îmbogăţirea cunoaşterii reciproce a bogatului tezaur spiritual al culturii române şi 

libaneze  
• Identificarea de oportunităţi de colaborare în domeniul cultural şi educaţional cu entităţi 

juridice din Republica Libaneză 
 
 
2) Beneficiari, grupuri ţintă 

• comunitatea libaneză din România 
• comunitatea română din Republica Libaneză 
• Ministerul Român de Externe, Ambasadele şi instituţiile de cultură din cele 2 ţări 
• iubitorii de cultură şi cunoaştere 
 

3) Activităţi desfăşurate în 2014:  
• Proiectul editorial: „Integrala Khalil Gibran”  

Proiectul editorial a beneficiat de finanţare din fondurile Administraţiei Fondului Cultural 
Naţional (cofinanţator: Editurii Proema) şi constat în publicarea în 2 volume a aproape întregii 
creaţii literare a lui scriitorului libanez Khalil Gibran.  
 

                      
 
Apariţia acestei lucrări cu ocazia marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-

libaneze (1965-2015) reprezintă un omagiu adus nu numai marelui libanez, ci şi o exprimare 
clară de apreciere a patrimoniului cultural şi literar, inestimabilului tezaur de cultură, civilizaţie 
şi umanism al lumii arabo-islamice.  

Publicarea celor două volume vine să risipească îndelunga stare confuză a pieţei editoriale 
naţionale şi internaţionale produsă de publicarea nesistematizată a operelor lui Gibran. 

Publicat la tirajul de 500 seturi, a fost distribuit la Ambasada Libaneză din România, 
Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, ONG-uri cu profil cultural, librării şi 
centre de distribuire carte. 
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• Proiectul editorial: "Acolada Poeţilor"   

Volumul realizat în colaborare cu Editura Proema la un tiraj de 500 exemplare, adună între 
coperţile sale o selecţie de versuri din lirica a 17 poeţi libanezi si din lirica a 17 poeţi români 
contemporani. Prima parte a volumului este dedicată poeţilor libanezi, a căror poeme sunt 
traduse din limba arabă în limba română iar a două parte este dedicată poeţilor contemporani 
români ale căror poezii selectate sunt traduse în limba arabă. Este o apariţie unică în peisajul 
editorial româno-libanez, o realizare de excepţie menită să marcheze evenimentul ce leagă cele 2 
ţări şi popoare prietene.  
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• „Acolada Poeţilor” la  „Târgul Interna ţional de carte Gaudeamus” Bucureşti 
      (19 - 23 noiembrie 2014) 

    

 
 
 
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.  
Joi seara, 20 noiembrie, la ora 18, Sala Cupolă: Evenimentul de lansare a volumelor realizate 
în cadrul programului cultural „Acolada poeţilor”, alături de prima carte de unic autor a lui 
Emanuel Peterliceanu, preşedintele ANCI,  „Istoria relațiilor  diplomatice româno-arabe”.  
Sub onorantul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe, cu prezența Doamnei Secretar de Stat, 
Liliana Carmen Burlacu, evenimentul devine o veritabilă seară orientală cu o participare mai 
densă decât la multe alte lansări ale Târgului: peste 10 ambasadori din țările Orientului Mijlociu, 
decanul Corpului Diplomatic Arab, foști și actuali diplomați, scriitori, jurnaliști, presă, studenți, 
public iubitor de carte.  
 
Rezultate obţinute în 2014: 

• Îmbogăţirea cunoaşterii în rândul iubitorilor de lectură români a bogatului tezaur spiritual 
libanez, prin publicarea şi distribuirea volumelor realizate în cadrul proiectului 

• Marcarea, la Bucureşti, a 50 de ani de relaţii diplomatice dintre România şi Republica 
Libaneză, prin participarea la Târgul de carte Gaudeamus şi evenimentul de lansare 
organizat din cadrul acestuia. 

• Experienţa dobândită de asociaţie în implementarea proiectelor finanţate prin fonduri ale 
Administraţiei Fondului Cultural Naţional  

• Dezvoltarea şi consolidarea organizaţiei, prin acumularea de cunoştinţe şi creşterea 
nivelului de competenţă   

• Creşterea transparenţei şi a vizibilităţii organizaţiei  
• Consolidarea parteneriatului cu Editura Proema  
• Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, ICR, Ministerul 

Culturii, ONG-uri care au acelaşi obiect de activitate 
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                      Programul  cultural „Spiritul maramureşean” 
Perioada de desfăşurare: martie 2014 - decembrie 2016  
 
1)Obiective: 

• Facilitarea integrării solicitanţilor de azil, a refugiaţilor în mediul socio-cultural al 
Maramureşului prin cunoaşterea zonei  

• Promovarea patrimoniului cultural local în circuitul cultural naţional 
• Iniţierea de proiecte de promovare a diversităţii culturale din Maramureş 
• Promovarea culturii maramureşene în ţară şi în afara graniţelor României 
• Traducerea şi publicarea unor importante lucrări din literatura maramuşeană în diverse 

variante lingvistice, în vederea dezvoltării fondului specific de carte al celor mai 
importante biblioteci din România şi în afara graniţelor 

• Creşterea interesului locuitorilor Maramureşului faţă pe patrimonului zonal 
• diversificarea activităţilor culturale în rândul turiştilor români şi străini în zonă 
• atragerea de turişti în zonă 

 
2) Beneficiari, grupuri ţintă 

• Solicitanţii de azil sau refugiaţii care vor alege să se integreze/ staţioneze în judeţ 
• vizitatorii români sau străini aflaţi în trecere prin judeţul Maramureş care, prin 

consultarea materialelor de promovare culturală, vor alege să revină în judeţ (după caz) 
• Comunitaţile locale din Judeţul Maramureş. 
• Instituţii de cultură şi ONG-uri din Maramureş  
• Autorităţile Publice Judeţene şi Locale  

 
.3) Activităţi 2014 

• Proiectul editorial “Maramureş- manual de orinetare culturală” 
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 Proiectul editorial a beneficiat de finanţare din fondurile pentru cultură a Consiliului Judeţean 
Maramureş. Editat trilingv (română-engleză-franceză) volumul prezintă pe parcursul a 160 
pagini patrimoniul judeţului Maramureş. Volumul a fost distribuit refugiaţilor din zonă, ONG-uri 
şi puncte de atracţie turistică. 
 
 
4) Rezultatele obţinute în anul 2014 
 

• Crearea unei baze solide pentru orientarea culturală a refugiaţilor şi turiştilor străini în 
spaţiul maramureşean 

• Promovarea patrimoniului cultural zonal în circuitul cultural naţional 
• Creşterea vizibilităţii asociaţiei 
• Dobândirea de experienţă în derularea proiectelor culturale  
 

 
 
                                               Programul educaţional 
                                               „ Cultură Socio-Politică”   
 
 
Perioada de desfăşurare: permanent  
1)Obiective: 
Conştientizarea opiniei publice asupra culturii, civilizaţiei şi problematicii lumii arabe 
Facilitarea integrării solicitanţilor de azil, a refugiaţilor în mediul socio-cultural românesc 
 
2) Beneficiari, grupuri ţintă 

• Solicitanţii de azil sau refugiaţii care vor alege să se integreze/ staţioneze în România 
• Comunitaţile locale din Judeţul Maramureş. 
• Instituţii de cultură şi ONG-uri din Maramureş  
• Autorităţile Publice Judeţene şi Locale  
• Mass-media locală şi judeţeană 

 
3) Activităţi 2014 
Mesajul de conştientizare a opiniei publice şi ca urmare Facilitarea integrării solicitanţilor de 
azil, a refugiaţilor în mediul socio-cultural românesc s-a realizat prin participarea preşedintelui 
asociaţiei la emisiuni televizate la posturile de televiziune locală şi prin articole de presă scrise 
de acesta, dintre care amintim: 
 

• “Un moroşan în Irak”, Vocea Transilvaniei, 21 iunie  
http://www.voceatransilvaniei.ro/un-morosan-in-irak-era-sa-fiu-impuscat-pentru-ca-m-am-
intors-cu-spatele-ca-batea-vantul-si-nu-mi-puteam-aprinde-tigara-foto/ 

• “Capitalismul şi Consumatorismul”, Informaţia zilei, 1 iulie 
http://www.ifz.ro/actualitate/stiri/capitalismul-si-consumatorismul-sau.html 

• “Strigătul arab de regăsire”, Informaţia zilei, 10 iulie  
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http://www.ifz.ro/opinii/strigatul-arab-de-regasire-2.html 
• “Saddam Hussein – povestea unui popor”, Informaţia zilei, 17 iulie 

http://www.ifz.ro/actualitate/eveniment/saddam-hussein-povestea-unui-popor.html 
• „Refugiaţii din Uniunea Europeană”Informaţia zilei, 26 iulie 

http://www.ifz.ro/social/refugiatii-din-uniunea-europeana-comparati-cu-orfanii.html 
• “Vremuri schimbătoare , nisipuri mișcătoare” Informaţia zilei, 6 august 

http://www.ifz.ro/actualitate/eveniment/vremuri-schimbatoare-nisipuri-miscatoare.html 
• “Problema Palestiniano-Israeliană” Informaţia zilei, 13.august  

http://www.ifz.ro/actualitate/problema-palestiniano-israeliana-pretentii-asupra-unei-case-pe-
care-ai-parasit-o-acum-sute-de-ani.html 

• “Structura societății arabe comparată cu cea vestică”, Informaţia zilei, 19 august 
http://www.ifz.ro/opinii/structura-societatii-arabe-comparata-cu-cea-vestica.html 

• “Terorismul, o gâlceavă din care nu putem ieşi”, Informaţia zilei, 30 august 
http://www.ifz.ro/actualitate/eveniment/terorismul-o-galceava-din-care-nu-putem-iesi.html  

• “Armele chimice în Mileniul 3”, Informaţia zilei, 10 septembrie 
http://www.ifz.ro/actualitate/eveniment/armele-chimice-in-mileniul-3.html 

• „Războiul hibrid – noua ameninţare la adresa stabilităţii globale”Informaţia zilei, 17 
septembrie  

http://www.ifz.ro/social/razboiul-hibrid-noua-amenintare-la-adresa-stabilitatii-globale.html 
 
  
4) Rezultatele obţinute în anul 2014: 

• Promovarea cetăţeniei active  
• Promovarea valorilor democratice şi  a drepturilor omului 
• Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile, respectiv a solicitanţilor de azil şi 

refugiaţilor din zona Orientului Mijlociu şi Africa 
• Reducerea impactul rasismului și xenofobiei în relaţiile dintre  populaţia română şi 

imigranţi/refugiaţi/solicitanţii de azil.  
• Contribuţia  la protecția și exercitarea efectivă a dreptului la azil  

 
 
 
 
 
                                                                                                            Şomcuta Mare 
                                                                                                        30 decembrie 2014 
 
 
 
 
   


