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Sediu: Şomcuta Mare, str. Republicii nr 19A, Tel/fax: 0262.280114, Email: office@anci.org.ro, eliodus@gamil.com, www. anci.org.ro

Activitatea asociaţiei s-a axat pe atingerea următoarelor obiective:
Consolidarea
Relaţiilorde colaborare
cu:Misiunile diplomatice
ale Orientului Mijlociu,
Ministerul Afaceilor
Externe, Ministerul
Culturii, ICR, ONG-uri

Creșterea
transparenţei și
Vizibilităţii
asociaţiei

Atragerea de surse de
finanţare

Dobândirea de
experienţă în
implementarea
proiectelor

Activităţile s-au desfăşurat
în cadrul programelor
iniţiate în anii anteriori la
care s-au adăugat două
programe noi

Crearea unei
baze solide pentru
orientarea socială şi
culturală a solicitanţilor
de azil/refugiaţilor în
spaţiul şi societatea
românescă

Atragerea de
membrii voluntari

“Ca acasă”
Program socio- cultural

“Punte între
Sentimente”

Iniţiat în 2013

“Confluenţe
poetice”

Program culturaleducaţional-economic

Program cultural
- educaţional

Iniţiat în 2013

Iniţiat în 2013

“Spiritul
maramureşean”
Program cultural
Iniţiat în 2014

Programe
2013-2015

Program cultural
Iniţiat în 2014

“Maramureşul
în lume-imagine,

“Educaţie
socio-politică”

cultură, spiritualitate”

Program educaţional
Iniţiat în 2014

“Acolada poeţilor”

“Fără frontiere”
Program cultural
Iniţiat în 2015

Program cultural
Iniţiat în 2015

“Ca acasă”

Grup ţintă: solicitanţii
de azil/refugiaţii

Obiective

Program socio-cultural
Sprijin în probleme legate de sănătate,
integrare, educaţie, consiliere,
traducere, găsirea de locuri de muncă
şi de cazare

Facilitarea integrării
Solicitanţilor de. azil/refugiaţilor
în mediul social
şi cultural românesc

Dotarea spaţiului asociaţiei
la standarde europene;
Asigurarea unei atmosfere
„Ca acasă”

Descriere: Iniţiat în 2013, în cadrul acestui program asociaţia oferă
•Servicii menite să vină în sprijinul grupului ţintă în probleme legate de sănătate, integrare, educaţie, consiliere, traducere, găsirea de
locuri de muncă şi de cazare
•acces gratuit la internet şi programe de televiziune transmise prin satelit
•Servicii de copiere şi xeroxare

În anul 2015 asociaţia
A s-a mai dotat cu 4 calculatorare, pe care le-a pus la dispoziţia refugiaţilor

c
t
i

Finanţatori:

Planuri pentru viitor
•Identificarea unui profesor de predare a limbii, culturii şi civilizaţiei române care să presteze muncă de voluntariat în spaţiul asociaţiei
(Şomcuta Mare) sau găsirea de fonduri necesare pentru atingerea acestui obiectiv
•Deschiderea unui punct de lucru în una din următoarele localităţi: Bucureşti, Galaţi, Timişoara, Iaşi, unde funcţionează centre pentru
refugiaţi

“Punte între sentimente”
Program diversificat
(cultural, educaţional, economic şi social)

Dezvoltarea cooperării dintre România
şi Republica Irak în domeniul cultural,
educaţional, social şi economic

Grupuri ţintă: diaspora română din
Irak, comunitatea irakiană dinRomânia,
cetăţenii Români, iubitorii de cultură
Obiective

Înfrăţirea Judeţului Maramureş cu un
.
guvernorat
din Irak

Revigorarea interesului tinerilor
irakieni faţă de Instituţiile de
învăţământ superior din România

Descriere:

Este primul program iniţiat de ANCI la înfiinţarea sa, 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 Irak
la Bucureşti, fiind invitată să participe la marile evenimente organizate de aceasta şi la
diverse întâniri oficiale şi particulare. Deasemenea, datorită acestei legături, Maramureşul
a fost onorat de vizita ambasadorilor Irakieni, ocazii în care s-a consolidat o relaţie de
strânsă şi reală prietenie între Maramureş şi Irak, între maramureşeni şi irakieni.
ANCI a demarat în 2013 discuţiile între Consiliul Judeţean Maramureş şi Ambasada
Irakului legat de înfrăţirea acestuia cu guvernoratul Wasit. Proiectul este în desfăşurare,
dar având în vedere situaţia de risc major existent în Irak, deocamdată nu poate fi
definitivat.
De asemenea, obiectivul referitor la revigorarea interesului tinerilor irakieni pentru
învăţământul superior românesc va putea fi atins în urma întâlnirilor şi discuţiilor purtate
cu partea irakiană la diverse niveluri.

Activităţi în anul 2015:
22-23 ianuarie – Cotidianul local “Graiul Maramureşului” publică interviul acordat de
Ambasadorul Republicii Irak la Bucureşti, domnul Omer Berzinji, preşedintelui ANCI:
“România -un stat sigur, cu o veche şi bogată cultură, civilizaţie şi istorie”,
Omer Berzinji, ambasador al Republicii Irak
(iunie 2013-aprilie 2015)

24 februarie – Dineul de despărţire oferit de E.S. Omer Berzinji, ambasadorul Republicii Irak, care şi-a încheiat misiunea în
România. Au participat reprezenanţi ai Asociaţiei pentru a-l saluta pe Excelenţa Sa şi a-i mulţumi pentru buna şi fructuoasa
colaborare.
12- 15 noiembrie - Vizita în Maramureş – la invitaţia ANCI - a Excelenţei Sale, Dl. Hussain Sinjari, Ambasador al Republicii Irak.
Este cel de-l treilea ambasador al Republicii Irak care în perioada 2000-2015, ne-a onorat judeţul cu prezenţa Sa.
Momentul culminant al vizitiei l-a constituit Conferinţa Internaţională desfăşurată la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”: “
Cultură, Civilizaţie, “Cultură.Civilizaţie.Diplomaţie. Relaţii româno-irakiene”. Au fost prezenţi la manifestare: prefectul Judeţului
Dl. ANTON ROHIAN, preşedintele Consiliul Judeţean Dl ZAMFIR CICEU, directorul biliotecii Dl Prof. Dr. TEODOR ARDELEAN, Dna
Prof. Dr. TEREZIA FILIP. Publicul a fost compus din oameni de cultură şi personalităţi ale judeţului, sala de conferinţă compusă
din 120 de locuri fiind arhiplină.

E.S. Dl. Hussain Sinjari, Ambasador al Republicii Irak
(frantal)

Excelenţa Sa a vizitat Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorguza”, “Memorialul Victimelor Comunismului şi al rezistenţei”,
din Municipiul Sighetu-Maramaţiei, “ Cimitirul Vesel” din localitatea Săpânţa şi Primăria oraşului Şomcuta Mare, unde a fost
întâmpinat în stil tradiţional de către prefectul Judeţului, Dl. ANTON ROHIAN, preşedintele Consiliul Judeţean, Dl ZAMFIR CICEU ,
Primarul Oraşului Şomcuta Mare, Dl FLORIN TALPOŞ şi 8 primari din Zona Chioarului.
Deasemena, Domnia Sa acordat o atenţie deosebită domeniilor de activitate ale ANCI, a vizitat sediul acesteia, unde a făcut poze
cu refugiaţii aflaţi în spaţiul dedicat lor în cadrul proiectului “Ca acasă” .
Pe tot parcursul vizitei, Excelenţa Sa a fost însoţit de
Dl Emanuel Peterliceanu, preşedinte ANCI care a
asigurat şi oficiul de traducere şi de dl. Alexandru
Peterliceanu, manager al Editurii Proema/partener
ANCI.
Vizita Excelenţei Sale a fost benefică şi cu
perspective pentru comunitate, lucru care a fost
consemnat în presa locală, respectiv: ”Glasul
Maramureşului” (13 şi 16 noiembrie) şi “Graiul
Maramureşului” (14 şi 17 noiembrie).
Pentru ANCI şi partenerul acesteia, vizita Excelenţei
Sale a însemnat consolidarea unei prietenii de
excepţie cu Excelenţa Sa şi a unei cooperări de
durată cu Ambasada Irakului la Bucureşti.

Planuri pentru viitor:

Colaboratori:

•Continuarea demersurilor privind înfrăţirea Maramureşului cu
un Guvernorat din Irak
•Editarea şi publicarea unor lucrări din cultura irakiană şi kurdă

•Ambasada Irakului la Bucureşti
•Instituţia Prefectului maramureş
•Consiliul Judeţean Maramureş
•Primăria Şomcuta Mare

Finanţatori:
•Editura Proema
•ANCI

“Confluenţe poetice”
Program cultural-economic

Grupuri ţintă: diaspora română din
Kuweit, comunitatea din
Şomcuta Mare, iubitorii de cultură

Obiective

Dezvoltarea cooperării dintre
România şi Kuweit în domeniul
cultural, educaţional, social şi
economic

Promovarea schimbului
.
intercultural româno-kuweitian

Identificarea de oportunităţi de
cooperare şi investiţii în zona
Maramureş în special în oraşul
Şomcuta Mare

Descriere: Iniţiat în 2013, în vederea marcării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor politicodiplomatice dintre România şi Statul Kuweit, programul cultural prevedea:
Proiectul editorial: “Confluenţe poetice. Selecţie de versuri din lirica română şi kuweitiană
contemporană ”, o apariţie inedită în peisajul editorial românesc. Volumul - antalogat, prefaţat şi
tradus de Prof. Univ. ambasador Dumitru Chican – a fost realizat în 2013.
Proiectul cultural : Lansare volum la Târgul Internaţional de Carte “Gaudemus”, Bucureşti2013
Şi distribuirea lui în cadrul târgului misiunilor diplomatice şi iubitorilor de cultură
Proiectul cultural: Lansare volum în Kuweit şi distribuirea lui în acest stat (dec.2013) şi vizita
echipei de lucru a asociaţiei în Kuweit.

Activităţi în anul 2015:
12-16 mai - Ca urmare a pregătirilor efectuate de ANCI în anii anteriori în cadrul proiectului
„Confluenţe poetice”, în perioada 12-16 mai 2015, a avut loc vizita în Kuweit. Reprezentantii ANCI
s-au deplasat sub conducerea Domnului Ciceu Zamfir, preşedintele Consiliului Judeţean
Maramureş. Au fost însoţiţi de Florin Talpoş, primarul oraşului Şomcuta Mare şi Alina Talpoş,
jurnalistă în cadrul cotidianului “Glasul Maramureşului.
Vizita a avut ca obiective:
•Prezentarea volumului „Confluenţe poetice”, realizat în anul 2013 de 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
şi donarea unor volume bilingve (română-arabă) realizate de ANCI şi
partenerul său Editura Proema
•Identificarea de oportunităţi de colaborare şi investiţii în zona
Maramureş şi în special în Şomcuta Mare
Grupul de maramureşeni a beneficiat de găzduirea oferită de
ambasadorul României în Statul Kuweit, domnul Vasile Sofineti, care
împreună cu soţia au particiat la toate activităţile grupului desfăşurate
în Kuweit.

Planuri pentru viitor:
•Încheierea de parteneriate cu ONG-care au acelaşi obiect de activitate
şi cu instituţii culturale din România şi Kuweit.
•Lansarea de noi proiecte în diverse domenii în colaborare cu instituţii
abilitate din Kuweit.
•Identificarea oportunităţilor de colaborare cu entităţi juridice şi
publice din Kuweit

•Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Română din Statul Kuweit
Consiliul Judeţean Maramureş
Primăria Şomcuta Mare

Finanţatori:
Editura Proema Consiliul Judeţean
Maramureş

ANCI

“Acolada Poeţilor”
Program cultural

Grupuri ţintă: românii din Liban
comunitatea libaneză din România,
cetăţenii români, iubitorii de cultură

Obiective

Identificarea de oportunităţi de
colaborare în domeniul cultural şi
educaţional cu entităţi juridice din
Liban
Descriere: A fost iniţiat la finele anului 2013 în vederea marcării unui moment aniversar: împlinirea unei jumătăţi de secol de
când România şi Republica Libaneză au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, respectiv la 6 ianuarie 1965 şi include:
•2 proiecte editoriale,
respectiv editarea a două volume reprezentative pentru România și Liban, în traducerea domnului prof.
:
Ambasador Dumitru Chican:
Îmbogăţirea cunoașterii reciproce a
bogatului tezaur spiritual al culturii
române şi libaneze

Promovarea schimbului
.
intercultural româno-libanez
şi
diversitatea culturală

„Acolada poeţilor.
Selecţie din lirica română și libaneză contemporană”
volum bilingv: română-arabă

„Integrala Khalil Gibran”
Apariţie editorială în 2 volume, care cuprinde în
întregime opera poetului libanez

•2 proiecte culturale, respectiv lansarea acestor volume la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus,
2014 (România) şi la Beirut (Liban)

“Acolada poeţilor la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus 2014”

•Alte activităţi culturale care se vor implementa ca urmare a acestor evenimente, asigurând sustenabilitatea programului

Activităţi în anul 2015:
17- 20 mai - Vizita în Beirut a reprezentanţilor ANCI (Alexandru Peterliceanu, consilier şi Nicolae Dobrişan, expert în limba şi
civilizaţia arabă), în vederea realizării proiectului „Acolada poeţilor în Ţara cedrilor”, proiect care se va realiza în funcţie de
finanţările ce vor fi obţinute din diferite fonduri.
În acest sens, în cele 3 zile cât a durat vizita în Beirut, reprezentanţii ANCI au avut întrevederi cu reprezentanţi ai Ambasadei
Române la Beirut, respectiv Dl. Ambasador Victor MIRCEA şi doamna ministru consilier, Laura Mircea şi Dr. Ing. BILAL SELIM
HAMID primarul oraşului Beirut, cu personalităţi marcante ale vieţii culturale şi spirituale libanaze, respectiv Înalt
Preasfinţitul Theophilus Georges Saliba, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Siriace Mont Liban şi Tripoli, şi Domnul Prof.
Michel Juha, poet şi cunoscut om de cultură libanez, prieteni apropiaţi ai preşedintelui ANCI.
În urma efectuării vizitei, s-a obţinut siguranţa că manifestărea de lansare din Ţara Cedrilor se va desfăşura într-un cadru
adecvat. S-a asigurat că la manifestare vor participa oameni de cultură libanezi, reprezentanţi ai comunităţii româneşti din
Beirut şi a misiunilor diplomatice din Liban. Deasemenea s-au pus bazele unor noi proiecte editoriale realiazibile în anul 2016,

Zaharia Mokhless, Consilier al „Organizaţiei Internaţionale a Dialogului intercultural”
Alexandru Peterliceanu, Dr. Ing Bilal Selim Hamid,
Înalt Preasfinţitul Theophilus Georges Saliba
Nicolae Dobrişan
Nicolae Dobrişan, Alexandru Peterliceanu

Planuri pentru viitor:

•Proiectul cultural “ Acolada poeţilor în Ţara cedrilor”
•Editarea, publicarea, lansarea în România şi Beirut a volumului “Mărgăritare risipite. Istoria literaturii şi ştiinţei siriace”,
autor IGNATIUS APHRAM I BARSOUM, Patriarhul Bisericii Ortodoxe a Antohiei şi Întregului Orient în perioada 1933-1957
•Editarea, publicarea, lansarea în România şi Beirut a unui volum de versuri din opera Prof. Michel Juha, poet şi om de cultură
libanez
•Proiecte culturale şi editoriale destinate comunităţilor de români din Liban

Finanţatori:
Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada României în Republica Libaneză
Organizaţia Internaţională a Dialogului intercultural (Liban)

Consiliul Judeţean
Maramureş

Editura
Proema

“Fără frontiere”
Program cultural

Grupuri ţintă: românii dinvIordania
comunitatea iordaniană din România,
cetăţenii români, iubitorii de cultură

Obiective
Îmbogăţirea cunoaşterii reciproce
a bogatului tezaur spiritual al
culturii române şi Iordaniene

Promovarea schimbului
.
intercultural româno-iordanian
şi
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de
colaborare în domeniul cultural şi
educaţional cu entităţi juridice din
Regatul Haşemit al Iordaniei

Descriere: 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, programul include:
•1 proiect editorial, respectiv editarea volumului “Poeme fără frontiere ”Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană”
(volum bilingv română-arabă)
•2 proiecte culturale: lansarea acestor volume la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus, 2015 (România)
şi la Amman (Iordania)
•Alte acţiuni culturale care pot apărea în urma acestor evenimente

Activităţi:
11 mai – Vizita la Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei. 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 un volum tradus din lirica poetului iordanian Mustafa Oahbi Al-Tal.
12 iunie -15 iunie – Vizita la Baia Mare a Excelenţei Sale, Saker Malkawi, ambasador al Regatului Hașemit al Iordaniei. E.S a
venit însoţit de fiica sa, Neda şi de prof. Univ. Jaradat Mohammad Hadi, rectorul „Universităţii Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca.

Momentul culminant al vizitei a fost evenimentul
organizat de ANCI - în parteneriat cu Editura
Proema - la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”,
eveniment menit să marcheze „50 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.
În timpul vizitei s-a hotărât ca în vederea marcării a
50 de ani de relaţii diplomatice, ANCI să lanseze în
ediţie lirică bilingvă, română-arabă, 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.
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 2015.

15 iunie-19 noiembrie – realizarea proiectul editorial “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) şi a
poetului român Nichita Stănescu. Selecţia şi traducerea volumului a fost
executată de Prof.univ. Ambasador Dumitru Chican.
19 noiembrie – implementarea Proiectului cultural: „Fără frontiere la
Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti”. O prezenţă de
excepţie şi o lansare-eveniment – aşa poate fi caracterizată prezenţa ANCI
la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus. 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 și 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 Regatului Hașemit al
Iordaniei în România, de un cuvânt de
susţinere al doamnei Ileana Dinculescu,
director general pentru relaţiile cu
Orientul Mijlociu din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe

.

Proiecte pentru viitor:
•Implementarea proiectul cultural “Poeme fără frontiere la Amman”
•Alte proiecte culturale şi editoriale realizate în colaborare cu Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei
•Proiecte culturale destinate comunităţilor de români din Iordania

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei la Bucureşti

Finanţatori:
Consiliul Judeţean
Maramureş
Editura
Proema
ANCI

“Spiritul Maramureşean”
Program cultural

Grupuri ţintă: solicitanţii de
azil/refugiaţi, turişti, ONG-uri

Obiective
Facilitarea integrării solicitanţilor de
azil, refugiaţilor în mediul sociocultural al Maramureşului

Traducerea şi publicarea în diverse
variante lingvistice. a unor lucrări care
prezintă Maramureşul

Promovarea culturii
maramurşene în ţară şi
în afara graniţelor României

Descriere: Iniţiat în 2014, implementarea acestui program urmăreşte atingerea obiectivelor principale ale asociaţiei, care se
referă la „Facilitarea integrării persoanelor originare din Orientul Mijlociu şi Asia în mediul social-cultural ”și „promovarea
patrimoniului românesc în ţară și în afara graniţelor României”. Prin activităţile propuse, programul atinge priorităţile comunităţii
maramureșene, respectiv cunoașterea la nivel naţional și internaţional a ofertei de carte provenind din Maramureș, a patrimoniului
cultural al zonei cât și sprijinirea în vederea integrării a refugiaţilor cazaţi în judeţul Maramureș (Șomcuta Mare).
Programul cultural propune, în funcţie de finanţările obţinute prin programe locale de finanţare:
• proiecte editoriale, respectiv realizarea de volume care promovează patrimoniul cultural al Maramureșului
• proiecte culturale, respectiv evenimente de lansare a volumelor cu ocazia Târgurilor de carte organizate la nivel zonal, naţional și
internaţional

Activităţi în anul 2015: a fost implementat proiectului editorial „Pe meleaguri maramureşene”, care s-a derulat, în perioada
1 iulie 2015 - 30 august 2015. Finanţarea a fost acordată de Consiliul Judeţean Maramureş prin „Programul judeţean pentru
finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţean al programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pe anul 2015”.
Proiectul editorial constă în publicarea albumului „Pe meleaguri maramureșene” și distribuirea lui refugiaţilor din zonă și ONG-uri
cu profil turistic și cultural. Volumul, structurat în 3 capitole, prezintă pe parcursul a 100 pagini prin imagini şi text bilingv (românăengleză), particularităţi ale patrimoniului cultural maramureșean.

Finanţatori:
Consiliul Judeţean
Maramureş
ANCI
Planuri pentru viitor:
•Reeditarea titlurilor editoriale realizate în cadrul programului cultural în diverse varinate bilingve

“Maramureşul în lume- imagine, cultură, spiritualitate”
Program cultural

Grupuri ţintă: românii de pretutindeni

Obiective

Contribuţia la creşterea fondului de
carte a bibliotecilor, centrelor
culturale şi asociaţilor românilor din
diasporă

Promovărea imaginii judeţului
Maramureş din .punct de vedere
cultural şi spiritual în ţările UE şi în
Orientului Mijlociu

Păstrarea şi afirmarea identităţii
etnice, culturale, lingvistice şi
religioase a românilor din diaspora

Descriere: Iniţiat la finele anului 2015, Programul cultural se implementeză pe o perioadă de 5 ani în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Maramureș, având la bază acordul de partenriat nr 188/11.11.2015. Programul cultural prevede acţiuni anuale care
se vor desfășura în România, Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu şi în spaţiul extracomunitar.
În baza acordului, Asociaţia Nord pentru Cooperare și Integrare va prezenta partenerului, în primele 20 de zile de la începerea
fiecărui an, propunerile de acţiuni pentru anul în curs și bugetul acestora.

Colaborarori:

Finanţator:

Ministerul Afacerilor Externe

Consiliul Judeţean Maramureș

“Cultură socio-politică”
Program educaţional
.
Promovarea activităţilor ANCI, a
partenerilor, a proiectelor
finanţante și a finanţatorilor

Grupuri ţintă: comunitatea locală,
Solicitanţii de azil, instituţii, ONG-uri

Obiective
Conştientizarea opiniei publice
asupra culturii,
. civilizaţiei și
problematicii lumii arabe

Promovarea cetăţeniei active şi
implicarea în viaţa comunităţii

Reducerea manifestărilor rasiste și
xenofobe în relaţiile dintre români
şi imigranţi

Promovarea valorilor democratice şi
a dreptului omului

Descriere: Iniţiat în 2014, programul are în vedere transmiterea către opinia publică a unor mesaje de conștientizare referitoare la
problematica Orientului Mijlociu și de promovare a cetăţeniei active în vederea combaterii discriminării și facilitarea integrării
solicitanţilor de azil, a refugiaţilor în mediul socio-cultural românesc. Mesajele de conștientizare sunt prevăzute a se realiza prin
emisiuni televizate, articole de presă și publicaţii. Desemenea prin intermediul programului, vor fi promovate activităţile ANCI, inclusiv
cele în parteneriat, proiectele finaţate și a finanţatorilor

Activităţi în anul 2015: Programul s-a derulat prin participarea președintelui asociaţiei la emisiuni televizate pe posturile de
televiziune locală și prin articole de presă scrise de colaboratori, dintre care amintim:
•“Cultura ca dimensiune a diplomaţiei”, autor Prof. Dr. Terezia Filip - publicat în „Graiul Maramureşului”, 17 iunie
•“Afacerea Refugiatul”, autor Emanuel Peterliceanu - publicat în „Informaţia zilei”, 23 septembrie
•“Privind spre Orient fără prejudecăți”, autor prof. dr. Terezia Filip - publicat în „Graiul Maramureșului”, 07 octombrie
•“Să plângi pentru ţara ta”, autor Prof. Dr. Terezia Filip - publicat „Graiul Maramureșului”, 15.noiembrie
•“Cărţi şi proiecte cultural-diplomatice. Gaudeamus 2015: PROEMA – ANCI”, autor prof. Dr.Terezia Filip - publicat în „Graiul
Maramureşului”, 27 noiembrie
•“O Bibliotecă arabă de prestigiu la Baia Mare”, autor ambasador Dumitru Chican - publicat în „Graiul Maramureșului”, 14 decembrie

Planuri pentru viitor
•Extinderea

zonei de impact în afara judeţului Maramureş, respectiv creşterea numărului beneficiarilor şi grupului ţintă
tematicii şi subiectelor de analiză, cum ar fi: modalităţi de a veni în sprijinul românilor din diasporă pentru
păstrarea și afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice și religioase
•Participarea membrilor asociaţiei la emisiuni televizate cu transmisie naţională
•Realizarea de articole de presă care să fie publicate în cotidiene cu impact naţional
•Editarea unei publicaţii periodice, care să atingă obiectivele programului
•Extinderea

Colaboratori:
•Prof.

Finanţatori:

Univ. Ambasador Dumitru Chican
Dr. Terezia Filip
•Cotidianul “Graiul Maramureşului”
•Cotidianul “Informaţia zilei”
•Postul TV “ Maramureş TV”

Editura Proema

•Prof.

ANCI

Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare
Sediu: Şomcuta Mare, str. Republicii nr 19A; Tel/fax: 0262.280114,
Email: office@anci.org.ro, eliodus@gamil.com; www. anci.org.ro

