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Baia Mare, 18.02.2019
Organizare Seminar pentru părinți în cadrul proiectului: „Școala așa cum ne place!”- 

Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație”

Municipiul Baia Mare, în calitate de beneficiar, împreună cu Fundaţia Hope and Homes for Children România
şi Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare, în calitate de parteneri, anunţă organizarea unui Seminar
pentru părinți, în ziua de Miercuri, 20Februarie 2019, între orele 12.00 - 15.00, la Grădinița aferentă Şcolii
Gimnaziale ”Victor Babeș” Baia Mare, Strada Victoriei nr. 132 A.

Acțiunea este prevăzută în cadrul Subactivităţii 1.1 a proiectului: Campanie trimestrială în comunitate de animare,
conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la înscrierea copiilor de 2-5 ani la creșă sau grădiniță.

Așteptăm părinții interesați în vederea informării și conștientizării importanței educației timpurii și pentru a
identifica împreună metode eficiente de combatere a discriminării.

Proiect cofinanțat din FondulSocial European prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014–2020.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 29.05.2018 până la 28.05.2021, cu
o valoare totalăacheltuieliloreligibileangajatepeperioadaproiectului de 9.283,645,26lei din care finanțare
nerambursabilă 9.172.081,93 lei și co-finanțare 111.563,32 lei.

Proiectul este cofinanţat din FondulSocial European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020,
Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod
apel: POCU/74/6/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 104770.

Date de contact: 
Adriana Rusu
Manager de proiect
Municipiul Baia Mare
Str. Gheorghe Şincai,nr. 37,Baia Mare
Tel/Fax: +40 372624142
E-mail: proiect_pocu_104770@baiamare.ro
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De aceea, considerăm
că orice proiect cultural
poate fi privit ca un exer-
ci�iu de reînnoire, ca un
gest de resetare ce prile-
juiește valoare adăugată
celor implica�i. Astfel de
proiecte sau de acorduri
de cooperare culturală a
ini�iat și a semnat recent
în Orient, la Cairo, Aso-
ciaţia Nord pentru Coope-
rare şi Integrare (ANCI)
din Maramureș, conec-
tând România la un șir de
ac�iuni ce, dincolo de va-
len�a culturală, indică im-
plicit fapte diplomatice.
Este fapt de notorietate că
reprezentan�ii Asocia�iei
Nord pentru Cooperare și
Integrare promovează Ro  -
mânia în lume prin valo-
rosul program semnifica-
tiv intitulat „România în
lume - imagine, cultură,
spiritualitate”, derulat în
parteneriat cu Ministerul

Român al Afacerilor Ex-
terne. 

În recenta vizită la Cairo
reprezentantul ANCI, dom-
nul Alexandru Peterliceanu
a semnat două acorduri
importante cu organisme
politice și culturale de
primă importan�ă, pe de-o
parte, pentru România și,
pe de altă parte, pentru
zona Orientului Mijlociu
și cea a Africii. Cele două
acorduri de cooperare ale
ANCI sunt: Acord de co-
operare cu Liga Statelor
Arabe cu sediul la Cairo,
document ce vizează aria
statelor arabe din Orientul
Mijlociu şi Africa, în care
vor ajunge căr�ile publi-
cate de ANCI, se vor or-
ganiza expozi�ii de carte,
lansări, conferin�e, dezba-
teri etc. Al doilea docu-
ment este Protocol de co-
operare cu Organiza�ia
Uniunii Arabo-Africane,

înregistrată la Paris și la
Cairo. Ambele acorduri
vizează în primul rând co-
operarea în domeniul cul-
turii și civiliza�iei, edita-
rea și promovarea de căr�i
specifice culturii române
şi arabo-africane, intercu-
noașterea și sprijinirea re-
ciprocă în cooperarea cul-
turală: „diseminarea în
rândul tineretului arab şi
african a civilizaţiei ro-
mâneşti, şi a civilizaţiilor
arabe şi africane în rân-
dul tineretului român”.
(Protocol de cooperare)

În cooperare cu binecu-
noscuta editură Proema,
ANCI contribuie de peste
10 ani nu doar la editarea
unor importante căr�i de
cultură română și orienta-
lă (peste 30 de titluri în
cadrul colecţiei „Bibliote-
ca Arabă”), la disemina-
rea imaginii României în
zona orientală, la intercu-

noașterea și promovarea
valorilor specifice între
cele două importante zone
ale lumii de azi, și la iden-
tificarea de posibilită�i de
cooperare în domeniul
economic, comercial, edu-
ca�ional. Așa se face că
nume celebre de poe�i ro-
mâni (Nichita Stănescu,
Ana Blandiana, Marin So-
rescu, Vasile Latiş) au fost
traduse în limba arabă și
circulă în �ările lumii arabe.
Și tot astfel, nume impor-
tante de: filosofi - Ibn
Khaldun, poe�i precum
Adonis, Mahmud Darwish,
Nizar Qabbani, Badr Sha-

ker AS-Sayyab, Mustafa
Wahbi Al-Tall etc., de cle-
rici - Ignatius Aphram I
Barsoum (Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe a Anti-
ohiei şi Întregului Est între
anii 1933-1957), Papa Ta-
wadros II (Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Copte),
romancieri ca Gibran
Khalil, Colette Khouri, to�i
din Orient, sunt cunoscute
prin ANCI- Proema în
spa�iul culturii române. 

Aceste ac�iuni și conso-
lidarea tradiţionalelor rela-
�ii cu statele orientale și
oriental-africane ne îndrep-
tăţeşte să credem că statele

acestui areal geografic vor
susţine candidatura Româ-
niei ca membru cu statut
nepermanent în Consiliul
de Securitate ONU. 

Cultura reprezintă un
spa�iu de comunicare ex-
trem de complex, de pro-
teic și de generos ce, în pri-
vin�a cooperării interstata-
le, poate absorbi și alte me-
saje din varii domenii -
economic, politic, comer-
cial de afaceri etc. De aceea
nu ezităm să vedem calea
culturii ca fiind cea mai
subtilă și elevată formă a
diploma�iei, creând legături
între lumi şi inimi. 

Proiectele ANCI-Proema sau cultura
ca elevată formă a diplomației 
 Prof. Dr. Terezia FILIP

Există întotdeauna o alternativă la disfuncționările sociale și la stările conflic-
tuale, la reculuri istorice și la crizele felurite ce amenință din timp în timp po-
poarele, umanitatea și sănătatea planetei. Această alternativă este cultura, e
spiritualitatea și înțelepciunea care se țes în timp ca un nimb ce încoronează
popoarele, în funcție de specificul lor. Comunicarea statelor prin intermediul
valorilor spirituale făurite în lungul istoriei lor are un verificat efect benefic: ea
poate imuniza atât individul cât și colectivitățile la orice stare de reactivitate și
de criză. Este, prin urmare, o șansă ca popoarele și civilizațiile lumii de azi să
intre-n competiție unele cu altele, nu prin performanța rachetelor mai mult
sau mai puțin sofisticate și „eficiente”, ci prin valorile lor culturale pe care le-au
livrat umanității în lungul secolelor. Dacă privim în istorie, vedem că din tumul-
tul și forța unor imperii de temut odinioară, au dăinuit mai degrabă ideile, filo-
zofia, cărțile scrise, numele de magi, profeți, filosofi, de scriitori și mari artiști. 

Preşedintele Comitetului Suprem al Organizaţiei Uniunii Arabo-Africane, General
Shebel Abdel Jawwad, împreună cu vicepreşedintele ANCI, Alexandru Peterliceanu


