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Profil de ţară: Republica Irak
Împărţire administrativă: 18 guvernorate
Capitala: Bagdad. Principalele oraşe: Basra, Erbil, Kirkuk, Karbala
Structura etnică: arabi (75-80%), kurzi (15-20%), persani, turkmeni, armeni
Religii: musulmani (97% din care şiiţi - 60% şi suniţi - 37%, creştini (3%)
Limba oficială: araba (vorbită de circa 79% din populaţie), iar în regiunea
Kurdistanului, limba kurdă.
Ziua Naţională: nu a fost încă stabilită
Moneda: dinarul irakian
Formă de guvernământ: Republică prezidenţială
Actualul Irak, cunoscut în antichitate sub numele de Mesopotamia, a devenit Regat în 1921. În 13 octombrie 1932, obţine
independenţa de stat şi este admis în Liga Naţiunilor. La 14 iulie 1958, în urma loviturii de stat conduse de Gen. Abdel Karim
Kassem, este abolită monarhia şi se instaurează republica. În iulie 1969 o altă lovitură de stat a adus partidul Baas la putere,
sub generalul Ahmad Hassan Al-Bakr. Acesta a devenit preşedintele Irakului iar Saddam Hussein, care a jucat un rol
important în această acţiune a fost numit vicepreşedinte. În anul 1979, Al-Bakr demisionează iar Saddam preia conducerea
statului şi a partidului Bass. Acesta a trecut la modernizarea Irakului şi a pus în aplicare programe revolutionare astfel încât
economia irakiană s-a dezvoltat intr-un ritm rapid. În 2003, o coaliţie armată formată de S.U.A. impreună cu alte 44 de state
au înlăturat de la putere regimul politic condus de Saddam Hussein, acesta fiind condamnat la moarte şi executat prin
spânzurare, la 29 decembrie 2006. Irakul actual străbate o perioadă de instabilitate şi nesiguranţă. Sute de irakieni isi
părăsesc casele şi familiile încercând să-şi făurească un nou viitor în UE si implicit în România.
Relaţii diplomatice cu România
România şi Irak au stabilit relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă, la 14 august 1958, la o lună după instaurarea
Republicii. În prezent ambasada României la Baghdad si a Republicii Irak la Bucuresti sunt conduse de ambasadori. Pe lângă
ambasada României din Baghdad mai functionează la Erbil, Biroul Consular al României, parte a Sectiei consulare a
Ambasadei.

Finanţatori

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Republicii Irak
Instituţia Prefectului Maramureş
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip

Grupuri ţintă: românii din
Irak,comunitatea irakiană
din România,iubitorii de cultură

Obiective:

Îmbogăţirea cunoașterii reciproce a
bogatului tezaur spiritual al culturii
române şi irakiene

Creşterea interesului tinerilor
irakieni pentru învăţământul
.
românesc

Înfrăţirea judeţului
Maramureş cu un
guvernorat din Irak

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.
Maramureşul a fost onorat de vizita ambasadorilor Irakieni, ocazii în care s-a consolidat o relaţie de strânsă prietenie între
Maramureş şi Irak, între maramureşeni şi irakieni.
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 culturaleducaţionale cu alte ţării ale lumii arabe.
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2013

Activităţi

Chiar din primele luni de la înfiinţarea sa, ANCI se poate mândri cu un bilanţ de realizări care îi asigură vizibilitatea şi
credibilitatea, reuşind să pună temelia unor relaţii de excepţie cu ambasadele ţărilor arabe la Bucureşti, în special cu
Ambasada Republicii Irak.
ANCI a pornit pe un drum promiţător, plin de perspective !

Programul destinat colaborării şi aprofundarea relaţiilor cu Republica Irak, a fost
denumit după titlul volumului “Punte între sentimente”, volumul fiind o selecţie de
versuri din lirica română şi irakiană contemporană, editat în anul 2012, la realizarea
căruia preşedintele Emanuel Peterliceanu a avut o mare contribuţie, deşi la vremea
aceea ANCI nu era înfiinţată.

25 aprilie 2013:

Dineul de desparţire oferit de E.S Dl. Mohammed Saeed Al-Shakarchi,
Ambasadorul Republicii Irak la Bucureşti, ocazie în care reprezentanţii ANCI au avut
contacte directe cu diverşi diplomaţi ai ambasadelor Orientului Mijlociu, având
astfel oportunitatea de a-i invita personal la evenimentul oficial de inaugurare a
asociaţiei din data de 30 mai 2013.

La 21 iunie 2013

Întâlnirea reprezentaţilor asociaţiei cu noul ambasador al Republicii Irak, E.S. Dl.
Omar Karim Berzinji, ocazie în care s-au reluat discuţiile legate de înfrăţirea
Judeţului Maramureş cu un guvernorat din Irak, E.S îmbrăţişând ideea şi fiind
dispus să ofere tot sprijinul necesar

27 iunie 2013:

Întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii irakiene din România
A participat noul ambasador al Irakului şi cca. 200 persoane reprezentanţi din
partea comunităţii irakiene. Au avut loc discuţii cu cei prezenţi, care şi-au
manifestat interesul deosebit pentru colaborarea şi relaţionarea cu ANCI.
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03.10.2013:
Recepţia oferită de Ministerul Extern al Irakului, Ambasada Irakului în România şi MAE
cu ocazia aniversării a 55 de ani de relaţii diplomatice româno-irakiene.
Excelenţa Sa Hoshiar Zibari, ministru irakian de Externe, alături de preşedintele ANCI

11 noiembrie 2013:
Vizita la Baia Mare a ambasadorului
E.S.Dl. Omar Karim Berzinji, ocazie cu care
s-a desfăşurat Dialogul intercultural lansat
sub genericul “Punte între sentimente”
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11 noiembrie 2013
Dialogul intercultural lansat sub genericul “Punte între sentimente
Moderator: Prof. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Vorbitori: Ciceu Zamfir, preşedintele consiliului Judeţean, Anton Rohian, prefectul Judeţului, Prof. Dr. Terezia Filip
Invitat special: E.S.Dl. Omar Karim Berzinji

Imagini de la manifestare
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22 noiembrie 2013:
Participarea la dineul oferit de Ambasada Irak cu ocazia vizitei delegaţiei irakiene
condusă de dr. Saleh Mutlaq, vice-prim ministru al Guvernului din Irak.
Viceprimministru dl.Saleh Multaq
Ambasadoriul României în Irak
Preşedintele ANCI

Thamir A.Ghandhban, preşedintele corpului
Consilierilor cabinetului Primului Ministru
Preşedintele ANCI

Pe parcursul acestor reuniuni s-a stabilit o relaţie
funcţională de comunicare cu reprezentanţii
misiunilor arabe din România, participările din anul 2013
la dineurile oferite de ambasada Irakului fiind
puntea de lansare a programelor cultural-educaţionale
pe care ANCI le va derula în anii urmărori cu alte ţării
ale lumii arabe
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2014

Activităţi

E.S. Dl. Omer Ahmed Karim BERZINJI, Ambasador al Republicii Irak în România, a avut amabilitatea să acorde un interviu
lui Emanuel Peterliceanu, preşedinte al Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi Integrare, în care s-a referit la situaţia actuală
din Irak şi impresiile legate de relaţiile românio-irakiene, care se va publica în anul următor în presa locală, sub titlul
“România -un stat sigur, cu o veche şi bogată cultură, civilizaţie şi istorie”.

“Primăvara arabă nu a realizat idealurile de
democraţie, unitate şi prosperitate şi nu a
dus la înfăptuirea aspiraţiilor populare.
Statele arabe au eşuat, nereuşind să
stăvilească ingerinţele externe în procesul
de democratizare, spre deosebire de
statele arabe din Golful Persic care au
beneficiat de o stabilitate neîntreruptă şi
nu au resimţit efectele primăverii arabe.
Peisajul arab din zilele noastre este
dominat de violenţă şi ascensiunea
forţelor extremiste şi radicale fără
precedent în istoria contemporană a lumii
arabe. Aceasta impune din partea statelor
arabe unitatea pentru contracararea
mişcărilor integriste apărute în acele state
în care sistemele de guvernământ s-au
prăbuşit. Este nevoie de o meditaţie foarte
aprofundată asupra a ceea ce se întâmplă
astăzi în lumea arabă”. (extras din interviu)
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2015

Activităţi

22-23 ianuarie 2015
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”

24 februarie 2015
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 2015 - Vizita în Maramureş, la invitaţia ANCI, a E.S Dl.
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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”din Baia Mare :
“Cultură.Civilizaţie.Diplomaţie Relaţii româno-irakiene”. Au fost prezenţi la
manifestare: prefectul Judeţului Dl. Anton Rohian,, preşedintele Consiliului
Judeţean Dl. Zamfir Ciceu, directorul biliotecii Dl.Prof. Dr.Teodor Ardelean,
Dna Prof. Dr.Terezia Filip oameni de cultură şi personalităţi ale judeţului,
sala de conferinţă compusă din 120 de locuri fiind arhiplină.
Prezenţa la Baia Mare a Excelenţei Sale, Hussain Sinjari ne-a
favorizat în cadrul conferinţei o binevenită interferenţă de opinii și o mai
detaliată cunoaștere a problemelor lumii orientale. Vorbitor de limbă
engleză și germană, format la școli europene de elită, E.S e un spirit analitic,
cooperant, cu viziune și obiective clare în reconstrucţia realaţiilor dintre
România și Irak. Intervenţia Domniei Sale a prilejuit un moment de intensă
emoţie, copleșind până la lacrimi publicul. Dacă noi ne-am arătat captivaţi
de vechimea și celebritatea culturii orientale, de Grădinile Semiramidei, de
temple și de zeităţile ce-au atins în vechime acel pământ edenic în care s-a
dat startul lumii, E.S a schimbat registrul argumentaţiei supunând atenţiei
prezentul ţării Sale, frământările ce macină azi Orientul, conflictele interne,
cauzele șirurilor de refugiaţi ce iau cu asalt Europa.

Disponibilităţile economice ale României șI frumuseţea plaiurilor noastre
l-au impresionat pe dl.Sinjari, Munţii Maramureșului i-au amintit de munţii ţării
natale.
Pe un ton calm, rar și persuasiv, D-sa a relatat că doar cu o zi înainte fuseseră eliberaţi munţii, regiunea și orașul natal. Sinjari.
Înaltul diplomat a izbucnit în lacrimi iar emoţia a copleșit sala, amunţind câteva clipe orice respiraţie, într-o complicitate de
sentimente și o vibraţie la unison a inimilor. S-a lăsat o tăcere rară, din acelea care se instalează uneori, câteva clipe, la un curs
sau la o conferinţă, când cuvintele ce fâlfâie deasupra capetelor ating inimile”
(Prof. Dr. Terezia Filip “Să plângi pentru ţara ta” – Graiul Maramureşului, 15.11.2016)

Secvenţă de la eveniment
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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, DlZamfir 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 acesora 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, vizita Excelenţei Sale a însemnat consolidarea unei prietenii de excepţie şi a unei cooperări de durată cu
comunitatea de irakieni din România şi Ambasada Irakului la Bucureşti.
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2017
Continuarea demersurilor privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Irak
Intensificarea eforturilor pentru încheierea de parteneriate cu asociaţii şi fundaţii irakien
Păstrarea şi consolidarea relaţilor cu ambasada Irakului şi comunitatea irakiană din România
În 2017 a fost publicat volumul “Punte între lumi şi inimi.Selecţie din lirica română şi arabă contemporană care a inclus
versuri din lirica poetului irakian Badr Shaker AS-Sayyab.

Strategii
2018-2019
Marcarea - prin activităţi culturale –
a 60 de ani de relaţii diplomatice
româno-irakiene
Includerea activităţilor în cadrul
programului cultural România în
lume-imagine, cultură, spiritualitate”
Activităţi culturale, lansări şi donaţii
de carte la Bagdad
Deschiderea bibliotecii româno-arabe
în Irak

11

