
                                                                                  
 

 

REGULAMENTUL DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA 

 Proiectul educațional „PLEDOARIE PENTRU PATRIMONIUL INTANGIBIL  

Dansurile tradiționale, practicile sociale și evenimentele festive asociate  

aflate pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial 

 
 

Proiectul educațional subregional „PLEDOARIE PENTRU PATRIMONIUL 

INTANGIBIL”, care se desfășoară in perioada 15-18 iunie, urmărește conectarea și 

schimbul de experiențe, cunoștințe și bune practici între școli, comunități și autorități 

referitor la dansurile tradiționale (ritualul călușului și jocul fecioresc) aflate pe Lista 

UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial. 

 

Selecția participanților se va derula în conformitate cu prezentul regulament. 

 
1. ORGANIZATOR 

1.1 Comisia Națională a României pentru UNESCO (CNR UNESCO), cu sediul în 

București, Str. Anton Cehov Nr. 8, adresa de email cnr@cnr-unesco.ro. 

 

2. SCOPUL SELECȚIEI 

2.1 Proiectul își propune selectarea unui număr de 15 echipe din unități de învățământ 

de stat sau private din rețeaua Ministerului Educației. 

 

3. ELIGIBILITATE 

3.1. Prioritate vor avea unitățile de învățământ înscrise în rețeaua școlilor asociate 

UNESCO (ASPnet) din România (https://aspnet.unesco.org/en-us/) 

3.2 Prioritate se va acorda și unităților de învățământ aflate deja în relație de 

parteneriat instituțional cu CNR UNESCO ca urmare a activităților acestora din ultimul 

an realizate conform obiectivelor școlilor asociate UNESCO 

(https://aspnet.unesco.org/en-us/) 

3.3 Din partea fiecărei unități de învățământ poate participa doar o singură echipă, 

compusă din coordonatoare proiect/profesoară, respectiv coordonator proiect/profesor 

și 2 elevi, cu vârsta de 12-17 ani – o fată și un băiat, vorbitori de limba engleză  
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4. CRITERII DE SELECȚIE 

4.1. Înscrierea se va face online în perioada 11–21 mai 2021, prin trimiterea pe adresa 

de e-mail: cnr@cnr-unesco.ro a următoarelor: 

4.1.1 Fișa de înscriere (anexată) pentru fiecare membru al echipei, ce va cuprinde 

următoarele informații:  

a) date ce vor fi puse obligatoriu la dispoziție de toți cei 3 membri ai echipei 

 Școala / Instituția  

 Numele participantului 

 Prenumele participantului  

 Data nașterii  

 Țara  

 Semnătura  

b) date ce vor fi puse la dispoziție obligatoriu doar de coordonatori 

 Emailul coordonatoarei/profesoarei, respectiv profesorului/coordonatorului  

 Telefonul coordonatoarei/profesoarei, respectiv profesorului/coordonatorului  

4.1.2 Declarația de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date (anexată) 

 

5. PROBĂ DE SELECȚIE 

5.1.1 Materialul informativ cu privire la dansurile tradiționale, atât în format text (1-2 

pagini A4, TimesNewRoman 14), cât și video (max. 3 minute). Acesta va fi insoțit de o 

declarație pe proprie răspundere privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor, 

în sensul Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

5.1.2 Fiecare aplicant va susține o prezentare de 5 minute în care își va promova 

materialul informativ realizat. 

 

6. JURIZAREA  

6.1 Jurizarea se va realiza în perioada 24-28 mai 2021. 

6.2 Juriul va fi format dintr-un număr de 3 persoane. Membrii juriului vor semna o 

declarație de confidențialitate și de neutilizare a documentelor transmise în alte scopuri 

decat cele ale proiectului. 

6.3 Metodologie de evaluare 

6.3.1 Fiecare membru al juriului va acorda o notă de la 1  10 materialului informativ 

primit din partea fiecărui aplicant în funcție de încadrarea în criteriile de jurizare.  

Prezentarea materialului informativ va fi de asemenea notată cu note de la 1 la 10. 

Suma tuturor notelor va da un total în funcție de care vor fi ierarhizați aplicanții. 

6.3.2. In situația în care totalul astfel obținut este egal pentru doi aplicanți, prioritate va 

avea fie școala asociată UNESCO, fie școala parteneră. 

6.3.3 In situația în care totalul astfel obținut este egal pentru doi aplicanți care reprezintă 
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o școală asociată UNESCO și o școală parteneră UNESCO, prioritate va avea școala 

asociată. 

6.4 Criterii de jurizare:  

- respectarea cerințelor de înscriere; 

- relevanță - încadrarea in temă a materialului informative; 

- originalitate – materialul trebuie să fie original; 

- creativitate - materialul trebuie să surprindă în mod cât mai creativ aspecte ale 

temei propuse. 

6.5. Rezultatul final va fi comunicat fiecărui aplicant pe adresa de email furnizată pe fișa 

de înscriere. De asemenea, rezultatele vor fi anunțate și pe site-ul CNR UNESCO și pe 

pagina de facebook a instituției. 

 

7. DISPOZITII GENERALE 

7.1. Prin înscrierea la acest Proiect, aplicanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.  

7.2. În caz de forță majoră organizatorul selecției se angajează să comunice în 

procedură de urgență pe site-ul CNR UNESCO și pe pagina sa de facebook orice 

modificare subsecventă. 

 

 


