
                                                                                   
 
 

 

1.   TITLU  „România şi UNESCO, arc peste timp” 

Fișă eveniment de deschidere a seriei de activități realizate de Comisia Națională a României 

pentru UNESCO (CNR UNESCO) în colaborare și cu susținerea partenerilor instituționali. 

 

2. CONTEXT  

Celebrarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO şi înfiinţarea Comisiei Naționale a 

României pentru UNESCO. 

Anul aniversar 2021 este un bun prilej de reflecție asupra a ceea ce a fost, o ocazie de a ne 

reaminti și de a reaminti lumii valorile și identitatea noastră milenară, de a dialoga și acționa 

colectiv pentru o lume sustenabilă, în care comunicarea și respectul reciproc se realizează cu 

sprijinul educației, culturii și al științei, la care accesul echitabil este realizat pentru fiecare 

cetățean al Planetei.  

Acțiunile Comisiei Naționale a României pentru UNESCO vor fi realizate pe cele trei niveluri 

stabilite prin Constituția UNESCO, respectiv în raport cu partenerii naționali, cu UNESCO și cu 

rețeaua Comisiilor Naționale pentru UNESCO. 

 

3.1. OBIECTIVUL GENERAL 

Focalizare asupra misiunii Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, a cărei dublă 

natură, de organism național cu vocație internațională ne determină să acționăm în vederea 

consolidării profilului României la UNESCO și, concomitent, a profilului UNESCO în România. 

 

3.2     OBIECTIVELE SPECIFICE REUNIUNII 

Comisia Națională a României pentru UNESCO îşi propune să contribuie la îmbogăţirea 
cunoaşterii şi atragerea interesului opiniei publice, în principal a tinerei generaţii, a  societăţii 
civile in general, a mediului de afaceri, cu privire la activitățile, obiectivele şi priorităţile 
UNESCO. 
 

- Readucerea în atenția publică a importanței aderării României la UNESCO, a 
semnificației statutului de țară membră, precum și a contribuției României la agenda 
globală a educației, a științelor naturii și a științelor umaniste, a culturii, cât și a informării 
și comunicării. 

- Realizarea unui exercițiu prospectiv colectiv, de imaginare a României la 100 de ani de 
la aderarea la UNESCO. 
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CNR UNESCO își propune să implice structuri precum Centrul internațional de formare 
avansată și cercetare în fizică – CIFRA, școli asociate UNESCO (ASPnet), catedre UNESCO, 
cluburi și asociații pentru UNESCO, dar și publicul larg în realizarea unor activități de conținut, 
circumscrise următoarelor priorități ale UNESCO și, concomitent, ale României: 
 

- ”Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă este despre mine, despre tine, despre 
noi” 

- ”2021- anul Constantin Brâncuși:  reper mondial al sculpturii moderne” 
- ”Cămașa cu altiță –  element de identitate națională și valoare universală”  
- ”Forumul geoparcurilor consacrate și aspirante” 

 
Aceste activități se vor desfășura în diverse formate în perioada 17 mai – 10 decembrie 2021. 
 

✓ 17 mai este ziua care coincide cu debutul la Berlin a Conferinței Internaționale UNESCO 
dedicată educației pentru dezvoltare durabilă, care este tema centrală a mandatului 
CNR UNESCO începând cu anul 2021. 

✓ 10 decembrie este Ziua internațională a drepturilor omului, element fundamental al 
multilateralismului UNESCO, a căror universalitate, importanță și urgență a respectării 
reprezintă cel mai puternic mesaj de încheiere a anului aniversar 2021 – 65 de ani de la 
aderarea României la UNESCO. 
 

4. ORGANIZATOR:  CNR UNESCO  

  

5. DATA ȘI DURATA:  17 mai 2021 , orele 12.00 – 14.00    

 

6. AGENDA EVENIMENTULUI 
             

Cuvânt deschidere 

 

12:00- 12:10  Președintele CNR UNESCO, ministrul educaţiei Sorin Cîmpeanu 

 

Invitaţi 

 

12:10 -12:20  Parlamentul României, Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaţilor 

şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, preşedinte Mihai Weber 

12:20 - 12:30 Președinţia României, consilier prezidențial Ligia Deca 

                      Guvernul României: 

12:30 - 12:40 Ministerul  Afacerilor Externe, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu 

12:40 - 12:50 Ministerul Culturii, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu (tbc) 

12:50 - 13:00 Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO, ambasador Simona 

Miculescu 

13:00 - 13:30 CNR UNESCO, Secretar general Madlen Şerban - Prezentarea Programului 

aniversar, precum și a inițiativelor circumscrise evenimentelor aniversare care angajează 

participare bazată pe competiție și colaborare 
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➢ ”Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă este despre mine, despre 
tine, despre noi” 

Lansarea concursului ideilor de proiect ce adresează dezvoltarea durabilă, educaţia și 

cercetarea pentru dezvoltare durabilă în particular, adresat tuturor structurilor asociate 

UNESCO (ASPnet, catedre, cluburi şi asociaţii, centre de categoria a 2-a), precum și altor 

parteneri. 

➢ ”2021- anul Constantin Brâncuși:  reper mondial al sculpturii moderne” 
Lansarea concursului de desene pentru elevii din cadrul rețelei Școlilor Asociate UNESCO 

ASPnet, care abordează cele 4 opere ale maestrului sculpturii Constantin Brâncuși ce 

constituie Calea Eroilor: Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Coloana Infinitului, Poarta 

Sărutului.  

➢ “România la 100 de ani de la aderarea la UNESCO” 

Lansare Concurs de desene pentru elevii din cadrul rețelei ASPnet “Cum vă imaginaţi  

Romania la 65 de ani de la aderarea la UNESCO? Dar la 100 de ani, în anul 2056?”, 

împreună cu o serie de evenimente adresate catedrelor UNESCO, la care vor participa şi 

alţi invitaţi, cu scopul identificării unor elemente ale viziunii “România la 100 de ani de la 

aderarea la UNESCO”  

 

➢ ”Cămașa cu altiță –  element de identitate națională și valoare universală”  
 

➢ ”Forumul geoparcurilor consacrate și aspirante” 

 

13:30 - 13:45 Vernisaj expoziţie lucrări de artă plastică – “Perspective cromatice asupra 

istoriei”  

Co-organizator: Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” 

Locaţie: CNR UNESCO 

 

13.50 - 14.00 Cuvânt de închidere eveniment – Secretar general CNR UNESCO Madlen 

Şerban 

 

 
7.   CUM SE VA VALORIFICA EVENIMENTUL  

Difuzarea înregistrării evenimentului, a programului activităților CNR UNESCO și a 
regulamentelor de concurs. 

 

8.   CUM SE VA ORGANIZA 

Online – platforma googlemeet   

 

9. CINE PARTICIPĂ 

• Școli asociate UNESCO și școli care au anunțat interesul pentru parteneriat de cel puțin 
1 an 

• Unități de învățământ din rețeaua Ministerului Educației 

• Catedre UNESCO (din universități și fundații dedicate cercetării) 
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• Universități din rețeaua Ministerului Educației 

• Cluburi și asociații pentru UNESCO  

• Asociații ale elevilor și studenților 

• Asociații ale tineretului  

• Organizații neguvernamentale membre ale Consiliului Economic și Social 

• Organizații neguvernamentale partenere al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile  
 


