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PRIMARIA

B-dul. Republicii

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
MUNIC:
TlJLUI OLTENITA

nr. 40. Judetul Calarasi, tei.:0242/515182; 515770; 515169, fax:0242/515087;
adresa e-mail : secretariat.primariaoltenita@gmail.com

Nr. 3483 1 19.02.2012

ATESTAT AL CONSIMTAMANTULUI LOCALITATII

Subsemnatul Ţone Petre, in calitate de Primar al municipiului
Oltenita, judetul Calarasi, imi exprim acordul liber, in prealabil si explicit,
cu privire la nominalizarea, pe Lista Reprezentativa UNESCO a
patrimoniului cultural imaterial al umanitatii, a traditiei Hâdârlezi, element
al patrimoniului cultural imaterial, pastrat in special de comunitatea de rromi
spoitori din municipiul Oltenita.

OLTENITA 19 februarie 2013

ROMANIA
CALARASI COUNTY
THE CITY HALL IN OLTENITA

Address: Republicii bvd., no. 40, Calarasi County, phone:0242/515182; 515770; 515169,
fax:0242/515087;
e-mail : secretariat.primariaoltenita@gmail.com

No. 3483 1 19.02.2012

CERTIFICATE OF CONSENT

Tone Petre, the Mayor of Oltenita Municipality, Calarasi County, I
agree freely and explicitly in advance, on the nomination for the UNESCO
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, the
Hâdârlezi tradition element of intangible cultural heritage, preserved in the
Roma tinsmith community in the city of Oltenita.

OLTENITA 19 february 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL

OLT

COMUNA SCĂRIŞOARA
PRIMĂRIA

E-mail: primariascarisoara@yahoo.com

Tel. 0249/533361,0249/533346; Fax: 0249/533346
Nr. 484 1 15.02.2013

ATESTAT Al CONSIMŢĂMÂNTULUI COMUNITĂŢII

Subsemnatul CĂLIN MARIN

în calitate de reprezentant legal al

comunităţii din comuna SCĂRIŞOARA, Judeţul OLT, Ţara ROMÂNIA (localitate,
judeţ, ţara)

, având funcţia de PRIMAR, îmi exprim acordul liber, în prealabil şi

explicit cu privire la nominalizarea , pe Lista

Reprezentativă

UNESCO

a

patrimoniului cultural imaterial al umanităţii , a ritualului/ tradiţiei Hârdelezi /
Hâdârlezi , element al patrimoniului nostru cultural imaterial , păstrat în
comunitatea din care parte

Locul

şi

data :comuna

Semnătura\ si
, stam
,
\
\

şi

pe care o reperezint.

Scărişoara, Judeţul

Olt, 15.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL

OLT

COMUNA SCĂRIŞOARA

PRIMĂRIA

E-mail: primariascarisoara@yahoo.com

Tel. 0249/533361,0249/533346; Fax: 0249/533346
Nr. 484 / 15.02.2013

CERTIFICATE OF COMMUNITY APPROVAL

The undersigned CĂLIN MARIN
community from Comuna

Scărişoara

1

1

as the legal representative of the

Judeţul

county1 country) 1 în the position of PRIMAR
previous and explicit

1

Olt

1

Ţara

1 express my free approval

1

about the nominalization

1

1

1

of the Hârdelezi /

element of our immaterial cultural heritagel kept

and practiced în the community where 1am from and wich 1represent.

Place and date : Comuna

Signature and stamp:

1

on the Representative List

UNESCO of the humanity's immaterial cultural heritage
Hâdârlezi ritual/ tradition

România ( locality1

Scărişoara

1

judeţul

Olt 15.02.2013
1

FAX ~J.

FP::If1 : Af1APE F:C:Cf·1EIHZA

:0213129881

ANTET
Nr. înregistrare 1 data

ATESTAT AL CONSIMŢĂMÂNTULill COMUNITĂŢII

în calitate de

Subsemnatul
al

reprezentant

comunităţii

-;2;Qi//f;l;l'·~~
....
........... : l"'{!ocal'tat
1 e,
funcţia

având

prealabil

şi

din
judeţ,

ţara),

..... , îmi exprim acordul liber, în

de

explicit, cu privire la nominalizarea, pe Lista

Reprezentativă.

UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii; a ritualu1ui 1 tradiţiei

Hârdelezi! Hâdârlezi, element al patrimoniului nostru cultural imaterial,

în comunitatea din care fac pmie

Locul

şi

data: ........................... .

Semnătura şi ştampila:

şi

pe care o reprezint.

păstrat

FAX ~].

FR]t 1 : Hl 1HFE PCit·1EHTZA

iJ Fe..b.

:0213129E91

20::.3

9: .i3

ANTET
Nr. inregistrare 1data

CERTIFICATE OF COMMUN1TY APPROVAL

The undersigned

..... , as the legal
cornmunity

from

tl~c(li:J-1
.......
· oca .tty. county, country),

120,A/J

in the position

.......... , I express my free approval,

previous and explicit, about the nominalization, on the Representative List
UNESCO of the humanity's immaterial cultural heritage~ of the Hârdelezi J

Hâdârlezi ritual/ tradition. element of our immaterial cultural heritage, kept and
practiced in the community where I am from and which I represent.

Place and date:

Signature and stamp:

F'3

B-dul Bucureşti, nr. 49-51, 080044
004 0246.211.627; 215.631;
004 0246.215.405 Mobil: 004 0372.735.333
primarie@primariagiurgiu.ro
www.primariagiurgiu.ro
www.facebook.com/prîmaria-munîcipiului-giurgiu

Nr. 3858/18.02.2013

ATESTAT AL CONSIMTĂMÂNTULUI COMUNITĂTII
'

'

Subsemnatul Barbu Nicolae, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Giurgiu, Romania,
având

funcţia

de Primar, îmi exprim acordul cu privire la nominalizarea pe Lista

UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al
ca element al patrimoniului cultural imaterial
fac parte

şi

umanităţii,
păstrat

PRIMAR

Giurgiu
18.02.2013

a ritualului 1 tradiţiei Hârdelezi 1 Hâdârlezi,

în minoritatea

pe care o reprezint.

Reprezentativă

existentă

în comunitatea din care

B-dul

Bucureşti,

nr. 49-51, 080044

004 0246.211.627; 215.631;
,#· 004 0246.215.405 Mobil: 004 0372.735.333
primarie@primariagiurgiu.ro
. " www.primariagiurgiu.ro
www.facebook.com/primaria-municipiului-giurgiu

No. 38581 February 18t11 , 2013

CERTIFICATE OF COMMUNITY AGREEMENT

I, the undersigned NICOLAE BARBU, as legal representative of the township of Giurgiu,
Romania, in my current capacity as Mayor, do hereby agree to the nomination on the UNESCO
Representative List in respect to the cultural, non-material heritage of the mankind, of the Hardelezi 1
Hadarlezi ritual 1 tradition, as element of the cultural, non-material heritage kept within the minority
existing in the community I'm pati of and I'm representing.

Giurgiu
February 18t\ 2013

ANTET
Nr. înregistrare 1data

ATESTAT AL CONSIMŢĂMÂNTULUI COMUNITĂŢII

Subsemnatul

.:P3..i!f....v.J..ct!:!..q. C:....................., în calitate de

r~prezen;an;; '

le~al ~

.~1

·-

1(oJzy~~~

Ji}.Ct(.,b':tJ:z/.i.:;:.{.o!?.J.4ted.:..(;,.J.W.~.'{z;
având funcţia deM.o!.-e&-.... Df..C.Ow.t!klf.Vtfmi
prealabil

şi

(lo~t.e, judeţ,

din
fara),

exprim acordul liber, în

""

explicit, cu privire la nominalizarea, pe Lista

UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al

.

umanităţii,

Reprezentativă

a ritualului 1 tradiţiei

Hârdelezi 1 Hâdârlezi, element al patrimoniului nostru cultural imaterial~ păstrat

în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint.

Locul

şi .dJ:!!.&.~.:.:.v.f.!t.:.
data:

Semnătura şi ştampila:

fi.

ANTET
Nr. inregistrare 1 data

CERTIFICATE OF COMMUNITY APPROVAL

tt.ud.... .~Od:(.â.\.fd.L

The undersigned ...

........ , as the legal

represen.~-ive
of
the
community
· ·from
.~
t'
'
'
'
.
"
.
,
.
....f.-{. ...~.. :.lfo.fJ~.v,d. . G.,Y.J.j.ru.ila~;-t!..: (locality, county, country),

in the position of ~:(/~... rJ..JbJ.M.~~.f.rz>.J;I
express my ftee approval,
<

previous and explicit, about the nominalization, on the Representative List
UNESCO of the humanity's immaterial cultural heritage, of the Hârdelezi 1
Hâdârlezi ritual/ tradition, element of aur immaterial cultural heritage, kept and
practiced in the commtmity where I am from and which I represent.

Place and d*:

~o.th11!~. :;:. .{.Q.. ..Y.. . . .

Signatute and stamp:

Jj _.

reprezentant legal
functia de PRIMAR,
nominalizarea, pe lista
umanitatii,
patrimoniului
comunitatea

care fac

p

5

o reprezint

a

nostru cultural

as

of

explicit, about the
the humanity's immaterial
element of our
practiced

5

the community where 1am from

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARO MÂNĂ "DOR"
Sat Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, jud. Tulcea
Director Caimacan Popescu Dumitru
Tel. 0726784168, e-mail: caimacanpopescudumitru(@vahoo.com

Nr.264/19.2.2013

ATESTAT AL CONSIMŢĂMÂNTULUI COMUNITĂŢII

Eu, subsemnatul, Caimacan Popescu Dumitru, în calitate de reprezentant legal
al comunităţii aromâne din localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, jud.
Tulcea, România, având funcţia de director, îmi exprim acordul liber, în
prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe Lista Reprezentativă
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a (ritualului/tradiţiei)
Pornirea turmelor, Primul muls, ( Purnirea cupiilor; Prima muldzearii),
element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din
care fac parte şi pe care o reprezint.

şi data:
Localitatea Sarighiol de Deal
Judeţul Tulcea
Data: 19.2.2013

Locul

Semnătura şi ştampi

ASOCIAŢIA CULTURALĂ AROMÂNĂ "DOR"

Sat Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, jud. Tulcea
Director Caimacan Popescu Dumitru
Tel. 0726784168, e-mail: caimacanpopescudumitru(tî),vahoo.com
Nr.264/19.02.2013

Protocole D' Accord

Je, soussigne, Caimacan Popescu Dumitru, en tant que representat legal

de la communaute aroumaine de la viile Sarighiol de Deal, commune Beidaud,
departement Tulcea, România, ayant la fonction de Directeur, j 'exprime mon
accord express, volontiers et explicite concemant la nominalisation de la
tradition de Le depart detroupaux, La premiere traite (Pornirea turmelor, primul
muls - Purnirea cupiilor, prima muldzearii), element constitutif de notre
patrimoine culturei immateriel, preserve dans le cadre de la communaute dont je
fais partie et que je presente, sur la Liste Representative UNESCO du
patrimoine culturel immateriel de 1'humanite.

Locul şi data:
Localitatea Sarighiol de Deal
Judetul Tulcea
'
Data 19.2.2013
Signature, estampille:
Director al Ansamblului Folcloric Aromân "DOR",
Caimacan Popescu Dumitru

Primăria Co1nunei Baciu Judeţul Cluj
România, Judeţul Cluj, Comuna Baciu, Nr. 301
Tel. 0264-260314 Fax. 0264- 260699
e-mailE.rimariabaciu(ii{]!tlhoo.com web: WWH-'.primariabaciu.ro
NR.395/18.02.2013

ATESTAT AL CON SIMŢ ĂMÂNTULUI COl\rlUNITi\ŢII

Eu, subsemnatul,
reprezentant legal al
având

funcţia

l'vHJRESAN IOAN FLORIN,

comunităţii

în calitate de

din sat Mera, com. Baciu, jud Cluj, România,

de primar , îmi exprim acordul liber, în prealabil

privire la nominalizarea pe Lista
cultural imaterial al

umanităţii

nostn1 cultural imaterial,
reprezint.

BACIU, 18.02.2013

a

păstrat

Reprezentativă

tradiţiei

şi

explicit cu

UNESCO a patrimoniului

"Juhrneres", element al patrimoniului

în cornunitatea din care fac parte

şi

pe care o

Prilnăria Co111unei Baciu Judeţul Cluj
România, Judeţul Cluj, Comuna Baciu, Nr. 301
Tel. 0264-260314 Fax. 0264-260699
e-mail f>rimariabaciu@yalwo.com web: www.primariabaciu.ro

NR.395/18.02.2013

PROTOCOLE D' ACCORD
Je, soussigne, IVlURESAN IOAN FLORIN, en tant que representat legal
de la communaute du village J\t1era, commune Baciu, departement Cluj
Roumanie, ayant la fonction de Maire, j 'exprime mon accord express,
volontiers et explicite concen1ant la nominalisation de la tradition de
,,Juhmeres", element constitutif de notre patrimoine culturel immateriel,
preserve dans le cadre de la communaute dont je fllis partie et que je presente,
sur la Liste Representative UNESCO du patrimonine culturel immateriel de
1' humanite.

Baciu, 18.02.2013.

Signature, estampille:
Maire de la '"'""'~~uv._.u,,.,/....,

COMUNEI EFTIMIE MURGU
Caraş-Severin,

Eftimie Murgu, nr.

România

Telefon/Fax: 02.55 243 210
http://www.primariaeftimiemurgu.ro

Nr.înregistrare 24 /09.01.2013

ATESTAT AL CONSIMŢĂMÂNTULUI COMUNITĂŢII

Eu, subsemnatul, ILIA IMBRESCU, în calitate de reprezentant legal al
din localitatea Eftimie-Murgu, judetul Caras-Severin, România, având
exprim acordul liber, în prealabil
Reprezentativă

UNESCO

a

(ritualului/tradiţiei) Măsuratul

şi

Semnătura

si stampila:

de primar, îmi

explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA

patrimoniului

cultural

imaterial

al

umanităţii

a

oilor la Sângeorz, element al patrimoniului nostru cultural

imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte

Eftimie Murgu, 09.01.2013

funcţia

comunităţii

şi

pe care o reprezint.

PRIMĂRIA COMUNEI EFTIMIE MURGU
Eftimie Murgu, nr. 265,

Caraş-Severin,

România

Telefon/fax: 0255 243 210
http://www.primariaeftimiemurgu.ro

Nr.înregistrare 24 /09.01.2013

Protocole D' Accord

Je, soussigne(e), ILIA IMBRESCU, en tant que representat legal de la cornmunaute
de la ville Eftimie Murgu, departement Caras-Severin, ayant la fonction de Maire, j 'exprime
mon accord express, volontiers et explicite concemant la nominalisation de la tradition de
Măsuratul

oilor la Sângeorz, element constitutif de notre patrimoine culturel immateriel,

preserve dans le cadre de la cornmunaute dont je fais partie et que je presente, sur la Liste
Representative UNESCO du patrimoine culturel immateriel de l'humanite.

Eftimie Murgu, 09.01.2013

Signature, estampille:

Maire Eftimie Murgu,
ILIA

:PRIMARIA COMUNEI BALTA
JUDETUL MEHEDINTI
:NR 379/21.02.2013

ATESTAT AL CONSIMTAMANTULUI COMUNITATII

Eu , subsemnatul STOICAN CONSTANTIN , in calitate de reprezentant legal al
comunitatii din comuna Balta , judetul Mehedinti , Romania , avand functia de primar ,
irni exprim acordul liber, in prealabil si explicit cu privire la nominalizarea pe Lista
Reprezentativa ~'ESCO a parimoniului cultural imaterial al umanitatii a ( ritialului 1
traditiei) MASURA TUL OILOR DIN SATUL PREJNA , element al patrimoniului
nostru cultural imaterial , pastrat in comunitatea din care fac parte si pe care o reprezint .
Desemnam ca persoana de contant pe doamna DUNCEA CAMELIA din satul
Prejna, Comuna Balta ,judetul Medinti.

Balta , 21.02.2013

PRIMARIA COMUNEI BALTA
.JtJDETUL MEHEDINTI
NR: 379/21.02.2013

Protocole D'accord

Je,soussigne,STOICAN CONSTANTIN, en tant que represetent legal de la
communaute du commune Balta, department Mehedinti,Roumanie,ayant la function de
maire, j 'exprime mon accord li bre, en prealable et explicite en ce qui concerne la
nominalization sur la Liste Representative UNESCO du patrimoine culturel imateriel de
l'humanite du (le ritual/la tradition) "MASURATUL OILOR DIN SATUL PREJNA",
element de notre patrimoine culturel imateriel, garde dans notre communaute que je fais
parti et que je represente .
On designe commc personne de contact madame DUNCEA CAMELIA ,du
village Prejna, comune Balta, department Mehedinti.

Balta, 21.02.2013

