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Eu, subsemnatul INDREIU MARIAN (şi instructorii Oltean Samoilă şi Boldea 
Ioan), în calitate de reprezentant legal al comunităţii din loc. Băgău corn Lopadea 
Nouă, jud. Alba, 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 dansului: Fecioresc 
(Haidăul cu bâtă), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Lopadea Nouă 
12.02.2013 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMARIA Lopadea Nouă 
Registration number 314 date 12.02.3013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, INDREIU MARIAN (and lieders Oltean Samoilă and Boldea 
Ioan) as legal representative of the community of Băgău- Lopadea Nouă, Alba, 
having the position o PRIMAR , I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Haidăul cu bâtă), 

element of intangible cultural heritage, preserved within the community I am part 
in and represent. 

Lopadea Nouă 
12.02.2013 



FUNDAŢIA CULTURALĂ ETHNIKA 
COD FISCAL 11285957, BCR FILIALA AIUD 
IBAN R061RNCB0005021060480001 
LOPADEA NOUĂ,NR.8,JUD.ALBA,517395 
NR. ÎNREG. 20 DIN 28.01.2013 

CERTIFICAT DE CONSIMŢĂMÂNT AL COMUNITĂŢII 

Eu, subsemnatul Sipos Francisc, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
Fundatia Culturală Ethnika din localitatea Lopadea Nouă, judeţul Alba, România 
având funcţia de preşedinte , îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu 
privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a patrimoniului 
cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc rar si des, element al 
patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din c . . ~ ~c.._parte şi 

\\t' ~_,Uit ' ·-
pe care o reprezint. -- · _11 _<:-c,?> • &r$:\ 

~ / 4_v ,;1' \. 

' /V'~ ; ETHNI#f.A \ 
Locul şi data: Lopadea Nouă, 28.01.2013 ,. \ 1 

~ • \ J" 933/1998 i!J 

Semnatura ŞI ştam -!~~~~;--~~~~/ 

FUNDAŢIA CULTURALĂ ETHNIKA 
COD FISCAL 11285957, BCR FILIALA AIUD 
IBAN R061RNCB0005021060480001 
LOPADEA NOUĂ, NR.8, JUD. ALBA,517395 
Registration number 20 date 2013.01.28 

CERTIFICA Tf OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned Francisc Sipos as legal representative of the conm1u.11ity of 
Fundatia Culturală Ethnika,from Lopadea Nouă, Alba, România 
having the position of president, I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc rar si des element of 
intangible cultural heritage, preserved within the community I am part in and 
represent. 

Place and date: Lopadea Nouă, 2013.01.28 

Signature and stamp 



Asociatia folclorica ETNOS - ETHOS 
Corn. Borod, jud. Bihor 
ROMANIA 
Inregistrat cu nr 1 din data 15.02.2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii . . 
Eu, subsemnatul, Hodorog Dorel, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
din Borod, jud. Bihor, Romania având funcţia de Presedinte, îmi exprim acordul 
liber, în prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă 
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc 
(ŞIRU), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea 
din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Borod 
22.02.2013 

Asociatia folclorica ETNOS - ETHOS 
Corn. Borod, jud. Bihor 
ROMANIA 
Registration number 1 date15.02.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Hod o rog Do rei as legal representative of the community of din 
Borod, jud. Bihor, Romania, having the position of President , I express my free, 
prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO 
Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: 
Fecioresc (ŞIRU) , element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community I am part in and represent. 

Borod 
22.02.2013 



ROMANIA 
PRIMARIA ŞIEUŢ 
JUDETUL BISTRITA NĂSĂUD 
Inregistrat cu ~~ din data~~~I.P.: .~/.~'···· 

Certificat de consimtământ al comunitătii , , 
1 - ' Eu, subsemnatul, ~~.-~~~f. .. /~ .... , în calitate de reprezentant legal al 

comunităţii din ŞIEUŢ jud. Bistriţa Năsăud, Romania, având funcţia de PRIMAR, 
îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe 
LISTA Reprezentativă UNESCO ~tt;imoniului cultural imaterial al umanităţii a 
dansului : Fecioresc (BărbunculJ)";"''e(frnent al patrimoniului nostru cultural 
imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Şieuţ 

27.10.2013 

ROMANIA 
PRIMARIA ŞIEUŢ 
JUDETUL BISTRITA NĂSĂUD 
Registration numbe~t.1:lat~.X:I.P~ .~/J. 

Certificate of community consent 

The undersigned, ~4.~1'/ .. ~~ .. ~~ ........ as legal representative of the 
community of ŞIEUŢ jud. Bistriţa Năsăud, Romania, having the position of 
PRIMAR I express my free, prior and informed consent regarding the nomination 
on the UNESCO Representative List oW)nkind intangible cultural heritage of the 
ritual dance: Fecioresc (Bărbuncmt', / ifement of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am part in and represent. 

Şieuţ 

27.10.2013 



.. 

PRIMARIA COMUNEI MONOR 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, LOCALITATEA MONOR, NR.. 408 

primaria.monor @vahoo.com, tel. 0263/261830 ; 261752; fax: 261752 

Inregistrat cu nr. 104 din data de 23.01.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, CIRA IOAN, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
din MONOR, JUD.BISTRITA-NASAUD, ROMANIA(localitate, judeţ, ţara), 
având funcţia de PRIMAR , îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu privire la 
nominalizarea pe LISTA Reprezentativă lJNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 
umanităţii a dansului : Fecioresc , element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: MONOR, 23.01.2013 

Semnăt r şi ştampila 
1 



PRIMARIA COMUNEI MONOR 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, LOCALITATEA MONOR, NR .. 408 

primaria.monor @yahoo.com, tel. 0263/261830; 261752 ; fax: 261752 

Registration number 104 date 23.01.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, CIRA IOAN as legal representative ofthe community 
of. MONOR, JUD.BISTRITA-NASAUD, ROMANIA(village/commune, district, country), 
having the position of PRIMAR, I express my free, prior and infonned consent regarding the 
nomination on the UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of the 
ritual dance: Fecioresc , element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community I am part in and represent. 

Place and date: MONOR, 23.01.2013 



JUDETUL BRASOV 
COMUNA COMANA 
NR. 32/08.01.2013 

CERTIFICAT DE CONSIMT AMANT AL COMUNITATII 

Eu, subsemnatul, Grusea Viorel , in calitate de reprezentant legal al comuinitatii 

din satul Ticusu Nou , comuna Comana, judetul Brasov, Romania (localitate, judet, 

tara) avand funtia de primar, imi exprim acordul liber , in prealabil si explicit cu privire 

la nominalizarea pe Lista Reprezentativa UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 

umanitatii a dansului" FECIOREASCA RARA DE LA TICUSU NOU" element al 

patrimoniului nostru cultural imaterial, pastrat in comunitatea din care fac parte si pe 

care o reprezint . 

Locul si data: 08.01.2013 

JUDETUL BRASOV 
COMUNA COMANA 
NR. 32 /08.01.2013 

Semnatura si 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Grusea Viorel, as legal representative ofthe community of 

Ticusu Nou, Comana, Brasov, Romania ( village/commune, district, country), having 

the position ofmayors, I express my free, prior and informed consent regarding the 

nomination on the UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage 

ofthe ritual dance " FECIOREASCA RARA DE LA TICUSU NOU" element of 

intangible cultural heritage, preserved within the community I am part in and represent. 

Place and date: 08.01.2013 Signatu:·e and stamo--::::::::=~,z. 
\uo 

c 



ASOCIA TIA CULTURALA "JUNII CETATII" 
R U P E A 16 d< fi --"" Y 

CIF 30949342 
Inregistrat cu nr.1 din data 12.01.2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii . . 
Eu, subsemnatul, NISTOR SORIN, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
Asociatia CULTURALA "JUNII CETATII" R U P E A din orasul Rupea, 
jud.Brasov, Romania, având funcţia de presedinte, îmi exprim acordul liber, în 
prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă 
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc , 
element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care 
fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: Rupea la 12.01.2013 

ASOCIATIA CULTURALA "JUNII CETATII" 
R U P E A / It r:fl-. 4 ..f -cv· 

CIF 30949342 
Registration number 1 date 12.01.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, NISTOR SORIN, as legal representative of the community of. 
Asociatia CULTURALA "JUNII CETATII" RUPE A (orasul Rupea, jud.Brasov, 
Romania having the position of president, I express my free, prior and informed 
consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List of 
mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc , element of 
intangible cultural heritage, preserved within the community I am part in and 
represent. 

Place and date: 12 jan 2013 



IN~RE !:/{5-
IEŞIRE Nr. ········ ·············· 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA BONŢIDA 

Bonţida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj, Cod 407105 
Telefon/ Fax 0264/262259, 0264/262290 

E-mail : primariabontida@yahoo.com 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, Cărhaţ Aurel Emil în calitate de reprezentant legal al comunităţii din 
COMUNA BONŢIDA , LOC.BONŢIDA, Judeţ Cluj , România (localitate, judeţ, ţara), 
având funcţia de PRIMAR B, îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu privire la 
nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 
umanităţii a dansului : Fecioresc des, element al patrimoniului nostru cultural imaterial, 
păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o · 

Locul şi data:Bonţida, 28-01-2013 

tN];aAf'!E J~) 
"fEŞIRE Nr. ··· .. ... ...... ...... . 

Ziual$..Luna.Ol. .Anul.~. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA BONŢIDA 

Bonţida, Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Jud. Cluj, Cod 407105 
Telefon/ Fax 0264/262259, 0264/262290 

E-mail : primariabontida@yahoo.com 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Cărhaţ Aurel Emil as legal representative of the community of 
COMUNA BONŢIDA , LOC.BONŢIDA, Judeţ Cluj , România (village/commune, district, 
country), 
having the position of Mayor , 1 express my free, prior and informed consent regarding the 
nomination on the UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of 
the ritual dance: Fecioresc des element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community 1 am part in and represent. 

Place and date: Bonţida, 28-01-2013 Signature 



Prilnăria Comunei Baciu Judetul Clui 
România, JudeJul Cluj, Comuna Baciu, Nr. 301 

Tel. 0264-260314 Fax. 0264- 260699 
e-mail primariabaciu(i4,vahoo.com web: www.primariabaciu.ro 

Inregistrat cu nr.l71 din data 22.01.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, MURESAN IOAN FLORIN, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii din Loc. Corusu, Corn. Baciu, Jud. Cluj, ROMANIA, 
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 dansului : Fecioresc element al patrimoniului nostru 
cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pc care o reprezint. 

Locul şi data: Baciu, 22.01.2013 
Semnătura şi ştampila 

~ 



Prinuiria Co1nunei Baciu Judetul Cluj 
România, Judeţul Clt~j, Comuna Baciu, .Nr. 301 

Tel. 0264-260314 Fax. 0264- 260699 
e-mail primariabaciu(ii~valwo.com web: www.primariabaciu.ro 

Registration number 171/date 22.01.2013 

CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, MURESAN IOAN FLORIN, as legal representative of the 
community of Com. Baciu, V il. Corusu, District Cluj, ROMANIA, 
having the position of mayor , I express my frec, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc element of intangible 
cultural heritage, preserved within the community I am pati in and represent. 

Place and date: Baciu, 22.01.2013 

Signature and ~ 



ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 

~e~~~c~~~}5.: din data .... q.1. .. '.~ .? : .~ 0i? 
Certificat de consimtământ al comunitătii 

' ' 

Eu, subsemnatul, SA V MIHAI, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
ALUNIS, JUD. CLUJ 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 dansului : Fecioresc 
(BARBUNC), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

ALUNIS 
07.02.2013 

ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 

CO~UN~ALUNbiSAJ'9d ~P .? ·. â ?_. zi!{_? 
Reg1strat10n num er/'f.., ... ate ............ : .. 

. CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

pila 

The undersigned, SA V MIHAI as legal representative of the community of 
ALUNIS, JUD. CLUJ having the position of PRIMAR, I express my free, prior 
and informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative 
List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc 
(BARBUNC) element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community I am part in and represent. 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
PALATUL COPIILOR CLUJ 

1 MIN ISTE RUL 
ED UCADEf 
NATIONALE 

Inregistrat cu nr/fl din data ... ~: .q4'!.q(P. .. 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul, Horodincă Monica Liliana, în calitate de reprezentant legal al 
Palatului Copiilor Cluj, din Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania 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 
dansului : }-.ecioresc (Tarnaveana), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, 
păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: Cluj Napoca 
12.02.2013 

Cluj Napoca, str. Republicii nr.23 
Tel/fax:0264-595765; 0264-596240 

pccluj@gmail.com; www .palatulcopiilorcluj .ro 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
PALATUL COPIILOR CLUJ 

Registration number. . .tfldate .. !!: . '?.~:. ~0/6 

1 MINISTERU.L 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 

CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned Horodincă Monica Liliana as legal representative of the community 
of Palatul Copiilor Cluj, Cluj Napoca, Romania, having the position of principal , 1 
express my free, prior and informed consent regarding the nomination on the 
UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual 
dance: Fecioresc (Tarnaveana) element of intangible cultural heritage, preserved 
within the community 1 am part in and represent. 

Place and date: Cluj Napoca 
12.02.2013 

Cluj Napoca, str. Republicii nr.23 
Tel/fax:0264-595765; 0264-596240 

pccluj@gmail.com; www.palatulcopiilorcluj .ro 



ROMÂNIA 
Asociaţia folclorică TRANSILVANIA 
Cluj Napoca 
I . . ( d. d e:;{ oL?, ~o,r;z nregtstrat cu nr .. :.... m ata .......................... . 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul GIURGEANU ALINA , în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii (Asociaţi folclorică Transilvania) din loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ 
având funcţia de PREŞEDINTE, îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit 
cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a patrimoniului 
cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc (Fecioresc des din Jichişu de 
Jos), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din 
care fac parte şi pe care o reprezint. 

Cluj Napoca 
18.02.2013 

ROMANIA 
Asociaţia folclorică TRANSILVANIA 
Cluj Napoca 
R . . . b .-f' d t C) .{, C? g ' 2- 0-1'_;? egtsttatwn num er. ..... a e .............. . 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, GIURGEANU ALINA as legal representative of the 
community (Asociaţi folclorică Transilvania) of CLUJ NAPOCA, CLUJ having 
the position o PREŞEDINTE , I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage ofthe ritual dance: Fecioresc (Fecioresc des din Jichişu 
de Jos), element of intangible cultural heritage, preserved within the community I 
am part in and represent. 

Cluj Napoca 
18.02.2013 



ROMÂNIA 
Asociaţia folclorică SOMEŞUL NAPOCA 

~~g~~;a~cc: nr. ::f. .. din data.:-f.'.f.: .?.. ~. : .. ~:C)/1-1 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul DEJEU ZAMFIR , în calitate de reprezentant legal al 

comunităţii (Asociaţi folclorică Someşul Napoca) din loc. CLUJ NAPOCA jud. 

CLUJ având funcţia de PRESEDINTE, îmi exprim acordul liber, în prealabil şi 

explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a 

patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc (Bătută din 

Valea Drăganului, Bărbunc din Buneşti jud. Cluj, Ardeleană fecioreşte din 

Giurtelecu Şimleului jud. Sălaj), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, 

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

Cluj Napoca 

18.02.2013 

Semnătura şi ştampila 

~ 



.. 

ROMÂNIA 
Asociaţia folclorică SOMEŞUL NAPOCA 

Cluj. Nap?ca ,jJ . .o t!' . ~o A ;l 
Reg1stratwn number.~'· .date. :~ ......... . 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, DEJEU ZAMFIR as legal representative of the community 

(Asociaţi folclorică Someşul Napoca) din loc. CLUJ NAPOCA, CLUJ having the 

position o PREŞEDINTE , I express my free, prior and informed consent 

regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 

intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Bătută din Valea 

Drăganului, Bărbunc din Buneşti jud. Cluj, Ardeleană fecioreşte din Giurtelecu 

Şimleului jud. Sălaj), element of intangible cultural heritage, preserved within the 

community I am part in and represent. 

Cluj Napoca 

18.02.2013 Signature and stamp 



ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 
COMUNA VIISOARA i,f 
Inregistrat cu nrf..l:1.e din data.Q . .-. P.;'.~9.!.?. .... 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, ing. ROMAN IOAN, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii VIISOARA jud. Cluj 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 dansului : Fecioresc 
(Târnăveana şi Bărbunc ), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, 
păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

VIISOARA 
08.02.2013 

ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 
COMUNA VIISOARA 
Registration number6/r:f.-.date.9.cf: P~.-!-.i?/3 

CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, ing. ROMAN IOAN as legal representative of the community 
of VIISOARA having the position of PRIMAR , I express my free, prior and 
informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List 
ofmankind intangible cultural heritage ofthe ritual dance: Fecioresc (Târnăveana 
şi Bărbunc) element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community I am part in and represent. 

VIISOARA 
08.02.2013 



ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 
COMUNA TRITENII DE JOS 
Inregistrat cu nr .. G. /1-ain data ... O.~ : .O.~. r .. ~.-9. .t.5 . 

Ce1iificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, Saşa V aler, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
Tritenii de Jos jud. Cluj 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 dansului : Fecioresc 
(Româneşte în ponturi, Târnăveana şi Bărbunc), element al patrimoniului 
nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o 
reprezint. 

TRITENII DE JOS 
08.02.2013 

RO:MANIA 
JUDETUL CLUJ 
COMUNA TRITENII DE JOS 
Registration number .G. ~f. date .. :cJf · _Qţ .. )O\~ 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, SAŞA V ALER as legal representative of the community of 
TRITENII DE JOS having the position of PRIMAR , I express my free, prior and 
informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List 
of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Româneşte 
în ponturi, Târnăveana şi Bărbunc) element of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am part in and represent. 

TRITENII DE JOS 
08.02.2013 

Signature and stamp 



' ~ 

FUNDA TIA PRO URBE SZEK / C:b U J 
Inregistrat cu nr.2. din data de 11.02.2013. 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul FILEP ALEXANDRU , în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii Fundatia Pro Urbe Szek, având funcţia de PREŞEDINTE, îmi exprim 
acordul liber, în prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA 
Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a 
dansului : Fecioresc (Fecioresc des şi Bărbunc), element al patrimoniului nostru 
cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Sic 
11.02.2013 

Iz 
. 

FUNDATIA PRO URBE SZEK c L v_j 

Registration number 2.date 11.0 013. 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, FILEP ALEXANDRU as legal representative of the community 
of Fundaţia Pro Urbe Szek. having the position of PREŞEDINTE , I express my 
free, prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO 
Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: 
Fecioresc (Fecioresc des şi Bărbunc), element of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am part in and represent. 

Sic 
11.02.2013 



ROMÂNIA 

JUDETUL CLUJ 
1 

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI 

407470 Poieni, nr. 268 

Telefon+ 40-264-25501 O, fax+ 40-372-872555, e-mail: ppoieni@yahoo.com 

Nr.770 din 11.02.2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul, Boca Gheorghe Constantin, în calitate de reprezentant 

legal al comunităţii din comuna Poieni , judeţul Cluj , România, 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 dansului: 

Fecioresc Bătută 

element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care 

fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: 

Poieni 

11.02.2013 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI 

407470 Poieni, nr. 268 

Telefon+ 40-264-25501 O, fax+ 40-372-872555, e-mail: ppoieni@yahoo.com 

Nr. 770 din 11.02.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Boca Gheorghe Constantin, as legal representative of the 

community of Poieni commune, Cluj district, Romania, having the position of 

mayor, I express my free, prior and informed consent regarding the nomination on 

the UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of the 

ritual dance: Fecioresc Bătută 

element of intangible cultural heritage, preserved within the community I am part 

in and represent. 

Place and date: 

Poieni at 

11.02.2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA MINTIUL GHERLII 
PRIMĂRIA 
I . ~Jtj-)d. d t ~C: .(l2. _<>fâf!J nreg1strat cu nr. .... m a a ... .-...... . 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul OLTEAN DUMITRU, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii Comuna Mintiul Gherlii, jud. Cluj 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 
dansului : Fecioresc (Bărbunc), element al patrimoniului nostru cultural 
imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Mintiul Gherlii 
20.02.2013 

ROMÂNIA 
JUDETUL CLUJ 

' 
COMUNA MINTIUL GHERLII 
PRIMĂRIA 
R . . b /iiJ... d ~{).(!J .dC I ) eg1stratwn num er . . . . . . . a te . . . . . . . . . . . . . -

Semnătura şi ştampila 

/:..·-.\ 
i",., .. 

~- 1 \, 

. ·.: .. : .. )./· .. 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, OLTEAN DUMITRU as legal representative of the community 
Comuna Mintiul Gherlii jud. Cluj having the position o PRIMAR , I express my 
free, prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO 
Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: 
Fecioresc (Bărbunc ), element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community I am part in and represent. 

Mintiul Gherlii 
20.02.2013 Signature and stamp 

":;.·.' .. 
:c-

''-J}~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA MĂNĂSTIRENI 
PRIMĂRIA 
Inregistrat cu nr.ll5 din data 18. O 1.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul COLDEA PETRU, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
Comuna Mănăstireni jud. Cluj având funcţia de PRJMAR, îmi exprim acordul 
liber, în prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă 
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc 
(APELUL), element al patrimoniului nostru cultural imJlţer:i-a+_; ·~ .... păstrat m 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. (o"'~>" 1" • ',\ 

Mănăstireni 

18.01.2013 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA MĂNĂSTIRENI 
PRIMĂRJA 
Registration number 115 date 18.01.2013 

S
i ·<;~tJ~ \1\ 
\~~t ~~p1 }a 

' r• '- '- • ..._. 

·,~ ;·;'~~ 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, COLDEA PETRU as legal representative of the community 
Comuna Mănăstireni jud. Cluj having the position of PRIMAR , I express my 
free, prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO 
Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: 
Fecioresc (APELUL), element of intangible cultural heritage, preserved within 
the community I am part in and represent. 

Mănăstireni 

18.01.2013 



ROMANiA 
JUDEŢUL CLUJ 

PRiMĂRiA COMUNEi FRATA 
NR. 199 DiN 21 iANUARiE 2013 

CERTiFiCAT DE CONSiMTĂMÂNT AL COMUNiTĂTii . . 
Eu, subsemnatul TRiF VASiLE , în calitate de reprezentant legal al 

comunitătii din FRATA judeţul CLUJ , ţara ROMÂNiA 
având functia de PRiMAR , îmi exprim acordul liber, în prealabil 
şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a 
patrimoniului cultural imaterial al umanitătii a dansului : Fecioresc (Tarnaveana si 
Romaneste in ponturi), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: FRAT A la 21 

ROMANiA 
JUDEŢUL CLUJ 

PRiMĂRiA COMUNEi FRATA 
NR. 199 DiN 21 iANUARiE 2013 

CERTiFiCATE OF COMMUNiTY CONSENT 

The ,undersigned TRiF VASiLE ,as legal representative of the community of 

commune, FRATA district CLUJ , country ROMANiA 
having the position of MAYOR ,1 express my free, prior and informed 
consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Tarnaveana si 
Romaneste in ponturi), element of our intangible cultural heritage, preserved within 
the community 1 am part of in and 1 represent. 

Place and date: FRATA 
JANUARiE 

2013 stamp 



ROMÂNIA 
ruDEŢULCLUJ 

COMUNA CEANU MARE 
PRIMĂRIA 
Inregistrat cu nr.115 din data 18.01.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul PĂCURAR VIRGIL, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii Comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 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 
dansului : Fecioresc (Târnăveană, Româneşte în ponturi, Bărbunc ), element al 
patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi 
pe care o reprezint. 

CeanuMare 
20.02.2013 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CEANU MARE 
PRIMĂRIA 
Registration number 115 date 18.01.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, PĂCURAR VIRGIL as legal representative of the community 
Comuna Ceanu Mare jud. Cluj having the position o PRIMAR , I express my 
free, prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO 
Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: 
Fecioresc (Târnăveană, Româneşte în ponturi, Bărbunc), element of intangible 
cultural heritage, preserved within the community I am part in and represent. 

Ceanu Mare 
20.02.2013 



ROMÂNIA 
J UDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA BERIU 
Localitatea Beriu. strada Câmpului. nr. 13 1. comuna Beriu, judeţul Hunedoara 
Telefon : 0254 246170. fax : 0254 246236, e-mail : primariaberiu@.vahoo.com 

Inregistrat cu nr.88 din data 19.01.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul , BIC EMIL MOISE, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii din localitatea BERIU, judetul HUNEDOARA, tara ROMANIA , 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 dansului : Fecioresc (Caluseru si Romana), element al patrimoniului 
nostrll ClJ]ttlral i,natpri·al ni'lctl·"' t în ~""'-nunit~tP "' r~;n "are .P.a" p'1 -te ~ ; pe ~"""'" ... . . . - - ........ .... ~.- .... _ _.. , r~...., ... ~ ct . .. ... "-' .. ,.. ..... l•""'-"'- _.\.4 . ......-.A. ... \.... t ..._.. Ul Yl \...-Ut\"...< V 

reprezint. 

Locul şi data: 

BERIU la 19.01.2013 

Semnătura şi ştampila 



ROMÂNIA 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA BERIU 
Localitatea Beriu. strada Câmpului. nr. 131 , comuna Beriu, judeţul Hunedoara 
Telefon : 0254 246170, fax : 0254 246236, e-mail : primariaberiu0J,yahoo.com 

Registration number 88 date 19.01.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, BIC EMIL MOISE, as legal representative of the community of 
commune BERIU, district HUNEDOARA, country ROMANIA having the position of 
MA YOR, I express my free, prior and informed consent regarding the nomination on 
the UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage ofthe ritual 
dance: Fecioresc (Caluseru si Romana), element of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am part in and represent. 

Place and date: 

BERIU at 19.01.2013 

Signature and stamp 

~-· 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA ROMOS 
I · 'Lw d" d 'L . 1.. rt.o '-" nreg1strat cu nr....... . m ata .... Q.-,.-.. ~ .•........... .:> . 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, P ATRANJAN MIRCEA, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii ROM OS, JUD. HUNEDOARA 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 
dansului: Fecioresc (Caluser si Romana), element al patrimoniului nostru 
cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

RO MOS 
07.02.2013 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA ROMOS 
Registration number·~\9 , .date .. 9. :t :. ~'ţ .. 'SQ\'.), 

CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, P ATRANJAN MIRCEA as legal representative of the 
community of RO MOS, JUD. HUNEDOARA having the position of PRIMAR, I 
express my free, prior and informed consent regarding the nomination on the 
UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual 
dance: Fecioresc (Caluser si Romana) element of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am part in and represent. 

ROM OS 
07.02.2013 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA RAPOL TU MARE 
PRIMAR 
NR.tfJ2- DIN 1/ . o2 . 2ol3 

Certificat de consimtământ al comunitătii , , 

Eu, subsemnatul, ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE, în calitate de 
reprezentant legal al comunităţii din localitatea RAPOL TU MARE ,comuna 
RAPOLTU MARE,judetul HUNEDOARA-ROMANIA-
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 dansului : Fecioresc (Caluser,Romana), element al 
patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi 
pe care o reprezint. ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE 

RAPOLTU MARE 
08.02.2013 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA RAPOLTU MARE 
PRIMAR 
NR)02_ DIN J/ , o2 . 2ol2 

/) 
; _.SI/ . ;,,~. ···ii.~ ••• , 
· 1 ~ ... ~-t ra ŞI ştampila ·· · ··' .. 
~r ·~ : ;' ~-·} ':~ 

1!~ ~ 

\ ~. ~)''·· ., ~~ L·;;:t.-) .• ,;: ::~ 
·:f; ,-,:.~ .• 

' ;~':!. . ~"':'· 
(•V ;r~): 

t~·-.r;.~~"'.: ~~~ t_~.-.1.'·. :·:/,~ ... 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned,ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE , as legal representative of 
the community of (village/commune, district, country)commune RAPOL TU 
MARE,HUNEDOARA-ROMANIA. 
having the position of mayor , I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Caluser,Romana), 
element of intangible cultural heritage, preserved within the community I am part 
in and represent. 



ROMANIA 
niDETUL MUREŞ 
ORASUL UNGHENI 

I . t J'.2~ d' dt /l .i_$<.,1&13 nregtstra cu nr ... ,.... In a a .......................... . 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul VICTOR PRODAN, în calitate de reprezentant legal al 
comunităţii UNGHENI JUD. MUREŞ 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 
dansului : Fecioresc (Bătrânescu cu bă:ţ, Târnăveanca şi Roata mare), element 
al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte 
şi pe care o reprezint. 

Ungheni 
08.02.2013 

ROMANIA 
JUDETUL MUREŞ 
ORASUL UNGHENI 
R . . b g).~d /j ['r,) ...:_tJ ;_-:; egtstratwn num er .. ; . . . a te .r. : . .. -. : ...... . 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, VICTOR PRODAN as legal representative of the community of 
UNGHENI having the position of PRIMAR , I express my free, prior and 
informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List 
of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Bătrânescu 
cu băţ, Târnăveanca şi Roata mare) element of intangible cultural heritage, 
preserved within the community I am pati in and represent. 

Ungheni 
08.02.2013 

Signature and stamp 



ROMANIA 
JUDETUL MURES 
COMUNA SANGER 
PRIMAR 
Inregistrat cu nr166 din data22.01.2013 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, .MAGHERAN ALEXANDRU, în calitate de reprezentant legal 
al comunităţii din.ROMANIA,JUDETUL MURES-COMUNA 
SANGER(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 dansului : Fecioresc , element al patrimoniului 
nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o 
reprezint. 

Locul şi data: .22.01.2013 SANGER 
pila 
'-../ 



ROMANIA 
JUDETUL MURES 
COMUNA SANGER 
PRIMAR 
Registration number ... 166 ... date ... 22. O 1.2013 

CERTIFICA TE OF COMMUNITY CONSENT 

community of ..... ROMANIA-JUDETUL 
SANGER(village/commune, district, country), 

legal representative of the 
MURES COMUNA 

having the position of .. PRIMAR......................... , I express my free, prior and 
informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List 
of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc , element of 
intangible cultural heritage, preserved within the community I am part in and 
represent. 

Place and date: .. .22.01.2013 ...... SANGER 



ROMANIA 
JUDETUL MARAMURES 
PRIMARIA COMUNEI BOGDAN VODA 
Inregistrat cu nr.ll O din data 21.01.2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul, DEAC IOAN în calitate de reprezentant legal al comunităţii din 
comuna BOGDAN VODA,judetul Maramures,Romania. 
având funcţia de SECRETAR îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu 
privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultmal 
imaterial al umanităţii a dansurilor : Fecioresc si 
Barbatesc .................................. . ... . . . .................. .... . ... . ............... . 
element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac 
parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data:21. O 1.20 13. 

ROMANIA 
.I L: DETU L MARAMURES 
PRIMARIA COMUNEI BOGDAN VODA 
Registration number 110 date 21.01.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned,DEAC IOAN as legal representative of the community of Comuna 
BOGDAN VODA,judetul Maramures,Romania. (village/commune, district, country ), 
having the position of SECRETAR, I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative Lîst of mankind intangîble 
cultural heritage of the ritual dances: Fecioresc si 
.Barbatesc ..................... ..... .............. ....... .. ... ....... ... ........ .. ........... .. ... .... ....... ... ... .. 
element of intangible cultural heritage, preserved wlthin the community I am part in and 
represent. 

Place and date: 21.01.2013 



ROMANIA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA MAERISTE 

Inregistrat cu nr. 216 din data 22 O 1 2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul, LAZAR VASILE, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
din localitatea Giurtelecu Simleului, comuna Maeriste, judetul Salaj, 
ROMANIA(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 dansului : Fecioresc 
(Ardeleana), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în 
comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: Maeriste - 22 O 1 2013 

ROMANIA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA MAERISTE 

Registrm:ion numbcr 216 date 22 01 2013 

Semnătura şi ştampil 

~~~~ 
CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, LAZAR VASILE, as legal representative of the community of 
Giurtelecu Simleului, Maeriste, Salaj, ROMANIA(village/commune, district, 
country), 
having the position of PRIMAR , I express my free, prior and informed consent 
regarding the nomination on the UNESCO Representative List of mankind 
intangible cultural heritage of the ritual dan ce: Fecioresc (Ardeleana ), element of 
intangible cultural heritage, preserved within the community I am part in and 
represent. 

Place and date: Maeriste 22 01 2013 

Signature and stamp 

·~~l t\f 



ROM.Au"-l!A 
PRI1v1ARIA SOCOND 
JUDFrUL SATU ~clARE 

Jnre.g.i!'trat cu nr.577 din data ::!6.02.20 13 

Eu, subsemnatuL IOAN CRASNAL în caliwte de repn:z-:ntant legal al 
comunităţii din SOCOND, jud. Sa tu :Vlare. Romania, :w{md func1îa de PR !"vi AR, 
îmî exprim acordul liber, în prealabil şi eXJ:llicit ..::u privire .l a n(>mitnl iznl'ea pe 
LISTA Reprezentativa UN"'ESCO a patrimon iului culturfd imateritll aluman i tiiţii a 
dansului : Fed uresc (Codrănesch elemem a! pmrinlPJl:ului nosn u cultural 
imaterial, păstrat i'n comttl'll tatea din cHro: tiK parte :fi pe c:rn• o re-prezinL 

Socond 
!9.02.20 !3 

ROivl:\Nli\ 
PRI.\<!ARIA SOC<JND 
Jl 7DETI.JL SATLJ !\tARE 
Registmtion m1mber.sn date 26.0~.20 l ::; 

Ccrti fkate of commur:it _\ ~:nr. ~cn\ 

The unders ign~:d, IOAN CRASN,-"'J as h:gul rcpre .;entm;VJ; ofthe comn:ltmity of 
SOCOND, Jud. S~1W 1'-··hîre, Romania. having th<~ positit'n n i' PR liv1i\R Socond 
!9.0:2,2013 . 1 t:>;pn.:ss my free, prior nnd 
infonncd r::onsent regan:ling the nomir:a tk n on the UN F:SCO Reprc:scmmh c: Lîst 
r•f mankind inumgible cultural heritage ofthe ritual dant:<:: Fecioresc (Cmll'i'im.•sc} 
, dement Of inta.ngible CU!tum! herîtage, pr~S(' IYed \', Î(DLll rJw I..:'Omn1UDÎty ( am pan 
în and rcpresent. 

j'l . - - __ 'J 

.)0COHţ.1 

19.02.201.3 



CASA ORĂŞENEASCĂ DE CULTURĂ 
445200, Negreşti Oaş, Str. Victoriei nr. 95-97 
Tel./ fax. +40.261 .855020 
C.U.I. 4750277 
Jud. Satu Mare 
ROMÂNIA 

-ţ,f fO. 0-2 . Jl/JI :;, NR ..... .... ..... .. ... . ./ ..................... .. ... . ~ .. . .. 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Eu, subsemnatul, Lazăr Natalia, în calitate de reprezentant legal al comunităţii - Ţara 

Oaşului, loc. Negreşti-Oaş, jud. Satu Mare, România, având funcţia de manager Casa 

Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş , îmi exprim acordul liber, în prealabil şi explicit cu privire 

la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 

umanităţii a dansului: Fecioresc (Roata feciorilor), element al patrimoniului nostru cultural 

imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Negreşti -O aş, 1 O februarie 2013 

CASA ORĂŞENEASCĂ DE CULTURĂ 
445200, Negreşti Oaş, Str. Victoriei nr. 95-97 
Tel./ fax. +40.261.855020 
C.U.I. 4750277 
Jud. Satu Mare 
ROMÂNIA 

-1r ;u. oc) :2-Q/3 
NR . .................. ./ ..................... : ............ .. 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Lazăr Natalia, as legal representative of the community of Negreşti
Oaş, Satu Mare County, România, having the position of culture manager, I express my free, 
prior and informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List of 
mankind intangible cultural heritage ofthe ritual dance: Fecioresc (Roata feciorilor), element of 
intangible cultural heritage, preserved within the community 1 am part in and represent. 

Negreşti-Oaş, 1 01
h of February 2013 



ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI BIXAD 
NR. f /6· DIN 26.02.2013 

Certificat de consimtământ al comunitătii 
' ' 

Eu, subsemnatul, TATAR IOAN, în calitate de reprezentant legal al 
comunei Bixad,judetul Satu Mare, tara Romania, 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 
dansului : Fecioresc (Roata feciorilor), element al patrimoniului nostru cultural 
imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

BIXAD LA 26.02.2013 



ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA Bixad 
Nr. })}J) 119.04.2013 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, Tatar Ioan, as legal representative of the community of Bixad, 
Satu Mare, Romania, having the position of primar , 1 express my free, prior and 
informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative List 
of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Roata 
fcciorilor), element of intangible cultural heritage, preserved within the 
community 1 am part in and represent. 

Place and date: Bixad. 19.04.2013 

Signature c;md stamp 
/.:· .t<:tiar Ia ali .__. 
// / r~:·\. 

~· 



ROMÂNIA 
Asociatia cultural-artistică ILARION COCIŞIU 

' : • J ·. , 

Agnita / ./'tfi l /k 
Inregistrat cu nr.~.O. .. din data..l& : ... Ol. : .. R..O.L?. 

Certificat de consimtământ al comunitătii , , 

Eu, subsemnatul SÂRBU IOAN, în calitate de reprezentant legal al comunităţii 
din loc. AGNITAjud. Sibiu având funcţia de PRESEDINTE, îmi exprim acordul 
liber, în prealabil şi explicit cu privire la nominalizarea pe LISTA Reprezentativă 
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a dansului : Fecioresc 
(Rară), element al patrimoniului nostru cultural imaterial, păstrat în comunitatea 
din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Agnita 
18.02.2013 

ROMÂNIA 
Asociatia cultural-artistică ILARION COCIŞIU 
Agnita, / f ;:_1, /~ 
R . . b 20. d A~ DR · ZDI3 eg1stratwn num er.. .. . a te .. ~ : .......... 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, SÂRBU IOAN as legal representative of the community of 
AGNITA, Sibiu, having the position o PREŞEDINTE , I express my free, prior 
and informed consent regarding the nomination on the UNESCO Representative 
List of mankind intangible cultural heritage of the ritual dance: Fecioresc (Rară), 
element of intangible cultural heritage, preserved within the community I am part 
in and represent. 

Agnita 
18.02.2013 Signature and stamp 

"1. 



CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI LUGOJ , 
7/n J9 

Certificat de consimţământ al comunităţii 

Primaria Ortisoara 
Nr240/22.01.2013 

Eu, subsemnatul, SOBOLU GHEORGHE ALEODOR, în calitate de reprezentant 
legal al comunităţii din SECEANI,Jud.Timiş,România ,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 
dansului SOROCUL-Fecioresc Transilvănean, element al" patrimoniului .nostru 
cultural imaterial, păstrat în comunitatea din care fac parte şi pe care o reprezint. 

Locul şi data: Ortisoara ,23 ianuarie 2013 

MUNICIPALITY CUL TURE HOUSE FROM LUyOJ . 
/'"/ :"'7 / > 

Primaria Ortisoara 
,~ _ -4'. ' . • ~ Q< t j .'""" 

Nr.240/22JJ1.20 13 

CERTIFICATE OF COMMUNITY CONSENT 

The undersigned, SOBOLU GHEORGHE ALEODOR, as legal representative.of 
the community ofSECEA~I,Timiş county,România,having the position ofMayor, 
1 express my free, prior and informed consent regarding the nomination on the 
UNESCO Representative List of mankind intangible cultural heritage of the ritual 
dance SOROCUL-Fecioresc Transilvănean,element of intangible cultural 
heritage, preserved within the community 1 am part in and represent. 

Place and date: 23 ianuary 2013 


