Anexă la Ordinul ME nr. 3.133/14.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind
desemnarea membrilor rețelei Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet)

Art. 1. Dispoziții generale
1.1 Proiectul Reţelei de Şcoli Asociate a fost lansat în anul 1953 în ideea diseminării
idealurilor UNESCO de pace şi toleranţă, cunoscut în prezent ca Şcolile Asociate pentru
UNESCO (ASPnet). ASPnet reprezintă o reţea globală ce cuprinde peste 11500 de instituții și
unităţi de învăţământ în 182 din cele 193 de ţări membre ale UNESCO.
1.2 Misiunea membrilor ASPnet este promovarea valorilor și principiilor Constituției
UNESCO.
1.2.1 Domeniile de acțiune tematică ale ASPnet includ prioritățile globale ale UNESCO:
cetățenia globală, cultura păcii și non-violenței, dezvoltarea durabilă, învățământ
intercultural și de promovare a patrimoniului cultural.
1.2.2 Principale obiective ale rețelei ASPnet sunt:
a. Prezintă publicului larg misiunea, programele și activitățile UNESCO;
b. Contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a obiectivelor și
activităților UNESCO, în special la nivel local;
c. Contribuie la punerea în aplicare a programelor Organizației UNESCO la nivel local și
național, în coordonare cu Comisia Națională pentru UNESCO;
d. Promovează zilele internaționale proclamate de UNESCO și ONU înscrise în calendarul
ASPnet.
1.3 Membrii ASPnet trebuie să îndeplinească anumite cerințe stabilite de UNESCO:
a. depunerea unul plan de lucru anual, anexat acordului de parteneriat încheiat cu Comisia
Națională pentru UNESCO;
b. transmiterea unui raport anual către CNR UNESCO;
c. aniversarea a cel puțin două zile ale Organizației Națiunilor Unite, selectate din calendarul
ASPnet, implicând întreaga comunitate locală;
d. afișarea externă a unui semn care să sugereze apartenența la rețeaua ASPnet, pus la
dispoziție de CNR UNESCO;
e. informarea comunității locale privind calitatea de membru al rețelei ASPnet;
f. participarea în fiecare an școlar la cel puțin un proiect, concurs sau campanie, la nivel
global sau regional, propus de UNESCO sau într-o activitate națională aferentă, propusă de
CNR UNESCO.
1.4. Comisia Națională a României pentru UNESCO, numită în continuare, CNR UNESCO
elaborează, implementează si evaluează programele UNESCO în Romania.
1.5. Domeniile de acțiune tematică stabilite ca priorități naționale sunt:
a. educația pentru dezvoltare durabilă,

b. educația pentru drepturile omului și libertățile fundamentale
c. educație interculturală și de promovare a patrimoniului cultural național cultural național.
d. încurajarea participării fetelor și a femeilor la programe pentru dezvoltare personală,
programe care profesionalizează, în special în domeniul științelor și tehnologiilor, precum și
în acțiuni care promovează cunoașterea în domeniile culturii și artelor.
Art. 2. Procedura de desemnare
2.1. În înțelesul prezentului regulament, desemnarea se referă la dobândirea / actualizarea
statutului de membru al rețelei ASPnet de către instituțiile și unitățile de învățământ din
România.
2.2. Statutul de membru al rețelei este conferită de UNESCO în baza recomandării CNR
UNESCO.
2.2.1. CNR UNESCO formulează recomandările către UNESCO pe baza propunerilor
Comitetului Național de Desemnare.
2.3. Comitetul Național de Desemnare este compus din 3 membri, cu un mandat de 5 ani
numiți prin decizia Președintelui / Secretarului General al CNR UNESCO, la propunerea
instituțiilor pe care le reprezintă: Ministerul Educației (2 membri, unul reprezentând
programele educaționale extracurriculare și extrașcolare din învățământul preuniversitar,
iar cel de-al doilea formarea profesională continuă a cadrelor didactice), și CNR UNESCO (1
membru).
2.4. Eligibilitate
2.4.1. Statutul de membru al rețelei ASPnet poate fi dobândit de unitățile de învățământ
publice sau private acreditate, ce furnizează educație timpurie, învățământ primar și
secundar, precum și de instituții cu atribuții de pregătire a profesorilor, respectiv Casele
Corpului Didactic, Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic, furnizori
acreditați pentru formarea cadrelor didactice care provin din învățământul preuniversitar.
2.4.2. Toate entitățile menționate anterior se angajează să împărtășească valorile și
idealurile UNESCO și să le promoveze în mod activ, după cum rezultă din planul de acțiuni și
rapoartele de activitate întocmite după modelele din Anexa I și Anexa II.
2.5. Desemnarea / actualizarea statutului de membru al rețelei ASPnet
2.5.1. Instituțiile și unitățile de învățământ eligibile, care aspiră să devină membre ale
rețelei ASPnet, vor trimite o solicitare scrisă către CNR UNESCO, însoțită de un raport de
activitate pentru anul școlar anterior și planul de acțiune pentru anul școlar în curs și
următorii doi ani școlari.
2.5.2. Raportul de activitate trebuie să evidențieze activitățile realizate în domeniile
majore ale UNESCO și să sublinieze modul în care au fost abordate prioritățile naționale.
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Vor fi obligatoriu precizate rezultatele tangibile obținute, alocările bugetare și
parteneriatele încheiate pentru realizarea acestora.
2.5.3. În vederea evaluării solicitărilor instituțiilor și unităților de învățământ eligibile,
comisia CNR UNESCO convoacă membrii Comitetului Național de Desemnare.
2.5.4. Solicitările vor fi evaluate de către Comitetul Național de Desemnare, având în vedere
următoarele criterii:
a) Criterii administrative de conformitate care sunt eliminatorii și se referă la depunerea
următoarelor documente:
a.1. Dovada acreditării instituției sau a unității de învățământ, conform legislației în
vigoare;
a.2. Raportul de activitate care respectă prevederile 2.5.2. În cazul desemnărilor
realizate în anul 2022, acesta este elaborat pentru anul de învățământ 2020-2021;
a.3. Planul de acțiune pentru anul școlar în curs și următorii doi ani școlari. În cazul
desemnărilor realizate în anul 2022, planul de acțiune este elaborat pentru anii de
învățământ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
b) Criterii de relevanță:
b.1. Respectarea priorităților globale – minim 2 priorități
b.2. Respectarea priorităților naționale – minim 1 prioritate
b.3. Parteneriate care documentează colaborările la nivelul comunității locale
b.4. Colaborări internaționale
2.5.5. Rezultatele evaluării Comitetului Național de Desemnare vor fi comunicate CNR
UNESCO și reprezintă propunerile în baza cărora CNR UNESCO va emite Decizie de
recomandare către UNESCO.
2.5.6. Statutul de membru este valabil o perioadă de 3 ani după ce este conferit de UNESCO.
2.6. Raportul anual de activitate și Planul multianual de activitate se vor depune la termenul
stabilit conform calendarului procedurii de desemnare pentru anul calendaristic următor pe
care, de regulă, CNR UNESCO îl anunță în luna octombrie.
2.6.1. În mod exceptional, pentru anul 2022 calendarul procedurii de desemnare are ca dată
limită de depunere a solicitărilor data de 15 martie 2022, comunicarea rezultatelor urmând
să se facă pe data de 8 aprilie 2022.
Art. 3. Drepturi și obligații ale membrilor rețelei ASPnet
3.1. Instituțiile și unităţile de învăţământ desemnate oficial de UNESCO sunt membre ale
rețelei ASPnet și au dreptul de a folosi titulatura “Școală Asociată pentru UNESCO”.
3.1.1. Semnul care sugerează apartenența la rețeaua ASPnet trebuie să respecte formatul
pus la dispoziție de CNR UNESCO.
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3.2. Membrii desemnați au obligația să depună anual un raport de activitate pentru anul în
curs, la sfârșitul lunii ianuarie pentru anul școlar anterior și primul semestru al anului scolar
în curs, precum și un plan de activități pentru următorii 3 ani pe care îl vor actualiza la
fiecare dintre ulterioarele depuneri, dacă este cazul. Acestea se vor întocmi după modelele
din Anexa I și Anexa II.
3.3. Retragerea desemnării
3.3.1. Un membru al rețelei ASPnet își poate încheia activitatea prin trimiterea unei solicitări
scrise către CNR UNESCO, care va recomandă UNESCO să îi retragă calitatea de membru al
rețelei ASPnet.
3.3.2. CNR UNESCO poate recomanda UNESCO retragerea calității de membru al rețelei
ASPnet în baza raportului anual de activitate care documentează îndeplinirea parțială sau
neîndeplinirea cerințelor de către fiecare membru.

Art. 4. Dispoziții finale
4.1. Instituțiile și unitățile de învățământ membre ASPnet la data prezentului regulament
vor respecta prevederile acestuia în vederea actualizării statutului.
4.2. Personalul didactic din unitățile de învățământ membre ASPnet implicat în activitățile
propuse de UNESCO, prin decizia/certificarea conducerii unității, se pot încadra în criteriul
privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte din cadrul metodologie privind
acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat.
4.3. Instituțiile și unitățile de învățământ membre ASPnet vor fi publicate pe site-ul
Ministerului Educației și al CNR UNESCO.
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