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PRECIZĂRI REGULAMENTARE PRIVIND DERULAREA
PROIECTULUI NAŢIONAL
„BIBLIOTECA: FEREASTRA DESCHISĂ SPRE NENUMĂRATE VIEŢI”,
EDIŢIA 2015-2016
PENTRU COORDONATORII JUDEȚENEI/ LOCALI/ REGIONALI DIN
JUDEŢELE PARTICIPANTE ŞI

PREAMBUL
Proiectul concurs naţional „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieţi”, inclus
în CAEN 2015-2016 la poziţia A3.7, se derulează în judeţul Satu Mare pe întreg parcursul anului
şcolar 2015-2016 şi se finalizează în luna octombrie 2016.
Participanţii de la şcolile din alte judeţe participă la Activitaea 5 – activitatea principală a
proiectului, care constă în organizarea de concursuri pe secţiuni, derulate în mediul electronic.
În acest sens, coordonatorii pe linie metodică ai structurilor infodocumentare, sau un
repreznatant din judeţ, sunt rugaţi să îşi asume rolul de organizatori/ coordonatori de proiect la
nivel judeţean sau local. Aceştia însă, nu pot avea şi calitatea de participant la concurs.
COORDONATORII:
Art. 1 Au obligaţia de a semna acordul de parteneriat şi de a-l transmite scanat pe adresa de
e-mail: bibliofereastra2016@yahoo.com.
Art. 2 Vor populariza la nivel județean/ local concursul şi secţiunile sale, regulamentul și
condițiile de participare la fiecare secţiune şi vor verifica dacă echipajele din şcolile care solicită
înscrirerea îndeplinesc condiţiile de participare: minimum 10 elevi la cele 3 (clasele V-XII),
respectiv 2 secţiuni (clasele O-IV) obligatorii şi minimum un cadru didactic/ bibliotecar
îndrumător, maximum 5 (cinci).
Art. 3 Vor coordona, supraveghea și menține comunicarea între echipa de management la nivel
național și echipajele de elevi și cadre didactice din școlile înscrise în concurs. Anunţurile vor fi
postate pe pagina proiectului sau pe pagina web a CCD Satu Mare: http://ccd.satmar.ro
Art. 4 Vor selecta lucrările în urma unei jurizări locale, atunci când este cazul, respectiv dacă
numărul de participanți depășește numărul lucrărilor permise la secţiunile concursului.
Art. 5 Vor verifica originalitatea lucrărilor şi vor descalifica lucrările care încalcă drepturile de
autor sau copyright-ul.
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PARTICIPANŢII:
Art. 6 Echipajele participante se înscriu la concurs pe baza completării fişelor/ acord de
înscriere în concurs, conform precizărilor din acest document, individual pentru fiecare elev
participant şi vor asigura respectarea condiţiilor de participare. Echipajele vor fi constituite din
toţi elevii şi cadrele didactice participanţi la concursul de la activitatea nr. 5, la toate secţiunile şi
vor avea/ sau nu caracter multidisciplinar, în funcţie de secţiunile pentru care concurează.
DISPOZIŢII FINALE:
Art. 7 Adrese

şi

persoane

de

contact:

adresa

de

e-mail

a

proiectului:

bibliofereastra2016@yahoo.com; persoană de contact DUMITRU CAMELIA, Casa Corpului
Didactic Satu Mare, tel. 0361801065, e-mail camelia.dumitru70@yahoo.com (orice problemă
care necesită comunicarea cu organizatorul); site CCD Satu Mare: http://ccd.satmar.ro, secţiunea
şi

Bibliotecă

pagina

proiectului:

https://www.facebook.com/bibliofereastra2016/?skip_nax_wizard=true
Art. 8 În situaţiile în care nu există coordonatori la nivel judeţean, doritorii se pot înscrie direct
la organizator, prin transmiterea acordului de inscriere pe adresa proiectului, la termenele şi în
condiţiile precizate.
Art. 9 Organizatorii/ coordonatorii judeţeni/ locali/ regionali vor primi la finalizarea proiectului
adeverinţe care atestă calitatea lor.
Art. 10

Personalul didactic îndrumător va primi diplome de participare/ premiu, după caz,

şi adeverinţe care atestă calitatea şi rezultatele obţinute.
Art. 11

Acordurile de înscriere în concurs se completează individual, pentru fiecare elev

participant, sub îndrumarea, împreună şi supravegherea cadrului didactic îndrumător şi se
transmit de către organizatorul judeţean într-un fişier cu numele judeţului sau de către
îndrumătorul echipei, dacă nu există organizator judeţean, după ce acordul este redenumit cu
denumirea prevăzută în acord.
Art. 12

Cadrul didactic îndrumător are obligaţia să transmită organizatorilor judeţeni/

organizatorului naţional, pentru situaţiile în care imaginea elevilor este popularizată în cadrul
proiectului, declaraţia de acord semnată atât de către elev, cât şi de un părinte sau tutore legal.
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