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Aprobat, 

Inspector Școlar General, 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Prof. Vlad-Florentin Drinceanu  

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL  

”VÂNĂTOAREA DE LECTURĂ ÎN BIBLIOTECI”  

EDIȚIA a II-a, an școlar 2022-2023 

 

I. Cadrul general 

 

Art.1. Concursul regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” ediția a II-a, an școlar 2022-

2023, este aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic a 

Municipiului București. 

Art. 2. Scopul Concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” vizează dezvoltarea 

competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii, colaborarea cu bibliotecile publice și 

asigurarea egalității de șanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite 

prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci 

școlare, centre de documentare și informare – CDI, biblioteci publice). 

Art. 3. Obiectivul general al Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” este 

dobândirea, dezvoltarea și  demonstrarea competențelor de lectură și a competențelor digitale ale 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, utilizând eficient resursele structurilor info-

documentare din propriile unități școlare și din bibliotecile publice. 

Art. 4. Obiectivele Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a, sunt:   

O1. Dezvoltarea abilităților de lectură, a competențelor digitale și a competențelor de 

comunicare pentru elevii participanți în proiect; 

O2. Dezvoltarea parteneriatului între bibliotecile școlare și bibliotecile publice. 

 

Roluri și responsabilități 

1. Casa  Corpului Didactic a Municipiului București, organizator 

 planifică, implementează și evaluează proiectul în anul școlar 2022-2023; 

 asigură managementul proiectului la nivelul municipiului București; 

 încheie parteneriate cu fiecare unitate școlară care se înscrie și derulează minim o etapă în 

cadrul Concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”; 

 participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe județ/sector și pe regiune; 

 elaborează  șabloanele pentru toate documentele utilizate în proiect; 

 realizează diplomele pentru participanți și premianți, fazele pe județ/sector și pe regiune; 

 promovează proiectul. 

 

2. Biblioteca Metropolitană București, partener 

 încheie parteneriat cu organizatorul concursului, CCD București; 

 desemnează o persoană din partea instituției care va gestiona comunicarea în proiect; 

 participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe județ/ sector/ regiune, 

alături de organizator; 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com


 

MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  A  MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 
 

 

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România        Pagina2 of 8 
Tel: 0040213134901 Fax:  0040213134927 www.ccd-bucuresti.org     ccdbuc@gmail.com 

 semnează diplomele pentru participanți și premianți, faza pe județ/ sector și faza 

regională, alături de organizatorul proiectului; 

 asigură comunicarea cu bibliotecile publice identificate de școlile participante. 

 

3. Unitățile de învățământ participante (care au bibliotecă sau centru de documentare și 

informare):  

 desemnează un responsabil de proiect pe unitatea școlară; 

 realizează managementul proiectului la nivelul unității;   

 gestionează documentele de înscriere; 

 organizează echipele din unitate care vor participa la etapa  pe școală; 

 asigură implicarea elevilor în proiect, respectând prevederile legale  și procedurile 

specifice în vigoare;  

 comunică cu responsabilii proiectului din Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București; 

 eliberează diplomele de participare pentru etapa locală, conform modelului primit de la 

organizator; 

 promovează proiectul în cadrul unității și în comunitatea educativă (părinți, 

administrație locală s.a). 

 

4. Bibliotecile  publice 

 desemnează o persoană din partea instituției care va gestiona comunicarea și derularea 

concursului, etapele județeană/ regională; 

 facilitează accesul echipelor înscrise în proiect; 

 oferă sprijin echipelor în alegerea cărților; 

 promovează proiectul în comunitatea locală din județ/ sector/ municipiu.   

 

II. Descrierea Concursului  regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a 

Art. 5. Concursul se desfășoară pe următoarele categorii:  

Primar: 

I. Cls. Pregătitoare – Cls. a II-a 

II. Cls. a III-a – Cls. a IV-a 

Gimnaziu  
III. Cls. a V-a – Cls. a VI-a 

IV. Cls. a VII-a – Cls. a VIII-a 

Liceu 
V.  Cls. a IX-a – Cls. a XII-a 

 

Art. 6. Concursul se desfășoară în limba română pentru toate cicluri de învățământ și pentru toate 

etapele. 

 

Art. 7. Componența unei echipe: 

- Minimum 3 - maximum 5 elevi din același ciclu de învățământ și din aceeași unitate școlară; 

- 1 profesor coordonator din unitatea școlară; 

- 1 bibliotecar/profesor documentarist din unitatea școlară. 
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Art. 8. În cadrul concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, echipele vor alege un 

mesaj din lista afișată de echipa de management de pe site-ul CCD București, www.ccd-

bucuresti.org, care îi va orienta către alegerea cărților. În urma lecturii cărții, echipele vor realiza un 

produs digital, conform etapei concursului, utilizând aplicații web. 

Art. 9. Etapele concursului 

A. Etapa pe școală 

Elevii, sub îndrumarea coordonatorului, vor întreprinde următoarele acțiuni: 

- vor alege cărți din biblioteca școlii, pe baza mesajului postat de organizatori; 

- vor face 5 fotografii relevante pentru munca echipei; 

- vor întocmi fișa echipei, conform machetei; 

- vor realiza unul din următoarele tipuri de  produs digital: 

 O copertă sau un afiș realizate într-o aplicație web; 

 O prezentare într-o aplicație web. 

 

B. Etapa pe județ/ sector  

Elevii, sub îndrumarea coordonatorului, vor întreprinde următoarele acțiuni: 

- vor alege cărți din biblioteci publice, pe baza mesajului postat de organizatori; 

- vor face 5 fotografii relevante pentru munca echipei; 

- vor întocmi fișa echipei, conform machetei; 

- vor realiza unul din următoarele tipuri de  produs digital: 

 Un film de maximum 3 minute într-un program de editare video. 

 Benzi desenate într-o aplicație web. 

 

C. Etapa regională  
Elevii, sub îndrumarea coordonatorului, vor întreprinde următoarele acțiuni: 

- vor alege cărți din biblioteci publice, pe baza mesajului postat de organizatori; 

- vor face 5 fotografii relevante pentru munca echipei; 

- vor întocmi fișa echipei, conform machetei; 

- vor realiza unul din următoarele tipuri de  produs digital: 

 Un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web; 

 Un cântec cu versuri și acompaniament propriu,  realizat într-un program de editare 

muzică. 

D. Mesajele concursului 

Organizatorul concursului, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, va posta pe site-ul 

său, www.ccd-bucuresti.org, în zona destinată concursului, mesaje pentru fiecare etapă a 

concursului.  

Echipele vor alege un mesaj pentru fiecare etapă. În funcție de mesaj, vor alege o carte potrivită 

mesajului și vor realiza fișa echipei, respectiv produsul digital. 

Art. 10. Activitățile din proiect   

Activitățile principale ale proiectului Concursul  regional ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci”, ediția a II-a, sunt  următoarele:   

 Lansarea concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a, la 

nivelul municipiului București; 

 Înscrierea echipelor; 

 Desemnarea membrilor echipei de proiect de la nivelul unităților școlare; 

 Încheierea parteneriatelor cu unitățile școlare înscrise; 
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 Organizarea, de către CCD București, a  întâlnirilor sincron cu coordonatorii echipelor; 

 Derularea concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, etapa pe unitatea școlară; 

 Evaluarea produselor și selecția echipelor pentru etapa pe județ/sector; 

 Derularea concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”,  etapa pe județ/ sector; 

 Evaluarea produselor și selecția echipelor pentru etapa pe regiune; 

 Derularea concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, etapa regională; 

 Acordarea de diplome și premii premianților pentru etapa regională; 

 Promovarea Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” în rețeaua 

școlară, în comunitatea locală și în mass-media. 

 

 

Art. 11. Echipa de proiect   

a) Echipa de proiect, responsabilă de planificarea, implementarea și evaluarea  Concursului 

regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a, este formată din:   

1. Coordonator: Directorul CCD București, prof. Nicoleta Briciu; 

2. Responsabilii proiectului din cadrul CCD București: profesor metodist Gabriela 

Bărbulescu, documentarist Laura Rudeanu, bibliotecar Marilena Huiu; 

3. Directorul Bibliotecii Metropolitane București și responsabilii proiectului desemnați; 

4. Profesori metodiști din cadrul CCD București și colaboratori ai CCD București, care au 

competențe în evaluarea produselor.  

Componența nominală a echipei de proiect va fi stabilită prin decizie a directorului CCD București. 

Lista cu bibliotecile publice din fiecare județ participant/ filialele Bibliotecii Metropolitane 

București se va publica pe site-ul organizatorului CCD București, după finalizarea perioadei de 

înscriere a echipajelor. 

b) Echipa de proiect la nivel local, responsabilă de planificarea, implementarea și evaluarea  

Concursului  regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a,  la nivelul 

unității școlare este formată din:   

1. Directorul unității școlare; 

2. Responsabilii proiectului la nivelul unității școlare (cadre didactice,  bibliotecar/ 

profesor documentarist); 

3. Alte persoane cu care unitatea școlară poate colabora (părinți, reprezentanți ai 

comunității locale etc.). 

 

Art. 12. Criterii de participare/ selecție   

La activitățile proiectului, pot participa: 

- echipele care au bibliotecă școlară sau/și centru de documentare și informare în unitatea 

școlară; 

- elevii din clasele Pregătitoare - a XII-a  din unitățile  de învățământ preuniversitar din 

județele înscrise/ municipiul București; 

- cadrele didactice care predau în unitatea de învățământ, în colaborare cu bibliotecarii școlari/  

profesorii documentariști din unitatea școlară.   
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Art. 13. Beneficiarii direcți și indirecți ai rezultatelor concursului sunt:   

 profesori și bibliotecari școlari, elevi, părinții elevilor, bibliotecari publici, comunitatea 

locală. 

 

Art. 14. Înscrierea unităților de învățământ în concursul  regional ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci” 

 Înscrierea în concurs a unităților școlare se va face în format online, pe site-ul   CCD 

București,  www.ccd-bucurești.org, în luna noiembrie 2022. 

 După finalizarea perioadei de înscriere, se vor  întocmi și semna acorduri de parteneriat ale 

unităților înscrise cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București. Șabloanele acordurilor 

vor fi trimise de CCD București; 

 Înscrierea în concurs, faza pe unitatea școlară, a echipelor din cadrul unităților de învățământ 

se realizează de către echipa de implementare de la nivelul fiecărei unități școlare. 

Conducerile unităților de învățământ înscrise în proiect vor aviza lista cadrelor participante și 

a elevilor  participanți din fiecare unitate. 

 

Art. 15. Derularea concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, faza pe 

unitatea școlară  

- Etapa pe unitatea școlară va avea loc în perioada 9 ianuarie 2023 – 20 februarie 2023, în 

conformitate cu Calendarul. 

- Elevii, coordonați de coordonator, vor alege  o lucrare din biblioteca școlară, în concordanță 

cu mesajul pentru etapa pe unitatea școlară, postat de către organizatorul CCD București, pe 

site-ul propriu, şi vor realiza produsele solicitate în activități de educație nonformală, în afara 

orelor de clasă.   

- Comisia de evaluare de la nivelul unității va fi stabilită prin decizia directorului unității de 

învățământ  (președinte, 2-6 membri, secretar)  și va evalua produsele utilizând instrumentele 

de evaluare  din proiect.   

- Din comisia de evaluare a produselor elevilor vor face parte doar persoane care nu au 

coordonat echipe de  elevi. Aceste persoane vor fi informate și instruite în legătură cu 

criteriile de evaluare de către responsabilul de la  nivelul unității.  

- Pentru etapa județeană/ pe sector a concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” 

vor fi selectate primele două echipe din fiecare unitate școlară, pe fiecare categorie de 

concurs, care obțin punctajul cel mai mare.   

- Directorii unităților de învățământ pot acorda diplome de participare echipelor de elevi, 

precum și  cadrelor didactice implicate în proiect la nivelul unității de învățământ și 

partenerilor locali implicați în proiect.   

- Șablonul acestor diplome va fi furnizat de către CCD București.   

- Responsabilii de proiect de la nivelul unităților școlare vor completa online, pe site-ul CCD 

București, tabelul cu echipele calificate la etapa județeană/ pe sector.  

 

Art. 16. Derularea concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, faza 

județeană/ pe sector 

 Etapa județeană/ pe sector a Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” se 

va desfășura în perioada 1 martie 2023 –  15 aprilie 2023 și va fi organizată de Casa 

Corpului Didactic București, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București.   

 Elevii, coordonați de coordonator, vor alege  o lucrare din biblioteca publică din localitate/ 

județ/ sector, în concordanță cu mesajul pentru etapa județeană/ pe sector, postat de către 
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organizatorul CCD București, pe site-ul propriu, şi vor realiza produsele solicitate în 

activități de educație nonformală, în afara orelor de clasă.   

 Un juriu stabilit de organizator, în parteneriat  cu Biblioteca Metropolitană București (un 

președinte, un secretar și subcomisii de câte 2 persoane pentru  fiecare ciclu de învățământ: 

primar, gimnaziu, liceu) va evalua produsele  realizate de elevi, utilizând instrumentele de 

evaluare create în cadrul proiectului și furnizate de CCD București.   

 Juriul pentru etapa județeană/ regională se va stabili prin decizia directorului CCD 

București.   

 Membrii juriului vor fi selectați și pregătiți pentru jurizare de către CCD București.   

 La etapa județeană/ pe sector,  vor fi selectate primele două echipe din fiecare județ/ sector, 

pe fiecare categorie de învățământ: primar (cls Pregătitoare – cls. a II-a; Cls a III-a – cls a 

IV-a); gimnaziu (cls. a V-a – cs a VI-a; cls a VII-a – cls a VIII-a); liceu (cls a IX-a – a 

XIII-a), care obțin punctajul cel mai mare.   

 

 

Art. 17. Derularea concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, faza regională 

 Etapa regională a Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” se va 

desfășura în perioada 1 mai 2023 –  12 iunie 2023 și va fi organizată de Casa Corpului 

Didactic București, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București.   

 Elevii, coordonați de coordonator, vor alege  o lucrare din biblioteca publică din localitate/ 

județ / Biblioteca Metropolitană București, în concordanță cu mesajul pentru etapa 

regională, postat de către organizatorul CCD București, pe site-ul propriu, şi vor realiza 

produsele solicitate în activități de educație nonformală, în afara orelor de clasă.   

 Juriul stabilit de organizator, în parteneriat  cu Biblioteca Metropolitană București, va evalua 

produsele  realizate de elevi, acordând premii pentru fiecare ciclu de învățământ, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute. 

 Responsabilii regionali ai proiectului vor realiza o arhivă cu produsele realizate de echipele 

premiate, pe care  o vor încărca pe site-ul CCD București,  www.ccd-bucuresti.org și pe 

pagina de Facebook a CCD București. 

 

 

Art. 18. Criterii pentru selecția echipelor la concursul regional ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci”  

Echipele de elevi vor fi selectate pentru a participa la concursul regional ”Vânătoarea de lectură 

în biblioteci”, etapa județeană/ pe sector, ediția a II-a, doar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 

criterii:   

- echipa este formată din elevi care fac parte din același ciclu de învățământ și de la aceeași 

unitate școlară;   

- echipa este formată din minimum 3 – maximum 5 elevi, un singur profesor coordonator și 

un bibliotecar;   

- componența echipelor este aceeași, conform selecției stabilită de unitățile școlare, în urma 

etapei pe școală;  

- echipa a realizat toate produsele în conformitate cu cerințele minime impuse.   
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Art. 19. Produsele din cadrul Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția 

a II-a: 

1. Document .pdf cu descrierea echipei și a cărții alese, care trebuie să cuprindă: 

- Denumirea unității școlare/ județul/sectorul  și datele de contact ale acesteia; 

- Numele și prenumele elevilor, clasa; 

- Numele și prenumele cadrului didactic coordonator; 

- Numele și prenumele bibliotecarului/ profesorului documentarist; 

- Mesajul ales; 

- Titlul cărții alese, autorul, editura, anul de apariție; 

- Descrierea bibliotecii – maxim 100 de cuvinte (spațiu, oferta de cărți, alte informații 

relevante); 

- 5 fotografii relevante pentru munca echipei; 

- Denumirea aplicației web în care a fost realizat produsul digital 

2. Produsul digital web 
Etapa pe unitatea școlară: 

 O copertă sau un afiș realizate într-o aplicație web; 

 O prezentare într-o aplicație web. 

Etapa județeană/ pe sector: 

 Benzi desenate într-o aplicație web; 

 Un film de maximum 3 minute într-un program de editare video.  

Etapa regională: 

 Un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web;  

 Un cântec cu versuri originale și acompaniament propriu/ negativ,  realizat într-un 

program de editare muzică. 

Produsele vor fi realizate în aplicații web gratuite.  

 

III.  Calendarul activităților Concursului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, 

ediția a II-a  

Art. 20. Calendarul activităților 

Noiembrie 2022:  

- Lansarea proiectului regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția a II-a 

- crearea, pe site-ul CCD București, a spațiului pentru proiect, a identității vizuale a 

proiectului și a documentelor de înscriere; 

Decembrie 2022: 

- înscrierea echipelor în documentul drive pus la dispoziție pe site-ul CCD București; 

- încheierea parteneriatelor între CCD București și  unitățile școlare înscrise; 

- realizarea unei întâlniri sincron cu responsabilii și coordonatorii echipelor și 

bibliotecarii/ profesorii documentariști din unitățile școlare înscrise . 

- postarea procedurii de evaluare a produselor. 

Ianuarie -  Februarie 2023  
- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor pentru etapa pe unitatea școlară; 

- derularea concursului - etapa pe unitatea școlară; 

- evaluarea produselor/ selecția echipelor pentru etapa județeană/ pe sector; 

Martie – Aprilie 2023 

- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor pentru etapa județeană/ pe sector; 

- derularea concursului - etapa județeană/ pe sector; 

- evaluarea produselor/ selecția echipelor pentru etapa regională; 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
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Mai - Iunie 2023 

- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor pentru etapa regională; 

- derularea concursului - etapa regională; 

- evaluarea produselor/ selecția echipelor pentru etapa regională; 

- acordarea de premii și diplome 

Iulie - August 2023 

- diseminarea concursului în rețeaua școlară și în comunitatea locală. 

Orice modificare de calendar va fi comunicată în timp util pe site-ul Casei Corpului Didactic 

București  www.ccd-bucuresti.org  și  al partenerului din proiect, Biblioteca Metropolitană 

București.   

 

 

Art. 21.  Comunicarea în cadrul proiectului 

Comunicarea se va realiza pe adresele de email ale persoanelor de contact, responsabili în cadrul 

proiectului: 

Laura Rudeanu, documentarist:  laura.rudeanu@ccdbucuresti.org  

Marilena Huiu, bibliotecar:  marilena.huiu@ccdbucuresti.org 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATOR, 

DIRECTOR  CCD BUCUREȘTI, 

NICOLETA BRICIU 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:laura.rudeanu@ccdbucuresti.org
mailto:marilena.huiu@ccdbucuresti.org

