
REGULAMENT 

„BUCUREȘTIUL PRIN OCHII TĂI” 

 

NOTIUNI GENERALE: 

 Primăria Municipiului București prinCentrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București - PROEDUS, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul 

Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor 

Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul 

Preuniversitar, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație CIVITAS, organizează în 

perioada 16 – 19 mai 2017, în cadrul săptămânii „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai 

bun”, proiectul intitulat „Bucureștiul prin Ochii Tăi”. 

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA 

 La acest proiect pot participa unitățile de învățământ din ciclul gimnazial, acestea urmând 

să angreneze în activitate elevii din clasele V-VIII. 

Unitățile de învățământ se pot înscrie în perioada 12.04 - 08.05.2017, pe adresa de e-

mail: educatiepmb@yahoo.com, în care se vor menționa: nume și număr de telefon reprezentant 

unitate de învățământ, numele unitatii de învățământ și lista cu cei 50 de participanți (45 elevi cu 

5 cadre insotitoare). 

Înscrierea în proiectul „Bucureștiul prin Ochii Tăi” se va face în limita a 1200 de 

participanți (elevi și cadre didactice) din clasele V-VIII ale unităților de învățământ bucureștene. 

RETRAGEREA DIN PROIECT 

În cazul în care după finalizarea procedurilor de încriere în proiect, unitatea de 

învățământ renunță la participare, reprezentantul unității în cauză are obligația de a anunța 

organizatorul cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea activității. 

mailto:educatiepmb@yahoo.com


 Organizatorul poate refuza participarea unităilor de învățământ care nu au transmis e-

mail-ul de înscriere în termenul precizat anterior sau în cazul în care numărul elevilor înscriși 

depășește limita maximă de vizitatori admiși pe ora. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

În perioada 16-19 mai 2017, participanții înscriși la acest proiect vor fi prezenți în locul și 

la ora stabilită conform programului comunicat de către organizator. 

Coordonatorul autocarului mandatat de catre organizator se obligă să verifice copii 

prezenți, astfel încât aceștia să fie conform tabelului primit de la PROEDUS. 

Pe durata deplasării către obiectivele turistice, coordonatorul autocarului trebuie să le 

aducă la cunoștință copiilor  și cadrelor didactice, faptul că este interzis să consume alimente în 

autocar, să stea în picioare în timpul deplasării ori să deterioreze vreun bun al autocarului. 

În momentul staționării la obiectivele turistice, coordonatorul autocarului împreună cu 

profesorii însotițori desemnați de fiecare unitate de învățământ au responsabilitatea să anunțe 

toate persoanele din autocar cu privire la durata vizitei, iar pe toată perioada opriri să 

supravegheze efectivul autocarului și să se asigure că în momentul îmbarcării/plecării, toată 

lumea este prezenta.  

 Pe toată durata deplasării autocarului, coordonatorul acestuia trebuie să se asigure că toți 

pasagerii cunosc întocmai și respectă prevederile legale privind purtarea centurii de siguranță, 

dar si păstrarea  locului pe scaun. 

ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE 

Organizatorul va asigura logistica aferentă proiectului prin punerea la dispoziție a 

permiselor gratuite de intrare la locațiile alese în cadrul turului. De asemenea, se angajează în 

gestionarea proiectului, prin coordonatori specializați care se vor ocupa de organizarea, 

desfășurarea și încheierea proiectului. 


