CONCURSUL COMPER PENTRU
CADRELE DIDACTICE
1. PARTICIPANŢI
Profesori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și privat din România.
2. INTERVAL DE DESFĂŞURARE
1 octombrie – 15 mai, anul şcolar în curs. Nu se percep taxe de participare.
3. TEME DE CONCURS, JURIZARE
Temele sunt alese în mod liber de către fiecare participant şi constau în elaborarea de: articole,
referate, cărţi şi lucrări ştiinţifice în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului
educaţional, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice, alte auxiliare didactice (pe suport electronic
şi tipografic), care în urma jurizării vor fi publicate în revistele cu ISSN Revista învăţământului
preuniversitar și Computer-Math, și/sau în cărţi cu ISBN şi descriere CIP, în condiţiile
respectării Legii drepturilor de autor. Jurizarea va fi efectuată până cel târziu 31 august din anul
şcolar în curs, de către o comisie știinţifică alcătuită din cadre didactice universitare de specialitate.
La acest concurs poate participa orice cadru didactic din învăţământul preuniversitar, de stat și
privat, din România.
Se admit numai lucrări în format electronic, însoţite de print (dacă e cazul), schiţe brute (dacă e
cazul), ilustraţii originale (dacă e cazul) neprelucrate electronic (cu excepţia celor concepute în
programe de editare grafică specializate), machete la scara 1:1, expediate până la data de 15 mai
din cadrul anului şcolar în curs, pe adresa office@concursurilecomper.ro sau pe adresa: Fundaţia
pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45, Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă –
COMPER, Secţiunea cadre didactice, Str. Fraţii Goleşti nr. 110 (fost 128), cod poştal 110174,
Piteşti, judeţul Argeş.
4. PREMIEREA
Premierea participanţilor constă în:
– publicarea articolelor şi referatelor în publicaţiile cu ISSN: Revista Învăţământului
Preuniversitar
(office@concursurilecomper.ro)
și
Revista
Computer
Math
(office@concursurilecomper.ro);
– publicarea cu ISBN în condiţiile respectării Legii drepturilor de autor a auxiliarelor şcolare,
culegerilor, ghidurilor, îndrumătoarelor metodice, lucrărilor ştiințifice din domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, multiplicarea materialelor didactice clasice şi
interactive, a softurilor didactice;
– acordarea de Diplome de participare şi Adeverinţe care să ateste publicarea lucrărilor contractate
conform Legii drepturilor de autor (cu contract de editare).

Premiile obţinute de cadrele didactice participante la Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi
Performanţă Comper, secţiunea cadre didactice, vor contribui la completarea portofoliului
profesional al profesorului.
Prin înscrierea la concursul COMPER, participanţii (profesori) sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament.
Fundația pentru Ștințe și Arte respectă noile reglementări GDPR impuse de Uniunea Europeană
privind confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei
persoane.
Vă informăm că datele personale utilizate în derularea Concursului școlar național COMPER,
respectiv: nume, prenume, unitate școlară, număr de telefon, adresa de e-mail, sunt prelucrate de
noi exclusiv în scopul desfășurării concursului așa cum este prevăzut în prezentul Regulament de
desfășurare. Pentru exercitarea drepturilor dvs. de acces, rectificare, ștergere, restricționare,
obiecție și portabilitate a datelor, vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă pe e-mail
la office@concursuruilecomper.ro sau la sediul Fundației pentru Științe și Arte din Pitești, Bd-ul
Frații Golești 110A (fost 128), cod poștal 110.174. Pentru detalii privind drepturile dvs. și
exercitarea lor, modul de prelucrare și protejare a datelor, categoriile de destinatari ai acestora
etc., va rugăm să accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Concursului
nostru la: https://www.concursurilecomper.ro/politica-de-confidentialitate.

