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ASOCIAŢIA e-LEE 
Carta 

Traducere din limba franceză.
Singura variantă oficială este cea originală, în limba franceză.

În cadrul asociaţiei e-LEE, cadrele didactice şi instituţiile din toate ţările, pun în comun resursele 
didactice multimedia pentru învăţământul de profil ingineresc în general şi al celui de profil electric în 
particular. Vectorul privilegiat al acestui schimb este site-ul Internet www.e-lee.net, gestionat de asociaţie. 
Autorii, care prin acest site, pun la dispoziţia comunităţii rezultatele activităţii lor, renunţă la avantajele 
financiare pe care le-ar putea avea. În schimb, ei primesc garanţia că nimeni nu va profita în locul lor. 
Obiectul prezentei carte este de a defini regulile deontologice care se impun tuturor membrilor asociaţiei, 
pentru a atinge acest obiectiv. Este vorba de reguli, pe care toţi autorii, realizatorii, traducătorii de 
resurse, ca şi contributorii la site-ul www.e-lee.net, sunt invitaţi să le respecte. 
Utilizatorii site-ului www.e-lee.net sunt, de asemenea, rugaţi să le respecte. 
 

Autorii 

Articolul 1: O resursă didactică multimedia este un ansamblu coerent de texte, imagini, animaţii, aplicaţii 
programate, fotografii, secvenţe video,… Acest ansamblu are destinaţie pedagogică. Finalitatea sa principală este 
de a ajuta utilizatorul să înţeleagă sau să îl facă să înţeleagă unul sau mai multe aspecte ale materiei tratate. Toate 
elementele acestui ansamblu sunt disponibile în format electronic şi utilizabile (transfer, executabile) folosind 
reţeaua Internet.  
 
Articolul 2: Autorul unei resurse didactice multimedia este persoana care, fie a scris scenariul, fie a participat la 
realizarea sa, fie a efectuat traducerea sau adaptarea. De asemenea, este considerat ca autor, orice persoană care a 
contribuit la realizarea unui element specific al resursei: imagine, animaţie, aplicaţie programată, fotografie, 
secvenţă video,… 
Autorul de referinţă este acela care, în numele coautorilor, a autorizat publicarea unei resurse pe site-ul www.e-
lee.net şi a acceptat să fie purtătorul de cuvânt în faţa asociaţiei e-LEE, gestionarul site-ului, ca şi în faţa
utilizatorilor. Prin punerea în discuţia comitetului ştiinţific al asociaţiei e-LEE a unei resurse pentru publicare, 
autorul de referinţă certifică faptul că el este titularul drepturilor asupra tuturor elementelor constitutive ale 
resursei, sau că a obţinut de la titulari aceste drepturi, autorizarea de publicare, în condiţiile prezentei carte. 
În cazul unei traduceri / adaptare a unei resurse deja publicate pe site, autorizarea autorilor resursei iniţiale se 
consideră ca fiind tacită.
Autorizarea este dată pentru o durată nedeterminată. Ea este irevocabilă.

Articolul 3: Autorii care autorizează publicarea unei resurse didactice multimedia pe site-ul  
www.e-lee.net cedează drepturile patrimoniale relative la aceasta, în beneficiul asociaţiei e-LEE. Ei renunţă, de 
asemenea, la orice valorificare financiară a drepturilor de autor, atât timp cât utilizarea se face în limitele 
prevăzute de prezenta cartă.
Drepturile lor morale asupra resurselor sunt însă inalienabile. Autorii au dreptul ca numele şi apartenenţa lor să
fie menţionate cu claritate. 
În calitate de gestionar al site-ului www.e-lee.net, asociaţia e-LEE se angajează să informeze, într-o manieră
clară şi vizibilă, numele şi apartenenţa autorilor şi coautorilor resurselor pe care le publică. Din acest motiv, toate 
resursele publicate vor fi precedate de o pagină de gardă care să identifice cu claritate contribuţia fiecăruia, aşa
cum este semnalată de autorul de referinţă. Toate paginile resursei vor avea o legătură către această pagină de 
gardă.
Această pagină va conţine, de asemenea, şi coordonatele autorului de referinţă. Coordonatele celorlalţi autori pot 
fi indicate, dacă aceasta face obiectul unei cereri explicite. 
Site-ul va conţine un index al autorilor, care să permită identificarea facilă a ansamblului contribuţiilor unui 
anumit autor. 
 
Articolul 4: Pentru a permite identificarea clară a elementelor resurselor multimedia publicate pe site, autorii lor 
sunt invitaţi să le marcheze cu numele lor şi cu marcajul de copyright „© www.e-lee.net”. Dacă el pune la 
dispoziţia asociaţiei şi sursele corespunzătoare, acestea pot fi, de asemenea, fi marcate cu „© www.e-lee.net”. 
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Articolul 5: Autorii sunt încurajaţi să pună la dispoziţia membrilor asociaţiei, sursele resurselor multimedia 
publicate. Accesul la acestea este rezervat membrilor efectivi ai asociaţiei. 
Se înţelege prin sursă, orice fişier care permite modificarea resursei. Punerea le dispoziţie a sursei are ca 
principal obiectiv facilitarea traducerii şi adaptării eventuale la alte contexte lingvistice sau pedagogice. 
Utilizarea surselor unei resurse pentru crearea uneia noi, impune ca autorii să recunoască autorii resursei iniţiale 
ca şi coautori ai noii resurse. Trebuie deci să le propună aceasta. 
 

Utilizatorii 

Articolul 6: Utilizatorii site-ului sunt persoanele care accesează, de o manieră sau alta, o pagină a site-ului 
www.e-lee.net. Sunt consideraţi ca utilizatori şi membrii aderenţi sau efectivi ai asociaţiei e-LEE care dispun de 
o copie a site-ului, pentru utilizare cu titlu personal. 
 
Articolul 7: Utilizatorii pot utiliza site-ul pentru orice activitate didactică, indiferent dacă aceasta înseamnă
utilizarea pentru a înţelege şi a învăţa materia tratată de site (utilizatori studenţi) sau utilizarea pentru a preda 
(utilizatori cadre didactice). 
Aceste utilizări ale site-ului sunt autorizate, indiferent de contextul de învăţare (formare de bază sau continuă, în 
sala de curs sau la distanţă). Pentru a putea utiliza resursele ca suport pentru învăţământ, nu este nevoie ca 
instituţia sau cadrul didactic să fie membri ai asociaţiei. Cadrul didactic trebuie doar să citeze site-ul www.e-
lee.net. Aceasta este imperativă.

Articolul 8: Distribuirea de copii, inclusiv gratuit a întregului site sau a unei părţi a resurselor site-ului este 
formal interzisă. Aceasta este valabilă şi în cazul difuzării de către membrii asociaţiei a copiei site-ului.  
Utilizarea unor elemente cu scopul exemplificării este totuşi autorizată, dacă aceasta se limitează la o scurtă
citare referită corespunzător. 
 
Articolul 9: În ciuda atenţiei acordate de autori şi de comitetul ştiinţific al asociaţiei e-LEE, este posibil ca erori 
sau imprecizii să se fi strecurat în conţinutul resurselor didactice publicate pe site-ul www.e-lee.net. Utilizatorii 
sunt invitaţi să le semnaleze gestionarului site-ului sau autorului de referinţă, care vor încerca să realizeze 
corecţiile necesare în cel mai scurt timp. 
De asemenea, programele de dimensionare sau de simulare prezente pe site, nu au decât valoare didactică. Chiar 
dacă au fost testate cu rigurozitate, rezultatele furnizate nu sunt garantate pentru alte aplicaţii particulare.  
Nici asociaţia, nici autorii nu pot fi făcuţi răspunzători de consecinţele utilizării sau a informaţiilor conţinute pe 
site sau a rezultatelor furnizate de programele de dimensionare sau de simulare propuse de site. 


