
Regulament concurs de volume colective "Ionel Teodoreanu" 

Articolul 1 
1.1. Organizatorul, BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI", cu sediul în Iaşi, b-dul. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, tel/fax: 0332110044, CUI 4540844, reprezentată legal prin domnul 
Dan-Nicolae Doboş, în calitate de director şi Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă", cu 
sediul în Str. Şciusev 65, Chişinău, reprezentată legal prin doamna Claudia Balaban, în calitate de 
director general, iniţiază concursul de volume colective de proză "Ionel Teodoreanu", dedicat 
elevilor din judeţul Iaşi şi Republica Moldova. Organizatorul, pentru buna funcţionare a 
proiectului cultural, a hotărât următoarele: 

1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
regulamentului oficial, mai jos menţionat. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă elevilor în 
timp util pe site-ul şi blogul bibliotecii judeţene. 

Articolul 2 - Condiţii de participare 
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice din şcoli (elevi), având vârsta 

cuprinsă între 10 şi 20 de ani (clasele V-XII), în cadrul unui colectiv coordonat de un profesor 
voluntar. 

2.2. Participanţii nu au dreptul să se înscrie de mai multe ori în concurs. 
2.3. Creaţiile literare, transmise sub forma unei cărţi şi trimise în condiţiile prezentului 

Regulament Oficial, vor fi însoţite în mod obligatoriu de: 
-"FISĂ DE PARTICIPARE" 
- ACORDUL PUBLICĂRII, care se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
2.4. Lipsa oricăreia dintre paginile mai sus menţionate, precum şi unele omisiuni din 

formular vor duce la descalificarea automată. 

Articolul 3 - Perioada de desfăşurare a concursului 
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 17 noiembrie 2014 - 29 mai 2015, după cum 

urmează: 
- ÎNSCRIERE 17 noiembrie 2014 - 2 5 aprilie 2015 
- JURIZARE 25 aprilie - 29 mai 2015 
- PREMIEREA se va anunţa la o dată ulterioară (dedicată tuturor participanţilor şi 

partenerilor). 
3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv datele preconizate pentru Premiere se 

pot modifica, dar se anunţă în prealabil pe site-ul şi blogul bibliotecii. 

Articolul 4 - Tematica 
Concursul nu are tematică impusă. Unitatea şcolară va trimite Organizatorului volumul 

colectiv propriu. 

Articolul 5 - Detalii tehnice 
5.1. Textele creaţiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD şi vor conţine 

diacritice. Volumul va cuprinde creaţii literare în proză însumând între 140.000 şi 260.000 de 



semne pe volum. Numărul autorilor nu va depăşi 15 elevi. Forma lucrării trebuie să fie cât mai 
apropiată formatului de carte (copertă, titlu, tehnoredactare, pagină de titlu etc.). 

Articolul 6 - Anunţarea câştigătorilor 
Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi înainte de premiere pe site-ul şi blogul bibliotecii. 

Articolul 7 - Juriul 
Va fi format din profesori, scriitori, publicişti şi redactori ai Bibliotecii Judeţene "Gh. 

Asachi". 

Articolul 8 - Premiile 
8.1. Organizatorul doreşte să premieze în funcţie de creativitate, originalitate, claritate, 

corectitudine în exprimare şi forma lucrării. Premiul constă în tipărirea volumului, acordarea 
drepturilor de autor pentru fiecare autor (câte 5 ex.), prin grija Organizatorului, şi o excursie 
pentru toţi autorii incluşi în volumul premiat, inclusiv coordonatorul volumului, în vacanţa de 
vară 2015. 

8.2. Premiul special va fi acordat concurentului care are o lucrare deosebită, indiferent de 
volumul colectiv în care este prezentă, şi o posibilă viitoare colaborare cu Organizatorul pentru 
un volum de autor. 

8.3. Anunţarea volumului câştigător şi a premiului special se va face într-un cadru festiv, în 
prezenta presei, fiind invitaţi, de asemenea, toţi concurenţii. 

/V 

Articolul 9 - întreruperea concursului 
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a 

Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public hotărârea pe site-ul şi blogul bibliotecii. 

Articolul 10 
Premiile nu se acordă în bani. Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului 

câştigat. 

Articolul 11 - Prelucrarea datelor 
Participanţii au obligaţia de a completa corect şi integral formularul de participare, acesta 

făcând parte din aplicaţia înscrierii la Concurs. 

Articolul 12 - Litigii 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti române competente. 
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