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Concursul Judeţean de Recitări pentru liceeni 

„Ca un luceafăr am trecut prin lume” 

Ediţia a X-a, Ploieşti, 06-16 ianuarie 2023 

 

REGULAMENT - PROGRAM 

 
 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează în perioada             

06-16 ianuarie 2023, cea de-a X-a ediţie a Concursului județean de recitări „Ca un luceafăr am trecut 

prin lume”. Dorim astfel, să descoperim şi să promovăm tinerii talentaţi.  

Condiţii de participare: 

Concursul este deschis exclusiv liceenilor (cursuri de zi).  

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să pregătescă un text reprezentativ din creaţia eminesciană. 

Textul trebuie să fie bine cunoscut şi interpretat adecvat (nu se acceptă citirea textului). Se acceptă şi 

fragmente din poemele eminesciene ample: Scrisorile, Luceafărul, Rugăciunea unui dac, Memento 

Mori etc. Concurenții nu trebuie să depășească 3 minute – durata maximă impusă pentru recitarea 

ambelor poezii/fragmente de poezii. Orice depășire va fi penalizată de către membrii juriului. 

 Se pot înscrie la acest concurs doar elevii care învață în instituțiile de învățământ liceal, 

cursuri de zi, din județul Prahova.  

Fișele de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.casadecultura.ro și vor fi completate și 

trimise începând cu data de 9 ianuarie 2023 și până la data de 13 ianuarie 2023, ora 12.00, la adresa 

de e-mail cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com. 

 Concursul județean de recitări „Ca un luceafăr am trecut prin lume”, aflat la cea de-a X-a 

ediție, se va desfăşura în data de 16 ianuarie 2023, începând cu ora 12.00 la sediul instituției noastre 

din strada Piața Eroilor, nr. 1A, etaj 7, festivitatea de premiere urmând să aibă loc în aceeași zi, 

după terminarea concursului. 

 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti acordă diplome și premii în cărți.  

Din componenţa juriului vor face parte profesori de limba şi literatura română și poeți.  

Vă facem cunoscut că ne rezervăm dreptul de a publica înregistrările recitărilor pe site-ul și pe 

pagina de Facebook a instituției noastre. 

 Prin participarea la concurs, în această formă, vă exprimați acordul ca organizatorii să 

prelucreze datele voastre cu caracter personal și vă asumați cunoașterea drepturilor prevăzute în Legea 

nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Instituția organizatoare declară că datele colectate nu vor fi transmise către un alt operator din țară sau 

străinătate, decât în condițiile prevăzute de lege. 

 

Director, 

Prof. Marian DRAGOMIR 
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