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FESTIVALUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE” 

EDIȚIA a XIX-a, 18 APRILIE-21 MAI 2022 
 

CONCURSUL NAȚIONAL DE PROZĂ SCURTĂ 

„ION LUCA CARAGIALE” 
 

REGULAMENT 

 

 Ne face plăcere să vă aducem la cunoștință că instituția noastră organizează, în 

perioada 18 aprilie-21 mai 2022, cea de-a XIX-a ediție a Concursului Național de Proză 

Scurtă, din cadrul Festivalului Național „Ion Luca Caragiale”, concurs ce se adresează 

liceenilor (cursuri de zi) din România. 

 Obiectiv general 

Descoperirea şi promovarea tinerilor talentaţi în domeniul literaturii, în special al prozei 

scurte. 

 Obiective specifice: 

• Stimularea creativității și originalității tinerilor liceeni; 

• Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor. 
 

Date despre concurs și condiții de înscriere: 

Pentru înscrierea la Concursul Național de Proză Scurtă, se vor trimite pe adresa de   

e-mail: cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com, până la data de 10 mai 2022, ora 14.00, 

următoarele documente: 

• Fișă de înscriere completată; 

• Curriculum Vitae; 

• Maxim 5 (cinci) pagini de proza scurtă, creație proprie, scrise în Times 

New Roman, font 12, cu diacritice. 

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 21 mai 2022 la sala Teatrului de 

Animație pentru copii și tineret Imaginario (Bulevardul Independenței nr.14), după 

încheierea finalei Concursului Național de Teatru Amator „Ion Luca Caragiale”. 

 

Se vor acorda următoarele premii:  

• Marele Premiu – 600 lei;  

• Premiul I – 400 lei; 

• Premiul II – 300 lei;  

• Premiul III –200 lei.  
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Pe lângă premiile în bani, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploiești oferă și premii constând în cărți.  

Prin înscrierea la concurs, se subînțelege că s-a luat la cunoștință prezentul 

regulament și s-au acceptat condițiile și datele cuprinse în el. 

 Nu se suportă cheltuieli de transport pentru premianți. 

 Vă facem cunoscut că ne rezervăm dreptul de a publica creațiile premiate în 

revista Atitudini  sau în alte publicații ce vor apărea sub egida Casei de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

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. 

 

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

Telefon: 0730 097 669 

 

COORDONATOR PROIECT 

Referent de specialitate, 

Emilia-Cristina NICOLESCU 

 

ORGANIZATOR: 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești 

 

DIRECTOR, 

Prof. Marian DRAGOMIR 

 

 

 


