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 CONCURSUL JUDEȚEAN DE RECITĂRI PENTRU LICEENI 

„SUB ARIPA LUI NICHITA” 

EDIȚIA a XV-a, 29 MARTIE 2022 

    REGULAMENT – PROGRAM 

 

 

 

 În  intenția de a descoperi și promova liceeni talentați în arta recitării, Casa de Cultură 

„Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești continuă proiectul inițiat în anul 2008, a cărui 

dată de desfășurare este cuprinsă în cadrul Festivalului Internațional de Poezie „Nichita 

Stănescu”. 

 Obiectiv general 

Descoperirea și promovarea liceenilor prahoveni talentați în arta recitării și promovarea 

creației poetice a lui Nichita Stănescu și a altor mari poeți. 

 Obiective specifice: 

• Asigurarea unui demers interactiv al receptării creației poetului Nichita Stănescu, 

valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea concurenților; 

• Cunoșterea și promovarea valorilor autentice din cultura română și universală; 

• Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor. 

Date despre concurs 

 Concursul se va desfășura în data de 29 martie 2022, începând cu ora 14.00 la sediul 

instituției noastre din strada Emile Zola, nr.8, etaj I ( Halele Centrale, intrarea principală). 

Din componența juriului fac parte reprezentanți ai instituției noastre, actori și profesori. 

Premiile, constând în bani, diplome și cărți, vor fi oferite de Casa de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploiești, după cum urmează: Marele Premiu, în valoare de 400 de 

lei, Premiul I, în valoare de 300 de lei, Premiul II, în valoare de 200 de lei, Premiul III, în 

valoare de 100 de lei și 4 Mențiuni, în valoare de 50 de lei fiecare. Festivitatea de premiere va 

avea loc în data de 30 martie 2022, ora 10.00 la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 

Ploiești. 

 Condiții pentru înscrierea în concurs 

1. 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 22 

martie 2022 și până la data de 28 martie 2022, ora 12.00, la adresa de e-mail 

secretariat@casadecultura.ro.  
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2. Participanții vor recita două creații lirice, una din opera poetului Nichita Stănescu și 

cealaltă la alegere (exceptând creația poetului Mihai Eminescu, având în vederea 

concursul organizat în luna ianuarie dedicat marelui poet), chiar și creații proprii. 

Textul trebuie să fie bine cunoscut și interpretat adecvat ( nu se acceptă citirea 

textului). Concurenții nu trebuie să depășească 7 minute – durata maximă impusă 

pentru recitarea ambelor poezii/fragmente de poezii. Orice depășire va fi penalizată de 

către membrii juriului. 

3. Câștigătorul Marelui Premiu al ediției concursului „Sub aripa lui Nichita” din anul 

2021 nu mai are dreptul să participe la concurs. 

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 

 


