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PROGRAMUL – REGULAMENT  

AL CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE 

„IULIA HASDEU”, 

EDIȚIA  XX 

PLOIEȘTI, OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022 

 

Ne face o deosebită plăcere să vă facem cunoscut că, în perioada 24 octombrie – 18 

noiembrie 2022, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești organizează cea 

de-a XX-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie „Iulia Hasdeu” – proiect cultural dedicat 

exclusiv liceenilor (cursuri de zi) din România. 

Rămânem, astfel, fideli ideii de a descoperi și de a promova tinerii talentaţi, de a le oferi 

șansa cunoașterii operei și personalitaţii Iuliei Hasdeu, de a afla mai multe informaţii legate de 

istoria familiei Hasdeu.  

Pentru înscrierea în concurs, se vor trimite pe adresa de e-mail: 

cristina.casadeculturaploiesti@gmail.com, până cel târziu 9 noiembrie 2022:  

• fișa de înscriere completată și semnată 

• minim 3 (trei) - maxim 5 (cinci) poezii, creaţie proprie, scrise în Times new 

roman, font 12, cu diacritice, la un rând, semnate.  

Vom acorda premiile acestei ediţii a concursului în data de 18 noiembrie, ora 12.00, la 

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploiești, situat în strada Nichita Stănescu, nr.1. 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti acordă: Marele Premiu, 

Premiile I, II şi III şi trei Menţiuni. 

Prin participarea la concurs, 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. 

De asemenea, prin participarea la concurs, participanţii cedează drepturile de autor asupra 

poeziilor prezentate Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti. Totodată, 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești își rezervă dreptul de a publica 

creaţiile premiate. 
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