
Regulamentul de desfășurare a  

CONCURSULUI DE CREAȚIE „Mihai Eminescu 164 de ani” 

organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României 

 

SECȚIUNEA 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului 

Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României, cu sediul în str. Rafiei, nr.1, sector 5, București, având codul unic de înregistare 

5551230, reprezentată de Trisi Cristea, în calitate de Director General (denumită în continuare 

Organizator). Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare 

"Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea 

site-ului www.fundatiadanvoiculescu.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau 

schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare 

numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe 

www.fundatiadanvoiculescu.ro. 

 

SECȚIUNEA 2. Etapele concursului 

  8 – 20 ianuarie 2014 – perioadă de înscriere  

21 – 24 ianuarie 2014 – perioadă de jurizare și selecție a 10 poezii care vor fi postate pe 

pagina de Facebook a  FDVDR, pentru a fi votate. Poezia cu cele mai multe voturi/like-uri va 

fi premiată. 

25 – 30 ianuarie 2014 – perioadă de votare 

31 ianuarie 2014 – anunțarea câștigătorilor 

SECȚIUNEA 3. Scopul concursului 

Concursul are drept scop promovarea interesului pentru cultură și creație, stimularea 

originalității și a creativității, dezvoltarea capacității de exprimare a gândurilor, ideilor, 

trăirilor în versuri și încurajarea talentului literar în rândul copiilor și tinerilor cu vârste 

cuprinse între 12 și 18 ani. 

  

SECȚIUNEA 3. Detalii despre concurs 

 Pe 15 ianuarie 2014 se împlinesc 164 de ani de la naşterea Luceafărului literaturii 

române. 

 Mihai Eminescu a fost un poet, prozator şi jurnalist, considerat de cititorii români şi de 

critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. 

 În memoria marelui poet, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

lansează acest concurs, destinat copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. 

Concursul se desfășoară pe 2 categorii de vârstă: 12 – 14 ani și 15-18 ani. 

Cei care doresc să participe se pot înscrie până pe 20 ianuarie 2014, la adresa de email 

inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro cu următoarele informații: nume, vârstă, localitatea, 

numărul de telefon, unitatea de învățământ, profesor coordonator, titlul poeziei și un 

document care să conțină poezia creată.  

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
mailto:inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro


Înscrierea poate fi realizată și prin completarea formularului de pe site. 

Nu este percepută nicio taxă pentru concurs. 

Fiecare participant va intra în concurs cu o poezie, creație proprie. 

Poeziile vor fi apreciate de către un juriu de specialitate, format din scriitori, profesori 

de limba și literatura română și membri ai Uniunii Scriitorilor din România.   

Criteriile de jurizare vor fi: originalitatea, creativitatea, folosirea adecvată a limbajului, 

respectarea normelor limbii române. 

 

SECȚIUNEA 4. Premii 

Evoluţia concurenților va fi recompensată cu diplome și premii care vor consta în 

materiale educaționale. 

Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare categorie. 

Profesorii coordonatori cu minimum 5 copii, vor fi premiați. 

Creațiile câștigătorilor locului I vor fi publicate în numărul V al revistei ”Caietele 

FDVDR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


