
Regulamentul  Concursului de volume colective ”Ionel Teodoreanu” 
 

Art. 1  

1.1. Organizatorul concursului este Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe 

Asachi” Iași, cu sediul în B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, tel/fax: 

0332110044, CUI 4540844, reprezentată legal prin domnul Dan-Nicolae 

Doboş, în calitate de Director. 

1.2. Concursul de volume colective de proză ”Ionel Teodoreanu” se 

adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal din județul Iași și 

urmărește identificarea și promovarea tinerelor talente din școlile ieșene, dar 

și stimularea dorinței de a citi.   

1.3. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi 

condiţiile regulamentului oficial, mai jos menţionat. Orice modificare va fi 

adusă la cunoştinţă elevilor în timp util pe site-ul şi blogul bibliotecii judeţene. 

 

Art. 2 – Condiţii de participare  

2.1. La concurs poate participa orice instituție de învățământ din județul 

Iași. În cadrul fiecărei școli, un profesor voluntar va selecta un număr de 

minim 7 și maxim 15 elevi contributori la volumul colectiv. Înscrierea la 

concurs se va face în numele școlii, prin volumul colectiv.  Pot înscrie lucrări 

în volumul colectiv depus de școală elevi de gimnaziu și liceu cu vârste 

cuprinse între 10 şi 20 de ani.   

2.2. Fiecare elev poate contribui la volumul colectiv depus în competiție 

de școală cu o singură lucrare în proză. Fiecare unitate de învățământ poate 

depune în concurs un singur volum colectiv. 

2.3. În momentul înscrierii în concurs, acordul publicării este implicit din 

partea tuturor autorilor. În cazul volumului câștigător, acest acord se va 

concretiza prin semnarea unor contracte de cesiune a drepturilor de autor.   

 

Art. 3 – Perioada de desfăşurare a concursului 

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 15 octombrie 2013 – 31 mai 

2014, după cum urmează: 

 Înscrierea volumelor colective în concurs: 15 octombrie 2013 –15 

aprilie 2014 

 Jurizarea volumelor înscrise în concurs: 15 aprilie – 30 mai 2014 



 Premierea câștigătorilor: 31 mai 2014 (dedicată tuturor 

participanţilor şi partenerilor) 

3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv datele preconizate 

pentru premiere se pot modifica; orice modificare intervenită în calendarul 

inițial va fi anunțată în timp util pe site-ul şi pe blogul bibliotecii. 

 

      Art. 4 – Tematica 

Nu există o tematică impusă pentru lucrările înscrise în concurs.  

 

Art. 5 – Detalii tehnice  

5.1. Textele creațiilor literare vor fi în limba română, în format doc., 

docx. sau pdf. Volumele înscrise în concurs vor cuprinde exclusiv creaţii 

literare în proză aparținând unui număr de minim 7 și maxim 15 autori. Un 

volum poate avea, în total, între 140.000 şi 260.000 de semne tipografice. 

Forma lucrării trebuie să fie cât mai apropiată formatului de carte (copertă, 

titlu, tehnoredactare, pagină de titlu etc.). Volumele vor fi predate la 

Secretariatul bibliotecii, în format electronic. 

 

Art. 6 – Anunţarea câştigătorilor 

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe site-ul şi blogul bibliotecii. 

 

Art. 7 – Juriul  

Juriul concursului va fi format din profesori, scriitori, publicişti şi redactori 

ai Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” Iași. Componența juriului va fi anunțată 

până la data de 31 martie 2013.  

 

 Art. 8 – Premiile 

8.1. Se va premia un singur volum colectiv. Premiul constă în publicarea 

volumului, prin editura Bibliotecii “Gh. Asachi” Iași, precum și o excursie 

pentru toţi autorii incluşi în volumul premiat, inclusiv coordonatorul 

volumului, în vacanţa de vară 2014. 

8.2. Un premiu special va fi acordat celei mai reușite proze scurte 

înscrise în concurs, indiferent de volumul colectiv în care este inclusă.  

 

Art. 9 – Întreruperea concursului 



Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau 

printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public hotărârea 

pe site-ul şi blogul bibliotecii. 

 

 Art. 10 – Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest 

concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va 

fi posibil, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 

 


