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TIME 2 EMINESCU 
Concurs de Poezie 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

  

 Centrul Cultural Mihai Eminescu, Sector 2, București organizează concursul de poezie 

“TIME 2 EMINESCU”, dedicat tinerilor poeți, categoria DEBUT. 

 

I. Scopul proiectului: 

Concursul de Poezie este un concurs de creație literară, care se va desfășura în limba 

română și care își propune să descopere și să promoveze noi talente literare. 

 

II. Obiectivele proiectului: 

➢  Descoperirea și promovarea tinerilor cu talente literare deosebite. 

➢  Acordarea posibilității de a fi prezenți în publicațiile online rezultate   din acest 

concurs. 

➢  Posibilitatea consacrării în domeniul literar prin publicarea unui volum de 

versuri. 

 

III. Categoriile vizate să participe în proiect: 

           Elevi de liceu, studenți, poeți de toate vârstele, debutanți, care nu au volume 

individuale publicate până în prezent. 

 

IV. Secțiuni de concurs:  

➢ Elevi cu vârsta între 14-18 de ani 

➢ Adulți: fără limită de vârstă 

 

V. Tema concursului literar: 

           Poezie cu tematică la liberă alegere. 
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VI. Perioada de desfășurare: 15 ianuarie  – 15 iunie 2023. 

 

VII. Etapele concursului: 

➢ 15 ianuarie 2023 - lansarea concursului. 

➢ 15 ianuarie - 15 martie 2023 - primirea poeziilor și a fișelor de înscriere. Fiecare 

participant trimite 10 poezii, în format digital, cu diacritice, font Times New 

Roman, litera de 14. Completarea Fișei de Înscriere și a Acordului de 

prelucrare a datelor este obligatorie. Acestea se transmit scanate cu semnătură. 

➢ 15 martie - 31 martie 2023 - selecția preliminară a lucrărilor. Se aleg cei mai 

buni cinci participanți de la fiecare secțiune. 

➢  3 aprilie - 13 aprilie 2023 - concurenții calificați vor trimite materialul necesar 

pentru un volum de poezii. Acesta va avea format A5, 100 de pagini, cu litera 

de 14. 

➢ 18 aprilie - 15 iunie 2023 - alegerea câștigătorului pentru fiecare categorie și 

tipărirea volumului de versuri. 

➢ 15 iunie 2023 - festivitate de premiere și lansarea celor două volume de versuri. 

Fiecare câștigător va primi 100 de exemplare din creația realizată. 

 

VIII. Reguli de participare: 

➢ Înscrierea în concurs presupune transmiterea  poeziilor în limba română, 

respectând condițiile de mai sus și fișa de înscriere pe adresa de e-mail: 

centruleminescu@yahoo.com. 

 

➢ Poeziile participante la concurs trebuie să fie originale, editate în Word, cu 

diacritice, litera de 14. Ele trebuie să nu mai fi fost publicate anterior. 

 

IX. Condiții de respingere a unui concurent:  

➢ Nerespectarea termenelor de trimitere a creațiilor literare. Se ia în considerare 

data primirii emailului. 

➢ Completarea parțială a Fișei de înscriere sau cu date greșite. 

➢ Existența unor greșeli gramaticale elementare sau de redactare, în materialele 

trimise. 

➢ Nerespectarea condițiilor de participare. 

➢ Nu au voie să participe la concurs angajaţi ai instituţiilor organizatoare, ai 

eventualilor sponsori, ai partenerilor media şi rudele de gradul I și II ale 

acestora. 
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Fișa de înscriere 

TIME 2 EMINESCU 
Nume și prenume 

concurent 

 

 

Adresa de domiciliu 

 

 

Telefon  

 

Cod Numeric Personal 

 

 

Ocupația 

 

 

Pentru concurenții minori, se va completa și rubrica de mai jos: 

 
Nume și prenume 

părinte/tutore legal 

 

 

Adresa de domiciliu 

 

 

Telefon părinte  

 

Cod Numeric Personal 

 

 

         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În cazul înscrierii la Concursul de Poezie pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este necesar să completați 

formularul de  CONSIMȚĂMÂNT  PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL de mai jos: 
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CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  

Subsemnatul/Subsemnata___________________________________________________,                    

e-mail________________________________, telefon ____________________, în calitate 

concurent / părinte al concurentului ______________________________ , declar că am luat 

la cunoștință și sunt de acord cu cele prezentate mai jos. 

             

 

           Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), Centrul Cultural Mihai Eminescu administrează datele furnizate de 

dumneavoastră pentru următoarele scopuri: 

➢  înscrierea participanților în vederea participării la concursurile organizate și 

desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu. 

➢  informarea privind participarea la activități pe pagina de internet al Centrului Cultural 

Mihai Eminescu. 

➢  acordarea dreptului de înscriere la concursul de poezie. 

➢  Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Centrul Cultural Mihai 

Eminescu, sunt următoarele: 

1. Nume și prenume minor / major, vârsta, telefon de contact, adresă de e-mail – în 

temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în 

cazul minorilor. 

2. Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de 

contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului. 

 

          Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, 

ulterior vor fi șterse. 

           Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, 

dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi 

uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. 

           Subsemnatul______________________________________________, declar că am 

citit și am înțeles în totalitate aceast consimțământ, prin urmare accept să semnez din propria 

voință. 

 Data:    

 Semnătura: 

                                                                


