
  
 

           REGULAMENT DE CONCURS 
 

Festivalul Național ,, Eterna Epigramă”ediția XXXII 

               25-27 iunie 2021 
                  

 

 

1. DATE GENERALE 

1.1  Organizatorul concursului 

1.1.1 Organizatorul concursului: Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale prin 

Biroul Programe Culturale și pentru Tineret, în colaborare cu Cenaclul Epigramiștilor Clujeni. 

Organizatorul Concursului asigură fondurile bugetare pentru premii și pentru serviciile necesare 

derulării în bune condiții a concursului. 

1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de către Cenaclul Epigramiștilor Clujeni „Satiricon”  

1.2 Scopul concursului 

1.2.1 Concursul are ca scop selectarea celor mai bune epigrame pe două secțiuni: 

Secțiunea Epigramă, cu temele: (1) ”Pandemie și pandalie” - două epigrame (2) Fără temă 

impusă - două epigrame, textele trebuie să fie inedite, nepublicate.  

II. Secțiunea Carte de umor (epigramă, fabulă, poezie umoristică, proză umoristică, etc) - cărți 

apărute în anul 2020 și 2021, până în 31 mai.  

 

1.3 Tipul concursului 

1.3.1 Concursul este public în format online, într-o singură fază. 

1.3.2 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator în ceea ce privește 

respectarea selecției epigramelor depuse în cadrul concursului si a epigramelor desemnate 

câștigătoare și care vor fi premiate. 

1.4 Limba concursului 

1.4.1 Regulamentul de concurs este redactat în limba română. Limba de referință pentru 

Epigramele care vor intra concurs este limba romana.. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în 

limba română și semnat de toți membrii juriului. 

1.5 Juriul 



1.5.1 Juriul concursului este format din 3 persoane 

1.5.2 Membrii juriului sunt:  

- Gavril Moisa(Cluj) – președinte, 

- ing. Mihai Teognoste - membru 

- ing. Radu Păcuraru - membru 

1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile. 

1.5.4 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie pentru Organizator. 

Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. 

1.5.5 Juriul concursului are următoarele îndatoriri si responsabilități: 

 

- In cadrul primei sesiuni de jurizare, își desemnează prin vot un președinte; 

- Juriul analizează raportul prezentat de comisia tehnică; 

- Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru; 

- Juriul evaluează toate epigramele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea câștigătorilor 

indicate conform temelor de concurs și anunțul; 

- Juriul stabilește o ierarhie finală; 

- Juriul întocmește și înaintează către Organizator,  Procesul verbal de jurizare privind lucrările 

juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute. Procesul verbal de jurizare este 

semnat de către toți membrii juriului. 

2. PARTICIPAREA LA CONCURS 

2.1 Calitatea de concurent 

2.1.1 Concurenții sunt persoane fizice, realizatori de epigrame, membri si nemembri ai cenaclurile 

de epigrame indiferent de țara de rezidență. 

2.1.2. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs: 

a.  Membrii juriului 

b. Membrii secretariatului de concurs 

c. Angajații Biroului Programe Culturale și pentru Tineret. 

d. Membrii Cenaclului Epigramiștilor Clujeni ai Biroului Programe Culturale și pentru 

Tineret.  

2.2 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor 

2.2.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte: 

a. tema și regulamentul concursului; 



b. termenul de predare și cerințele de prezentare; 

c. anonimatul. 

2.2.2. Secretariatul de primire va întocmi un proces verbal în care se va consemna modul 

de îndeplinire a condițiilor. 

 

3. TEMATICA CONCURSULUI ȘI NUMĂRUL DE EPIGRAME/SECȚIUNI.  

3.1 Concursul are următoarele secțiuni si tematici 

Secțiunea Epigramă, cu temele: (1) ”Pandemie și pandalie” - două epigrame (2) Fără temă 

impusă - două epigram, textele trebuie să fie inedite, nepublicate.  

II. Secțiunea Carte de umor (epigramă, fabulă, poezie umoristică, proză umoristică, etc) - cărți 

apărute în anul 2020 și 2021, până în 31 mai.  
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DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

4.1 Înscrierea la concurs 

Lansarea concursului: Regulamentul și rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul 

www.culturaurbană.ro și www.satiricon.ro.   

4.2 Anonimatul proiectelor 

http://www.culturaurbană.ro/
http://www.satiricon.ro/


4.2.1 În vederea asigurării anonimatului fiecare concurent va identifica un motto care se va regăsi 

pe fiecare exemplar transmis pentru jurizare.  

4.2.2 Comisia tehnică asigură păstrarea anonimatului atribuind fiecărui proiect un număr aleatoriu 

de două sau trei cifre, care se va folosi pe tot parcursul jurizării (număr de concurs). 

4.2.3 Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii juriului a 

procesului verbal de jurizare, la finalul concursului prin deschiderea plicurilor secretizate. 

4.2.4. Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate și menționate vor fi făcute publice 

odată cu anunțarea rezultatelor jurizării. 

4.3 Depunerea proiectelor  

4.3.1 Textele pentru concurs se vor trimite pe adresa de mail gardaioan@yahoo.com, cu subiectul 

„Pentru Concurs Eterna Epigramă“. 

4.3.2. După predarea unui proiect nu se admit completări sau înlocuiri aduse lucrărilor sau 

conținutului documentelor trimise. 

4.3.3. Dacă un concurent solicită retragerea unui proiect predat, aceasta este permisă numai până 

la data încheierii unui proces-verbal de retragere. 

4.4. Primirea și verificarea proiectelor 

4.4.1 Secretariatul de concurs va asigura verificarea proiectelor și va înainta juriului constatările 

și observațiile sale în cazul în care acestea exista. 

4.4.2 Secretariatul de concurs va verifica îndeplinirea condițiilor formale de predare potrivit temei, 

regulamentului, precum și respectarea anonimatului. Secretariatul va verifica dacă fiecare proiect 

cuprinde toate piesele cerute prin regulament sau temă, precum și modul de prezentare al acestora. 

4.4.2 Proiectele care nu vor respecta prevederile privind anonimatul vor fi propuse spre eliminare 

din jurizare, urmând ca juriul să se pronunțe 

4.5 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător 

4.5.1 Fiecare membru al juriului, analizează fiecare epigramă ținând cont de următoarele elemente: 

versificație, rimă, prozodie, poantă. Fiecare epigramă și parodie va fi notată cu note de la 1 la 10. 

Membrii juriului vor face o medie a epigramelor care va fi transmisă sub semnătură către 

secretariatul de concurs. 

4.5.2 În situația în care doi concurenți obțin aceeași medie, diferența se face în funcție de media 

obținută la tema impusă.  

mailto:gardaioan@yahoo.com


4.5.3 În situația în care departajarea nu poate fi făcută nici după al doilea element de diferențiere 

concurenții care obțin aceeași nota vor fi declarați câștigători urmând să împartă premiul în mod 

egal. 

4.5.4 Secretariatul de concurs întocmește un tabel care însumează cele 3 medii și face clasificarea 

în ordinea mediilor.  

4.5.4 Juriul va semna procesul verbal care atestă ordinea în concurs pe baza mediilor obținute. 

După predarea procesului verbal semnat către secretariatul de concurs vor fi deschise plicurile care 

conțin datele de identificare ale concurenților. Secretariatul va corela punctajele cu datele de 

identificare rezultând astfel câștigătorii concursului . 

 

4.6 Comunicarea rezultatelor 

4.6.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de 

către Organizator, prin intermediul pagini din site-ul www.culturaurbana.ro și www.satiricon.ro. 

4.7 Contestații 

4.7.1  Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate 

constitui subiect de drept. 

4.8 Calendarul concursului 

4.8.2 Ultima zi de predare(expediere) a proiectelor este: 31 mai pentru Secțiunea carte și 11 iunie 

pentru Secțiunea epigramă. 

4.8.3 Analiză preliminară a proiectelor de către Secretariatul concursului:22.06.-27.06.2021 

4.8.4  Jurizarea proiectelor de către cei trei membri ai juriului: 25.06 – 27.06.2021  

4.8.5 Analiza finală și stabilirea câștigătorilor: 27.06. 2021 

4.8.6 Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul: 27.06. 2021 

4.8.7  Publicarea Rezultatelor: 28.06.2021  

4.9 Premii  

4.9.1 Premiile acordate: 

- la secțiunea epigramă sunt: 

 -premiul I: 600 lei 

 -premiul II: 550 lei 

 -premiul III: 500 lei 

 - 3 mențiuni în valoare de 266 lei 

http://www.culturaurbana.ro/


4.9.2 Sumele cuvenite ca premii se impozitează în România, conform prevederilor Codului fiscal 

în vigoare.  

4.9.3 Epigramele declarate câștigătoare devin proprietatea organizatorului acesta putând să le 

folosească în orice condiții fără acordul autorilor. 

4.10 Confidențialitate 

4.10. 1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau 

cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în 

scris. 

4.10.2 Membrii juriului și secretariatul au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor 

juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice.  Cu excepția membrilor juriului, anunțați 

nominal la începutul concursului, toate celelalte persoane admise în incinta unde se desfășoară 

jurizarea sau care vor fi implicate în primirea și verificarea proiectelor vor da declarații de 

confidențialitate  pentru faptul că nu se află în situație de conflict de interese. 

5. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI 

5.1 Regulamentul concursului poate fi descărcat de pe site-ul: www.culturaurbana.ro. 

5.2 Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord să respecte prezentul Regulament.  

 


