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Regulamentul	
de	organizare	şi	desfăşurare	a	Festivalului	‐	Concurs	de	Poezie	

„Ion	Stratan	‐	Până	la	capăt	și	înapoi”	
Ediţia	a	II‐a,	5	octombrie	2019	

 
Primăria Izbiceni, Centrul Cultural „Tudor Gheorghe“ Izbiceni cu 
sprijinul Consiliului Județean Olt prin Centrul Județean de Cultură și 
Artă Olt, în colaborare cu Fundația „Până la capăt și înapoi” 
organizează cea de-a doua ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de 
Poezie „Ion Stratan - Până la capăt și înapoi", manifestare care îşi 
propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care au debutat 
editorial (au volum(e) publicate) sau nu au debutat editorial (nu au 
poezii proprii publicate în volum), precum și descoperirea şi 
promovarea creatorilor de poezie, valorificarea aptitudinilor cultural-
artistice ale participanților și sprijinirea acelor poeți care, obținând 
recunoașterea juriului în cadrul festivalului nostru, să poată fi ajutați 
prin publicarea lucrărilor lor într-un volum de versuri care va fi tipărit 
pe cheltuiala organizatorilor sau în reviste de specialitate cu care 
organizatorii au parteneriate și colaborări exclusive pentru 
promovarea și vizibilitatea festivalului. 
Deasemenea, festivalul nostru își propune promovarea celor mai 
valoroase reviste literare şi de cultură, a actului artistic în general. 
 
Condiţii	de	participare:	
La această competiţie pot participa creatori de poezie cu vârsta peste 
20 ani (împliniți la data concursului), cu domiciliul în România sau 
născuți în România și care fac parte din ceea ce generic poartă 
denumirea de Diasporă. 
 
Desfăşurarea	concursului:	
Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 (cinci) maxim 10 
(poezii) poezii, tehnoredactate la un rând și jumătate, scrise cu Times 
New Roman, caracter de 12. Nerespectarea acestei cerințe de 
tehnoredactare atrage după sine depunctarea concurentului. Poeziile 
se vor trimite exclusiv pe e-mail cu menţiunea: „Pentru Festivalul-
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Concurs de Poezie „Ion Stratan - Până la capăt și înapoi” și vor purta ca 
semn de identificare un motto. Odată cu poeziile vor fi trimise și datele 
de identificare ale autorului care vor cuprinde obligatoriu: numele 
complet al autorului, adresa completă, studiile în curs sau absolvite, 
data şi locul naşterii, un scurt CV artistic, o copie a cărţii de identitate, 
o fotografie recentă, un număr de telefon şi adresa de e-mail, cu 
respectarea aceloraşi cerinţe de tehnoredactare. Vor fi descalificate din 
start lucrările scrise fără diacritice, dar şi cele ale căror autori nu pot fi 
identificaţi, din motive independente de voinţa organizatorului. 
Oricine va înscrie un text ce nu-i aparţine (sau conţine părţi copiate) va 
fi descalificat; 
Organizatorii descalifică orice concurent a cărui creaţie are erori 
gramaticale, cuvinte vulgare; 
Organizatorii îşi declină responsabilitatea pentru preluarea de către 
terţi a textelor trimise de concurenți și publicate în alte lucrări în afara 
celor numite în prezentul Regulament; 
Organizatorii își declină orice responsabilitate cu privire la încălcarea 
de către autorii concurenți, sub orice formă, a Legii dreptului de autor. 
Înscrierea în concurs este dovada acceptării prezentului Regulament şi 
asumarea obligativităţii respectării lui. Lucrările însoțite de datele de 
identificare vor fi transmise pe adresa de e-mail: 
seniorgabrielmihalcea@yahoo.com, data limită fiind 25 septembrie 
2019. 
 
Calendarul	festivalului:	
25 septembrie 2019, ora 24,00: termenul limită de trimitere a 
lucrărilor; 
25-29 septembrie 2019: Jurizarea lucrărilor; 
30 septembrie 2019: Transmiterea rezultatelor către concurenți; 
1 octombrie 2019: Publicarea rezultatelor jurizării prin intermediul 
mass media şi pe site-ul http://www.izbiceniolt.ro. 
 
Componența	juriului:	
Juriul celei de-a doua ediții a Festivalului-Concurs de Poezie „Ion 
Stratan - Până la capăt și înapoi“ va fi compus din: 
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GEORGE ROCA – Scriitor și publicist, Membru fondator și Președinte 
onorific al Academiei Româno-Australiene din Sydney, Australia, 
Președintele juriului: 
DORI LEDERER - Scriitor, (Portugalia), câștigătoarea Marelui Premiu la 
ediția precedentă - Membru al juriului; 
ANDREI DUBAN – artist, membru al juriului; 
NUȚI GULIE – Reprezentant Fundație „PÂNĂ LA CAPĂT ȘI ÎNAPOI”,  
NICULA EMILIA - Membru al juriului; 
 
Alte personalități ale culturii din România. 
 
Premiile	concursului:	
Juriul, format din scriitori, critici literari şi reprezentanţi ai 
organizatorilor, va acorda următoarele premii, în sume brute, 
impozabile: 
SECȚIUNEA PUBLICAȚI: 
Marele Premiu „Ion Stratan”, în valoare de 1500 lei; 
Premiul I, în valoare de 1000 lei; 
Premiul II, în valoare de 500 lei; 
Premiul III, în valoare de 400 lei; 
Mențiune I, în valoare de 200 lei; 
Mențiune II, în valoare de 200 lei. 
 
SECȚIUNEA NEPUBLICAȚI 
Premiul I, în valoare de 1000 lei; 
Premiul II, în valoare de 800 lei; 
Premiul III, în valoare de 300 lei; 
Mențiune I, în valoare de 200 lei; 
Mențiune II, în valoare de 200 lei. 
 
În caz de egalitate a punctajului suma aferentă premiului respectiv va 
fi împărţită în mod egal între concurenţii aflaţi la egalitate. Se pot 
acorda premii speciale ale unor reviste de cultură constând în 
publicarea textelor în paginile acestora, iar lucrările premiate vor fi 
publicate în reviste de specialitate și promovate pe postul de radio 
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online „izbiceniradio.ro“. În condiţiile în care vor exista și alți sponsori 
sau instituţii de cultură interesate, juriul poate acorda premiile 
acestora, cu precizarea provenienţei şi destinaţiei sumelor respective 
şi cu respectarea condiţiilor de popularizare. 
Concurenţii premiaţi vor fi, în prealabil, anunţaţi telefonic sau prin 
poşta electronică în vederea participării la festivitatea prilejuită de 
acest eveniment. 
Organizatorii vor asigura masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi 
precum și cheltuielile de transport în România. 
Laureaţii vor primi în cadrul festivității de premiere trofeul, respective 
diploma şi valoarea premiului obţinut. 
Câştigătorul Marelui Premiu „Ion Stratan” nu mai pot participa cu 
lucrări în concurs la următoarea ediție, el urmând să facă de drept 
parte din juriul acelei ediții a festivalului-concurs. 
Organizatorii vor putea publica/posta ulterior textele participanţilor 
în antologia festivalului, pe site sau în reviste de specialitate fără a mai 
cere participanţilor acordul. 
Organizatorii se obligă să calculeze, să reţină şi efectueze către bugetul 
statului impozitele datorate de către câştigători, conform prevederilor 
Legii 571/2003 cu modificările ulterioare, privind Codul fiscal şi 
legislaţia aferentă, cu menţiunea că orice altă obligaţie privind 
responsabilităţile cetăţeneşti de natură fiscală cad în sarcina 
participanţilor. 
Organizatorii urează succes tuturor concurenţilor! 
Relaţii suplimentare se pot obține de la Gabriel Mihalcea, directorul 
Festivalului, la telefon: 0760.266235, sau pe e-mail: 
seniorgabrielmihalcea@yahoo.com 
 
FESTIVALUL VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ 5 OCTOMBRIE 2019 ÎN SALA 
CENTRULUI CULTURAL „TUDOR GHEORGHE“ DIN IZBICENI, 
ÎNCEPÂND CU ORA 16,00 ÎN CADRUL UNUI SPECTACOL PREZENTAT 
DE ACTORUL ANDREI DUBAN.  
 

 


