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Nr. 2700/19.08.2021 

            

REGULAMENT 

Concursul naţional  de literatură umoristică 

Ediţia a V-a, Brăila, 13 septembrie - 30 noiembrie 2021 

 

 
Organizatori: 
Consiliul Judeţean Brăila, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Brăila, organizează în perioada 13 septembrie - 30 noiembrie 
2021, a V-a ediţie a Concursului naţional  de literatură umoristică. 
  
Perioada: 
13 septembrie - 30 noiembrie 2021.  
 
Scopul concursului: 
Concursul este un eveniment anual, competitiv şi are drept scop cultivarea literaturii 
umoristice în literatura de gen a Brăilei, descoperirea şi promovarea a noi talente, 
realizarea unor întâlniri ale publicului brăilean cu nume sonore ale genului satirico-
umoristic (expoziţii de caricatură, recitaluri, stand-up comedy etc.). 
 
Condiţii: 
1. La înscrierea pentru concurs pot participa persoane fizice cu cetăţenie română, 
indiferent de naţionalitate, rasă, sex sau religie, având vârsta peste 18 ani împliniţi 
până la data înscrierii. 
2. Nu pot participa la concurs angajaţii Organizatorilor, rudele acestora de gradul l, 
precum nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii 
din juriu şi rudele de gradul I ale acestora. 
3. Pot participa doar concurenţii care respectă prevederile Legii 8/1996, privind 
drepturile de autor. 
 
Secţiuni: 
- Secţinea Proză scurtă umoristică. 
- Secţiunea Cea mai bună carte de umor în perioada 2020-2021; 
 
Înscrierea la concurs: 
Secţiunea: Proză scurtă umoristică - tema: Vaccin   
Concurenţii vor trimite 3 texte, de maximum 2 pagini fiecare, redactate în limba 
română, format A4, Word, vor conţine diacritice, caracterul Arial, mărimea 12, cu 
spaţiul de 1,5 între rânduri, precum si in format PDF la adresa 
valorificare.braila@gmail.com 



Pentru această secţiune vor fi respectate următoarele cerinţe: textele nesemnate, 
având înscris un motto, sunt introduse într-un plic A4; fişa de înscriere, acordul 
dreptului de publicare, vor fi puse într-un plic mai mic, sigilat, având înscris acelaşi 
motto. 
 
Secţiunea: Cea mai bună carte de umor în perioada 2020-2021. 
Pot participa autorii volumelor de umor (epigramă, proză scurtă umoristică, fabulă, 
aforisme), tipărite în perioada 2020-2021. Concurenţii vor trimite un singur exemplar.  
 
Creaţiile literare, la ambele secţiuni, vor fi însoţite obligatoriu de: 
a)Fişă de înscriere; (Anexa 1 la Regulament). 
b)Copie buletin/carte de identitate, însoţită de Declaraţia pentru Protecţia Datelor 
Personale. (Anexa 2 la Regulament).  
c)Acord de publicare (Anexa 3 la regulament). 
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările Ia adresa: Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Piaţa Traian, nr. 
2, Brăila, cod poştal 810153, până Ia data de  20 octombrie 2021 (data poştei), 
precum si în format PDF la adresa valorificare.braila@gmail.com 
Înscrierea Ia concurs implică acceptul concurentului cu privire Ia Regulamentul 
concursului. 
 
Jurizarea: 
Va avea loc în intervalul  1-7 noiembrie 2021, fizic sau online, în funcţie de evoluţia 
COVID 19. 
Premierea va avea loc în data de: 19 noiembrie 2021. 
 
Juriul 

 Are în componenţa sa personalităţi ale genului care, prin valoare şi 
competenţă profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului. 

 Jurizarea se va face conform Regulamentului de jurizare. 
 În caz de egalitate Ia puncte pentru unul sau mai mulţi concurenţi, 

departajarea acestora se va face în funcţie de nota acordată de preşedintele juriului. 
Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a 
Preşedintelui juriului. 

 Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, 
ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila. 
 
Obligaţiile participanţilor: 

 Să respecte prevederile regulamentului concursului; 
 Să recunoască pe proprie răspundere că le aparţin în totalitate creaţiile literare 

înscrise în concurs; 
 Să garanteze, pe proprie răspundere, că nu au obligaţii faţă de terţi, care să 

se împotrivească, să obstrucţioneze îndeplinirea obligaţiilor decurgând din acest 
acord sau să limiteze drepturile cesionate; 

a) Să respecte recomandările autorităţilor cu privire la pandemia COVID-19. 

b) Participanţii (câştigătorii şi membrii juriului) trebuie să prezinte la sediul Centrului  Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Pașaportul verde (dovada vaccinării anti 
Covid) sau dovada testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, în condițiile stabilite prin  
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metodologia aprobată prin ordin comun al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății sau dovada 
că participantul se află în perioada cuprinsă între a 15 și a 180 a zi ulterioară confirmării infectării 
cu SARS-CoV-2 (așa cum rezultă din Hotararea Nr. 826/2021 din 5 august 2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19.) 

c) În cazul în care participantul este depistat cu Covid 19  să își asume plata mesei si a cazarii 
pentru  perioada de carantinare prevăzuta de normele legislației în vigoare. Astfel, Organizatorul 
este exonerat de orice implicație bănească asupra carantinării participantului. 

 
 
Obligaţiile organizatorilor: 

 Să pună Ia dispoziţie sala necesară desfăşurării evenimentului; 
 Să asigure cazarea (după caz) şi masa concurenţilor premiaţi care vor fi 

prezenţi Ia gală; 
 Cheltuielile de transport ale premianţilor nu se decontează. În cazul în care 

concurenţii vin însoţiţi de alte persoane (membri de familie, prieteni etc.), însoţitorii îşi 
vor suporta cheltuielile de cazare şi masă; 

 Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a 
jurizării, precum şi cazare (după caz), masă şi decont transport (în limita prevederilor 
legale). 
 
Premii: 
Secţiunea Proză scurtă umoristică:  
Premiul l, în valoare de 1500 lei 
Premiul II, în valoare de 1200 lei 
Premiul III, în valoare de 1000 lei 
 
Secţiunea Cea mai bună carte de umor în perioada 2020-2021:  
Premiul l, în valoare de 1500 lei 
Premiul II, în valoare de 1200 lei 
Premiul III, în valoare de 1000 lei 
 
Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislaţiei române în 
vigoare Ia data acordării acestora. 
Plata premiilor se face prin virament bancar. Câştigătorii premiilor au obligaţia de a 
transmite un cont bancar până Ia data galei de premiere. Comisioanele bancare vor 
fi suportate de către organizator. 
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situaţii independente de organizator 
vor fi comunicate în timp util pe site-ul organizatorilor. 
Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Brăila, Piaţa Traian, nr. 2, Brăila, cod poştal 810153; Telefon: 0239.614.710 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ANEXA 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Nume:……………………………………………………………………………. 

Prenume:………………………………………………………………………… 

Pseudonim artistic:……………………………………………………………... 

Adresa: Str. ………………, Nr. …………, Bl. ……………, Sc. 

……………., Et. …………, Ap. …………., Sector/Judeţ…………………., 

Localitatea ……………………………………………………………………… 

Telefon fix:………………………………………………………………………. 

Telefon mobil:…………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Data                                                                                           Semnătura 
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ANEXA 2 
DECLARAȚIE 

 
 

Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta, 

acord dreptul Centrului  Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Brăila, ca prin intermediul persoanelor împuternicite, să prelucreze date 

cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor 

Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru Concursul naţional  de literatură umoristică, 

Brăila, Ediţia a V-a, 2021, organizat în perioada 13 septembrie - 30 noiembrie 2021. 

În vederea participării la Concursul naţional de literatură umoristică, sunteţi 

obligat(ă) să furnizaţi datele personale.  

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.  
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 

comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, 
partenerii contractuali ai operatorului etc.  

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă 
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Data,                  Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 
Acord de publicare   

 
 
 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Brăila, în calitate de organizator al Concursului naţional de literatură umoristică, 

Brăila, Ediţia a V-a, 13 septembrie - 30 noiembrie 2021. solicită acordul 

participantului, pentru publicarea online pe pagina de Facebook şi pagina Web a 

Instituţiei, sau alte forme de publicare/promovare, a unor fragmente din operele 

înscrise în concurs, în scopul promovării acestora. 

Declar că sunt de acord ca fragmente din operele înscrise la Concursul 

naţional  de literatură umoristică, să poată fi publicate pe pagina de Facebook şi 

pagina Web a Instituţiei, sau alte forme de publicare/promovare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  
                                                                                                             Nume/Prenume 
 
 
 

Semnătură 
 

 


