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                                     Regulament de participare și organizare 
 
 Ediția I/ 10 – 20  septembrie 2019, în cadrul proiectului ”Tramvaiul Poeziei” (10.09-01.10) 
 
 
Articolul 1 – Organizatorii concursului:  
 
(1) Asociația Arta nu mușcă, denumită în continuare Organizator. 

Organizatorul, pentru buna funcționare a proiectului cultural, a hotărât următoarele: 

(2) Regulamentul concursului este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile din 

România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul și să intre în vigoare numai 

după anunțul a acestor schimbări pe pagina oficială: www.artanumusca.ro 

 

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs 
 
(1) La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, 

indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, având vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, 

indiferent de localitatea de proveniență și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul 

Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de poezie; 

(2) Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici rudele acestora de gradul I 

(copii, părinți, soț/soție), precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului. 

(3) Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs creații literare pentru care nu dețin 

drepturi de autor, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

(4) Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de 

autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului. 

(5) Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament vor fi însoțite (conform 

formularului de înscriere) în mod obligatoriu de: 

a) Date personale b) acordul dreptului de publicare 



                     

 2 

(6) Neîndeplinirea acestor cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formular vor duce la 

descalificarea automată. 

(7) Participanții vor completa online formularul de înscriere și vor atașa 3 poeme proprii, la 

alegere, fără nicio temă. nu vor fi completate/semnate/scanate alte acte. 

(8) Textele creațiilor literare vor fi în limba română, redactate în WORD (format .doc sau .docx), cu 

diacritice, caracterul Times New Roman, de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5, 3 

poeme proprii la alegere nepublicate, fără nicio temă, maxim 5 pagini. 

 
Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului după următorul calendar: 
 
a) 10 septembrie - 20 septembrie 2019 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea poemelor. 

Poemele se vor trimite strict pe parcursul perioadei de înscriere, începând cu 10 septembrie 2019, 

ora 10:00 până  pe 20 septembrie 2019, ora 23:00 ; 

b) 21-23 septembrie 2019 – Jurizarea lucrărilor. 

c) 23 septembrie 2019 – Anunțarea a 10 finaliști 

d) 27, 28, 29 septembrie- Cei 10 finaliști vor urma un curs de scriere creativă cu Iulian Tănase, în 

București, cu scopul de a crea un poem final pe tema ”Salvează poezia orașului” 

e) 29/30 septembrie- predarea poemelor originale, pe tema ”Salvează poezia orașului” 

f) 1 octombrie- desemnarea poemului câștigător 

g) 3-5 octombrie- pictarea poemului câștigător pe un perete central, București 

h)  poemele cu care s-au înscris cei 10 finaliști, plus cele predate după finalizarea cursului de 3 zile 

vor fi publicate de Editura Paralela 45, într-un format special. 

 

Articolul 4 – Secțiuni 
 
 (1)  Tematica (participanții vor înscrie 3 poeme-creații proprii, fără nicio temă, dar în cazul în 

care se vor număra printre cei 10 finaliști, pe 23 septembrie 2019, vor lua în calcul că vor 

trebui să creeze un poem pe tema orașului în timpul cursului ) 

a) Concursul are ca temă orașul, dar nu condiționează participarea și înscrierea celor 3 poeme 

b) Creaţia literară finală (poezie) nu are o limită de construcție, număr de strofe, versuri 

c)   Fiecare concurent va trimite 3 poeme, atașate în cadrul formularului de înscriere.  

d) Poemele trimise la concurs nu trebuie să mai fi fost publicate anterior. 

e) Nu se poate solicita modificarea poemelor. să se verifice documentul înainte de a fi trimis. 

      
Articolul 5– Detalii tehnice 
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(1)Textele creațiilor literare vor fi în limba română, redactate în WORD (format .doc sau .docx), cu 

diacritice, caracterul Times New Roman, de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5, 3 

poeme proprii la alegere nepublicate, fără nicio temă, maxim 5 pagini. 

(2) Odată înscrise în concurs, creațiile nu mai pot fi retrase. Expedierea formularului însemnând 

acordul autorului pentru folosirea creației sale de către organizator în concurs și pe site. 

 

Articolul 6 – Anunțarea câștigătorilor 
 
Cei 10 Finaliști vor fi anunțați pe data de 23 septembrie 2019, pe website-ul www.artanumusca.ro, 
iar poemul câștigător  pe 1 octombrie 2019. 
 
Articolul 7 – Juriul 
 
(1) Juriul va fi format din 3 (trei) membri, după cum urmează: Cătălina Matei, Iv cel Naiv, Iulian 

Tănase (poate fi consulate secțiunea cu același nume). Juriul va stabili, în baza unui punctaj, cei 

10 finaliști și câștigătorul și poemul care  va fi pictat pe un perete central, din București. 

(2) Juriul va desemna poemele câștigătoare, ținând cont de următoarele criterii de evaluare: 

       Creativitate și originalitate /  Claritate și corectitudine în exprimare 

 
Articolul 8 – Premiile Concursului de poezie  
 
(1)Premiul concursului : 10 finaliști vor fi trimiși la un curs de scriere creativă, în București, cu 

scriiorul Iulian Tănase. Poemul final ales, pe tema ”Salvează poezia orașului” , va fi pictat pe un 

peretele central pe 3-5 octombrie 2019.  Poemele cu care s-au înscris cei 10 finaliști plus poemele 

finale vor fi publicate ulterior de Editura Paralela 45, într-un format special. 

(2) Numărul de premii acordate, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, 

organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web menționată. 

(3) Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în 

posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor. 

 
Articolul 9 – Întreruperea concursului 
 
(1) Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a 

Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul www.artanumusca.ro 

(2) Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: 

„Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”. 
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Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale 
 
(1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și 

completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi : dreptul de 

intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de 

opoziție de a folosi datele dv. personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea 

acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la concurs@artanumusca.ro 

(2) Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor 

putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, 

înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs. 

(3) Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral formularul cu date 

personale, acesta făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs. 

(4) La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail 

concurs@artnumusca.ro, organizatorul se obligă să: 

a) Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod 

gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale; 

b) Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului 

 
Articolul 11 – Litigii 
 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul se vor rezolva amiabil sau, în cazul în 

care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române 

competente. 

 

 


