
REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE 

A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ 

„FASCINAŢIA MĂRII” ediţia a VIII-a 

Ediție online 

În perioada 18 iunie – 29 octombrie 2021, Cercul Militar Constanţa, sub patronajul Statului 

Major al Forţelor Navale și al Secţiei educaţie din Direcţia instrucţie şi doctrină din Statul Major al 

Apărării organizează ediţia a VIII-a, a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Fascinaţia Mării”. 

Concursul este deschis tuturor creatorilor de gen din cercurile militare, instituţiile militare 

de învăţământ, unităţile militare şi alte instituţii de cultură din afara Ministerului Apărării Naţionale, 

care trebuie să transmită prin lucrările lor imaginea metaforică a „fascinaţiei mării”. 

A. Tema concursului – Marea şi oamenii ei; 

1. secţiunea 1: Proză scurtă - câte 2 schiţe, maxim 2 pagini fiecare (dintre care una la temă); 

2. secţiunea 2: Poezie  - 2 poezii  (dintre care una la temă); 

B. Etapizare concurs: 

1. 18 iunie – 31 august – trimiterea lucrărilor participanților; 

2. 01 septembrie – 30 septembrie – jurizarea lucrărilor; 

3. 23 octombrie – premierea; 

4. 29 octombrie – afișarea listei câștigătorilor; 

C. Reguli de participare: 

1. participanţii se pot înscrie la una sau la ambele secţiuni; 

2. textele vor fi redactate în format Word, style Times New Roman, font size 14, pe hârtie 

A4 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice; 

3. lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere, o fotografie (tip CI / Paşaport) în format JPG, 

datele de contact şi eventualul palmares literar; 

4. primirea textelor va fi confirmată imediat de către organizatori; 

5. lucrările trimise la concurs nu se returnează; 

6. lucrările vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail: 

cerculmilitarconstanta@navy.ro sau pe CD/DVD la adresa: Cercul Militar Constanţa, str. Fulgerului 

nr. 99, Cod poștal 900218, Constanţa, cu menţiunea „Pentru concurs Cerc Militar 2021”. 

D. Precizări privind  jurizarea şi premierea: 

1. Precizări privind  jurizarea:  

Juriul va avea, în componenţa sa, personalităţi marcante ale literaturii române dobrogene. 

Evaluarea creaţiilor trimise  se va face independent de către fiecare membru al juriului, 

rezultatul final fiind cel conform mediei obţinute. În cazul unor situaţii de egalitate de punctaj, juriul, 

împreună cu organizatorii, îşi rezervă dreptul de a institui şi alte premii decât cele anunţate în 

mailto:cerculmilitarconstanta@navy.ro


prezentul regulament sau, în funcţie de valoarea lucrărilor, să nu acorde sau să redistribuie unele 

premii. 

Pentru concurenţii care participă la ambele secţiuni din concurs şi ale căror creaţii sunt 

evaluate cu note care îi plasează pe podium, se va acorda un singur premiu, cel mai mare, pentru cea 

mai bună creaţie. 

2. Precizări privind premierea 

Premiile se vor acorda în diplome şi trofee astfel: 

  - la fiecare secţiune: -trofeul secțiunii; 

                                                         - premiul I;              

                                                         - premiul al II-lea;   

                                                         - premiul al III-lea; 

                                                         - mențiune; 

Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul Forțelor Navale, www.navy.ro, până la  data de 

29 octombrie 2020. 

Diplomele și premiile se vor expedia prin poștă, la adresa menționată în fișa de înscriere, în 

termen de 30 de zile de la data publicării rezultatelor. 

E. Punct de relaţionare/contact. 

 – M.m.IV. Nicolae BOARCĂ - Telefon STAR: 4101/656, mobil: 0742.791710. 

Coordonatorul Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu”, al Cercului Militar Constanța – 

Aurel LĂZĂROIU – mobil: 0723.026258. 
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ANEXA 1. 

 

CERCUL MILITAR / INSTITUŢIA__________________ 

ADRESA_________________________________________ 

TELEFON________________FAX____________________ 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ 

“FASCINAŢIA MĂRII” 

ediţia a VIII-a 

Ediție online 

      Organizat de Cercul Militar Constanța, în perioada 18 iunie – 29 octombrie 2021 

 

 - Numele şi prenumele ________________________________________________ 

 - Locul şi data naşterii _________________________________________________ 

 - Instituţia pe care o reprezintă (dacă este cazul) ____________________________ 

 - Adresa ____________________________________________________________ 

 - Telefon (fix, mobil) __________________________________________________ 

 - E-mail ____________________________________________________________ 

 - Secţiunea (secţiunile) la care participă ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Data       Semnătura 

 ______________              _________________ 

 

       

ŞEFUL CERCULUI MILITAR     

____________________________ 

 

 


