REGULAMENT
Articolul 1. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului de debut literar: „Primul Roman” este reprezentat de Editura Litera și
Asociația Culturală „Ludmila Vidrașcu”:
1.1 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA, cu sediul în București, str. MOECIU nr. 7, Sector 2,
tel/fax: 021/319.63.90, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6379/1998, CUI
RO10752035, reprezentată legal prin domnul Marin Vidrascu, în calitate de Director executiv și
Asociaţia Culturală „Ludmila Vidraşcu", cu sediul social în Mun. București, Str. Aron Cotrus nr.
73, et. 4, ap. 7, Sector 1, înregistrată in Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.
27/26.02.2014, CIF: 32882826, cont bancar RO34BACX0000002166663000 deschis la
Unicredit Bank SA, prin Președinte - Dan Vidrașcu, în calitate de Sponsor
Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a concursului în orice moment al acestuia şi/sau
schimbare a regulilor de participare, de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a
confirma că se va conforma şi va respecta întocmai prevederile prezentului Regulament.
Dacă vor fi identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii,
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza
demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din campanie înscrierile oricărui participant care s-a
dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru
sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.
Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului cultural, au hotărât următoarele:
1.1. Concursul să aibă un Regulament.
1.2. Să se desfășoare la nivel național.
1.3. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului
oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din
România. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial,
urmand ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a
acestor modificări/schimbări pe site-ul: https://www.litera.ro/blog/
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română, având vârsta de
peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.
2.2. Participanții trebuie sa nu fi publicat niciun roman până la data definitivării concursului,
respectiv nicio operă epică unitară, mai lungă de 25.000 de cuvinte
2.3. Creațiile literare se vor trimite pe e-mail, în format doc. (ca atașament), la adresa
primulroman@litera.ro și vor fi însoțite în mod obligatoriu de un doc. ce conține:
Date personale – „FIȘĂ DE PARTICIPARE” (Pagina 1) care va conține: nume, prenume,
vârsta, adresa poștală, adresa de e-mail, număr de telefon, titlul romanului înscris în
concurs, o scurtă descriere a acestuia (max. 150 de cuvinte), numărul de cuvinte.

2.4. Participanţii vor trimite textul romanelor pentru concurs, luând cunoștință de prezentul
Regulament. Trimiterea manuscrisului și a fișei de participare, conform specificațiilor de mai sus,
reprezintă înscrierea automată în concurs, iar participanții nu vor aștepta confirmarea de înscriere.
Lipsa sau necompletarea Fișei de participare, precum și unele omisiuni din formular vor duce la
descalificarea automată.
*Textele care îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi numerotate de către comisia de monitorizare,
care va nota numele scriitorilor într-un fișier securizat. Romanele numerotate, fără numele
autorului, vor fi trimise juriului prin e-mail, urmând ca la final, numele premianților să fie
identificate prin confruntarea cu lista întocmită de comisia de monitorizare.
Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
3.1. Concursul se desfășoară în perioada 17 iunie - 13 septembrie 2021, după cum urmează:
✓
✓
✓
✓

17 iunie - 19 iulie 2021 – ÎNSCRIERE
21 iulie - 23 august 2021 - JURIZARE
25 august 2021 - ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
13 septembrie 2021 – Festivitatea de PREMIERE (dedicată tuturor participanților și
partenerilor).

3.2. Perioada de desfășurare a concursului, respectiv datele preconizate pentru Premiere se pot
modifica, Orice modificare se va anunța în timp util pe blogul Editurii Litera
(https://www.litera.ro/blog/)
Articolul 4 – Secţiuni
4.1. Concursul are o singură secţiune: Roman.
Textul înscris în concurs va putea aborda orice temă și va respecta canoanele speciei literare
(roman). Va conține minimum 70.000 de cuvinte și maximum 120.000 de cuvinte.
Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creațiilor literare vor fi scrise în limba română, editate în WORD, cu diacritice și cu
ortografia în vigoare Fontul folosit va fi Arial, de mărimea 12, la 1,5 rânduri (spațiul între rânduri
va fi de 1,5).
Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
6.1. Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi telefonic, înainte de premiere. Ulterior, numele lor vor
fi publicate pe pagina de Facebook a Editurii, pe pagina de Facebook a colecției Biblioteca de
Proză Contemporană si pe site-ul www.litera.ro/blog
*Prin trimiterea textului pentru concurs, concurenții își dau acord ca numele și opera lor sa fie
făcute publice pe canalele de comunicare ale orgaizatorului (blogul Litera, Facebook, Instagram
Litera, comunicate de presă, articole în presă).

Articolul 7 – Juriul
7.1. Comisia de jurizare va fi compusă din 4 membri.
Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din Doina Ruști (scriitoare, președinta
juriului), Radu Aldulescu (scriitor), Cristina Bogdan (conferentiar dr., scriitoare), Mihai Ene
(lector dr., scriitor).
Secretarul comisiei de jurizare: Roxana Petre, reprezentant Editura Litera
Articolul 8 – Premiile
8.1. Membrii juriului vor evalua compozițiile în funcție de: creativitate, originalitate, claritate și
corectitudine în exprimare, prin acordarea de puncte de la 1 la 10.
8.2. În total, vor fi desemnați 3 câștigători - câte unul pentru locul I, II și III. Clasamentul va fi
stabilit în funcție de punctajul obținut de fiecare lucrare.
8.3. Premiile constau în:
Locul 1: premiu in bani in suma de 10.000 lei (net), publicarea romanului premiat, într-un
tiraj de minimum 1000 exemplare, conform specificațiilor stabilite de echipa redacțională
a Editurii, care vor face obiectul unui contract separat.
* Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să își deschidă cont curent cu card de
debit atașat la Banca IDEA BANK SA (Mastercard Debit). Cheltuielile necesare deschiderii
contului vor fi suportate de Organizator. Cheltuielile de administrare a contului vor fi suportate de
Beneficiar. Contravaloarea premiului nu poate fi încasată cash, prin dispoziție de plată sau în alt
cont bancar, cu excepția celui menționat mai sus.
Locul 2: voucher de 1.000 lei pentru achiziția de carte pe litera.ro, publicarea romanului
premiat într-un tiraj de 500 de exemplare, conform specificațiilor stabilite de echipa
redacțională a Editurii, care vor face obiectul unui contract separat.
Locul 3: voucher de 500 lei pentru achiziția de carte pe litera.ro, publicarea manuscrisului
într-un tiraj de 500 de exemplare, conform specificațiilor stabilite de echipa redacțională a
Editurii, care vor face obiectul unui contract separat.
8.4. Creațiile câștigătoare plasate pe locurile I, II și III vor fi publicate prin grija și cheltuiala
Organizatorilor.
8.5. Premiile vor fi decernate în prezența juriului, fiind invitați, de asemenea, toți concurenții. În
condițiile în care contextul sanitar nu va permite participarea fizică, evenimentul va avea loc
online, pe platforma Zoom.
8.6. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuți responsabili de situația în care câștigătorul nu intră
în posesia premiului din cauze care țin de culpa participantului sau de completarea incorectă a
datelor de înscriere la concurs. Câștigătorii nu pot solicita valoarea voucherelor de carte în bani.
Articolul 9 – Întreruperea concursului
9.1. Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul https://www.litera.ro/blog
Articolul 10 – Taxe și impozite

10.1. Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap.
VIII, modificat și completat.
Eventualele impozite generate de premii vor fi plătite de ORGANIZATOR.
Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale
11.1. Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
11.2. Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în
conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date.
Articolul 12 – Litigii
12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti din România.

