
 

 

 

 
 

PE LOCURI, FIȚI GATA, STAȚI! 

 
 
Stați jos și scrieți, adică. Ce să scrieți? Ce vreți, atâta vreme cât respectați condițiile concursurilor 
noastre literare. 

 
CONCURS DE POEZIE 

 
Tema: ce mirare că suntem (întrebări esențiale ale oamenilor, frământări, sentimente legate de 
existență etc.) 
 
Regulament: trimiteți trei poezii, indiferent de forma adoptată, de la cea clasică, cu rimă și ritm, 
la versuri albe și chiar hai-ku, pe adresa iulian.mardar@ugal.ro. Nu contează forma, poezie să fie! 
Textele vor fi în fișier atașat, format Word, scrise la un rând, cu font de 12, Times New Roman. 
Folosiți o adresă de email din care să nu reiasă numele vostru întreg, iar textele vor avea un 
motto în loc de numele autorului. De exemplu, dacă numele participantului este Ion Ionescu, 
adresa de email poate conține numele sau prenumele – ion12345@yahoo.com –, dar nu pe 
amândouă. Motto-ul nu trebuie să aibă neapărat legătură cu tema și nici măcar nu trebuie să fie 
un citat celebru. Acesta este necesar doar pentru a identifica autorul poeziilor, după ce juriul 
acordă notele.  
 
Data limită la care puteți trimite textele: 31 martie 2022  
Textele câștigătoare vor fi publicate în revista E scris în Litere, iar câștigătorii vor primi diplome. 

 
 

CONCURS DE PROZĂ FOARTE SCURTĂ 
 
Tema acestui concurs este la liberă alegere.  
 
Regulament: trimiteți un text cu o lungime de maxim 7.200 de semne (cu tot cu spații) la adresa 
iulian.mardar@ugal.ro. Textele vor fi în fișier atașat, format Word, scrise la un rând, cu font de 
12, Times New Roman. Folosiți o adresă de email din care să nu reiasă numele vostru întreg, iar 
textele vor avea un motto în loc de numele autorului. De exemplu, dacă numele participantului 
este Ion Ionescu, adresa de email poate conține numele sau prenumele – ion12345@yahoo.com 
–, dar nu pe amândouă. Motto-ul nu trebuie să aibă neapărat legătură cu tema și nici măcar nu 
trebuie să fie un citat celebru. El e necesar doar pentru a identifica autorul poeziilor, după ce 
juriul acordă notele. 
 
Data limită la care puteți trimite textele: 31 martie 2022  
Textele câștigătoare vor fi publicate în revista E scris în Litere, iar câștigătorii vor primi diplome. 
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