ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” –
Opera Omnia şi a bugetului aferent
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Luând în considerare HCL nr. 291 din 23.12.2016 prin care s-a aprobat Calendarul
activităţilor Casei Culturii “Tîrgu Neamţ” pentru anul 2017 şi bugetul aferent organizării
manifestărilor;
Având în vedere adresa cu nr. 6762 din 24.04.2017 primită de la Casa Culturii “Ion
Creangă”;
Analizând Expunerea de motive nr. 6651 din data de 21.02.2017 , înaintată de Primarul
oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Buget-Contabilitate, Serviciul
Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;
În temeiul art.36 alin.(2), lit. d, alin (6) lit. a, pct 1 şi 4 şi ale art. 45 alin 2. din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H OTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera
Omnia, conform anexei 1.
Art.2. Se aprobă bugetul aferent organizării activităţilor prilejuite de acordarea Premiului
Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia, conform anexei 2.
Art.3 Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări
modul în care Direcţia Buget, Contabilitate, RU şi Dezvoltare Locală, Serviciul Comunicare şi Relaţii
Publice din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi Casa Culturii “Ion Creangă” vor lua toate
măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4. Secretarul Orasului Tirgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor si
persoanelor interesate.
INITIATOR,
PRIMAR,
Harpa Vasilică
AVIZAT LEGALITATE,
S E C R E T A R,
Jr. Laura Elena Maftei

ANEXA nr. 1 la HCL nr.___ din __________

REGULAMENTUL
Premiului Naţional pentru Proză „ION CREANGĂ” - Opera Omnia
Pentru punerea deplină în valoare a memoriei marelui clasic al literaturii române Ion Creangă,
originar din Humuleşti – Târgu Neamţ, considerat printre marii scriitori europeni ai modernităţii,
precum şi a recunoaşterii creatorilor noştri de talent din domeniul prozei de ficţiune, ale căror merite
sunt insuficient aduse în atenţia marelui public şi stimulate printr-o justă apreciere,
Pentru a contribui la sporirea imaginii judeţului Neamţ, pe plan naţional şi internaţional,
atrăgând atenţia asupra locului de obârşie a marelui povestitor Ion Creangă, al cărui geniu literar a
îmbogăţit sufleteşte şi delectat generaţii întregi de cititori de toate vârstele,
Pentru a impune un laureat simetric, în genul prozei de ficţiune, Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”, care se acordă anual, din 1991, la Botoşani, la 15 ianuarie fiecare an;
Reprezentanţa Neamţ din cadrul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea
Scriitorilor din judeţul Neamţ, revista „Antiteze”, Fundaţia culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ,
Asociaţia română pentru cultură, arte, dezvoltare şi educaţie „ARCADE”, precum şi alte instituţii
cultutrale din judeţul Neamţ
Propunem Consiliului Judeţean Neamţ, Consiliului local şi Primăriei Târgu Neamţ
Instituirea Premiului Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera omnia, în semn de preţuire
pentru autorii români de certă valoare, care s-au remarcat şi impus prin opere durabile în genul
narativ, sporind zestrea literaturii naţionale.
Astfel,
I. Instiruirea Premiului Naţional „Ion Creangă” se va face printr-un proiect cultural supus
hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ şi Consiliul local Târgu Neamţ;
Premiul va fi acordat anual, începând cu anul 2017, la data de 1 martie, înscrisă oficial ca fiind
cea a naşterii lui Ion Creangă. În 2017 se împlinesc 180 de ani de la naşterea Marelui Humuleştean,
prilej generos de a realiza prima ediţie;
Se exceptează anul inaugural de acordare, când evenimentul se va produce – din motive
obiective – la data de 1 mai 2017 (când se împlinesc 140 de ani de la scrierea capodoperei lui Ion
Creangă, „Povestea lui Harap-Alb”).
Premiul se acordă pentru întreaga operă în genul prozei de ficţiune a unui autor român, care s-a
impus conştiinţei publice româneşti sau pe plan internaţional, cu lucrări de certă valoare şi ţinută
artistică, unanim apreciate de critica literară şi de marele public. De aceea, premiul se va subintitula
„Opera omnia”.
II. Fondul de premiere va proveni din fonduri publice, donaţii, sponsorizări din partea unor
agenţi economici (inclusiv a celor care folosesc mărci derivate din opera lui Ion Creangă), gestionate
în acest scop de Consiliul judeţean Neamţ.
Un cuantum corespunzător al premiului va fi asigurat de CJ şi CL Târgu Neamţ, prin capitole
bugetare distincte, stabilite prin hotărâri anuale ale plenurilor celor două instituţii;

Valoarea premiului va fi stabilită în jurul unei sume rezonabile în lei, nu mai puţin de cotaţia la
zi a 5000 euro, care să reprezinte un moment de referinţă în existenţa (şi biografia) scriitorului
premiat, răsplătindu-i-se cum se cuvine talentul şi efortul creator;
III. Juriul de premiere. Premiul va fi acordat în urma deciziei unui juriu naţional format din
cinci-şapte personalităţi marcante ale literaturii române (critici literari), din mari centre culturale şi
universitare ale ţării, din Uniunea Scriitorilor din România, care vor primi cinci sau şapte nominalizări
făcute de către organizatori. Juriul îşi poate schimba componenţa după trei ani.
Juriul este alcătuit în componenţă de Comitetul Director al USR, cu menţiunea ca Secretarul
juriului, desemnat de forurile locale din judeţul Neamţ, ca membru al juriului, cu vot direct, să fie
reprezentantul permanent al forurilor organizatorice şi contribuabile ale judeţului Neamţ şi să se ocupe
efectiv de configurarea şi definitivarea listei nominalizărilor şi de derularea corectă a operaţiunilor de
jurizare.
Membrii juriului vor alege laureatul în urma votului secret.
Voturile vor fi colectate de către Secretarul juriului, desemnat de organizatori, prin
corespondenţă poştală sau electronică. Acesta va prezenta voturile colectate preşedintelui juriului, care
va valida rezultatul final. În caz de balotaj, votul se va relua, tot secret, prin corespondenţă, până la
departajarea câştigătorului. Preşedintele juriului nu are drept de veto şi este ales pe o perioadă de trei
ani de către ceilalţi membri ai juriului. În caz că acesta nu poate fi prezent la Gala de decernare a
premiului, va fi desemnat un membru al juriului, care va citi procesul-verbal în spectacolul de gală şi
care se va numi preşedinte de jure.
Activitatea membrilor juriului va fi remunerată de organizatori.
Ceremonia de premiere va avea loc anual, în ziua de 1 martie, printr-un simpozion/ spectacol
de gală, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, la Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamţ şi la
Casa Memorială “Ion Creangă”. Laureaţii vor rosti un Laudatio lui Ion Creangă, în semn de aleasă
recunoaştere.
Se va propune ca laureaţii să devină Cetăţeni de onoare ai judeţului Neamţ şi ai oraşului Târgu
Neamţ, prin hotărâri ale CJ, respectiv ale CL Târgu Neamţ. Se formează în timp Pleiada Academică
„Ion Creangă”, ce va fi consultată în stabilirea nominalizărilor ulterioare şi a altor iniţiative privind
posteritatea lui Ion Creangă
Forurile culturale nemţene se vor îngriji de editarea unor antologii sau a unor opere integrale
din creaţia laureaţilor, proiect distinct de care se vor ocupa Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ şi
revista „Antiteze”, în calitate de co-organizatoare ale manifestării, cu finanţarea CJ şi a CL Târgu
Neamţ. Seria se va numi „Prozatori români laureaţi ai Premiului Naţional de proză „Ion Creangă”,
ediţia...
Prozatorul laureat va fi prezent la ediţia următoare, pentru a înmâna cununa de lauri noului
prozator laureat.
IV. Procedura de jurizare. Nominalizările se fac de către organizatori prin sondaje în diverse
medii culturale (redacţii de reviste culturale de sub egida Uniunii Scriitorilor din România, edituri,
filiale ale U.S.R.). Organizatorii vor trimite în sondaj, inclusiv membrilor juriului, o listă de până la 15
prozatori nominalizabili, dintre care se va alege un număr de cinci sau şapte autori, într-o ordine
descrescătoare de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Se va întocmi apoi un punctaj general de departajare.

Astfel realizat sondajul, lista celor cinci sau şapte prozatori nominalizaţi va ajunge la membrii
juriului, care, în final, îşi vor trimite către secretarul-colector al juriului votul secret. Numărul de
voturi va stabili laureatul anului respectiv. Preşedintelui juriului i se vor pune la dispoziţie de către
Secretarul juriului voturile pentru a le valida şi a da decizia finală a juriului, conform punctajului
obţinut de fiecare autor nominalizat.
E la latitudinea organizatorilor, a juriului dacă vor fi făcute cunoscute, în gala de decernare şi
în comunicatul final de presă, numele prozatorilor nominalizaţi. Autorii nominalizaţi vor fi incluşi în
procesul verbal.
După fiecare tur de sondaje se va face un proces verbal, consemnând situaţia voturilor, a
punctajelor care stabilesc ordinea finală. Preşedintele juriului va comunica organizatorilor rezultatul
jurizării, păstrând secretul, la fel ca şi organizatorii, până în momentul decernării oficiale a premiului.
V. Dispoziţii finale. Laureaţii Premiului Naţional de Proză „Ion Creangă” vor fi integraţi
activităţilor literare şi culturale din judeţul Neamţ, prin tărguri şi lansări de carte, conferinţe, întâlniri
cu publicul tânăr.
Concomitent cu manifestarea de deceranre a Premiului vor fi organizate şi alte acţiuni de
omagiere a personalităţii lui Ion Creangă.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE
PREMIUL NAȚIONAL ”ION CREANGĂ”

DUMINICA, 30 APRILIE
ORA 8.00 – PRIMIREA INVITAŢILOR LA HOTEL „CEAHLĂU” DIN PIATRA NEAMŢ
ORA 10.00 – DESCHIDEREA OFICIALĂ LA CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ, SALA
„CALISTRAT HOGAŞ”
ORA 10.30 – SIMPOZION „ION CREANGĂ, UN HOMERID ÎN POVESTEA FĂRĂ DE SFÂRŞIT
A LUMII”
ORA 14.00 – 15.00 MASA DE PRÂNZ
ORA 16.00 – CONTINUARE SIMPOZION
ORA 18.00 – LANSARE CARTE – CREANGĂ ÎN LIMBA TĂTARĂ
EXPOZIŢIE DE CARTE
ORA 19.00 – CEREMONIA DE SEMNARE A DOCUMENTELOR DE PREMIERE
ANUNŢAREA FINALIȘTILOR NOMINALIZAȚI

ŞI

ORA 19.30 – COCKTAIL LA RESTAURANTUL HOTELULUI „CEAHLĂU” ŞI SPECTACOL
FOLCLORIC AL ANSAMBLULUI ”FLORICICĂ DE LA MUNTE”
LUNI, 1 MAI
ORA 10.00 – DEPLASARE SPRE TÂRGU NEAMȚ ȘI VIZITARE MĂNĂSTIREA AGAPIA
ORA 12.00 – CEREMONIA DE PREMIERE LA MUZEUL MEMORIAL „ION CREANGĂ” –
HUMULEŞTI
- CUVÂNT PREȘEDINTE UNIUNEA SCRIITORILOR
- CUVÂNT PREȘEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN
- CUVÂNT PRIMAR TÂRGU NEAMȚ
- CUVANT PREMIAT
ORA 14.00 – PRÂNZ OFERIT DE CONSILIUL LOCAL TÂRGU NEAMȚ

ANEXA nr. 2 la HCL nr.___ din __________

Bugetul aferent orgnizării activităţilor prilejuite de acordarea
Premiului Naţional pentru Proză “Ion Creangă” - Opera Omnia

Distincţie din partea oraşului Tîrgu Neamţ
Organizare masă de prânz în data de 1 mai 2017 pentru 100 participanţi
Total

1500 lei
4500 lei
6000 lei

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Nr.6651 din 21.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” –
Opera Omnia şi a bugetului aferent
În semn de preţuire pentru autorii români de certă valoare, care s-au remarcat şi impus
prin opere durabile în genul narativ, sporind zestrea literaturii naţionale şi pentru punerea în deplină
valoare a memoriei marelui clasic al literaturii române, Ion Creangă, originar din Humuleşti – Tîrgu
Neamţ, considerat printre marii scriitori europeni ai modernităţii, Reprezentanţa Neamţ din cadrul
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, revista
“Antiteze”, Fundaţia Culturală “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, Asociaţia Română pentru Cultură, Arte,
Dezvoltare şi Educaţie “ARCADE”, cu sprijinul autorităţilor judeţene Neamţ şi autorităţilor locale ale
oraşului Tîrgu Neamţ instituie în anul 2017 Premiul Naţional pentru Proză “Ion Creangă” – Opera
Omnia, ediţia I.
Premiul va fi acordat anual, începând cu anul 2017, la data de 1 martie, înscrisă oficial ca
fiind cea a naşterii lui Ion Creangă.
În 2017 se împlinesc 180 de ani de la naşterea Marelui Humuleştean, prilej generos de a
realiza prima ediţie.
Se exceptează anul inaugural de acordare, când evenimentul se va produce la data de 1
mai 2017, data la care se împlinesc 140 de ani de la scrierea capodoperei lui Ion Creangă - „Povestea
lui Harap-Alb”.
Regulamentul de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia
se regăseşte în anexa 1.
Bugetul aferent organizării activităţilor prilejuite de acordarea Premiului Naţional de
Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia se regăseşte în anexa 2.
Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi aprobarea
Proiectului de Hotărâre.

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ
Vasilică Harpa

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE
SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Nr.6651 din 21.04.2017

Aprob,
Primar
Vasilică Harpa

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” –
Opera Omnia şi a bugetului aferent
Pentru a contribui la sporirea imaginii judeţului Neamţ, pe plan naţional şi internaţional,
atrăgând atenţia asupra locului de obârşie a marelui povestitor Ion Creangă, al cărui geniu literar a
îmbogăţit sufleteşte şi delectat generaţii întregi de cititori de toate vârstele şi în semn de apreciere
pentru autorii români ale caror operă au îmbogăţit patrimoniul cultural al României, este oportună
instituirea unui premiu laureat simetric Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” ce se acordă
anual, la Botoşani, în fiecare an pe 15 ianuarie.
Acest premiu se acordă pentru întreaga operă în genul prozei de ficţiune a unui autor
român, care s-a impus conştiinţei publice româneşti sau pe plan internaţional, cu lucrări de certă
valoare şi ţinută artistică, unanim apreciate de critica literară şi de marele public. De aceea, premiul se
va subintitula „Opera omnia”.
Din motive obiective, prima ediţie a acestui eveniment va avea loc în data de 1 mai 2017,
urmând ca în ediţiile ulterioare să fie fixată data de 1 martie ca moment în care va fi acordat premiul

-

Baza legală:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Luând act de HCL nr. 291 din 23.12.2016 prin care s-a aprobat Calendarul activităţilor
Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2017 şi bugetul aferent organizării
manifestărilor;
În temeiul art. 36, alin (2), lit. d, alin. (6), lit.a, pct 1 şi 4 şi ale art. 45 alin. 2, lit. a din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Vă adresăm rugămintea sa analizaţi şi să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotârăre.

Director Casa Culturii “Ion Creangă”
Ioan Gugiu

Direcţia Buget-Contabilitate
Dir.exec.adj. Carmen Tănasă

Întocmit,
Insp. Cucoş Marius

