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REGULAMENTUL  

de acordare a Premiului Naţional Petru Creţia  

 

1. Instituit de către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai 

Eminescu în anul 2006, Premiul Naţional de Istorie şi Critică Literară Petru Creţia devine, 

începând cu anul 2009, Premiul Naţional Petru Creţia.  

Această nouă titulatură corespunde riguros spiritului transdisciplinar originar al 

premiului, marcând deschiderea şi către alte domenii decât sfera criticii şi istoriei literare, 

cum ar fi, de pildă, artele vizuale sau arta traducerii din opera eminesciană.  

2. Premiul Naţional Petru Creţia reprezintă cea mai importantă distincţie acordată de 

către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu. Pot candida în 

vederea obţinerii ei cercetători, critici şi istorici literari, traducători şi artişti din ţară şi 

diaspora care şi-au găsit o cale proprie în domeniul lor, concretizată în cel puţin două forme 

de manifestare la scară naţională/internaţională (volume, expoziţii, filme etc.). Prin urmare, 

vizând cu precădere promovarea personalităţilor în curs de consolidare, care au o minimă 

contingenţă cu opera eminesciană, premiul nu se adresează valorilor deja consacrate, 

confirmate de distincţii cel putin egale ca prestigiu.  

Dosarele de candidatură vor fi expediate în intervalul 1 septembrie - 31 ianuarie 

(dată limită) pe adresa Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, cu 

menţiunea Premiul Naţional Petru Creţia. Un dosar de candidatură trebuie să cuprindă o 

scrisoare de intenţie, un curriculum vitae şi materialele care îndreptăţesc candidatura 

(conform supra: volume, cataloage de expoziţii, suporturi electronice).   

3. Juriul Premiului Naţional Petru Creţia are următoarea componenţă:  

Preşedinte: Cercet. dr. Valentin Coşereanu - Memorialul Ipoteşti  

Conf. univ. dr. Pompiliu Crăciunescu (laureat 2006) – membru;  

Prof. univ. dr. Corin Braga (laureat 2007) – membru;  

Prof. univ. dr. Simona Modreanu (laureat 2008) – membru.  

în juriu vor mai fi cooptaţi laureaţii următoarelor două ediţii (2009 şi 2010).  

Dacă, în urma analizei tuturor candidaturilor depuse, voturile membrilor juriului sunt 

la egalitate, preşedintele este cel care desemnează câştigătorul.   
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4. Decernarea Premiului Naţional Petru Creţia are loc în cadrul festiv al Zilelor 

Eminescu, organizate anual la Ipoteşti în luna iunie. înregistrarea video care se face cu acest 

prilej devine material documentar, cu valoare de unicat, iar Centrul Naţional de Studii Mihai 

Eminescu are exclusivitatea dreptului de autor.  

Laureatul va susţine în cadrul festivităţii de decernare a premiului o conferinţă a cărei 

temă va reflecta în mod obligatoriu (şi) preocuparea pentru creaţia lui Mihai Eminescu. 

Câştigătorul ediţiei precedente va susţine o Laudatio în onoarea laureatului ediţiei în curs; 

aceasta va fi, de asemenea, înregistrată pe suport electronic, devenind material documentar 

inserat ca atare în fondul ipoteştean.   

5. Premiul constă într-o diplomă, o sumă de bani (stabilită de la an la an) şi un însemn 

realizat de un artist plastic consacrat.  

Câştigătorii premiului au obligaţia morală de a menţiona în orice relaţie cu mass-

media că acest premiu le-a fost conferit de către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de 

Studii Mihai Eminescu. în acest sens, premianţii vor semna un angajament prin care îşi asumă 

obligativitatea asocierii premiului cu instituţia noastră. Nerespectarea angajamentului va da 

dreptul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, reprezentat de 

directorul instituţiei, de a pretinde, în fata instanţei, despăgubiri morale şi materiale.  

6. Cu o periodicitate de lustru, sub egida Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de 

Studii Mihai Eminescu va apărea un volum consacrat Premiului Naţional Petru Creţia. Acest 

volum va cuprinde, pe lângă istoricul fiecărei ediţii (Laudatio, dosar de presă), câte un studiu 

reprezentativ pentru fiecare dintre cei cinci laureaţi ai intervalului, precum şi fişele lor bio-

bibliografice.   

7. Prezentul Regulament se aplică începând cu ediţia 2009. Detaliile privitoare la 

programul Zilelor Eminescu, în cadrul cărora are loc decernarea Premiului Naţional Petru 

Creţia, vor fi publicate atât în presă, cât si pe site-ul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional 

de Studii Mihai Eminescu.  

 

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Memorialul Ipoteşti, telefon 0231/517602, tel./fax: 

0231/517404, e-mail : m.ipotesti@gmail.com   
 


