
COMUNICAT

privind rezultatele ediției a III-a/2019 a Concursului Național de Proză Scurtă „Nicolae Velea” , 

desfășurat în perioada 1 august-1 octombrie 2019, organizat de revista Arena literară și Asociația Difuzorilor

și Editorilor  Patronat al Cărții (ADEPC)

După deliberarea juriului format din scriitorii:  Aureliu Goci, președinte, Victoria Milescu, Paula Romanescu,
Victor Atanasiu, Nicolae Dan Fruntelată, Lucian Gruia, membrii, s-au stabilit rezultatele finale ale concursului, astfel:

1.  Din cele 62 texte primite în concurs, 37 au fost selectate pentru a fi incluse în Antologia   concursului,
intitulată: Rația de libertate.

În  urma  jurizării,  pe  baza  mediilor  primite, organizatorii  au  hotărât să  se  acorde  următoarele  premii  și
diplome:

-  Marele premiu „Nicolae Velea”- Florin Anghel VEDEANU, din București,  pentru proza „Oameni de unică
folosință”;

-Premiul Special „Constantin Stan”- Ana DOBRE-PELIN, din Alexandria, pentru proza „Prezentul trecutului”;
-Premiul Special „Fănuș Neagu”- Marina COSTA, din București, pentru proza „Viață pentru viață”;
-Premiul „Ludmila Ghițescu”- Anca Oana PREDA, din Topoloveni,  pentru proza „Ultimul zbor”;
-Premiul Special „Iulia Hasdeu”, pentru cel mai tânăr concurent - Alessia CONSTANTIN, elevă în clasa a VIII-

a,  din București, pentru textul „Sfârșit fericit”; 
Premiul I- Dan TIPURIȚĂ, din București, pentru proza „Triunghiul Bermudelor”;
Premiul II- Eugenia DUȚĂ, din București, pentru proza „O fată oarecare”;
Premiul III- Tudor CICU, din Buzău, pentru proza „Cântecul amintirilor”;
MENȚIUNI:

1.Daniela Cristina ALBU,  din București, pentru proza „Poate numai cenușa”;
2.Isabela BRĂNESCU, din București, pentru proza „Ascult destăinuirea femeii trecute de 80 de ani”;                       
3.Gheorghe I.GHEORGHE, din București, pentru proza „Sfârșitul unui destin”;
4.Cătălina HAȘOTI, din Brașov, pentru proza „1989-Șobolanii din Gara de Nord”. 
5.Liliana LICIU, din București, pentru proza „Drumul de pietre”.

***

Având în vedere valoarea majorității prozelor intrate în concurs,  a mediilor acordate altor proze,  foarte apropiate de cele 

care au primit premii sau mențiuni, organizatorii au decis să acorde Diplome de merit autorilor acestora, cărora li se va 

comunica personal acest lucru.

          ARENA LITERARĂ                                                                                A.D.E.P.C.



Gaudeamus- 24.11.2019- Emil Lungeanu acordă 

Marele Premiu „Nicolae Velea” scriitorului Florin Anghel Vedeanu

Premiul Special „Constantin Stan”, a fost oferit de Editura Hoffman, dnei Ana Dobre 

Premiul Special „Iulia Hasdeu”, a fost acordat celei mai tinere concurente, eleva Alessia Constantin 

Premiul I, a fost atribuit scriitorului Dan Tipuriță


