
FESTIVALUL DE SATIRĂ ȘI UMOR 

POVESTEA VORBII 
Ediția a XVI-a 

28 octombrie-30 octombrie 

Râmnicu Vâlcea – Călimănești 

 

Secțiunea EPIGRAMĂ 

Tema 1: Era rău cu der, die , das 

   Dar mai rău cu davai ceas 

  (trei epigrame) 

 

Tema 2: Ce îmi tot spui mie că-mi e nasul mare 

    Și nu-ți vezi cocoașa ce-o porți în spinare? 

    Anton Pann 

  (trei epigrame) 

 

Secțiunea FABULĂ 

 Bunele maniere 

  (o fabulă) 

 

Secțiunea MADRIGAL 

 Stațiunea Călimănești 

  (un madrigal) 

 

Secținea specială NICHI URSEI 

  (o epigramă pentru N.Ursei) 

 

Termen limită de expediere a lucrărilor: 30 septembrie 2022 

 Lucrările vor fi expediate în sistem motto, cele pe cale poștală în trei exemplare 

obligatoriu și pe o foaie de concurs să nu existe decât lucrări la o singură temă. 

 Adresa poștală: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Vâlcea. Str. Maior V. Popescu, nr.8, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240151 

 Adresa email: culturatraditionalavl@yahoo.com. 

 Telefon: 0350407497 

 

Manager Alin Pavelescu 

 

Coordonator: Prof: Mihaela Deaconu 

 

Coordonator principal: Ref .Teatru: Bogdan Florian Popian 

 

Persoană de contact: Bogdan Florian Popian 

Telefon 0755521455/ email: popianbogdan55@yahoo.com 

mailto:popianbogdan55@yahoo.com


Premiul Special Institutul Acum 

  (un madrigal cu tema Delta Văcăreşti) 

Pădurile seculare sunt sisteme echilibrate, care oferă bunuri și servicii vitale pentru oamenii 

de pretutindeni: apă curată, absorbția dioxidului de carbon din atmosferă, fixarea solului, 

dar și reglarea climei.  Cele mai multe păduri seculare din țară se găsesc cu precădere în 

județele: Caraș-Severin (19,4%), Neamț (17,1%), Argeş (8,6%), Bacău (8,4%), Gorj (7,7%), 

Vâlcea (5,9%).Cele mai bătrâne păduri seculare se găsesc în județul Dâmboviţa, unde media 

de vârstă este de peste 270 de ani.  Conform biologilor, un arbore bătrân nu ar trebui scos 

din pădure nici când putrezește. Când încă este în viață, în trunchiul lui își fac casă diferite 

specii de păsări, iar odată putrezit scoarța lui atrage insecte care depind de lemnul mort. 

Un arbore secular nu e doar un copac, e un întreg ecosistem. 

Să avem grija de păduri!  

 Mihai Hrenciuc, Institutul ACUM 

 


