
Premiile Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor „Regina Maria” 

- 2018 / Ediţia a V-a
Premiul “Comandor Virgil Alexandru Dragalina” - 1000 USD
Premiul “Erou sublocotenent Ioan R. Marinescu” - 500 USD

Premiul special - 500 USD
Premiul “Comandor Virgil Alexandru 

Dragalina” se va acorda celei mai 
valoroase lucrări apărute în anul 
2018, având ca domeniu de cercetare 
participarea armatei române pe câmpurile 
de luptă ale războaielor din 1877-1878; 
1913; 1916-1919; 1941-1945 (analize ale 
unor bătălii; memorialistică de război, 
biografii ale unor personalităţi militare; 
soarta prizonierilor de război; militari 
dispăruţi pe front; monografii ale unor 
opere comemorative de război etc.). 
Pentru aceeaşi tematică, juriul va mai 
acorda un premiu special, în valoare de 
500 USD. 

Condiţii de premiere. Sunt 
considerate eligibile pentru a fi premiate 
lucrările în limba română editate în anul 
2018. Nu vor fi luate în consideraţie 
lucrările reeditate sau cele de ficţiune.

Lucrarea câştigătoare a premiului va fi 
stabilită de un juriu a cărui componenţă va 
fi aprobată prin decizia Biroului Executiv 
Central al Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”. În cazul în care vor 
fi mai multe lucrări cu acelaşi număr de 
puncte, departajarea se va face în funcţie 

de punctajul obţinut la criteriul: valoare 
ştiinţifică.

Începând cu această ediţie, se instituie 
Premiul “Erou sublocotenent Ioan R. 
Marinescu”, în valoare de 500 USD, 
care se adresează generaţiei tinere din 
învăţământul preuniversitar, membri 
ai cercurilor “Cultul Eroilor” din şcolile 
gimnaziale şi colegiile liceale, şi se acordă 
pentru cea mai valoroasă creaţie (evocare, 
portret, povestire, amintire) pe tema “Eroul 
din familia mea”. Lucrarea, aşa cum o cere 
şi tematica, trebuie să aibă la bază un caz 
real, un fapt eroic cunoscut în familie. 
Textele propuse pentru concurs nu trebuie 
să depăşească şapte pagini A4, fisier Word, 
la un rând şi jumătate, corp de literă 14. 

Autorii care doresc să participe la 
concurs sunt rugaţi să trimită lucrările 
pe adresa: Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor “Regina Maria”, Bd. 
Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, 
Bucureşti. 

Termenul limită de depunere a 
lucrărilor (cărţilor): 30 noiembrie 2018.

Premiile vor fi înmânate la începutul 
anului 2019.


