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Instituţiile care formează Asociación Civil Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: Universi-
dad de Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno de Guadalajara, Gobierno de Zapopan, 
Bancomext, Arca Continental, Fundación Universidad de Guadalajara, Fibra Educa și Pisa Farmacéu-
tica

ANUNŢĂ DESCHIDEREA COMPETIŢ IEI  PENTRU

Premio FIL  de L iteratura en Lenguas Romances 2023
( P r e m i u  F I L  P e n t r u  L i t e r at u r i l e  R o m a n i c e ,  2 0 2 3 )  ( L a  P r e m i u )

1. Candidaturile la premiu le sunt deschise autorilor de opere literare, fără discriminări referitoare la genurile literare, naţionalitate 

sau sex, care folosesc drept mediu de expresie următoarele limbi romanice: spaniola, catalana, gallega, franceza, italiana, româna sau 

portugheza, și a cărui carieră literară este remarcabil pe plan internațional până la data prezentării candidaturii sunt opere originale 

publicate, traduse și cu recunoașterea criticii internaționale.

2. Candidaturile trimise Comitetului de Organizare pot fi prezentate de către orice asociaţie/instituţie culturală sau educativă care se 

ocupă de viaţa literaturii. De asemenea, membrii juriului Premiului FIL pot prezenta candidaţi, în conformitate cu procedurile şi terme-

nele stabilite în acest convocator.

3. Prezentându-şi candidaturile, instituţiile, grupurile, asociaţiile şi membrii juriului acceptă implicit să se supună condiţiilor impuse 

de această invitaţie.

4. Instituţiile, grupurile, asociaţiile şi membrii juriului îşi vor prezenta candidaturile urmând instrucţiunile şi completând formularele 

postate la adresa electronică https://www.fil.com.mx/premiofil/solicitud/sol_fil.asp. Aceasta este singura cale prin care pt fi trimise 

candidaturile. Vor fi acceptate doar candidaturile care conţin toate informaţiile cerute, şi care sunt depuse până la termenul menţionat 

în prezenta invitaţie. Opera literară nu este primită pentru a fi evaluată.

5. Confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor cerute în formularele pentru candidatură de la adresa electronică de mai sus, 

precum şi a identităţii candidaţilor, este garantată în conformitate cu Legea Federală Mexicană pentru Protecţia Datelor Personale ale 

Persoanelor Civile.

6. Candidaturile pot fi trimise de la data publicării acestei invitaţii până la sfârşitul zilei de vineri, 30 iunie 2023, ora Mexicului central 

(i.e. GMT +6).

7. Juriul Premiului va fi format din maxim şapte membri de reputaţie internaţională, critici literari sau scriitori care au adus contribuţii 

importante la dezvoltarea criticii literare. Membrii juriului îşi asumă responsabilitatea de a aprecia contribuţia operelor candidaţilor la 

dezvoltarea literaturii universale şî, în particular, a literaturilor romanice. 

8. Hotărârea juriului este definitivă şi va fi dată publicităţii la o conferinţă de presă ce va avea loc cel mai târziu pe 4 septembrie 2023, 

în oraşul Guadalajara, Jalisco, Mexic.

9. Autorul premiat de către juriu va primi o diplomă şi suma 150.000 de dolari americani. Autorul este răspunzător de plata impozitelor 

pentru această sumă, în conformitate cu legislaţia fiscală a ţării sale.

10. Premiul va fi decernat în oraşul Guadalajara, provincia Jalisco, Mexic, în ultima săptămână a lunii noiembrie 2023, în cadrul celei 

de-a 37-a ediţii a Tîrgului Internaţional de Carte de la Guadalajara.

11. Ca recipient al Premiului FIL, autorul autorizează Comitetul de Organizare să-i folosească numele real sau pseudonimul literar, pre-

cum şi semnătura, imaginea fotografiată sau filmată şi datele biografice, cu scopul de a pregăti informaţiile şi alte materiale referitoare 

la premiu, şi a le face publice prin diverse mijloace de comunicare.

12. Orice situaţie care nu este prevăzută în prezentul act cade în răspunderea Comitetului de Organizare.

Guadalajara, Jalisco, Mexic, martie 2023

Pentru informaţii suplimentare, puteţi să vă adresaţi D-nei

Dr. Dulce María Zúñiga –dulce.zuniga@fil.com.mx

https://www.fil.com.mx/premiofil/solicitud/sol_fil.asp

