Concurs de manuscrise
„Teze de doctorat pe subiecte de istorie recentă”
Regulament
Capitolul 1 – Dispoziții generale
Art. 1
Concursul de manuscrise „Teze de doctorat pe subiecte de istorie recentă” este organizat
de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (în
continuare: IICCMER), în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Art. 2
(1) Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile
prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a
concursului cuprinse în prezentul regulament.
(2) Prezentul regulament va fi disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul IICCMER
(www.iiccmer.ro).
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, de a prelungi
perioada de înscrieri, cu anunțarea pe site-ul IICCMER a acestor modificări.
(4) Concurenții au obligația de a consulta în permanență site-ul IICCMER pentru a fi informați
despre eventualele modificări.

Capitolul 2 – Obiectivele și durata concursului
Art. 3
Concursul de manuscrise se organizează și se desfășoară în vederea atingerii următoarelor
obiective:
(1) Publicarea unui număr de 3 (trei) manuscrise ale unor teze de doctorat pe subiecte de
istorie recentă, în condițiile în care în urma jurizării propunerilor primite se vor identifica
trei manuscrise care să îndeplinească cumulativ toate condițiile impuse de prezentul
regulament.
(2) Promovarea imaginii publice a IICCMER.
(3) Îmbunătățirea relațiilor dintre IICCMER și mediul academic din România, prin stabilirea
de parteneriate și dezvoltarea de colaborări ulterioare.
(4) Încurajarea masteranzilor și doctoranzilor de a alege subiecte pe teme de istorie recentă
ca teme ale tezelor lor de doctorat.
Art. 4
(1) Concursul de manuscrise se desfășoară în perioada 20 iulie 2020 – 31 martie 2021.
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(2) Anunțul concursului, însoțit de toate informațiile și documentele necesare procedurilor
de înscriere, se afișează pe site-ul IICCMER în data de 20 iulie 2020.
(3) Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 20 iulie-15 septembrie 2020.
(4) Procedura de selecție a manuscriselor se va desfășura în două etape și anume: Etapa Ia de evaluare/selecție a manuscriselor eligibile de către Comisia IICCMER și Etapa II-a de
evaluarea a manuscriselor declarate eligibile de către referenți științifici externi.
(5) Anunțarea rezultatelor selecției inițiale a manuscriselor se va face prin afișarea listei
manuscriselor declarate eligibile pe site-ul IICCMER, nu mai târziu de data de 30 septembrie
2020.
(6) Manuscrisele declarate câștigătoare vor fi predate în formă finală editurilor partenere
nu mai târziu de data de 1 martie 2021.

Capitolul 3 – Condiții de participare
Art. 5
(1) În vederea participării la concursul de manuscrise de teze de doctorat, participanții
trebuie să își fi susținut public teza de doctorat în cadrul unei instituții de învățământ
superior acreditată din țară sau străinătate.
(2) Personalul IICCMER, precum și rudele de gradul I ale acestora, nu au dreptul de a
participa la acest concurs de manuscrise.
(3) În vederea participării la concursul de manuscrise, propunerile trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele cerințe:
a) subiectul tezei de doctorat trebuie să fie circumscris scopurilor și atribuțiilor principale
ale IICCMER, prevăzute în cadrul HG nr. 1372/2009 cu modificările și completările
ulterioare.
b) să fie redactat conform următoarelor specificații: font Times New Roman, 12 puncte,
spațiere la 1 rând, minimum 200 de pagini A4, margini standard.

Capitolul 4 – Procedura de înscriere la concurs
Art. 6
(1) Depunerea dosarelor de participare la concursul de manuscrise se face în perioada 20
iulie – 15 septembrie 2020.
(2) Depunerea dosarelor de participare la concurs se face online, pe adresa
office@iiccmer.ro, cu menționarea în corpul subiectului: „Propunere concurs manuscrise
teze de doctorat”.
Art. 7
Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente, în format
electronic:
(1) Copie după actul de identitate al autorului.
(2) Un Curriculum vitae la zi (model EuroPass).
(3) Formularul de înscriere la concurs, care va fi disponibil pe site-ul IICCMER.
(4) Manuscrisul tezei de doctorat în format electronic (.doc, .docx, .pdf).
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(5) Copie a diplomei de doctor (sau copie a adeverinței care atestă dobândirea titlului de
doctor).
(6) Declarație pe proprie răspundere că manuscrisul reprezintă în totalitate creația autorului
și că nu a mai fost publicat anterior.
(7) Două recomandări din partea unor membrii ai comunității academice și/sau științifice.

Capitolul 5 – Procedura de verificare și jurizare a dosarelor de către Comisia de
selecție din cadrul IICCMER
Art. 8
(1) Verificarea și jurizarea dosarelor se va face de către o Comisie de selecție, constituită
prin ordinul Președintelui executiv al IICCMER.
(2) Comisia de selecție este formată din trei experți IICCMER.
Art. 9
(1) Comisia de selecție va verifica eligibilitatea dosarelor de participare, în sensul
îndeplinirii cumulative a cerințelor prevăzute de art. 5-7 din prezentul regulament.
(2) În cazul neîndeplinirii cumulative a cerințelor prevăzute de art. 5-7, Comisia de selecția
va respinge dosarele respective.
Art. 10
(1) Comisia de selecția jurizează manuscrisele declarate eligibile în urma verificării,
conform următoarei grile:
a) Relevanța manuscrisului în raport cu scopurile și atribuțiile IICCMER, prevăzute în cadrul
HG nr. 1372/2009 cu modificările și completările ulterioare.
b) Experiența și profilul academic al autorului.
c) Calitatea scriiturii și a documentării manuscrisului.
(2) Manuscrisul va fi notat de către fiecare membru al Comisiei, pentru fiecare dintre
punctele menționate la alin. (1) prin acordarea unui punctaj între 0 și 10.
(3) Nota finală acordată de fiecare membru al Comisiei de selecție reprezintă media
aritmetică a celor trei note acordate.
(4) Nota finală acordată manuscrisului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de
fiecare membru al Comisiei de selecție.
Art. 11
(1) La finalul procedurii de verificare a dosarelor și jurizare a manuscriselor, rezultatele
finale vor fi afișate pe site-ul IICCMER.
(2) Manuscrisele care au obținut primele trei punctaje vor fi declarate „eligibile”.
(3) În cazul în care un participant nu este mulțumit de nota acordată, acesta poate formula
o contestație care va fi analizată de o Comisie constituită prin ordinul Președintelui executiv
al IICCMER formată din 3 membrii. Contestația va fi transmisă pe adresa de e-mail
office@iiccmer.ro în termen de 3 zile de la data publicării rezultatului pe site-ul IICCMER.
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Capitolul 6 – Evaluarea externă a manuscriselor
Art. 12
(1) Manuscrisele declarate eligibile vor face obiectul unui nou proces de evaluare, din partea
unor referenți științifici externi.
(2) Fiecare manuscris va fi recenzat de către doi referenți științifici externi.
(3) Referenții științifici externi vor fi aleși dintre personalități ale mediului academic și
științific românesc cu rezultate notabile în studiul istoriei recente și a perioadei comuniste.
Art. 13
(1) În urma evaluării manuscrisului, fiecare referent va întocmi un raport prin care susține
sau respinge oportunitatea publicării manuscrisului în cauză.
(2) Manuscrisele vor fi declarate eligibile pentru finanțarea publicării numai în condițiile în
care ambele rapoarte ale referenților externi vor menționa oportunitatea publicării.

Capitolul 7 – Dispoziții finale
Art. 14
(1) IICCMER își rezervă dreptul de a alege orice număr de câștigători, în funcție de calitatea
manuscriselor și bugetul disponibil la momentul afișării rezultatelor finale ale concursului
de manuscrise.
(2) IICCMER își rezervă dreptul de a prelungi termenele cuprinse în dispozițiile prezentului
regulament pentru motive temeinice, urmând a anunța participanții prin intermediul siteului IICCMER, în cazul în care o astfel de modificare apare.
(3) IICCMER se angajează să finanțeze publicarea manuscriselor câștigătoare.
(4) Termenii și condițiile finanțării manuscriselor câștigătoare se stabilesc ulterior
concursului prin negociere între IICCMER și titularul dreptului de autor asupra manuscriselor,
în condițiile înțelegerii dintre IICCMER și editura parteneră. Titularul dreptului de autor
asupra manuscriselor păstrează drepturile conferite de dispozițiile legale în vigoare în astfel
de cazuri.
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