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Capitolul I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. Concursul de Proiecte 2015-2016 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 este disponibil pe toată perioada concursului pe site-

ul IICCMER. 

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, de a prelungi 

perioada de înscrieri sau de a modifica data/locația interviului sau festivității, cu 

anunțarea pe site-ul IICCMER a acestor modificări într-un termen rezonabil. 

(4) Participanții au obligația să consulte permanent site-ul IICCMER pentru a se informa 

despre eventuale modificări. 

 

Capitolul 2  

Obiectivele și durata concursului 

 

Art. 3. Obiectivele concursului 

Concursul de Proiecte 2015-2016 se organizează și desfășoară în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 
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a) finanțarea unui număr de maxim 3 proiecte, fiecare în valoare de maxim 5.000 de 

euro, în cazul în care în urma procedurilor de verificare și jurizare rezultă că există 3 

astfel de proiecte care să îndeplinească toate condițiile impuse de acest regulament și cu 

respectarea opiniilor membrilor comisiei. Dispozițiile art. 16 alin. (1) rămân aplicabile. 

b) crearea unui cadru care să asigure cea mai bună distribuire a fondurilor IICCMER 

destinate organizării de proiecte; 

c) promovarea activității IICCMER; 

d) punerea în legătură cercetătorilor independenți sau afiliați, societății civile și a 

cercetătorilor IICCMER; 

e) întărirea legăturilor deja stabilite între IICCMER, mediul editorial, societatea civilă și 

mediul academic-științific. 

 

Art. 4 Durata concursului 

(1) Concursul de Proiecte 2015-2016 se desfășoară în perioada 02.11.2015 – 

14.03.2016. 

(2) Anunțul concursului, însoțit de toate documentele aferente necesare, se afișează 

pe site-ul IICCMER pe 02.11.2015. 

(3) Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 02.11.2015 - 01.03.2016. 

Anunțarea rezultatelor se realizează prin afișarea lor pe site-ul IICCMER, cel mai 

târziu pe 14.03.2016. 

(4) Termenele de la alin. (1) și (2) se calculează conform regulilor în materia 

termenelor calculate în zile cuprinse de Codul de Procedură Civilă. 
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Capitolul 3 

Condiții de participare 

 

Art. 5 Condiții de participare 

(1) În vederea participării la Concursul de Proiecte 2015-2016, participanții pot fi 

persoane fizice sau juridice, indiferent de cetățenia, respectiv naționalitatea 

acestora. 

(2) Persoanele juridice controlate de cercetători IICCMER nu au dreptul de a 

participa în cadrul prezentului concurs. 

(3) În vederea participării la Concursul de Proiecte 2015-2016, aplicanții pot înscrie o 

gamă variată de proiecte, între care exemplificăm: 

a) Proiecte de cercetare. Înscrierea unui proiect de cercetare trebuie să respecte 

următoarele condiții: 

i) să fie redactat conform următoarelor specificații: font Times New Roman, 

dimensiune 12 puncte, spațiere la 1 rând, minimum 200 pagini A4, margini 2 

cm; 

ii) finalizarea în volum/conferință/eveniment să aibă loc cel mai târziu la 31 

octombrie 2016. 

b) Evenimente educaționale; 

c) Conferințe, dezbateri, mese rotunde; 

d) Expoziții sau alte proiecte artistice. 

(4) Aplicația trebuie să conțină indicarea publicului țintă al proiectului. Aplicanții 

sunt încurajați să aleagă un public țintă activ (elevi, studenți, doctoranzi etc.), dar 
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și foști deținuți politici sau alte categorii de opozanţi ori dizidenți politici, 

precum și urmașii acestora. 

(5) Aplicanții sunt încurajați să înainteze proiecte sustenabile pe termen mediu și 

lung chiar și fără susținerea financiară a IICCMER. 

(6) Dacă aplicanții au parteneri sau plănuiesc să formeze parteneriate în vederea 

implementării proiectelor, aceștia din urmă trebuie precizați în aplicație. 

(7) Aplicația trebuie să conțină un buget necesar pentru implementarea proiectului 

defalcat pe toate tipurile de cheltuieli. Cheltuielile trebuie să fie eligibile pentru 

IICCMER. IICCMER își rezervă dreptul să renegocieze cu aplicanții cheltuielile 

din proiectele câștigătoare pentru a se conforma dispozițiilor legale în vigoare și 

resurselor bugetare ale IICCMER. 

(8) Proiectele trebuie să fie implementate și finalizate până pe 31.10.2016. 

(9) Aplicațiile trebuie să respecte modelul de propunere de proiect atașat 

prezentului regulament. 

 

Art. 6 Sancțiunea nerespectării condițiilor de participare 

(1) Comisia de evaluare a dosarelor verifică în regim prioritar îndeplinirea cerințelor 

de participare cuprinse în dispozițiile art. 5. 

(2) Nerespectarea condițiilor de participare cuprinse în dispozițiile art. 5 din 

prezentul Regulament atrage respingerea dosarului de înscriere, fără a mai fi 

necesară evaluarea conținutului aplicației. 

 

 

 



 
 

Regulament Concurs de Proiecte 2015-2016  6 

 

Capitolul 4 

Procedura de înscriere în concurs 

 

Art. 7 Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs 

Depunerea dosarului de participare la concurs se efectuează în perioada 

02.11.2015 - 01.03.2016; 

 

Art. 8 Dosarul de participare la concurs 

(1) Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă: 

a) În cazul aplicanților persoanelor fizice o copie după actul de identitate și în 

cazul persoanelor juridice o copie după temeiul legal în baza căruia își 

desfășoară activitatea. 

b) CV – pentru aplicantul persoană fizică / pentru persoana sau persoanele fizice 

desemnate de aplicantul persoană juridică să implementeze proiectul. 

c) Modelul completat de propunere de proiect; 

d) Alte documente prevăzute pentru situații speciale în cuprinsul prezentului 

regulament sau cerute de IICCMER drept informații suplimentare. 

(2) În cazul în care un participant dorește să înscrise în concurs mai multe proiecte, 

acesta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare proiect. Un participant 

poate înscrie în concurs maxim 3 (trei) proiecte. 
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Art. 9 Depunerea dosarului de participare la concurs 

(1) Depunerea dosarului de participare la concurs se face la sediul Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în 

interiorul orelor de program. 

(2) Dosarul de participare la concurs se consideră depus în termen și în cazul în care 

a fost trimis prin curier sau poștă, prin scrisoare recomandată, cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiții: 

a) Depunerea la poștă să se facă în termenul prevăzut la art. 7. 

b) În termenul prevăzut la art. 7 să se trimită pe cale electronică o confirmare a 

trimiterii prin curier sau poștă, după caz, la adresa office@iiccmer.ro. 

(3) În cazul trimiterii aplicației de la o unitate militară, misiune diplomatică, 

sanatoriu, spital sau penitenciar, obligația prevăzută la alin. (2) lit. b) are doar 

caracter de recomandare, iar numărul de ieșire din unitatea militară, misiunea 

diplomatică, sanatoriu, spital sau penitenciar suplinește obligația prevăzută la 

alin. (2) lit. a). 

 

Capitolul 5 

Procedurile de verificare și jurizare a dosarelor 

 

Art. 10 Comisia de Verificare și Jurizare 

(1) Comisia de Verificare și Jurizare se constituie prin numire directă a persoanelor 

responsabile de către Președintele Executiv al IICCMER. 

mailto:office@iiccmer.ro
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(2) Comisia de Verificare și Jurizare este formată din trei persoane, experți ai 

IICCMER. 

 

Art. 11 Procedura de verificare a dosarelor 

(1) Comisia de Verificare și Jurizare verifică în regim prioritar îndeplinirea de către 

dosare a condițiilor prevăzute de art. 5, 7 – 9. 

(2) Sancțiunea neîndeplinirii condițiilor impuse de art. 5 este respingerea dosarului. 

(3) În cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor condiții prevăzute la art. 7 – 9, 

comisia poate acorda un termen de maxim 72 de ore pentru ca participantul să 

poată acoperi lipsurile. 

(4) Pentru motive temeinice și justificate, la cererea în scris a participantului, comisia 

poate permite acestuia să acopere lipsurile până la finalizarea procedurii de 

jurizare a dosarelor. 

(5) În cazul în care lipsurile nu au fost acoperite în termenul acordat de comisie, 

comisia respinge dosarul. 

(6) La finalul procedurii de verificare, înainte de începerea procedurii de jurizare, se 

afișează pe site-ul IICCMER situația fiecărui dosar, cu mențiunea „Admis” sau 

„Respins”. 

 

Art. 12 Procedura de jurizare a dosarelor 

(1) Procedura de jurizare a dosarelor reprezintă verificarea proiectelor și a 

participanților din următoarele puncte de vedere: 

a) relevanța proiectului faţă de obiectivele IICCMER; 

b) experiența și calificările coordonatorilor de proiect; 
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c) oportunitatea implementării proiectului; 

d) calitatea proiectului. 

(2) Procedura de jurizare a dosarelor se efectuează de către aceeași comisie care a 

efectuat și procedura de verificare a dosarelor. 

(3) Fiecare proiect va fi notat din punctul de vedere al fiecăruia dintre cele patru 

criterii enumerate la alin. (1) prin acordarea unui punctaj cuprins între 0,00 și 

10,00.  

(4) Nota finală acordată de unul dintre membrii comisiei reprezintă media 

aritmetică a celor patru note acordate de către acesta în funcție de fiecare criteriu. 

(5) Nota finală acordată proiectului reprezintă media aritmetică a celor trei note 

finale acordate de fiecare membru al comisiei. 

(6) La finalul procedurii de jurizare, se afișează pe site-ul IICCMER situația fiecărui 

proiect, cu precizarea notei finale obținute în conformitate cu alin. (5). 

 

Art. 13 Dispoziții speciale 

(1) Pe tot parcursul procedurii de verificare și jurizare, membrii comisiei au dreptul 

să ceară lămuriri participanților. Participanții au obligația să răspundă în termen 

de maxim 24 de ore la cererile de lămurire, sub sancțiunea neluării în seamă a 

aspectului respectiv la notarea proiectului. 

(2) Pe tot parcursul procedurii jurizării, comisia are dreptul să ceară participanților 

să-și asume obligația de a modifica una sau mai multe părți din proiectului, cu 

condiția justificării și precizării scopului cererii. Participanții au obligația de a 

răspunde în termen de maxim 24 de ore la cererile de modificare. 
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(3) În cazul în care participantul refuză, partea de conținut în legătură cu care s-a 

cerut modificarea nu va fi luată în seamă la notare. 

(4) În cazul în care participantul acceptă, se va putea acorda punctajul maxim pentru 

partea de conținut în legătură cu care s-a cerut modificarea. 

(5) În caz de câștigare a concursului, în condițiile alin. (2) și (4), refuzul ulterior al 

participantului de a modifica proiectul în limitele cererii de modificare adresată 

de Comisia de Verificare și Jurizare în timpul concursului conferă IICCMER 

dreptul de a respinge proiectul și de a cere acoperirea prejudiciilor cauzate. 

 

 

Capitolul 6 

Dispoziții finale 

 

Art. 16 Efectele câștigării concursului 

(1) IICCMER își rezervă dreptul de a alege orice număr de câștigători, în funcție de 

calitatea proiectelor și bugetul disponibil la momentul afișării rezultatelor finale 

ale concursului de proiecte. 

(2) IICCMER își rezervă dreptul de a prelungi termenele cuprinse în dispozițiile 

prezentului regulament pentru motive temeinice, urmând a anunța participanții 

prin intermediul site-ului IICCMER, în cazul în care apare o astfel de modificare. 

(3) IICCMER se angajează să finanțeze implementarea proiectelor câștigătoare cu o 

sumă ce nu poate depăși 5000 de euro/proiect. 

(4) Termenii și condițiile finanțării proiectelor câștigătoare se stabilesc ulterior 

concursului prin negociere între IICCMER și aplicanți. 


