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Capitolul I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. (1) „Gala istoriei contemporane”, ediția 2018, este organizată de Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în continuare 

IICCMER, în colaborare cu Fundația Hanns Seidel și Centrul de Studii în Istorie 

Contemporană, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și constă în premierea 

celor mai bune lucrări pe teme de istorie contemporană, în condițiile prezentului 

regulament.  

 

Art. 2. (1) Prin participarea la prezentul eventiment, părțile nominalizate declară că sunt 

de acord cu dispozițiile prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta 

regulile de desfășurare a proiectului cuprinse în prezentul regulament.  

(2) Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada concursului pe site-

ul evenimentului www.galaistco.ro și pe site-ul IICCMER. 

(3) Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, de a schimba 

nominalizările sau de a modifica data/locația festivității, cu anunțarea pe site-ul 

evenimentului www.galaistco.ro și pe site-ul IICCMER a acestor modificări într-un 

termen rezonabil. 

(4) Participanții au obligația să consulte permanent site-ul evenimentului 

www.galaistco.ro și site-ul IICCMER pentru a se informa despre eventuale modificări. 

 

 

 

Capitolul 2  

Obiectivele, perioada și locul desfășurării  

 

Art. 3 Obiectivele evenimentului 

„Gala istoriei contemporane” se organizează și se desfășoară în vederea îndeplinirii 

următoarelor obiective:  

a) încurajarea cercetării profesioniste a trecutului recent; 

b) popularizarea istoriei contemporane, a culturii dialogului și a valorilor democratice; 

c) recompensarea simbolică a autorilor și editurilor care publică sau traduc cărți pe 

această temă. 
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Art.4 Durata evenimentului 

„Gala istoriei contemporane” se desfășoară în perioada februarie-mai 2018, după cum 

urmează: 

a) În perioada 01.02.-20.02.2018, jurații primesc nominalizările; 

b) În perioada 02.02.-20.05.2018, juriul parcurge lucrările nominalizate; 

c) În intervalul 10-21.05.2018, juriul se întâlnește pentru a stabili câștigătorii; 

d) În data de 22.05.2018 are loc oferirea premiilor în cadrul evenimentului. 

 

 

Art. 5 Locul desfășurării evenimentul și decernarea premiilor 

„Gala istoriei contemporane” are loc în sala „Majestic” a Teatrului Odeon din București, 

Calea Victoriei nr. 40-42, între orele 19-22. 

 

 

 

Capitolul 3 

Despre nominalizare 

 

Art. 6 Nominalizarea  

(1)  În vederea desfășurării prezentului proiect, nominalizările pot fi făcute atât pentru 

persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, în condițiile prezentului regulament. 

(2)  Pentru a putea fi nominalizați, participanții trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a) Opera trebuie să cuprindă teme de istorie contemporană; 

b) Să fie aparută pe parcursul anului 2017; 

(3) Experții IICCMER fac nominalizările pe care le prezintă juriului, acesta din urmă 

având dreptul să refuze, în baza unui răspuns motivat, în scris. Decizia juriului nu este 

supusă niciunei căi de atac. 

 

Art. 7 Categoriile cărților nominalizate 

a) Cea mai bine documentată carte; 

b) Cea mai bună carte despre comunism; 

c) Cea mai importantă traducere a unei opere străine - în această categorie nominalizate 

vor fi editurile care s-au ocupat de asigurarea serviciilor de traducere a unei cărți 

străine, respectând condițiile prevăzute în art. 6 alin. (1) și (2). 

d) Restituiri - jurnale, memorii și interviuri; 
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e) Cea mai bună carte. 

 

Capitolul 4 

 Despre decernarea premiilor 

 

Art. 8 Stabilirea căștigătorilor 

(1)  În urma nominalizărilor, juriul stabilește de comun acord câștigătorii pentru fiecare 

categorie. 

 

Art. 9 Despre premii 

(1)  Premiile constau în oferirea de câte un trofeu cu valoare simbolică și o diplomă, 

aceleași pentru fiecare categorie în parte. 

(2)  Câștigătorul premiului, pentru a beneficia de titlul oferit cu ocazia „Galei istoriei 

contemporane”, trebuie să primească trofeul și diploma personal sau printr-un 

reprezentant, altfel se procedează conform art. 8 alin. (2).  

 

 

 

Capitolul 5 

 Logistică 

 

Art. 10 Contactarea persoanelor nominalizate și asigurarea participării la eveniment 

(1)  După ce jurații acceptă operele nominalizate, experții IICCMER fac demersurile 

necesare pentru a informa persoanele care iau parte la acest eveniment, până la data de 

01.05.2018. 

(2)  Persoanele nominalizate au obligația de a confirma prezența în ziua decernării 

premiilor, personal sau printr-un reprezentant, cel târziu cu două zile înainte de 

desfășurarea evenimentului.  

(3)  Fiecare persoană nominalizată beneficiază de o rezervare de două locuri în sala 

evenimentului. În situația în care nu-și respectă obligația de la alin. (2), acestea își vor 

pierde rezevarea.  

(4) Pentru persoanele care se deplasează din afara orașului București, organizatorii 

plătesc cheltuielile de transport, cazare, masă, acolo unde este cazul, în baza 

documentelor justificative care vor fi comunicate nominalizaților în timp util. 
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Capitolul 6 

Drepturi și obligații 

 

Art. 11 Drepturile și obligațiile organizatorilor 

a) Să nominalizeze operele în condițiile art. 6; 

b) Să asigure costurile necesare realizării prezentului eveniment, după cum urmează: 

- cheltuieli necesare închirierii sălii de eveniment, personalului necesar și aparaturii 

tehnice; 

- costuri privind persoanele nominalizate: transport, cazare, masă; 

- cheltuieli necesare realizării diplomelor câștigătorilor și a tuturor materialelor grafice 

și video necesare; 

c) Organizatorii își rezervă dreptul de a evacua din sală persoanele care au un 

comportament necorespunzător evenimentului; 

d) Organizatorii au obligația de a încheia un contract cu un colaborator prin care să se 

asigure servicii de catering, în ziua decernării premiilor; 

e) Obligația de a publica pe site-ul evenimentului www.galaistco.ro și pe site-ul 

IICCMER a prezentului regulament; 

f) Pentru motive temeinice, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul 

regulament, cu respectarea obligației de a publica varianta modificată pe site-ul 

evenimentului www.galaistco.ro și pe site-ul IICCMER. Dacă modificările constau în 

prelungirea termenelor sau moficarea zilei desfășurării evenimentului, organizatorii au 

obligația de a informa persoanele nominalizate conform noului calendar stabilit. 

 

Art. 12 Drepturile și obligațiile juriului 

a) Dreptul de a refuza motivat operele nominalizate de către reprezentanții IICCMER; 

b) Juriul are obligația de a stabili câștigătorii prin obiectivism, imparțialitate și 

profesionalism și de a păstra confidențialitatea absolută a câștigătorilor.  

 

Art. 13 Drepturile și obligațiile nominalizaților 

a) Persoanale nominalizate au obligația de a confirma prezența cel târziu cu două zile 

înainte de data desfășurării evenimentului. Odată cu confirmarea prezenței, 

participanții trebuie să specifice dacă vor veni personal sau printr-un reprezentant la 

decernarea premiilor. În situația în care se fac demersurile pentru reprezentare, 

persoana nominalizată are obligația de a indica datele personale ale reprezentantului. 

http://www.galaistco.ro/
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b) Au dreptul de a refuza premiul oferit de către organizatori. Refuzul premiului se 

interpretează prin nerespectarea obligației privind confirmarea prezenței și indicarea 

reprezentantului împuternicit pentru ridicarea trofeului, acolo unde este cazul. 

c) Persoanele nominalizate care vin la eveniment din afara orașului București, au 

dreptul la decontarea cheltuielilor privind transport, cazare, masă, în baza 

documentelor justificative și cu respectarea legislației în vigoare. 

 

 

 

Capitolul 7 

Sancțiuni 

 

Art. 14 Sancțiunile privitoare la nerespectarea regulilor procedurii de nominalizare și 

participare 

(1)  Persoanele care nu confirmă prezența în termenul prevăzut la art. 13 lit. a) își pierd 

automat dreptul de a câștiga premiul, juriul urmând să aleagă următorul câștigător, în 

ordinea stabilită de acesta.  

(2)  În situația prevăzută la alin. (1), nominalizații își pierd și rezervările în sala 

desfășurării evenimentului.  

 

 

 

Capitolul 8 

Dispoziții finale 

 

Art. 15 Dispoziții finale 

(1)  Organizatorii au obligația de a realiza proiectul „Gala istoriei contemporane” 

conform prezentului regulament. 

(2)  Orice modificare adusă regulamentului de organizare a evenimentului va fi 

publicată pe site-ul evenimentului www.galaistco.ro și pe site-ul IICCMER în timp util, 

astfel încât să nu se producă niciun prejudiciu moral sau patrimonial persoanelor 

nominalizate. 

 

http://www.galaistco.ro/

