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I. PRELIMINARII 

 

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru premierea a trei proiecte de cercetare 

pe tema Holocaustului din România sunt fundamentate de art. 3 și art. 4 lit. a) din H.G. nr. 902/2005, 

privind înființarea INSHR-EW, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 alin. 

(2), lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin Decizia nr.1482/02.05.2022. 

Conform acestor documente, INSHR-EW poate să acorde premii, în condițiile prevăzute de lege, 

pentru acțiunile cu caracter științific, socio-cultural și educațional circumscrise domeniului său de 

activitate. 

 

Art. 2. Grupul-ţintă al proiectului va cuprinde absolvenți de studii masterale și/sau doctorale. 

Anual vor fi oferite trei premii. Fiecare premiu este în valoare de 5000 de lei și se acordă prin 

concurs. 

 

Art. 3. Proiectul este implementat anual, pe o perioadă de 6 luni. Perioada de implementare a 

proiectului este anunțată anual, pe site-ul INSHR-EW.  

 

Art.4.  Acordarea premiilor de cercetare se va realiza pe baza unui contract de drepturi de 

autor, încheiat între INSHR-EW și fiecare candidat declarat admis.  

 

Art.5. La finalizarea programului de cercetare, candidații declarați admiși vor avea obligația 

de a redacta un studiu de minim 9000 şi maxim 12000 cuvinte, Times New Roman, font mărimea 12, 

distanța dintre rânduri 1,5. Studiul poate fi redactat în limba engleză, franceză sau germană. 

 

Art.6. Studiul redactat și predat de beneficiarii programului va trece printr-un proces de peer-

review. Plata către beneficiari se va face doar dacă, în urma acestui proces, studiile primesc aviz 

pozitiv pentru publicare. 

 

II. CONCURSUL PENTRU ACORDAREA A TREI PREMII DE CERCETARE 

 

Art. 7. Concursul pentru acordarea a trei premii de cercetare se organizează în cadrul 

INSHR-EW, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și a principiilor privind transparența, 

egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea între femei şi bărbaţi, includerea de persoane cu 

dizabilitati/persoane cu diverse alte vulnerabilități. 

 

Art. 8. Dosarul de candidatură se va depune direct sau prin poștă (cu confirmare de primire) 

la sediul INSHR-EW din Blv. Dacia nr. 89, sector 2, Bucureşti, 020052, conform unui calendar ce va 

fi anunțat anual, pe site-un Institutului. Dacă dosarul se depune direct la secretariatul INSHR-EW, se 

vor prezenta și documentele originale (carte de identitate/pașaport, diplomele de licență și masterat/ 

doctorat), în vederea certificării conformității copiilor cu originalul. Dacă dosarul se transmite prin 

poștă, vor fi depuse copii legalizate de pe actele menționate anterior. 

 

Art. 9. Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:  

- Cerere-tip de înscriere la concurs (vezi Anexa la prezentul Regulament), 

- Copie de pe actul de identitate, 

- Curriculum Vitae, 
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- Copii ale diplomelor de licență și masterat/ doctorat, 

- Lista publicațiilor candidatului (dacă este cazul), 

- Proiectul de cercetare. 

 

Art. 10. Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor va fi numită anual prin 

Decizie a Directorului General și îşi va desfăşura activitatea începând cu data numirii acesteia şi 

până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţie. Prin aceeași Decizie va fi numită și Comisia de 

Contestații. Comisiile sunt constituite din cercetători cu expertiză în domeniul studiilor despre 

Holocaust. Fiecare comisie are în componență trei membri. 

 

Art. 11. Proiectul de cercetare trebuie să detalieze ipotezele de lucru, stadiul cercetărilor 

anterioare privind tema aleasă, metodologia și etapele cercetării, precum și principalele surse 

documentare și bibliografice pe baza cărora candidatul intenționează să realizeze cercetarea. 

  

Art. 12. Verificarea eligibilităţii candidatului şi a dosarului de concurs se realizează de către 

Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor. Neeligibilitatea candidaturii atrage 

excluderea din concurs. 

 

Art. 13. După etapa de evaluare a dosarelor, Comisia de Evaluare şi Selecţie va evalua 

relevanța temelor de studiu alese, coerența și fezabilitatea proiectelor de cercetare. Candidații ale 

căror proiecte au fost selectate de comisie în urma evaluării vor fi invitați la interviu. 

 

Art. 14. Calendarul desfășurării concursului va fi anunțat anual, pe website-ul INSHR-EW. 

 

Art. 15. După fiecare etapă, rezultatele vor fi afișate pe website-ul Institutului și la sediul 

acestuia. 

 

Art. 16. Admiterea în Proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de 

candidați. 

 

Art. 17. Candidaţii declarați respinși pot depune contestaţii în termen de o zi lucrătoare de la 

publicarea rezultatelor privind etapa evaluării dosarului de concurs, respectiv a evaluării proiectelor 

de cercetare. Rezultatele la interviu nu pot fi contestate. Contestațiile pot fi depuse la sediul INSHR-

EW, între orele 8:30-16:30. Contestaţiile vor fi soluţionate de către o Comisie de contestaţii, în 

termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea acestora şi vor fi făcute 

publice. 

 

Art. 18. Candidații declarați admiși vor încheia cu INSHR-EW un contract de drepturi de 

autor, prin care fiecare dintre aceștia se va obliga ca, la finalizarea termenului de 6 luni, să predea 

INSHR-EW un studiu academic de minim 9000 şi maxim 12000 cuvinte, Times New Roman, font 

mărimea 12, distanța dintre rânduri 1,5. Studiul poate fi redactat în limba engleză, franceză sau 

germană. 

 

Art. 19. Cedarea drepturilor patrimoniale asupra studiului predat intră în vigoare la data 

acceptării de către INSHR-EW a lucrării, în baza unui raport de evaluare întocmit de un expert în 

domeniu. Plata către beneficiar se va face în termen de 30 de zile de la data acceptării de către 

INSHR-EW a lucrării. 
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Anexa la Regulament 

 

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

 

 

 

 

DOMNULE DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Subsemnata(ul) …………..………………………………….………………., CNP: 

…………………………………., posesor al C.I. seria ……… nr…………….., eliberat de 

…………………….. la data de …………….., domiciliat în ………………………….……..  

…………………………………………………………………………………….………………, 

telefon: …………………., adresă de e-mail ……………………………, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la concursul de proiecte cu tema Holocaustul din România, organizat în cadrul INSHR-

EW. 

Anexez următoarele documente: 

Denumire document Nr.pagini 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către INSHR-

EW în scopul bunei desfășurări a concursului sus-menționat, astfel: 

- pentru afișarea pe site-ul institutului a rezultatelor concursului – numele și prenumele; 

- pentru comunicarea cu mine (dacă este cazul) – numărul de telefon și adresa de e-mail; 

- păstrarea/arhivarea tuturor actelor depuse la dosarul de concurs, în scopul verificării modului de 

desfășurare a acestuia de către organele de control abilitate, conform legii. 

Declar, de asemenea, că am luat cunoștință că INSHR-EW va păstra datele mele personale 5 ani și că 

va dispune toate măsurile necesare pentru securizarea lor.  

 

 

………………………… 

             (semnătura) 

Data: ………………. 

 


