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REGULAMENT 

„Premiile Fundației Culturale Memoria”, Ediția a III-a 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. (1) „Premiile Fundației Culturale Memoria”, Ediția a III-a, este un concurs organizat de 

Fundația Culturală Memoria (numită în continuare Organizator) și constă în premierea unor 

lucrări pe teme de istoria comunismului, în condițiile prezentului regulament. 

 

Art. 2. (1) Prin participarea la concurs, părțile își exprimă acordul cu dispozițiile prezentului 

regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a proiectului cuprinse în 

prezentul regulament. 

(2) Regulamentul va fi disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul Fundației Culturale 

Memoria www.revistamemoria.ro.  

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul sau de a schimba nominalizările, 

cu anunțarea pe site a modificărilor într-un termen rezonabil. 

(4) Participanții au obligația să consulte permanent site-ul www.revistamemoria.ro pentru a se 

informa despre eventuale modificări. 

 

Capitolul 2 

Scopul și perioada desfășurării 

 

Art. 3 Scopul concursului 

„Premiile Fundației Culturale Memoria” se organizează și se desfășoară în vederea îndeplinirii 

următoarelor scopuri: 

a) Promovarea lucrărilor și autorilor care vizează istoria comunismului din România și din celelalte 

teritorii locuite de români 

b) Onorarea amintirii celor care au înființat și contribuit la realizarea revistei Memoria timp de 3 

decenii de existență 

c) Recompensarea simbolică a autorilor și editurilor care publică lucrări pe tema comunismului. 

 

Art. 4 Durata concursului 

„Premiile Fundației Culturale Memoria”, Ediția a III-a se desfășoară în perioada decembrie 2022 - 

martie 2023, după cum urmează: 
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a) În perioada 01.12.2022 - 01.03.2023, se primesc lucrările înscrise în concurs; 

b) În perioada 02.03 - 15.03.2023, juriul parcurge lucrările trimise; 

c) În intervalul 15-19.03.2023 juriul va stabili câștigătorii pentru fiecare secțiune; 

d) Martie - mai 2023 vor fi anunțate rezultatele concursului în numărul 123 al Memoria - revista 

gândirii arestate, pe site-ul www.revistamemoria.ro și pe pagina de facebook a Fundației 

Culturale Memoria. 

 

Capitolul 3 

Participarea la concurs 

 

Art. 5 Participarea 

(1) În vederea participării la concurs, editurile, autorii sau alte persoane interesate de promovarea 

unor lucrări vor trimite prin poștă un exemplar în format fizic din lucrarea/lucrările cu care se 

dorește înscrierea la concurs până la data de 1 martie 2023 (data expediției), la adresa Fundației 

Culturale Memoria, Calea Victoriei 133, sector 1 București, cod 010071, cu specificarea pe plic a 

secțiunii/premiului avut în vedere. 

(2) În cazul în care cartea a apărut exclusiv în format electronic, aceasta va putea fi trimisă la adresa 

e-mail: revistamemoria@gmail.com 

(3) Pentru ca o lucrare să poată participa trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

a) Lucrarea trebuie să fie originală și să aibă ca temă istoria comunismului din România și/sau din 

celelalte teritorii locuite de români; 

b) Să fie apărută pe parcursul anului 2022 (an de apariție 2022), în limba română sau în limbi de 

circulație internațională, în România sau în străinătate; 

c) Să se încadreze într-una din secțiunile concursului: lucrare științifică, ficțiune (roman, nuvelă), 

memorialistică, volum de studii, culegere de mărturii de istorie orală, culegere de documente; 

d) Sunt acceptate lucrările reeditate dacă de la precedenta ediție au trecut cel puțin 5 ani. 

 

Capitolul 4 

Despre selecție și premii 

 

Art. 6 Selecția și Stabilirea câștigătorilor 

(1)  Echipa Fundației Culturale Memoria va face o preselecție, iar primele trei lucrări din fiecare 

secțiune vor fi prezentate juriului. Decizia juriului nu este supusă niciunei căi de atac. 

(2)  Juriul va fi format din istorici și literați cu preocupări recunoscute în domeniul istoriei 
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comunismului și din membrii echipei redacției Memoria – revista gândirii arestate. 

(3)  Fiecare membru al juriului acordă un punctaj lucrărilor, iar în final se realizează un clasament. 

 

Art. 7 Premiile 

(1) Premiile constau în un trofeu cu valoare simbolică și o diplomă, aceleași pentru fiecare categorie 

în parte. 

(2) Categoriile la care se acordă premii sunt: 

a) Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai bună lucrare științifică; 

b) Premiul „Banu Rădulescu” - pentru cel mai bun volum de ficțiune (roman, nuvelă); 

c) Premiul „Micaela Ghițescu” - pentru cel mai bun volum de memorialistică 

d) Premiul „Cicerone Ionițoiu“ - pentru cel mai bun volum de studii; 

e) Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai bună culegere de documente; 

f) Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai bună culegere de mărturii de istorie 

orală. 

 

Capitolul 5 

Acordarea premiilor 

 

Art. 8 Rezultatele vor fi anunțate în numărul 123 al revistei (iunie 2023) 

Art. 9 Acordarea premiilor se va face fie în cadrul unui eveniment ce va fi organizat în luna mai sau 

iunie (în funcție de evoluția situației sanitare) fie vor fi trimise prin poștă sau înmânate personal.  

(1) O decizie cu privire la modul de acordare a premiilor se va lua și va fi anunțată odată cu 

câștigătorii prin mijloacele de comunicare menționate anterior. 

 

Capitolul 6 

Drepturi și obligații 

 

Art. 10 Drepturile și obligațiile Organizatorului 

a) Să asigure costurile necesare realizării prezentului concurs (realizarea trofeelor, diplomelor, a 

materialelor necesare promovării concursului; alte cheltuieli);  

b) Obligația de a publica pe site-ul www.revistamemoria.ro a prezentului regulament; 

c) Organizatorul își rezervă dreptul de a respinge participarea la concurs a unor lucrării asupra cărora 

există suspiciuni de preluare neautorizată totală sau parțială (plagiat) sau care încalcă legislația în 

vigoare; 
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d) Pentru motive temeinice, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, cu 

respectarea obligației de a publica varianta modificată pe site-ul www.revistamemoria.ro. Dacă 

modificările constau în prelungirea termenelor sau modificarea zilei desfășurării evenimentului de 

premiere, organizatorii au obligația de a informa câștigătorii și pe cei direct interesați de noul 

calendar stabilit; 

e) În vederea bunei desfășurări a concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia 

parteneriate cu alte entități. 

 

Art. 11 Drepturile și obligațiile juriului 

a) Dreptul de a refuza motivat operele nominalizate de către reprezentanții Fundației Culturale 

Memoria; 

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

a păstra confidențialitatea absolută a câștigătorilor; 

c) Rezultatul jurizării nu poate fi contestat de participanți. 

 

Art. 12 Drepturile și obligațiile participanților (edituri, autori, promotori) 

a) Participanții au obligația de a se asigura că lucrarea trimisă la concurs este originală și nu există 

suspiciuni de preluări neautorizate totale sau parțiale (plagiat); 

b) Au dreptul de a refuza premiul oferit de către organizatori prin notificarea în scris în termen de 

15 zile calendaristice de la data la care au fost anunțați că au câștigat.  

 

 

Capitolul 7 

Dispoziții finale 

 

Art. 12 Dispoziții finale 

(1) Organizatorii au obligația de a realiza proiectul „Premiilor Fundației Culturale Memoria” 

conform prezentului regulament; 

(2) Orice modificare adusă regulamentului de organizare a evenimentului va fi publicată pe site-ul 

www.revistamemoria.ro în timp util, astfel încât să nu se producă niciun prejudiciu moral sau 

patrimonial celor implicați.  


