REGULAMENT
privind acordarea „Premiilor Muzeului Judeţean Teleorman”
I. Consideraţii generale
Cele două premii anuale au fost instituite în anul 2012 şi poartă numele a două personalităţi
teleormănene ce s-au făcut remarcate în cercetarea arheologică şi istorică teleormăneană, Ioan Spiru
– „Premiul pentru cercetare arheologică” şi Ion Moraru – „Premiul pentru cercetare istorică”.
Premiile sunt susţinute financiar de către Consiliul Judeţean Teleorman. Valoarea lor se
stabileşte anual, de către ordonatorul principal de credite, în funcţie de alocaţiile bugetare.
II. Condiţii de acordare
Premiile se acordă, în urma evaluării efectuate de către un juriu de specialitate, pentru lucrări
ştiinţifice originale, redactate în limba română, ce au ca subiect arheologia şi istoria, publicate în
ultimii trei ani, incluzând şi anul calendaristic pentru care se acordă premiul (de exemplu, pentru
Ediţia a V-a – 2016, lucrări apărute în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 octombrie 2016).
Fără a fi un criteriu restrictiv, sunt vizate lucrări despre arheologia şi istoria judeţului
Teleorman dar şi autori teleormăneni.
Premiile se acordă o singură dată la 5 ani unei persoane – pentru o lucrare individuală sau
pentru un colectiv de autori – în cazul unei lucrări colective.
Nu pot fi înscrise în concurs mai mult de două lucrări pentru un autor individual şi o lucrare
pentru colectiv de autori. Dacă un autor face parte dintr-un colectiv de autori ce a înscris deja o
lucrare, atunci acesta mai are dreptul să înscrie în concurs doar o singură lucrare individuală.
III. Calendarul desfăşurării concursului
Cuprinde depunerea lucrărilor şi evaluarea propriu-zisă.
Criteriile de evaluare ale lucrărilor înscrise în concurs sunt cele din Anexă.
III.1. Depunerea lucrărilor: lucrările se depun la sediul Muzeului Judeţean Teleorman din
Alexandria, str. 1848, nr. 1, până la data de 31 octombrie, dată corespunzătoare anului în care se
acordă premiile. Depunerea lucrărilor va fi făcută pe baza un fişe de înscriere, conform modelului
anexat prezentului regulament. Depunerea se poate face personal sau prin poştă.
III.2. Evaluarea preliminară: în perioada 1-30 noiembrie, juriul evaluează toate lucrările
depuse în termen şi le selecţionează pe cele premiabile. În urma evaluării, lucrările pot fi respinse
sau acceptate pentru etapa finală, fapt ce va fi comunicat autorilor.
III.3. Evaluarea finală: în perioada 1-10 decembrie, juriul evaluează lucrările premiabile şi
hotărăşte, în urma acestei evaluări, acordarea celor două premii, corespunzătoare categoriilor
arheologie şi istorie, urmând să înştiinţeze pe câştigători.
III.4. Acordarea premiilor: se va face în ziua de vineri, anterioară datei de 20 decembrie.
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IV. Componenţa juriului
Juriul este alcătuit din 5 membrii, 2 cercetători în domeniul arheologiei (specialişti cu gradul
profesional de cercetător ştiinţific sau arheolog I.A), 2 cercetători în domeniul istoriei (specialişti cu
gradul profesional de cercetător ştiinţific sau muzeograf I.A) şi preşedintele juriului, în persoana
managerului Muzeului Judeţean Teleorman. Secretariatul este asigurat de un referent din cadrul
muzeului, fără a avea calitatea de membru al juriului.
Componenţa nominală a juriului poate varia de la o ediţie la alta a „Premiilor MJT”.
V. Alte prevederi
Lucrările ce au fost respinse la evaluarea preliminară nu mai pot fi reînscrise în concurs la
următoarele ediţii.
Lucrările ce au fost selecţionate dar nu au fost premiate pot fi înscrise în concurs la
următoarele ediţii.
La concurs nu pot participa cu lucrări angajaţii Muzeului Judeţean Teleorman sau membrii
juriului de la ediţia curentă sau ediţiile precedente.
Prezentul Regulament este disponibil la sediul Muzeului Judeţean Teleorman şi pe
website-ul instituţiei, la secţiunea „Anunţuri” (http://www.muzeulteleorman.ro/anunturi.html).
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ANEXĂ
I. Evaluarea preliminară. Criteriile care stau la baza procesului de evaluare primară:
I.A. Tema
I.A.1. - abordarea unei probleme de interes pentru cunoaşterea unor aspecte ce ţin de arheologie,
respectiv istorie;
I.A.2. - importanţa teoretică şi practic-aplicativă a temei tratate;
I.A.3. - rigurozitatea şi precizia delimitării problemei;
I.B. Relevanţa, impactul şi importanţa lucrării:
I.B.1. - relevanţa şi noutatea surselor de documentare utilizate;
I.B.2. - claritatea şi acurateţea argumentării şi a construcţiei ştiinţifice;
I.B.3. - impactul preconizat asupra cititorilor.
I.C. Calitatea conţinutului tehnic:
I.C.1. - relevanţa surselor bibliografice;
I.C.2. - claritatea, concizia şi acurateţea textului;
I.C.3. - lipsa erorilor, a conceptelor greşite şi a ambiguităţilor.
Notă: Pentru fiecare criteriu se acordă de la 4 puncte la 1 punct, corespunzător aprecierilor
„important”-4, „semnificativ”-3, „discutabil”-2, „nesatisfăcător”-1.
- Sunt acceptate lucrările care întrunesc un minim de 25 de puncte din 36 posibile.
II. Evaluarea finală. Criteriile care stau la baza acordării premiilor:
II.A. Calitatea ştiinţifică a lucrării:
II.A.1. - gradul de originalitate şi noutatea temei propuse;
II.A.2. - fundamentarea ştiinţifică a conţinutului;
II.A.3. - abordarea metodologică şi maniera de realizare a modelelor de analiză.
II.B. Documentarea ştiinţifică
II.B.1. - prelucrarea informaţiilor;
II.B.2. - actualitatea informaţiilor;
II.B.3. - oportunitatea bibliografiei folosite şi actualitatea ei în raport cu tema lucrării;
II.C. Structura
II.C.1. - concordanţa structurii cu tema tratată;
II.C.2. - delimitarea cadrului conceptual si a domeniului teoretic al temei;
II.C.3. - succesiunea logică a capitolelor şi a subcapitolelor;
II.C.4. - caracterul unitar al fiecărui capitol şi al lucrării;
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D. Conţinutul
II.D.1. - fundamentarea ştiinţifică a problemei abordate;
II.D.2. - caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratării temei;
II.D.3. - ordinea logică şi cronologică a cercetării şi a tratării temei;
II.D.4. - formularea unor concluzii şi/ sau ipoteze de lucru şi legătura lor cu conţinutul lucrării;
II.D.5. - contribuţia personală a autorului lucrării.
II.E. Forma
II.E.1. - aspectul estetic al lucrării, stilul şi prezentarea;
II.E.2. - corectitudinea exprimării;
II.E.3. - calitatea şi relevanţa materialului auxiliar utilizat (ilustraţii, tabele, grafice etc.).
Notă: Pentru fiecare criteriu se acordă de la 4 puncte la 1 punct, corespunzător aprecierilor
„important”-4, „semnificativ”-3, „discutabil”-2, „nesatisfăcător”-1.
- Sunt declarate câştigătoare lucrările care întrunesc cel mai mare număr de puncte.
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[model]
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la concursul pentru acordarea „Premiilor Muzeului Judeţean Teleorman”
„Premiul pentru cercetare arheologică Ioan Spiru”
„Premiul pentru cercetare istorică Ion Moraru”

[se va bifa opţiunea]

Subsemnatul/ subsemnata (numele şi prenumele)…..............................................................................
cu domiciliul în (adresa completă) .......................................................................................................,
telefon: ................................., email: ..........................................., vă rog să aprobaţi în nume propriu/
pentru colectivul de autori .....................................................................................................................
............................................................................................................................................... înscrierea
lucrării cu titlul ......................................................................................................................................
la concursul pentru acordarea „Premiilor Muzeului Judeţean Teleorman”.
Data,

Semnătura,
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