
Observator Cultural – februarie 2010  
Concurs naţional de eseuri "Familia mea în comunism" 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc va derula în 
perioada 20 februarie- 1 mai 2010 concursul naţional de eseuri şi artă grafică „Familia mea în 
comunism” 
  
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc îi provoacă pe 
elevii români la o nouă temă de concurs, familia şi regimul comunist. Astfel, încercăm să 
aducem în prim plan mediul familial, viaţa de zi cu zi şi modul în care această instituţie a fost 
ţinta politicilor comuniste. Plecînd de la următoarele întrebări:  În ce măsură a fost afectată 
familia ta de regimul comunist? Cum portretizaţi viaţa de familie în timpul regimului comunist?, 
îi rugăm pe elevi să-şi expună părerea asupra temei enunţate.  
  
Concursul, ajuns la a IV-a ediţie, este destinat elevilor din clasele V-XII şi este organizat în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România. Scopul acestui concurs este acela de a creşte interesul copiilor şi tinerilor 
pentru istoria recentă a României, determinîndu-i să reflecteze asupra naturii totalitare şi 
represive a regimului comunist din România. 
Acest concurs se înscrie într-un program mai amplu al Institutului, prin care se doreşte a se face 
cunoscută istoria comunismului din România în rîndul tinerilor.  Programul are la bază lansarea 
primului manual de istorie a comunismului din România, eveniment realizat în septembrie 
2008, scopul acestuia fiind prezentarea întregii perioade a regimului comunist din România. 
Manualul dezbate teme precum: Comunismul în România interbelică, Preluarea puterii (1944-
1947), Partidul Comunist Român, Instituţiile statului, „Celălalt” în regimul comunist, Distrugerea 
societăţii civile şi represiunea politică, Monopolul ideologic, dar şi subiecte precum economia, 
viaţa cotidiană, politica externă, rezistenţa şi disidenţa în timpul regimului comunist şi anul 
1989.  
  
Cele mai bune eseuri şi desene din concurs vor fi premiate. Valoarea totală a premiilor este de 
aproximativ 2000 de EUR. Eseurile cîştigătoare vor fi publicate de IICCMER într-un volum, în 
timp ce planşele premiate vor fi expuse de IICCMER într-o mini-expoziţie.  
  
Comunicat de presă al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc. 
 
http://www.observatorcultural.ro/Concurs-national-de-eseuri-Familia-mea-in-
comunism*id_1859-news_details.html  
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Ziarul Lumina – februarie 2010 
Concurs pentru elevi, despre „Familia mea în comunism“ 
 
Elevii din clasele V-XII pot câştiga premii totale de 2.000 de euro într-un concurs de grafică şi 
eseuri pe tema influenţei regimului comunist asupra familiei româneşti, derulat de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) între 20 
februarie-1 mai. Conform IICCMER, concursul naţional de eseuri şi artă grafică „Familia mea în 
comunism“, ajuns la a patra ediţie, îşi propune să aducă în prim-plan mediul familial, viaţa de zi 
cu zi şi modul în care familia a fost ţinta politicilor comuniste. Astfel, IICCMER le propune celor 
care s-au născut după prăbuşirea sistemului comunist din România două întrebări de la care să 
pornească desenele şi eseurile: „În ce măsură a fost afectată familia ta de regimul comunist?“ şi 
„Cum portretizaţi viaţa de familie în timpul regimului comunist?“. Eseurile câştigătoare vor fi 
publicate de IICCMER într-un volum, iar planşele premiate vor fi expuse într-o mini-expoziţie. 
Concursul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România. 
 
http://www.ziarullumina.ro/articole;1202;1;34601;0;Concurs-pentru-elevi-despre-Familia-mea-
in-comunism.html  
 
 
Romantic FM – februarie 2010 
Familia mea in comunism 
 

Concursul national de eseuri si arta grafica ajuns la cea de-a patra editie. Elevii din clasele V-XII 

pot castiga premii totale in valoare de 2.000 de euro intr-un concurs national de grafica si eseuri 

pe tema influentei regimului comunist asupra familiei romanesti, derulat de Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER)  pana pe data de 

1 mai.  

IICCMER le propune celor care s-au nascut dupa prabusirea sistemului comunist din Romania 

doua intrebari de la care sa porneasca desenele si eseurile: "In ce masura a fost afectata familia 

ta de regimul comunist?"si "Cum portretizati viata de familie in timpul regimului comunist?"  

Eseurile castigatoare vor fi publicate de IICCMER intr-un volum, iar plansele premiate vor fi 

expuse intr-o mini-expozitie. 

Concursul este organizat in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, cu scopul de "a creste interesul 

copiilor si tinerilor pentru istoria recenta a Romaniei, determinandu-i sa reflecteze asupra 

naturii totalitare si represive a regimului comunist din Romania".  

http://www.romanticfm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1274:familia-

mea-in-comunism&catid=35:recomandari&Itemid=118  
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Amosnews – iunie 2010 
Concursul naţional de eseuri şi artă grafică "Familia mea în comunism"  
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc în parteneriat 
cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România a derulat în perioada 20 februarie- 1 mai 2010 
concursul naţional de eseuri şi artă grafică „Familia mea în comunism”.  

Ajuns la a - 4 a ediţie, concursul s-a bucurat şi anul acesta de sprijinul Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România (str. Vasile Lascar 31, etaj 1, sala Titulescu), această instituţie devenind un 
partener fidel al proiectelor educaţionale organizate de Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. 

Cele două instituţii partenere organizează ceremonia de înmânare a premiilor concursului 
Familia mea în comunism în data de 16 iunie, orele 12, la sediul Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România, sala Nicolae Titulescu. La ceremonie vor participa dl Niculae Idu, şeful 
Reprezentanţei CE în România, dl Vladimir Tismăneanu, preşedintele consiliului ştiinţific al 
ICCMER, dl Ioan Stanomir, preşedintele executiv al ICCMER şi reprezentanţi ai fundaţiei "Konrad 
Adenauer" şi ai Ministerului Educaţiei. 

Tema de anul acesta a adus în prim plan relaţia dintre familie şi regimul comunist din România. 
Astfel, am încercat să aducem în discuţie mediul familial, viaţa de zi cu zi şi modul în care 
această instituţie a fost ţinta politicilor comuniste. Plecând de la următoarele întrebări: În ce 
măsură a fost afectată familia ta de regimul comunist? Cum portretizaţi viaţa de familie în 
timpul regimului comunist?, am făcut apel la creativitatea tinerilor din România pentru a ne 
schiţa imaginea familiei în regimul comunist. Scopul acestui concurs este acela de a creşte 
interesul copiilor şi tinerilor pentru istoria recentă a României, determinându-i să reflecteze 
asupra naturii totalitare şi represive a regimului comunist din România. 

http://www.amosnews.ro/Concursul_national_de_eseuri_si_arta_grafica_Familia_mea_in_co
munism__-29-44151  

 
Observator de Constanţa – iunie 2010 
Concursul national de eseuri si arta grafica “Familia mea in comunism” 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc in parteneriat 
cu Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a derulat in perioada 20 februarie- 1 mai 2010 
concursul national de eseuri si arta grafica „Familia mea in comunism”. 
 
Ajuns la a – 4 a editie, concursul s-a bucurat si anul acesta de sprijinul Reprezentantei Comisiei 
Europene in Romania (str. Vasile Lascar 31, etaj 1, sala Titulescu), aceasta institutie devenind un 
partener fidel al proiectelor educationale organizate de Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. 
 

http://www.amosnews.ro/Concursul_national_de_eseuri_si_arta_grafica_Familia_mea_in_comunism__-29-44151
http://www.amosnews.ro/Concursul_national_de_eseuri_si_arta_grafica_Familia_mea_in_comunism__-29-44151


Cele doua institutii partenere organizeaza ceremonia de inmanare a premiilor concursului 
Familia mea in comunism in data de 16 iunie, orele 12, la sediul Reprezentantei Comisiei 
Europene in Romania, sala Nicolae Titulescu. La ceremonie vor participa dl Niculae Idu, seful 
Reprezentantei CE in Romania, dl Vladimir Tismaneanu, presedintele consiliului stiintific al 
ICCMER, dl Ioan Stanomir, presedintele executiv al ICCMER si reprezentanti ai fundatiei “Konrad 
Adenauer” si ai Ministerului Educatiei. 
 
Tema de anul acesta a adus in prim plan relatia dintre familie si regimul comunist din Romania. 
Astfel, am incercat sa aducem in discutie mediul familial, viata de zi cu zi si modul in care 
aceasta institutie a fost tinta politicilor comuniste. Plecand de la urmatoarele intrebari: In ce 
masura a fost afectata familia ta de regimul comunist? Cum portretizati viata de familie in 
timpul regimului comunist?, am facut apel la creativitatea tinerilor din Romania pentru a ne 
schita imaginea familiei in regimul comunist. Scopul acestui concurs este acela de a creste 
interesul copiilor si tinerilor pentru istoria recenta a Romaniei, determinandu-i sa reflecteze 
asupra naturii totalitare si represive a regimului comunist din Romania. 


