
Amos News – 26 mai 2011 
IICMER lansează proiectul „Drepturile Omului în Istoria Recentă a României”  
 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER) 
anunţă prezentarea rezultatelor unui nou sondaj de opinie realizat în parteneriat cu Centrul de 
Sondare a Opiniei Publice privind perceptia românilor asupra represiunii comuniste şi asupra 
studierii istoriei comunismului în sistemul educaţional din România.  

Cu aceeasi ocazie, IICCMER lanseaza  primului proiectului educational pentru elevi de gimnaziu 
pe  tema Drepturile Omului in Istoria Recenta a Romaniei. 

La eveniment participa: Excelenta Sa Ambasadoarea Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti, Ms. 
Tanya van Gool; Ms. Jeri Guthrie-Corn, Adjunctul Sefului Misiunii Diplomatice a Statelor Unite la 
Bucuresti; Ioan Stanomir, Presedinte Executiv, IICCMER; Dorina Nastase, Raportor Politic, 
Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti; Horia Domnariu, reprezentat CSOP; Ovidiu 
Voicu, Fundatia Soros; Bogdan Iacob, Secretar al Consiliului Stiintific al Consiliului Stiintific 
IICCMER; Mihai Stamatescu, Profesor; Raluca Grosescu, Adelina Tintariu, Departamentul Politici 
Publice, IICCMER. 

http://www.amosnews.ro/IICMER_lanseaza_proiectul_8222_Drepturile_Omului_in_Istoria_Rec
enta_a_Romaniei_8221_-29-71028  

 
 
TVR – 27 mai 2011 
Comunismul - un capitol de istorie pe care nu-l mai învaţă nimeni 

Mai bine de jumătate din tinerii cu vârsta sub 20 de ani nu discută despre comunism nici acasă, 
nici la şcoală.  

Aşa arată un studiu realizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.  

Pentru o mai bună cunoaştere a istoriei recente, învăţătorii, profesorii de gimnaziu şi elevii 
participă la primul proiect educaţional pe tema Drepturile omului în istoria recentă a României. 

http://www.tvr.ro/articol.php?id=104021  

 

Radio România Actualităţi – 27 mai 2011 
Influenţa comunismului, "pozitivă în domeniul economic"  

Peste 60% dintre români consideră comunismul mai degrabă o idee bună, indiferent dacă bine 
sau prost aplicată, dar recunosc că a influenţat negativ prezentul şi vor să fie studiat în şcoli - 

http://www.amosnews.ro/IICMER_lanseaza_proiectul_8222_Drepturile_Omului_in_Istoria_Recenta_a_Romaniei_8221_-29-71028
http://www.amosnews.ro/IICMER_lanseaza_proiectul_8222_Drepturile_Omului_in_Istoria_Recenta_a_Romaniei_8221_-29-71028
http://www.tvr.ro/articol.php?id=104021


arată un nou sondaj prezentat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc şi de CSOP. 

Sondajul are o marjă de eroare, de 2,9% şi a fost realizat între 26 aprilie şi 2 mai. 

Institutul a lansat, vineri, şi un proiect educaţional pentru elevi de gimanziu pe tema "Drepturile 
omului în istoria recentă a României". 

44% dintre români spun că se informează despre comunism mai ales din mass-media. 

Al treilea sondaj CSOP arată că în continuare mulţi români spun, din motive economice, "era 
mai bine înainte". 

Raluca Grosescu, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc, afirmă că influenţa pozitivă este văzută mai ales în domeniul economic. 

"Percepţia generală a românilor este că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este 
una în principal negativă. Unde influenţa este văzută pozitivă, este în domeniul economic. Iar 
acest lucru cu siguranţă se poate explică prin criza economică. 

"Dar, majoritatea respondenţilor afirmă, de exemplu, că influenţa comunismului asupra 
sistemului de sănătate este una negativă; de asemenea, asupra învăţământului şi a culturii, aici 
este egală măsură pozitiv şi negativ, de exemplu, majoritatea respondenţilor consideră că 
poziţia individului în societate a fost influenţată negativ de regimul comunist", a spus Raluca 
Grosescu. 

Dacă în sondajul precedent doar 4% dintre români spuneau că au avut de suferit în comunism, 
acum procentul a crescut, dar nu foarte mult. 

Populaţia susţine studierea comunismului în şcoli 

Au fost reclamate mai ales lipsa libertăţii de expresie şi de circulaţie, dar, deşi datele arată că 
dacă nu majoritatea românilor, măcar un procent destul de mare consideră că trecutul a avut o 
influenţă negativă asupra prezentului, numărul nostalgicilor este mare, mai ales printre cei 
peste 50 de ani. 

"Dacă ne gândim la modul în care trăiesc pensionarii din ziua de astăzi, este absolut de înţeles 
de ce se uită la trecutul comunist cu nostagie, pentru că situaţia lor economică este foarte 
precară", a afirmat Raluca Grosescu. 

Discuţiile despre comunism sunt rare sau lipsesc cu totul şi din şcoli şi din spaţiul privat, în 
familie. În acest moment, istoria comunismului, la gimnaziu, este predată doar în câteva ore, la 
finalul clasei a VIII-a, dar sondajul arată că populaţia susţine studierea comunismului în şcoli. 



Pe această bază a fost realizat noul proiect educaţional al institutului - explică Raluca Grosescu, 
de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. 

"Elevii de gimanziu au cunoştinţe foarte reduse despre ce s-a întâmplat înainte de 1989. 42% 
dintre români consideră că este foarte important şi important ca istoria comunismului să fie 
studiată la şcoală. 

"Proiectul cuprinde editarea unui ghid pentru elevi de gimnaziu pe tema drepturile omului în 
timpul regimului comunist, organizarea a patru cursuri de formare pentru învăţători şi profesori 
de ştiinţe umane, un concurs de campanii civice - realizate de elevi, şi o şcoală de iarnă pe tema 
"Drepturile omului în secolul XX". a mai adăugat doamna Grosescu. 

http://www.romania-actualitati.ro/influenta_comunismului_pozitiva_in_domeniul_economic-
29460  
 
 
 
Agerpres – 27 mai 2011 
Sondaj CSOP-IICCMER: Peste 60% dintre români percep comunismul drept o idee bună 

Aproximativ 61% dintre români percep comunismul ca fiind o idee bună, în vreme ce 37% 
consideră instaurarea regimului comunist în România la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial drept un lucru pozitiv, indică un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sondare a 
Opiniei Publice (CSOP) în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). 

La categoria tinerilor sub 20 ani, dezbaterile despre comunism sunt inexistente în 61% din 
cazuri, iar 58% dintre respondenţii tineri afirmă că nu discută niciodată la şcoală despre acest 
subiect.  
 
Rezultatele sondajului au fost date publicităţii, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul 
IICCMER.  

În privinţa represiunii comuniste, 15% dintre respondenţi declară că au suferit limitări ale 
libertăţii de expresie, 15% şi-au simţit îngrădită libertatea de circulaţie şi 17% au suferit în urma 
îngrădirii accesului la informaţie. De asemenea, doar 8% dintre români afirmă că au suferit 
privaţiuni de ordin material.  

În legătură cu influenţa trecutului comunist asupra prezentului, 21% dintre români o cred 
pozitivă, iar 29% - negativă, 17% dintre respondenţi apreciază că nu a existat o influenţă, în 
vreme ce 33% nu ştiu dacă a existat o astfel de influenţă.  

Reprezentanţii CSOP susţin că răspunsurile de tip "nu ştiu" sunt foarte frecvente şi indică 
printre altele şi cunoştinţele limitate ale respondenţilor privind istoria regimului comunist.  

http://www.romania-actualitati.ro/influenta_comunismului_pozitiva_in_domeniul_economic-29460
http://www.romania-actualitati.ro/influenta_comunismului_pozitiva_in_domeniul_economic-29460


 
Astfel, un sfert din populaţia României nu ştie dacă instaurarea comunismului a fost un lucru 
bun sau rău, iar 29% dintre cei chestionaţi nu ştiu că în România comunistă a existat represiune.  
 
Cei care cred că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este pozitivă percep această 
influenţă în special în economie (67%), apoi în cultură/educaţie (28%), sănătate (18%), poziţia 
individului în societate (16%), poziţia internaţională a României (13%) şi politica interna (8%).  
 
Respondenţii care consideră că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este negativă 
cred că această influenţă s-a manifestat în special în economie (40%), apoi în cultură/educaţie 
(28%), sănătate (25%), poziţia individului în societate (23%), poziţia internaţională a României 
(21%) şi politica internă (14%).  

Un capitol important al sondajului l-au constituit sursele de informare în legătură cu istoria 
comunismului şi modul în care această istorie este predată în şcoli.  

Principala sursă de informare privind istoria comunismului în România este mass-media (44%), 
urmată de şcoală/universitate şi familie (aproximativ un sfert fiecare) şi apoi de cărţi şi filme 
artistice/documentare (circa 20%).  

Informarea despre comunism prin intermediul internetului reprezintă doar 8%, iar un procentaj 
semnificativ de aproape o cincime dintre respondenţi (19%) au declarat că nu-i interesează 
subiectul.  
 
Doar 18% discută des şi foarte des despre comunism în familie, în timp ce 42% discută rar şi 
foarte rar, iar 39% deloc. Similar, doar 17% discută des şi foarte des despre comunism cu 
prietenii, în timp ce 39% discută rar şi foarte rar, iar 45% deloc.  

Dintre sursele de informare legate de istoria comunismului pe care respondenţii şi le doresc 
dezvoltate în spaţiul public, emisiunile radio/TV si documentarele ocupă din nou primele locuri 
(60%, respectiv 56%), urmate de cărţi (48%), filme artistice (28%) şi campaniile de informare din 
şcoli (20%).  

Cursurile speciale legate de istoria comunismului din universităţi reprezintă doar 10% din 
opţiunile respondenţilor. În acelaşi timp, circa unul din cinci respondenţi consideră că nu ştie 
sau nu-l interesează sursele de informare legate de istoria comunismului care ar trebui să fie 
activate în spaţiul public.  

În legătură cu gradul de informare cu privire la istoria comunismului, se manifestă şi în acest caz 
o anumită divizare a opiniilor: 46% se consideră mai curând neinformaţi (puţin informaţi, foarte 
puţin informaţi şi neinformaţi), în timp ce 41% dintre respondenţi apreciază că sunt mai 
degrabă informaţi (foarte informaţi şi destul de informaţi), iar 11% afirmă că nu ştiu.  
 



Realizatorii sondajului au vrut să afle şi opinia românilor despre importanţa studierii istoriei 
comunismului în şcoli.  

Aproximativ 42% dintre respondenţi cred că este mai curând important ca istoria comunismului 
să fie studiată la şcoală, în timp ce 36% consideră contrariul, iar 12% spun că nu ştiu.  
 
Reprezentanţii CSOP susţin că procentajul de 36% dintre respondenţi care răspund negativ la 
această întrebare îşi găseşte o explicaţie în faptul că 33% dintre români nu ştiu dacă trecutul 
comunist are vreo influenţă asupra prezentului, iar 13% consideră că nu există o influenţă a 
trecutului comunist asupra prezentului.  

Istoria comunismului ar trebui predată şi la gimnaziu, şi la liceu, apreciază respondenţii în 
proporţie de 35%, în vreme ce 23% preferă studierea istoriei comunismului doar la liceu, iar 
11% - doar la şcoala generală.  

Un procentaj de 13% declară tranşant că istoria comunismului nu ar trebui studiată la şcoală, iar 
circa o cincime spun că nu ştiu.  

Dintre cei care consideră că istoria comunismului ar trebui predată la şcoală, mai frecvent 
aceştia se pronunţă pentru studierea istoriei comunismului în cadrul unui curs general de istorie 
(45%), în timp ce 17% preferă un curs separat opţional, 8% un curs separat obligatoriu, 8% - atât 
în cadrul cursului general de istorie, cât şi în cadrul unui curs opţional, iar circa 20% nu ştiu sau 
nu răspund.  

Sondajul a fost realizat în perioada 26 aprilie - 2 mai 2011, pe un eşantion reprezentativ la nivel 
naţional, fiind intervievate la domiciliu 1.125 persoane, cu vârste peste 15 ani şi are o eroare de 
plus-minus 2,9%. AGERPRES 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/67313-Sondaj-CSOPIICCMER-Peste-60-
dintre-romani-percep-comunismul-drept-o-idee-buna.html  

 
 
Evenimentul zilei – 27 mai 2011 
Comunismul rămâne o idee bună pentru majoritatea românilor  
 
Mai puţin de o treime dintre români consideră că regimul comunist ar fi avut o influenţă 
negativă asupra trecutului, arată un sondaj CSOP efectuat la cererea Institutului pentru 
Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER). 
 
Potrivit acestui sondaj, 21% dintre cei chestionaţi apreciază că regimul de dinainte de 1989 a 
avut o influenţă pozitivă asupra prezentului. Jumătate din repondenţi nu sunt în stare să 
răspundă la această întrebare sau cred că trecutul comunist nu a avut nicio influenţă asupra 
perioadei actuale. Interesant este că în Bucureşti se înregistrează cel mai mare procent al celor 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/67313-Sondaj-CSOPIICCMER-Peste-60-dintre-romani-percep-comunismul-drept-o-idee-buna.html
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care cred în efectul pozitiv al comunismului asupra prezentului. Un alt sondaj, efectuat de 
SNSPA în luna aprilie, arăta că 21% din bucureşteni s-ar înscrie în PCR pentru a-şi păstra slujba. 
 
Dintre cei care cred că trecutul comunist a avut o influenţă pozitivă asupra trecutului, două 
treimi spun că cea mai importantă contribuţie a fost în economie, iar 28% în cultură şi educaţie. 
Circa 16% din cei care cred în influenţa benefică a comunismului asupra prezentului susţin că 
acest regim a contribuit la "poziţia individului în societate".  
 
Sondajul CSOP, efectuat în intervalul 26 aprilie -2 mai 2011, prin intervievarea la domiciliu a 
1.125 de persoane, arată că a rămas aproximativ constant procentul celor care percep 
comunismul ca fiind "mai degrabă o idee bună". Astfel, în august 2010, erau 61% cei care 
împărtăşeau această opinie, în octombrie 2010 procentul scăzuse nesemnificativ, la 59%, iar 
acum, în mai 2011, ponderea revenise la 61%. Aproximativ 38% din repondenţii la sondaj spun 
că instaurarea regimului comunist în România la sfârşitul celui de-al doilea război mondial a fost 
un lucru bun, iar 37% că a fost un lucru rău. Aceste date din sondajul CSOP sunt aproape 
identice cu cele din octombrie 2010.  
 
Privaţiunile comunismului  
 
Întrebaţi de ce au suferit în timpul regimului comunist, 17% din cei chestionaţi se plâng de 
îngrădirea accesului la informaţie, 15% de limitarea libertăţii de exprimare şi doar 8% de 
privaţiunile de ordin material. Circa 7% din repondenţi se plâng de interzicerea avorturilor, iar 
9% de îngrădiri în ceea ce priveşte practicarea religiei. 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/comunismul-ramane-o-idee-buna-pentru-majoritatea-
romanilor-931653.html  
 
 
 
Iaşi 24 Info – 27 mai 2011 
60% dintre romani considera comunismul o idee buna - conform unui Sondaj IICCMER – CSOP, 
mai 2011 

Conform unui sondaj de opinie referitor la percepţia românilor asupra comunismului, realizat 
de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Memoria Exilului Românesc 
şi Centrul de Sondare a Opiniei Publice, realizat în mai 2011, aproximativ 61% 
dintre români consideră comunismul o idee bună, iar 38% au considerat în egală măsură 
instaurarea regimului comunist în România la sfârşitul celui de-al doilea război mondial drept 
un lucru bun, respectiv un lucru rău. 

Potrivit sondajului principala sursă de informare în ce priveşte istoria comunismului în România 
este mass-media (44%), urmată de şcoală/universitate şi familie (aproximativ un sfert fiecare) şi 
apoi de cărţi şi filme artistice/documentare (circa 20%). Informarea despre comunism prin 
intermediul internetului reprezintă doar 8%, iar un procentaj semnificativ de aproape o cincime 
dintre respondenţi (19%) au declarat că nu-i interesează subiectul. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/comunismul-ramane-o-idee-buna-pentru-majoritatea-romanilor-931653.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/comunismul-ramane-o-idee-buna-pentru-majoritatea-romanilor-931653.html


În ce priveşte influenţa trecutului comunist asupra prezentului, se constată şi în acest caz o 
anumită ambivalenţă a opiniilor: 21% o cred pozitivă, iar 29%, negativă; procentajul 
respondenţilor care o consideră negativă este uşor mai ridicat în comparaţie cu a celor care o 
percep drept pozitivă. În acelaşi timp, o pondere semnificativă de 17% dintre respondenţi 
apreciază că nu a existat o influenţă a trecutului comunist asupra prezentului, iar 33% nu ştiu 
dacă a existat o astfel de influenţă. 

Cei care cred că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este pozitivă, percep această 
influenţă în special în economie (67%), apoi în cultură/educaţie (28%), sănătate (18%), poziţia 
individului în societate (16%), poziţia internaţională a României (13%) şi politica internă (8%).  
Respondenţii care consideră că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este negativă 
cred că această influenţă s-a manifestat în special în economie (40%), apoi în cultură/educaţie 
(28%), sănătate (25%), poziţia individului în societate (23%), poziţia internaţională a României 
(21%) şi politica internă (14%). 

Astfel, în afară de economie, unde influenţa pozitivă este considerată mai mare decât cea 
negativă, românii consideră că regimul comunist a influenţat mai degrabă negativ sistemul de 
sănătate, poziţia individului în societate, poziţia internaţională a României şi politica internă. 

Cititi mai multe despre cum percep romanii comunismul, la 21 de ani de la caderea regimului 
pe www.crimelecomunismului.ro. 

http://www.iasi24info.ro/news.php?id=1031  

 
Cotidianul – 28 mai 2011 
Sondaj CSOP-IICCMER: Peste 60% dintre români percep comunismul drept o idee bună 

Aproximativ 61% dintre români percep comunismul ca fiind o idee bună, în vreme ce 37% 
consideră instaurarea regimului comunist în România la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial drept un lucru pozitiv, indică un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sondare a 
Opiniei Publice (CSOP) în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). 

La categoria tinerilor sub 20 ani, dezbaterile despre comunism sunt inexistente în 61% din 
cazuri, iar 58% dintre respondenţii tineri afirmă că nu discută niciodată la şcoală despre acest 
subiect.  
 
Rezultatele sondajului au fost date publicităţii, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul 
IICCMER.  
 
În privinţa represiunii comuniste, 15% dintre respondenţi declară că au suferit limitări ale 
libertăţii de expresie, 15% şi-au simţit îngrădită libertatea de circulaţie şi 17% au suferit în urma 

http://www.crimelecomunismului.ro/ro/evenimente/arhiva_evenimente/arhiva_evenimente_2011/perceptia_romanilor_asupra_comunismului_sondaj_iiccmer_csop/
http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.iasi24info.ro/news.php?id=1031


îngrădirii accesului la informaţie. De asemenea, doar 8% dintre români afirmă că au suferit 
privaţiuni de ordin material.  

În legătură cu influenţa trecutului comunist asupra prezentului, 21% dintre români o cred 
pozitivă, iar 29% - negativă, 17% dintre respondenţi apreciază că nu a existat o influenţă, în 
vreme ce 33% nu ştiu dacă a existat o astfel de influenţă.  

Reprezentanţii CSOP susţin că răspunsurile de tip "nu ştiu" sunt foarte frecvente şi indică 
printre altele şi cunoştinţele limitate ale respondenţilor privind istoria regimului comunist.  

Astfel, un sfert din populaţia României nu ştie dacă instaurarea comunismului a fost un lucru 
bun sau rău, iar 29% dintre cei chestionaţi nu ştiu că în România comunistă a existat represiune.  
 
Cei care cred că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este pozitivă percep această 
influenţă în special în economie (67%), apoi în cultură/educaţie (28%), sănătate (18%), poziţia 
individului în societate (16%), poziţia internaţională a României (13%) şi politica interna (8%).  
 
Respondenţii care consideră că influenţa trecutului comunist asupra prezentului este negativă 
cred că această influenţă s-a manifestat în special în economie (40%), apoi în cultură/educaţie 
(28%), sănătate (25%), poziţia individului în societate (23%), poziţia internaţională a României 
(21%) şi politica internă (14%).  

Un capitol important al sondajului l-au constituit sursele de informare în legătură cu istoria 
comunismului şi modul în care această istorie este predată în şcoli.  

Principala sursă de informare privind istoria comunismului în România este mass-media (44%), 
urmată de şcoală/universitate şi familie (aproximativ un sfert fiecare) şi apoi de cărţi şi filme 
artistice/documentare (circa 20%).  

Informarea despre comunism prin intermediul internetului reprezintă doar 8%, iar un procentaj 
semnificativ de aproape o cincime dintre respondenţi (19%) au declarat că nu-i interesează 
subiectul.  
 
Doar 18% discută des şi foarte des despre comunism în familie, în timp ce 42% discută rar şi 
foarte rar, iar 39% deloc. Similar, doar 17% discută des şi foarte des despre comunism cu 
prietenii, în timp ce 39% discută rar şi foarte rar, iar 45% deloc.  

Dintre sursele de informare legate de istoria comunismului pe care respondenţii şi le doresc 
dezvoltate în spaţiul public, emisiunile radio/TV si documentarele ocupă din nou primele locuri 
(60%, respectiv 56%), urmate de cărţi (48%), filme artistice (28%) şi campaniile de informare din 
şcoli (20%).  

Cursurile speciale legate de istoria comunismului din universităţi reprezintă doar 10% din 
opţiunile respondenţilor. În acelaşi timp, circa unul din cinci respondenţi consideră că nu ştie 



sau nu-l interesează sursele de informare legate de istoria comunismului care ar trebui să fie 
activate în spaţiul public.  

În legătură cu gradul de informare cu privire la istoria comunismului, se manifestă şi în acest caz 
o anumită divizare a opiniilor: 46% se consideră mai curând neinformaţi (puţin informaţi, foarte 
puţin informaţi şi neinformaţi), în timp ce 41% dintre respondenţi apreciază că sunt mai 
degrabă informaţi (foarte informaţi şi destul de informaţi), iar 11% afirmă că nu ştiu.  
 
Realizatorii sondajului au vrut să afle şi opinia românilor despre importanţa studierii istoriei 
comunismului în şcoli.  

Aproximativ 42% dintre respondenţi cred că este mai curând important ca istoria comunismului 
să fie studiată la şcoală, în timp ce 36% consideră contrariul, iar 12% spun că nu ştiu.  

Reprezentanţii CSOP susţin că procentajul de 36% dintre respondenţi care răspund negativ la 
această întrebare îşi găseşte o explicaţie în faptul că 33% dintre români nu ştiu dacă trecutul 
comunist are vreo influenţă asupra prezentului, iar 13% consideră că nu există o influenţă a 
trecutului comunist asupra prezentului.  

Istoria comunismului ar trebui predată şi la gimnaziu, şi la liceu, apreciază respondenţii în 
proporţie de 35%, în vreme ce 23% preferă studierea istoriei comunismului doar la liceu, iar 
11% - doar la şcoala generală.  

Un procentaj de 13% declară tranşant că istoria comunismului nu ar trebui studiată la şcoală, iar 
circa o cincime spun că nu ştiu.  

Dintre cei care consideră că istoria comunismului ar trebui predată la şcoală, mai frecvent 
aceştia se pronunţă pentru studierea istoriei comunismului în cadrul unui curs general de istorie 
(45%), în timp ce 17% preferă un curs separat opţional, 8% un curs separat obligatoriu, 8% - atât 
în cadrul cursului general de istorie, cât şi în cadrul unui curs opţional, iar circa 20% nu ştiu sau 
nu răspund.  

Sondajul a fost realizat în perioada 26 aprilie - 2 mai 2011, pe un eşantion reprezentativ la nivel 
naţional, fiind intervievate la domiciliu 1.125 persoane, cu vârste peste 15 ani şi are o eroare de 
plus-minus 2,9%. AGERPRES 

http://www.cotidianul.ro/147372-Sondaj-CSOP-IICCMER-Peste-60-dintre-romani-percep-
comunismul-drept-o-idee-buna  
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Aproximativ 61% dintre romani percep comunismul ca fiind o idee buna, in vreme ce 37% 
considera instaurarea regimului comunist in Romania la sfarsitul celui de-al doilea razboi 
mondial drept un lucru pozitiv, indica un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sondare a 
Opiniei Publice (CSOP) in colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in 
Romania si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). La categoria tinerilor sub 20 ani, dezbaterile 
despre comunism sunt inexistente in 61% din cazuri, iar 58% dintre respondentii tineri afirma ca 
nu discuta niciodata la scoala despre acest subiect.  
 
Rezultatele sondajului au fost date publicitatii, vineri, intr-o conferinta de presa la sediul 
IICCMER.  
 
In privinta represiunii comuniste, 15% dintre respondenti declara ca au suferit limitari ale 
libertatii de expresie, 15% si-au simtit ingradita libertatea de circulatie si 17% au suferit in urma 
ingradirii accesului la informatie. De asemenea, doar 8% dintre romani afirma ca au suferit 
privatiuni de ordin material.  
 
In legatura cu influenta trecutului comunist asupra prezentului, 21% dintre romani o cred 
pozitiva, iar 29% - negativa, 17% dintre respondenti apreciaza ca nu a existat o influenta, in 
vreme ce 33% nu stiu daca a existat o astfel de influenta. 
 
Reprezentantii CSOP sustin ca raspunsurile de tip "nu stiu" sunt foarte frecvente si indica 
printre altele si cunostintele limitate ale respondentilor privind istoria regimului comunist.  
Astfel, un sfert din populatia Romaniei nu stie daca instaurarea comunismului a fost un lucru 
bun sau rau, iar 29% dintre cei chestionati nu stiu ca in Romania comunista a existat represiune.  
Cei care cred ca influenta trecutului comunist asupra prezentului este pozitiva percep aceasta 
influenta in special in economie (67%), apoi in cultura/educatie (28%), sanatate (18%), pozitia 
individului in societate (16%), pozitia internationala a Romaniei (13%) si politica interna (8%).  
Respondentii care considera ca influenta trecutului comunist asupra prezentului este negativa 
cred ca aceasta influenta s-a manifestat in special in economie (40%), apoi in cultura/educatie 
(28%), sanatate (25%), pozitia individului in societate (23%), pozitia internationala a Romaniei 
(21%) si politica interna (14%).  
 
Un capitol important al sondajului l-au constituit sursele de informare in legatura cu istoria 
comunismului si modul in care aceasta istorie este predata in scoli.  
 
Principala sursa de informare privind istoria comunismului in Romania este mass-media (44%), 
urmata de scoala/universitate si familie (aproximativ un sfert fiecare) si apoi de carti si filme 
artistice/documentare (circa 20%). 
 
Informarea despre comunism prin intermediul internetului reprezinta doar 8%, iar un procentaj 
semnificativ de aproape o cincime dintre respondenti (19%) au declarat ca nu-i intereseaza 
subiectul. 
 



Doar 18% discuta des si foarte des despre comunism in familie, in timp ce 42% discuta rar si 
foarte rar, iar 39% deloc. Similar, doar 17% discuta des si foarte des despre comunism cu 
prietenii, in timp ce 39% discuta rar si foarte rar, iar 45% deloc. 
 
Dintre sursele de informare legate de istoria comunismului pe care respondentii si le doresc 
dezvoltate in spatiul public, emisiunile radio/TV si documentarele ocupa din nou primele locuri 
(60%, respectiv 56%), urmate de carti (48%), filme artistice (28%) si campaniile de informare din 
scoli (20%). 
 
Cursurile speciale legate de istoria comunismului din universitati reprezinta doar 10% din 
optiunile respondentilor. In acelasi timp, circa unul din cinci respondenti considera ca nu stie 
sau nu-l intereseaza sursele de informare legate de istoria comunismului care ar trebui sa fie 
activate in spatiul public.  
 
In legatura cu gradul de informare cu privire la istoria comunismului, se manifesta si in acest caz 
o anumita divizare a opiniilor: 46% se considera mai curand neinformati (putin informati, foarte 
putin informati si neinformati), in timp ce 41% dintre respondenti apreciaza ca sunt mai 
degraba informati (foarte informati si destul de informati), iar 11% afirma ca nu stiu.  
 
Realizatorii sondajului au vrut sa afle si opinia romanilor despre importanta studierii istoriei 
comunismului in scoli. 
 
Aproximativ 42% dintre respondenti cred ca este mai curand important ca istoria comunismului 
sa fie studiata la scoala, in timp ce 36% considera contrariul, iar 12% spun ca nu stiu.  
Reprezentantii CSOP sustin ca procentajul de 36% dintre respondenti care raspund negativ la 
aceasta intrebare isi gaseste o explicatie in faptul ca 33% dintre romani nu stiu daca trecutul 
comunist are vreo influenta asupra prezentului, iar 13% considera ca nu exista o influenta a 
trecutului comunist asupra prezentului. 
 
Istoria comunismului ar trebui predata si la gimnaziu, si la liceu, apreciaza respondentii in 
proportie de 35%, in vreme ce 23% prefera studierea istoriei comunismului doar la liceu, iar 
11% - doar la scoala generala. 
 
Un procentaj de 13% declara transant ca istoria comunismului nu ar trebui studiata la scoala, iar 
circa o cincime spun ca nu stiu. 
 
Dintre cei care considera ca istoria comunismului ar trebui predata la scoala, mai frecvent 
acestia se pronunta pentru studierea istoriei comunismului in cadrul unui curs general de istorie 
(45%), in timp ce 17% prefera un curs separat optional, 8% un curs separat obligatoriu, 8% - atat 
in cadrul cursului general de istorie, cat si in cadrul unui curs optional, iar circa 20% nu stiu sau 
nu raspund.  
 



Sondajul a fost realizat in perioada 26 aprilie - 2 mai 2011, pe un esantion reprezentativ la nivel 
national, fiind intervievate la domiciliu 1.125 persoane, cu varste peste 15 ani si are o eroare de 
plus-minus 2,9%. 
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comunismul-drept-o-idee-buna.html  
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