
Amosnews – 20 februarie 2009 
Concurs pentru elevi, despre semnificaţia Revoluţiei din 1989 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei a lansat astăzi un concurs de eseuri şi grafică, intitulat "1989, poarta către Libertate?". 

Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a până la a XII-a. 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România îi provoacă pe elevi să reflecteze 
la importanţa momentului 1989 în România.  

Până la 1 mai elevii pot trimite eseuri sau planşe grafice (desene, picturi, colaje, afişe, grafică pe 
calculator), create de ei, iar cele mai bune lucrări  vor fi premiate. Organizatorii le-au pregătit 
premii în valoare totală de 2.000 de euro, constând în aparate foto, iPod, Flash Pen, dar şi 
enciclopedii de istorie universală. Eseurile câştigătoare vor fi publicate de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România într-un volum, iar planşele premiate vor fi 
prezentate într-o mini-expoziţie.  

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe 27 mai, pe site-urile Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Ministerului Educaţiei, iar pe 5 iunie va avea loc o festivitate de 
premiere. 

Regulamentul concursului şi fişa de înscriere sunt disponibile pe site-ul 
www.crimelecomunismului.ro 

http://www.amosnews.ro/Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989-

269004  

 
Flacara Iasului – 20 februarie 2009 
Concurs de eseuri si grafica despre Revolutia din 1989, lansat vineri de IICCR 

Un concurs de eseuri si grafica, intitulat "1989, poarta catre Libertate?", va fi lansat vineri de 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR), in parteneriat cu 
Ministerul Educatiei, si se adreseaza elevilor din clasele a V-a pana la a XII-a, informeaza 
organizatorii. 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania ii provoaca pe elevii romani sa 
reflecteze la importanta momentului 1989 in Romania. Luand in considerare insemnatatea sa in 
evolutia si dezvoltarea societatii romanesti, tinerii sunt invitati sa-si dovedeasca creativitatea 
prin modul in care ei percep momentul 1989 si urmarile lui: Ce s-a castigat atunci? S-a pierdut 
ceva? Care a fost pretul acestei libertati? Cum vedeti libertatea in viata voastra de zi cu zi? 

http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.amosnews.ro/Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989-269004
http://www.amosnews.ro/Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989-269004


Concursul, ajuns la a III-a editie, este destinat elevilor din clasele a V-a pana la a XII-a care pot 
trimite, pana pe 1 mai, eseuri sau planse grafice (desene, picturi, colaje, afise, grafica pe 
calculator), create de ei pornind de la momentul 1989 in Romania. 

Cele mai bune eseuri si lucrari de grafica din concurs vor fi premiate in aparate (aparat foto 
digital, iPod, Flash Pen) si carti (enciclopedii de istorie universala). Valoarea totala a premiilor 
este de aproximativ 2.000 de euro. De asemenea, eseurile castigatoare vor fi publicate de IICCR 
intr-un volum, in timp ce plansele premiate vor fi expuse de IICCR intr-o mini-expozitie.  

Castigatorii concursului vor fi anuntati, incepand cu data de 27 mai, pe site-urile celor doua 
institutii partenere, iar pe 5 iunie va avea loc o festivitate de premiere. 

Regulamentul concursului si fisa de inscriere sunt disponibile pe site-ul IICCR: 
http://www.crimelecomunismului.ro/ 

Acest concurs se inscrie intr-un program mai amplu al Institutului, prin care se doreste a se face 
cunoscuta istoria comunismului din Romania in randul tinerilor. Programul are la baza lansarea 
primului manual de istorie a comunismului din Romania, eveniment realizat in septembrie 
2008, scopul acestuia fiind prezentarea intregii perioade a regimului comunist din Romania. 
Manualul dezbate teme precum: comunismul in Romania interbelica, preluarea puterii (1944 - 
1947), Partidul Comunist Roman, institutiile statului, "celalalt" in regimul comunist, distrugerea 
societatii civile si represiunea politica, monopolul ideologic, dar si subiecte precum economia, 
viata cotidiana, politica externa, rezistenta si disidenta in timpul regimului comunist si 
semnificatia anului 1989. Lansarea acestui manual a dus la adoptarea in programa scolara a 
unui curs optional de predare a Istoriei Comunismului in Romania, IICCR implicandu-se in 
organizarea unui curs de perfectionare a cadrelor didactice din toata tara in vederea prezentarii 
metodelor specifice de predare a istoriei comunismului. 

http://www.flacarais.ro/cms/site/f_is/news/concurs_de_eseuri_si_grafica_despre_revolutia_di

n_1989_lansat_vineri_de_iiccr_7041.html  

 

Observatorul Cultural – 20 februarie 2009 

Concurs despre Revoluţia din 1989. Un concurs de eseuri şi grafică, intitulat 1989, poarta către 

Libertate?, a fost lansat vineri, 20 februarie, de Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. IICCR îi provoacă pe elevii 

români să reflecteze la importanţa momentului 1989. Tinerii sînt invitaţi să-şi dovedească 

creativitatea prin modul în care ei percep momentul 1989 şi urmările lui: Ce s-a cîştigat atunci? 

S-a pierdut ceva? Care a fost preţul acestei libertăţi? Cum vedeţi libertatea, în viaţa voastră de 

zi cu zi? Concursul, ajuns la a III-a ediţie, este destinat elevilor din clasele a V-a pînă la a XII-a, 

http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.flacarais.ro/cms/site/f_is/news/concurs_de_eseuri_si_grafica_despre_revolutia_din_1989_lansat_vineri_de_iiccr_7041.html
http://www.flacarais.ro/cms/site/f_is/news/concurs_de_eseuri_si_grafica_despre_revolutia_din_1989_lansat_vineri_de_iiccr_7041.html


care pot trimite, pînă la 1 mai, eseuri sau planşe grafice create de ei, pornind de la momentul 

1989 în România. 

http://www.observatorcultural.ro/La-zi*articleID_21294-articles_details.html  

 
Info News – 20 februarie 2009 
Concurs pentru elevi, despre semnificatia Revolutiei din 1989 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România în parteneriat cu Ministerul 

Educatiei a lansat astazi un concurs de eseuri si grafica, intitulat "1989, poarta catre Libertate?".  

Concursul se adreseaza elevilor din clasele a V-a pâna la a XII-a.  

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România îi provoaca pe elevi sa reflecteze 

la importanta momentului 1989 în România. 

Pâna la 1 mai elevii pot trimite eseuri sau planse grafice (desene, picturi, colaje, afise, grafica pe 
calculator), create de ei, iar cele mai bune lucrari  vor fi premiate. Organizatorii le-au pregatit 
premii în valoare totala de 2.000 de euro, constând în aparate foto, iPod, Flash Pen, dar si 
enciclopedii de istorie universala. Eseurile câstigatoare vor fi publicate de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România într-un volum, iar plansele premiate vor fi 
prezentate într-o mini-expozitie.  

Câstigatorii concursului vor fi anuntati pe 27 mai, pe site-urile Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului si Ministerului Educatiei, iar pe 5 iunie va avea loc o festivitate de 
premiere. 

Regulamentul concursului si fisa de înscriere sunt disponibile pe site-ul 
www.crimelecomunismului.ro 

http://www.infonews.ro/art_131084_Ultima_ora-

Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989_-_1209.html  

 

Sansa vranceana – 20 februarie 2009 
Concursul se adresează elevilor din clasa a V-a până la a XII-a 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România, a lansat un concurs de eseuri şi grafică pe tema revoluţiei din 

decembrie 1989. Concursul se numeşte "1989, poarta către Libertate?" şi are premii în valoare 

de două mii de euro, care constă în aparate foto, iPod-uri, Flash Pen, dar şi enciclopedii de 

istorie universală. Elevii interesaţi pot trimite eseuri sau planşe grafice pe această temă până pe 

http://www.observatorcultural.ro/La-zi*articleID_21294-articles_details.html
http://www.infonews.ro/art_131084_Ultima_ora-Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989_-_1209.html
http://www.infonews.ro/art_131084_Ultima_ora-Concurs_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989_-_1209.html


1 mai, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate. Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România va publica eseurile cele mai reuşite într-un volum, iar planşele vor fi 

xpuse la o miniexpoziţie pe aceeaşi temă. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 27 mai, pe site-urile 

www.edu.ro şi www.crimelecomunismului.ro, urmând ca pe 5 iunie să aibă loc şi o festivitate 

de premiere. 

http://www.sansavranceana.ro/invatamant.html?aid=6894  

 
 
Ziarul de Vrancea – 27 februarie 2009 
Elevii, stimulati sa cunoasca trecutul comunist 
 
„1989 – poarta catre Libertate?” 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului organizeaza impreuna cu Ministerul 
Educatiei, in februarie – mai 2009, un concurs de eseuri si arta grafica intitulat „1989 – poarta 
catre Libertate?”. Acesta este destinat elevilor claselor V – XII. Eseurile tinerilor trebuie sa aiba 
intre trei si cinci pagini cu titlu ales de participant, iar data limita de predare este 1 mai 2009. 
Premiul I va fi un aparat foto digital, premiul II un iPod iar premiul al treilea un Flash Pen. 
Pentru concursul de desen si alte forme de arta grafica elevii vor realiza desene, colaje, afise pe 
aceeasi tema, data limita si premiile fiind aceleasi. Scopul proiectului e de a-i determina pe copii 
sa reflecteze asupra naturii totalitare si represive a regimului comunist din Romania. 
Regulamentul concursului si fisa de inscriere sint disponibile pe site-urile 
www.crimelecomunismului.ro si www.edu.ro.  
 
http://www.ziaruldevrancea.ro/index.php?articol=26526  

 

Ziare.com – 20 februarie 2009 
Concurs cu premii pentru elevi despre semnificatia Revolutiei din 1989  

Elevii din clasele V-XII pot participa, incepand de vineri si pana pe data de 1 mai, la un concurs 
care ii provoaca sa reflecteze la importanta Revolutiei din 1989 din Romania.  

Concursul, intitulat "1989, poarta catre Libertate?", este organizat de Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului in Romania, in parteneriat cu Ministerul Educatiei. 

Elevii pot trimite eseuri sau planse grafice, precum desene, picturi, colaje, afise, grafica pe 
calculator, iar cele mai bune lucrari vor fi premiate, informeaza Amos News.  

Premiile, in valoare totala de 2.000 de euro, constau in aparate foto, iPod, Flash Pen, dar si 
enciclopedii de istorie universala.  

http://www.edu.ro/
http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.sansavranceana.ro/invatamant.html?aid=6894
http://www.edu.ro/
http://www.ziaruldevrancea.ro/index.php?articol=26526


Eseurile castigatoare vor fi publicate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in 
Romania intr-un volum, iar plansele premiate vor fi prezentate intr-o mini-expozitie. 

http://www.ziare.com/Concurs_cu_premii_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_
1989-681579.html  

 

Iubescbrasovul.ro – 20 februarie 2009 
Concurs de eseuri si arta grafica, avand ca scop cresterea interesului elevilor pentru istoria 
comunismului romanesc 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) va derula în perioada 20 
februarie - 1 mai 2009 concursul naţional de eseuri şi artă grafică, având ca scop creşterea 
interesului elevilor pentru istoria comunismului românesc „1989, poarta către Libertate?”. 

Concursul, ajuns la a III-a ediţie, este destinat elevilor din clasele V-XII şi este organizat în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 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, precum şi 
asupra schimbării aduse de anul 1989 în viaţa românilor. Astfel, luând în considerare 
importanţa cunoaşterii evenimentelor din 1989, îi rugăm pe tineri să-şi dovedească 
creativitatea prin modul în care ei percep acest episod şi urmările lui asupra evoluţiei şi 
dezvoltării societăţii româmeşti. 

http://www.iubescbrasovul.ro/invatamant/concurs-de-eseuri-si-arta-grafica-avand-ca-scop-
cresterea-interesului-elevilor-pentru-istoria-comunismului-romanesc/  

 

 

http://www.ziare.com/Concurs_cu_premii_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989-681579.html
http://www.ziare.com/Concurs_cu_premii_pentru_elevi_despre_semnificatia_Revolutiei_din_1989-681579.html
http://www.iubescbrasovul.ro/invatamant/concurs-de-eseuri-si-arta-grafica-avand-ca-scop-cresterea-interesului-elevilor-pentru-istoria-comunismului-romanesc/
http://www.iubescbrasovul.ro/invatamant/concurs-de-eseuri-si-arta-grafica-avand-ca-scop-cresterea-interesului-elevilor-pentru-istoria-comunismului-romanesc/

