
Adevarul – 12 decembrie 2008 
Fototeca online a comunismului românesc pune la dispoziţie peste 1.500 de fotografii 

Fototeca online a comunismului românesc, cea mai mare bază de date gratuită din România, 

este accesibilă de joi, pe site-ul Arhivelor Naţionale ale României (ANR) şi pe cel al Institutului 

de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR). Fototeca cuprinde peste 1.500 de 

fotografii din perioada 1945-1989, transmite NewsIn. 

Fotografiile provin din fondul Comitetului Central al Partidului Comunist şi din alte fonduri ale 
instituţiilor statului comunist. Numărul fotografiilor disponibile în fototecă vse direşte a a fi 
extins până la 10.000.  

"Prin lansarea bazei de date online, fotografiile pot fi accesate în mod direct şi mult mai uşor 
decât din arhivele fostei securităţi. Cu acest proiect am deschis uşa către bucătăria puterii. 
Raţiunea pentru care am pornit acest proiect a fost faptul că cea mai bună cale de conservare a 
unui document este să îl publici", a spus Marius Oprea, preşedintele Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului. 

Fotografiile reprezintă diferite evenimente din timpul regimului comunist, precum intrarea 
Armatei Roşii în Bucureşti, evenimentele politice din 1944-1947, vizitele în străinătate ale 
liderilor comunişti, momente din viaţa personală a dictatorilor Gheorghe Gheorghiu-Dej şi 
Nicolae Ceauşescu, vizitele oficiale din ţară, congresele partidului, reuniunile culturale, liderii 
PCR în diferite ipostaze, nomenclatura de partid, lucrări ale dictatorilor, manifeste, mitinguri, 
portrete oficiale, evenimente publice. Printre fotografii se află şi instantanee cu Ion Iliescu, 
alături de Nicolae şi Elena Ceauşescu, în timpul unei vizite a celor doi în Moldova.  

"Bugetul alocat de ANR pentru acest proiect este zero lei, deoarece bugetul Arhivelor, calculat 
la începutul anului, nu ne-a permis să dăm niciun ban. Colaborarea cu IICCR era necesară, 
pentru că motorul de căutare a costat ceva", a declarat, referitor la bugetul proiectului, 
directorul  Arhivelor Naţionale, Dorin Dobrincu. 

Site-urile pe care este disponibilă fototeca online a comunismului românesc sunt 
www.arhivelenationale.ro şi www.crimelecomunismului.ro.  

http://www.adevarul.ro/articole/fototeca-online-a-comunismului-romanesc-pune-la-dispozitie-
peste-1-500-de-fotografii.html  

 
Evenimentul Zilei – 12 decembrie 2008 
Fototeca comunismului, gratuit pe internet 

GALERIE FOTO: Cea mai mare bază foto din perioada comunistă (mai exact, din anii 1921- 1989) 
poate fi accesată gratuit pe internet.  

http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.adevarul.ro/articole/fototeca-online-a-comunismului-romanesc-pune-la-dispozitie-peste-1-500-de-fotografii.html
http://www.adevarul.ro/articole/fototeca-online-a-comunismului-romanesc-pune-la-dispozitie-peste-1-500-de-fotografii.html


Fototeca on-line a comunismului românesc va cuprinde 10.000 de fotografii care reprezintă 
diferite evenimente din perioada activităţii în ilegalitate a PCR şi din timpul regimului comunist, 
precum: intrarea Armatei Roşii în Bucureşti, evenimentele politice din 1944-1947, vizitele din 
străinătate ale liderilor comunişti, momente din viaţa personală ale dictatorilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu, vizitele oficiale din ţară, congresele partidului, manifeste 
sau mitinguri. 

Fototeca va putea fi accesată pe website-urile iniţiatorilor proiectului: Arhivele Naţionale 
(www.arhivelenationale.ro) şi Institutul Naţional de Investigare a Crimelor Comunismului 
(www.crimelecomunismului.ro). 

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/832062/Fototeca-comunismului-gratuit-pe-internet/  

 
Gandul – 19 decembrie 2008 
Fototeca online cu imagini din vremea comunismului  

Site-urile Arhivelor Naţionale şi Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului vor găzdui 
cea mai mare bază de date online cu fotografii din timpul comunismului din România, fototeca 
ce va fi lansată joi urmând a cuprinde aproximativ 10.000 de fotografii, acoperind perioada 
1945-1989. 

Reprezentanţii Arhivelor Naţionale au furnizat fotografiile din depozitul propriu, iar IICCR le-a 
prelucrat pe cele relevante şi a finanţat realizarea motorului de căutare şi a bazei de date. 

Citeşte mai multe despre fototeca cu imagini din perioada comunistă pe www.mediafax.ro. 

http://www.gandul.info/flux/fototeca-online-cu-imagini-din-vremea-
comunismului.html?3996;3647729  

 
Jurnalul National – 19 decembrie 2008 
Fotografii provenite de la Institutul de Istorie a Partidului, disponibile pe internet 
 
Începând din 11 decembrie, fotografii referitoare la comunismul românesc sunt disponibile pe 
site-ul Arhivelor Naţionale şi pe cel al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din 
România. 
 
Proiectul de punere la dispoziţia utilizatolor de internet a fotografiilor se numeşte "Fototeca 
online a comunismului românesc”. Instituţiile amintite au decis să pună la dispoziţia celor 
interesaţi resursele fotografice aflate în depozitele Arhivelor Naţionale ale României, indiferent 
de formatul lor, create în/despre perioada regimului comunist din România, gratuit, în scopul 
folosirii lor de către toţi utilizatorii de internet. Pentru început, vor fi disponibile aproximativ 
1500 de fotografii, urmând ca ulterior numărul acestora să se extindă până la 10000.  

http://www.arhivelenationale.ro/
http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/832062/Fototeca-comunismului-gratuit-pe-internet/
http://www.mediafax.ro/social/fonoteca-online-a-comunismului-romanesc.html?1688;3647359
http://www.mediafax.ro/
http://www.gandul.info/flux/fototeca-online-cu-imagini-din-vremea-comunismului.html?3996;3647729
http://www.gandul.info/flux/fototeca-online-cu-imagini-din-vremea-comunismului.html?3996;3647729


 
Cea mai importantă arhivă fotografică existentă la Arhivele Naţionale este cea preluată de la 
Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice (ISISP), mai cunoscut sub numele de Institutul de 
Istorie a Partidului. Conform Hotărârii de Guvern nr. 136 din 12 februarie 1990, arhiva ISISP a 
fost preluată de Academia Română, unde a rămas până în 2001, când a trecut la Arhivele 
Naţionale. Referior la fondul de fotografie existent la Institutul de Istorie a Partidului, digitizat şi 
pus ieri la dispoziţia publicului, Gheorghe Neacşu, ultimul director al arhivei ISISP, a spus că la 
origine era format din trei fototeci. Fototeca istorică avea aproximativ 34000 de fişe cu 
fotografii  cu mişcarea comunistă din cele mai vechi timpuri şi până în 1989, care au fost şi 
microfilmate. Fototeca Gheorghe Gheorghiu-Dej conţine aproximativ 6000 de fotografii cu 
acesta, din toate perioadele, începând cu anii de ilegalitate şi până la moartea sa, survenită în 
martie 1965. Fototeca Nicolae Ceauşescu este formată din aproximativ 8000 de fotografii 
reprezentându-l pe ultimul lider al României comuniste, din momentul când apare în mişcarea 
comunistă ilegală (prima fotografie cu Nicolae Ceauşescu datează din 1933, pe când avea 15 
ani, n.n.) şi până în 1984.  
 
Proiectul "Fototeca online a comunismului românesc” pune la dispoziţia celor interesaţi 
fotografii din perioada 1945-1989. Până în prezent, fotografiile amintite puteau fi văzute şi 
folosite de către cercetătorii acreditaţi la sala de studiu, tot în regim de gratuitate, pe baza unei 
cereri adresate directorului Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale. 

http://www.jurnalul.ro/articole/140848/fotografii-provenite-de-la-institutul-de-istorie-a-
partidului-disponibile-pe-internet  

 
Romania Libera – 12 decembrie 2008 
Imagini inedite cu Ceausescu - galerie foto 

Ieri, arhivele nationale ale romaniei (ANR) si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
in Romania (IICCR) au pus la dispozitia publicului larg Fototeca online a comunismului 
romanesc, cea mai mare baza de date gratuita din Romania, accesibila pe internet, cu fotografii 
in special din perioada 1945-1989, dar si 1921-1944. 

Acest tip de arhiva s-a facut deja publica in Ungaria, Bulgaria sau Germania. Pentru Romania a 
durat peste un deceniu si jumatate, pe motiv ca se afla sub protectia "secretului de stat". 

Pentru inceput sunt 1.512 fotografii, pornind de la primii lideri comunisti pana la vanatorile 
familiei Ceausescu – adevarate carnagii, botezuri vanatoresti – sau petrecerile din familie, dar si 
intrarea Armatei Rosii in Bucuresti, de pilda. In circa trei luni, cercetatorii spera ca vor reusi sa 
introduca pe site circa 10.000 de imagini din sutele de mii gasite in saci, cutii prafuite, 
bibliorafturi sub "maldare de praf". 
 
Potrivit lui Dorin Dobrincu, istoric si directorul ANR, fotografiile au fost salvate de la moarte 
clinica si considera acest proiect cel mai important realizat pana astazi impreuna cu IICR. 

http://www.jurnalul.ro/articole/140848/fotografii-provenite-de-la-institutul-de-istorie-a-partidului-disponibile-pe-internet
http://www.jurnalul.ro/articole/140848/fotografii-provenite-de-la-institutul-de-istorie-a-partidului-disponibile-pe-internet


Istoricul Marius Oprea, presedinte IICR, se intreba ieri: "Mai facem lustratia? Nu o mai facem?! 
Indiferent de ce se va intampla trebuie sa-i cunoastem pe actorii acelor vremuri deschizand o 
fereastra spre trecut. Nu sunt fotografii maligne sau spectaculoase, dar o facem pentru noi si 
pentru copiii nostri. Sunt un bun al intregului popor, cum spunea Ceausescu". Anterior, cand 
istoricii aveau nevoie de imagini din perioada comunista, singurii care le puteau oferi erau cei 
de la Rompres, dar le vindeau scump: intre 200 si 400 de euro/bucata. "Accesul liber la 
informatie este prima miza a recapatarii puterii", a adaugat Marius Oprea.  

E adevarat ca proiectul nu a fost sprijinit separat, cu un buget dedicat, ci s-au folosit de 
resursele proprii. In demersul lor, istoricii au incercat sa obtina acces si la fosta arhiva a 
Ministerului de Interne, dar raspunsul a fost invariabil: "Nu o avem. Voi i-ati dat foc, la 
Mineriada! Este vorba de arhiva de filme, depozitul special al militiei, care oficial a luat foc. De 
asemenea, nu am gasit arhiva Cabinetului I, arhiva personala a lui Nicolae Ceausescu. Nu stiu 
daca dezvalui sau nu, iarasi, un secret de stat, dar neoficial a fost evacuata in primele zile din 
‘90, dusa intr-o locatie a unitatilor de parasutisti, pe la Clinceni. stiu asta chiar de la Alexandru 
Barladeanu pentru ca mi-a marturisit ca el insusi a dat dispozitia sa o evacueze. Aici, in seiful 
prezidential, erau decrete in exemplar unic, scrise de mana, prin care un general sau altul era 
pus sub acoperire..." 

Indiferent de ce se va intampla trebuie sa-i cunoastem pe actorii acelor vremuri deschizand o 
fereastra spre trecut." Marius Oprea 

Fotografiile au fost salvate de la moarte clinica si consider acest proiect ca fiind cel mai 
important de pana astazi, realizat impreuna cu IICR." Dorin Dobrincu 

Imagini din Fototeca online a comunismului romanesc (ANIC, fondul CC al PCR-albume) puteti 
vedea la rubrica Fotoreportaj de pe aceasta pagina web.  

http://www.romanialibera.ro/a141627/ceausescu-asa-cum-nu-l-stia-poporul.html  

 
Ziua – 11 decembrie 2008 
A fost inaugurata cea mai mare baza de date online cu fotografii din timpul comunismului 
(VIDEO) 
 
Cea mai mare baza de date cu fotografii din timpul comunismului a fost inaugurata, joi, de 
reprezentanti ai Arhivelor Nationale si ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
(IICC). Fototeca online a comunismului romanesc este accesibila pe Internet si contine fotografii 
inedite din perioada 1945-1989 cu diferiti lideri comunisti. Romanii ii pot vedea in diferite 
ipostaze atat oficiale, cat si neoficiale precum petreceri sau vanatoare. 
Imagini cu Ceausescu in timp ce batea la fund diferiti lideri de partid, in timpul unui "botez 
vanatoresc" sau cantand alaturi de artisti ca Gheorghe Turda sau Gica Petrescu vor starni, cu 
siguranta, interesul celor care vor sa cunoasca si fata nevazuta a Comunismului. Printre altele, 

http://www.romanialibera.ro/a141627/ceausescu-asa-cum-nu-l-stia-poporul.html


romanii se pot delecta imagini ale lui Ion Iliescu in timp ce se juca cu "cerculetele" cu dictatorul 
si o invata pe Elena sa arunce cu sageata la o petrecere campeneasca. 
 
Momente din viata personala a dictatorilor Gheorghe Gheorghiu-Dej si Nicolae Ceausescu 
 
Pentru inceput, vor fi disponibile aproximativ 1500 de fotografii, ulterior numarul acestora va 
ajunge pana la 10.000. Acestea provin din fondul Comitetului Central al Partidului Comunist 
Roman si din alte fonduri ale institutiilor sau organizatiilor statului comunist. Cea mai 
importanta arhiva fotografica din perioada comunista pastrata in depozitele ANR este cea a 
fostului Institut de Istorie a Partidului (Institutul de Studii Istorice si Social Politice). Fotografiile 
reprezinta diferite evenimente din timpul regimului comunist, din perioada 1945-1989, precum: 
intrarea Armatei Rosii in Bucuresti, evenimentele politice din 1944-1947, vizitele din strainatate 
ale liderilor comunisti, momente din viata personala a dictatorilor Gheorghe Gheorghiu-Dej si 
Nicolae Ceausescu, vizitele oficiale din tara, congresele partidului, reuniunile culturale, liderii 
PCR in diferite ipostaze, nomenclatura de partid, lucrari ale dictatorilor, manifeste, mitinguri, 
portrete oficiale, evenimente publice etc. 
 
"Proiectul Fototeca online a comunismului romanesc a fost demarat ca urmare a unui interes 
tot mai mare din partea publicului privind regimul comunist din Romania si din cauza 
inaccesibilitatii surselor fotografice pentru perioada respectiva", a declarat, in cadrul unei 
conferinte de presa, directorul Arhivelor Nationale Dorin Dobrincu. Proiectul a fost initiat de 
conducerea Arhivelor Nationale ale Romaniei si a Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului in Romania prin incheierea, la 14 noiembrie 2008, a unui protocol de colaborare 
in acest sens. 

Marius Oprea: "Mai multi exponenti ai trecutului nu au vrut sa fie facute publice aceste 
fotografii deoarece se regasesc in ele" 

"Prin aceasta initiativa, deschidem o noua fereastra catre trecut", a declarat Marius Oprea, 
presedintele IICC. El a adaugat: "Daca, pana acum, romanii trebuiau sa plateasca pentru a intra 
in posesia unor fotografii de arhiva, acum ele au devenit un bun al intregului popor, cum 
spunea Ceausescu". Presedintele IICC a subliniat, de asemenea, faptul ca aceasta initiativa s-a 
lovit si de piedici puse de fosta conducere a Arhivelor Nationale. "De ce au fost zavorate atata 
timp aceste fotografii? Pentru ca sunt foarte multi exponenti ai trecutului care n-au vrut sa fie 
facute publice deoarece unii se regasesc in aceste fotografii. Mai mult, unele dintre aceste 
fotografii au fost considerate secrete de stat si chiar am intampinat piedici din partea fostei 
conduceri a Arhivelor Nationale. Din fericire, am gasit deschidere la domnul Dobrincu (actualul 
director al Arhivelor Nationale n.r.) si am reusit demararea acestui proiect. Mai bine mai tarziu 
decat niciodata", a mai declarat Marius Oprea. 
 
Chermezele dictatorului cu invitati speciali 
 
Printre cei care apar la diferite chermeze alaturi de Elena si Nicolae Ceausescu se numara si Ion 
Iliescu, fostul presedinte al Romaniei. De asemenea, romanii pot vedea fotografii inedite cu 



fostul dictator comunist cantand alaturi de lautari sau de cantareti celebri precum Gheorghe 
Turda sau Gica Petrescu. "Nu am cenzurat nimic. O sa incercam sa dam tot ceea ce exista, nu 
am facut o selectie vor fi puse mii si mii de fotografii. Astfel, deschidem o usa catre bucataria 
puterii comuniste. Pentru ca Partidul (comunist n.r.) era in tot si in toate, nu Securitatea asa 
cum s-a incercat sa se insinueze mai tarziu. Securitatea era doar un instrument in mana 
partidului", a mai adaugat Oprea. 
 
Arhiva lui Ceausescu - interzisa si bine ascunsa 

Marius Oprea a facut referire si la arhiva personala a lui Nicolae Ceausescu, dar si la diferitele 
imagini filmate cu fostii nomenclaturisti care sunt de negasit in acest moment. "De cate ori 
intrebam de imagini filmate cu fosta conducere comunista ni se raspundea: "Voi le-ati distrus la 
mineriada". Se stie ca arhiva se afla in sediul fostului Minister de Interne care a fost incendiat in 
timpul manifestatiilor din 1990. Cu toate acestea, am informatii ca mai exista imagini cu filme 
din arhiva personala a liderilor comunisti dar, pe acest motiv, ni se refuza accesul la ele. Poate 
le vor vedea copii nostrii", a mai spus Oprea. In plus, acesta a adaugat ca, in opinia sa, arhiva lui 
Ceausescu exista, dar e bine ascunsa."Din informatiile noastre, arhiva personala a dictatorului a 
fost evacuata in '90 din fostul sediu al Comitetului Central si dusa sub protectia unor parasutisti 
intr-un loc sigur. Acolo se aflau documente unice, decrete semnate de presedinte pentru luarea 
unor masuri sau avansarea in grad a unor ofiteri de securitate si nu numai care ar putea fi in 
activitate sau in viat politica si acum. Oficial, de cate ori am intrebat ni s-a spus ca aceasta 
arhiva nu este constituita, ca ea nu exista", a subliniat presedintele IICCR. 

http://www.ziua.ro/news.php?id=17833&data=2008-12-11  

 
Mediafax – 10 decembrie 2008 
Fototeca online a comunismului românesc    
 
Cea mai mare bază de date online cu fotografii din timpul comunismului din România va fi 
lansată joi, fonoteca, ce conţine aproximativ 10.000 de fotografii, putând fi accesată de pe site-
urile Arhivelor Naţionale şi Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. 
 
http://www.mediafax.ro/tags/fototeca  

 
9AM News – 11 decembrie 2008 
Fototeca online a comunismului romanesc 
 
In Romania va fi lansata cea mai mare baza de date online cu fotografii din timpul 
comunismului si va cuprinde imagini din perioada 1945-1989. "Fototeca online a comunismului 
romanesc" contine aproximativ 10.000 de fotografii, iar imaginile pot fi accesate de pe site-urile 
Arhivelor Nationale si Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, informeaza agentia 
Mediafax.  

http://www.ziua.ro/news.php?id=17833&data=2008-12-11
http://www.mediafax.ro/tags/fototeca


 
Arhivele Nationale ale Romaniei (ANR) si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in 
Romania (IICCR) lanseaza, joi, "Fototeca online a comunismului romanesc", cea mai mare baza 
de date online cu fotografii din timpul comunismului in Romania, acoperind perioada 1945-
1989. Reprezentantii Arhivelor Nationale au furnizat fotografiile din depozitul propriu, iar IICCR 
le-a prelucrat pe cele relevante si a finantat realizarea motorului de cautare si a bazei de date. 
 
Fototeca va putea fi accesata de pe site-urile Arhivelor Nationale si Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului si contine aproximativ 10.000 de fotografii, majoritatea din fondul 
Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si din cel al fostului Institut de Istorie a PCR. 
 
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/114069/Fototeca-online-a-comunismului-
romanesc.html  
 

Antena 3 – 11 decembrie 2008 
Fototeca online a comunismului: Cum arătau Nicolae şi Elena Ceauşescu în tinereţe (FOTO) 
 
Cea mai mare bază de date cu fotografii din perioada comunismului este disponibilă online, 
pentru cei interesaţi de istoria în imagini a perioadei 1945-1989. Poze cu Nicolae şi Elena 
Ceauşescu, nemaivăzute de publicul larg, intrarea Armatei Roşii la Bucureşti sau vizitele în 
străinătate ale lui Gheorghe Gheorghiu-Dej pot fi vizualizate de toţi cei care accesează pagina 
de internet Fototeca, a site-ului Arhivelor Naţionale şi Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului. 
 
http://www.antena3.ro/stiri/romania/fototeca-online-a-comunismului-cum-aratau-nicolae-si-

elena-ceausescu-in-tinerete_60019.html  

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/114069/Fototeca-online-a-comunismului-romanesc.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/114069/Fototeca-online-a-comunismului-romanesc.html
http://www.antena3.ro/stiri/romania/fototeca-online-a-comunismului-cum-aratau-nicolae-si-elena-ceausescu-in-tinerete_60019.html
http://www.antena3.ro/stiri/romania/fototeca-online-a-comunismului-cum-aratau-nicolae-si-elena-ceausescu-in-tinerete_60019.html

