
Cotidianul  - 6 aprilie 2009 
O nouă ediţie a manualului de Istoria comunismului a fost lansată,luni, după eliminarea unor 
greşeli 
 
Ediţia a doua a manualului "O istorie a comunismului în România", revăzută şi definitivă, a fost 

lansată, luni, de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România(IICCR) şi editura 

Polirom, după eliminarea unor greşeli, printre care şi cele semnalate de NewsIn în februarie. 

În ediţia revizuită, autorii au eliminat toate greşelile semnalate de cititori sau profesorii care au 

citit manualul. Printre erorile semnalate de NewsIn se numără datarea greşită a unor 

evenimente importante, precum conferinţa de la Ialta sau acordul de procentaj de la Moscova, 

precum şi exprimări care combină nefericit mai multe informaţii. 

"În octombrie 1945, prin acordul de procentaj de la Moscova, anglo-americanii au decis să lase 

total sovieticilor prima opţiune în configurarea politică a României postbelice" (pag. 25) sau "în 

urma convorbirilor de la Moscova (decembrie 1945) şi Ialta (februarie 1946) reprezentanţii SUA, 

Marii Britanii şi ai URSS au convenit includerea în guvernul Groza a doi reprezentanţi ai 

partidelor şi organizarea de alegeri libere în România" (pag. 33) sunt două dintre frazele care 

conţineau informaţii eronate sau inexacte şi care au fost corectate în noua ediţie. 

În anul şcolar 2008-2009, peste 2.000 de elevi , din 167 de licee, au optat pentru cursul opţional 

pilot "O istorie a comunismului din România". IICCR estimează că în anul şcolar 2009-2010 mai 

mult de 8.000 de elevi vor opta pentru acest curs şi vor folosi manualul. 

Volumul "O istorie a comunismului din România. Manual de liceu" este folosit în cadrul cursului 

opţional pentru clasele a IX-a şi a X-a. Pentru a putea preda cursul opţional de Istoria 

comunismului, care este accesibil liceenilor din septembrie 2008, profesorii trebuie să ia, mai 

întâi, ei înşişi lecţii, de la cercetătorii din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România (IICCR), care au redactat manualul cursului. 

În 2008, 100 de profesori au participat la cursuri de specializare în didactica predării 

comunismului, organizate de IICCR la Bucureşti, Constanţa şi Timişoara. Alţi 200 de profesori 

vor participa la o astfelde formare în cursul anului 2009. 

Manualul "O istorie a comunismului din România", lansat în octombrie 2008, se adresează 

elevilor din ultimii doi ani de liceu şi face parte din programa de cursuri opţionale. Este primul 

manual cu acest subiect şi a fost realizat de o echipă formată din cercetători din cadrul 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, profesori de istorie şi membri 

ai Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Autorii manualului 

sunt Mihai Stamatescu, Raluca Grozescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru, Sorin Andreescu şi 

Liviu Pleşa, iar referenţii ştiinţifici - Stelian Tănase, Daniela Zaharia şi Dennis Deletant. 



Volumul este însoţit de DVD, realizat de IICCR cu sprijinul Televiziunii Romane şi TVR Media. 

Intitulat "O zi la Televiziunea Română în 1988", acesta prezinta exemple de emisiuni difuzate în 

cele două ore de program al TVR din 1988. DVD-ul constituie o sursa istorică, prezentată în 

formă video, însoţită de exerciţii.  

http://www.cotidianul.ro/o_noua_editie_a_manualului_de_istoria_comunismului_a_fost_lans

ata_luni_dupa_eliminarea_unor_greseli-79565.html  

 

Realitatea TV – 6 aprilie 2009 
O nouă ediţie a manualului de Istoria comunismului a fost lansată, luni, după eliminarea unor 
greşeli 
 
Ediţia a doua a manualului "O istorie a comunismului în România", revăzută şi definitivă, a fost 

lansată, luni, de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România(IICCR) şi editura 

Polirom, după eliminarea unor greşeli, printre care şi cele semnalate de NewsIn în februarie. 

În ediţia revizuită, autorii au eliminat toate greşelile semnalate de cititori sau profesorii care au 

citit manualul. Printre erorile semnalate de NewsIn se numără datarea greşită a unor 

evenimente importante, precum conferinţa de la Ialta sau acordul de procentaj de la Moscova, 

precum şi exprimări care combină nefericit mai multe informaţii.  

"În octombrie 1945, prin acordul de procentaj de la Moscova, anglo-americanii au decis să lase 

total sovieticilor prima opţiune în configurarea politică a României postbelice" (pag. 25) sau "în 

urma convorbirilor de la Moscova (decembrie 1945) şi Ialta (februarie 1946) reprezentanţii SUA, 

Marii Britanii şi ai URSS au convenit includerea în guvernul Groza a doi reprezentanţi ai 

partidelor şi organizarea de alegeri libere în România" (pag. 33) sunt două dintre frazele care 

conţineau informaţii eronate sau inexacte şi care au fost corectate în noua ediţie. 

În anul şcolar 2008-2009, peste 2.000 de elevi, din 167 de licee, au optat pentru cursul opţional 

pilot "O istorie a comunismului din România". IICCR estimează că în anul şcolar 2009-2010 mai 

mult de 8.000 de elevi vor opta pentru acest curs şi vor folosi manualul.  

Volumul "O istorie a comunismului din România. Manual de liceu" este folosit în cadrul cursului 

opţional pentru clasele a IX-a şi a X-a. Pentru a putea preda cursul opţional de Istoria 

comunismului, care este accesibil liceenilor din septembrie 2008, profesorii trebuie să ia, mai 

întâi, ei înşişi lecţii, de la cercetătorii din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România (IICCR), care au redactat manualul cursului. 

http://www.realitatea.net/o-noua-editie-a-manualului-de-istoria-comunismului-a-fost-lansata--

astazi--dupa-eliminarea-unor-greseli_490536.html 

http://www.cotidianul.ro/o_noua_editie_a_manualului_de_istoria_comunismului_a_fost_lansata_luni_dupa_eliminarea_unor_greseli-79565.html
http://www.cotidianul.ro/o_noua_editie_a_manualului_de_istoria_comunismului_a_fost_lansata_luni_dupa_eliminarea_unor_greseli-79565.html
http://www.realitatea.net/o-noua-editie-a-manualului-de-istoria-comunismului-a-fost-lansata--astazi--dupa-eliminarea-unor-greseli_490536.html
http://www.realitatea.net/o-noua-editie-a-manualului-de-istoria-comunismului-a-fost-lansata--astazi--dupa-eliminarea-unor-greseli_490536.html


Realitatea FM – 7 aprilie 2009 
Apare a doua ediţie a manualului de istorie a comunismului din România 

Editura Polirom şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România lansează luni 
cea de-a doua ediţie a manualului de liceu "O istorie a comunismului din România".  

Manualul este semnat, printre alţii, de Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, 
Liviu Pleşa şi Sorin Andreescu.  

În anul şcolar 2008-2009 peste 2000 de elevi din mai bine de 160 de licee au optat pentru 
cursul-pilot "O istorie a comunismului din România", iar Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România estimează că în anul şcolar 2009-2010 numărul elevilor se va 
majora la 8000.  

Raluca Grosescu, autoare a manualului, spune la Realitatea FM că este vorba de un curs 
opţional, care se adresează elevilor de clasele XI-XII şi că este primul manual apărut în Europa 
de Est despre istoria comunismului.  

"Până în acest moment istoria comunismului era predată în clasa a VIII-a şi a XII-a în fix patru 
ore. Este un mod de a suplini programa".  

"Considerăm că elevii vor fi mult mai atraşi de cursul de istorie a comunismului pentru că este 
mai aproape de ei", spune Raluca Grosescu.   

http://www.realitateafm.net/apare-a-doua-editie-a-manualului-de-istorie-a-comunismului-din-

romania_590.html  

 

9 AM – 7 aprilie 2009 
O noua editie a manualului de Istoria comunismului a fost lansata,luni, dupa eliminarea unor 
greseli 
 
Editia a doua a manualului "O istorie a comunismului in Romania", revazuta si definitiva, a fost 
lansata, luni, de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania(IICCR) si editura 
Polirom, dupa eliminarea unor greseli, printre care si cele semnalate de NewsIn in februarie.  
In editia revizuita, autorii au eliminat toate greselile semnalate de cititori sau profesorii care au 
citit manualul. Printre erorile semnalate de NewsIn se numara datarea gresita a unor 
evenimente importante, precum conferinta de la Ialta sau acordul de procentaj de la Moscova, 
precum si exprimari care combina nefericit mai multe informatii. 
 
"In octombrie 1945, prin acordul de procentaj de la Moscova, anglo-americanii au decis sa lase 
total sovieticilor prima optiune in configurarea politica a Romaniei postbelice" (pag. 25) sau "in 
urma convorbirilor de la Moscova (decembrie 1945) si Ialta (februarie 1946) reprezentantii SUA, 

http://www.realitateafm.net/apare-a-doua-editie-a-manualului-de-istorie-a-comunismului-din-romania_590.html
http://www.realitateafm.net/apare-a-doua-editie-a-manualului-de-istorie-a-comunismului-din-romania_590.html


Marii Britanii si ai URSS au convenit includerea in guvernul Groza a doi reprezentanti ai 
partidelor si organizarea de alegeri libere in Romania" (pag. 33) sunt doua dintre frazele care 
contineau informatii eronate sau inexacte si care au fost corectate in noua editie. 
 
In anul scolar 2008-2009, peste 2.000 de elevi , din 167 de licee, au optat pentru cursul optional 
pilot "O istorie a comunismului din Romania". IICCR estimeaza ca in anul scolar 2009-2010 mai 
mult de 8.000 de elevi vor opta pentru acest curs si vor folosi manualul. 
 
Volumul "O istorie a comunismului din Romania. Manual de liceu" este folosit in cadrul cursului 
optional pentru clasele a IX-a si a X-a. Pentru a putea preda cursul optional de Istoria 
comunismului, care este accesibil liceenilor din septembrie 2008, profesorii trebuie sa ia, mai 
intai, ei insisi lectii, de la cercetatorii din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului in Romania (IICCR), care au redactat manualul cursului. 
 
In 2008, 100 de profesori au participat la cursuri de specializare in didactica predarii 
comunismului, organizate de IICCR la Bucuresti, Constanta si Timisoara. Alti 200 de profesori 
vor participa la o astfelde formare in cursul anului 2009. 
 
Manualul "O istorie a comunismului din Romania", lansat in octombrie 2008, se adreseaza 
elevilor din ultimii doi ani de liceu si face parte din programa de cursuri optionale. Este primul 
manual cu acest subiect si a fost realizat de o echipa formata din cercetatori din cadrul 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, profesori de istorie si membri 
ai Comisiei prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romania. Autorii manualului 
sunt Mihai Stamatescu, Raluca Grozescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru, Sorin Andreescu si 
Liviu Plesa, iar referentii stiintifici - Stelian Tanase, Daniela Zaharia si Dennis Deletant. 
Volumul este insotit de DVD, realizat de IICCR cu sprijinul Televiziunii Romane si TVR Media. 
Intitulat "O zi la Televiziunea Romana in 1988", acesta prezinta exemple de emisiuni difuzate in 
cele doua ore de program al TVR din 1988. DVD-ul constituie o sursa istorica, prezentata in 
forma video, insotita de exercitii. 
 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/126844/O-noua-editie-a-manualului-de-Istoria-

comunismului-a-fost-lansata-luni-dupa-eliminarea-unor-greseli.html  

  
 
Clujeanul – 7 aprilie 2009 
Primul manual european de istorie a comunismului va fi lansat la Cluj 

Primul manual european de istorie a comunismului va fi lansat joi, de la ora 18, la Biblioteca 
Centrală Universitară (BCU) din Cluj. "O istorie a comunismului din România. Manual pentru 
liceu" a fost publicat la Editura Polirom, în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România (IICCR).  

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/126844/O-noua-editie-a-manualului-de-Istoria-comunismului-a-fost-lansata-luni-dupa-eliminarea-unor-greseli.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/126844/O-noua-editie-a-manualului-de-Istoria-comunismului-a-fost-lansata-luni-dupa-eliminarea-unor-greseli.html


Manualul dezbate subiecte precum economia, viaţa cotidiană, politica externă, rezistenţa şi 
disidenţa în timpul regimului comunist şi evenimentele din decembrie1989. Volumul este 
însoţit de un DVD, realizat de IICCR cu sprijinul Televiziunii Române şi al TVR Media. Intitulat „O 
zi la Televiziunea Română în 1988”, acesta prezintă exemple de emisiuni difuzate în cele două 
ore de program al TVR din 1988. DVD-ul constituie o sursă istorică, prezentată în formă video.  

În anul şcolar 2008-2009, peste două mii de elevi din 167 de licee ale ţării au optat pentru 
cursul pilot "Istoria comunismului din România", iar o sută de profesori au participat la cursuri 
de specializare. IICCR apreciază că în anul şcolar 2009-2010 numărul elevilor care vor opta 
pentru acest curs va fi de circa 8000, alţi 200 de profesori urmând să fie pregătiţi pentru 
predarea sa. 

Manualul a fost elaborat de profesori de istorie şi cercetători şi va fi prezentat la Cluj de 
directorul IICCR, Marius Oprea, de cercetătorul Dorin Dobrincu, unul din autori, de Ruxandra 
Cesereanu, specialistă în studiul comunismului şi de istoricul Ovidiu Pecican. Vor mai fi prezenţi 
Judy Moon, consilier al Ambasadei SUA la Bucureşti, şi un alt autor al manualului, cercetătorul 
Andrei Muraru. 

http://www.clujeanul.ro/cultura-timp-liber/primul-manual-european-de-istorie-a-
comunismului-va-fi-lansat-la-cluj-4173291  

 
Ziua  de Cluj – 10 aprilie 2009 
“Comunismul trebuie tratat la rece” 

Volumul “O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu” a fost lansat, ieri searã, 
la Biblioteca Central Universitarã, în prezenţa preşedintelui Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului în România (IICCR), Marius Oprea, şi a coordonatorului Comisiei 
Prezidenţiale de Analizã a Dictaturii Comuniste din România, Dorin Dobrincu.  

Oprea şi-a “deconspirat” intenţia de a mai scoate pe piaţa educaţionalã şi alte volume similare, 
întrucât, este de pãrere istoricul, speranţa unei societãţi curãţate de tarele comuniste stã în 
generaţiile actuale de elevi, cãrora “manualul de comunism” le va deschide ochii.  

“Cred cã în 10 ani se va atinge o masã criticã a fenomenului anticomunist, atunci fiul meu mã va 
întreba: tu unde erai la vremea aia”, a spus Marius Oprea. El a mai spus cã manualul de istorie 
recentã va fi, de la toamnã, în competiţie cu alte manuale alternative, apoi, cã elevii şi pãrinţii 
lor vor avea libertatea de a alege sã studieze la şcoalã religia, holocaustul sau comunismul. Pânã 
în acest moment, manualul de comunism a fost editat în 6.000 de exemplare.  

De asemenea, scriitoarea Ruxandra Cesereanu, specialist în memorialistica de detenţie a 
deţinuţilor politici din România, unul dintre personalitãţile invitate sã prezinte volumul, a spus 
cã iniţiativa IICCR este binevenitã, întrucât tineretul din ziua de azi nu mai reacţioneazã decât la 
informaţii sistematice, reci şi matematice privind ororile regimurilor totalitare.  

http://www.clujeanul.ro/cultura-timp-liber/primul-manual-european-de-istorie-a-comunismului-va-fi-lansat-la-cluj-4173291
http://www.clujeanul.ro/cultura-timp-liber/primul-manual-european-de-istorie-a-comunismului-va-fi-lansat-la-cluj-4173291


“Nu se mai poate face apel la memoria emoţionalã sau eticã”, a spus Cesereanu. Manualul 
dezvãluie spre lecturã teme precum: “Comunismul în România interbelicã”, “Preluarea puterii 
(1944-1947)”, “Partidul Comunist Român”, “Instituţiile statului”, “Celãlalt, în regimul comunist”, 
“Distrugerea societãţii civile şi represiunea politicã”.  

Volumul este însoţit de un DVD, realizat în colaborare cu  Televiziunea Românã, cu emisiuni 
difuzate pe postul naţional în perioada comunistã.Cartea va fi prezentatã de preşedintele IICCR, 
Marius Oprea, secondat de gulagologul Ruxandra Cesereanu.  

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=23522  

 

 

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=23522

