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Notă nr. 221 din 15.04.2013 

CĂTRE 

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL DOU, 

Vă informăm că Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer, lansează un 
nou concurs naţional cu tema "Ce Înseamnă comunismul pentru mine?'~ Concursul va avea două 
secţiuni; una de eseuri, care se adresează elevilor din clasele IX- XII-a şi alta de artă grafică, la care 
sunt invitaţi să participe elevii de clasele IX-XII de la liceele de artă din România. 

Proiectul are drept scop creşterea interesului tinerilor pentru istoria recentă a României, prin 
stimularea cercetării personale şi a reflecţiei asupra unei perioade istorice, care marchează încă evoluţia 
şi dezvoltarea societăţii româneşti. 

Elevii participanţi şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare, avizate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

Data limită de predare a materialelor (eseuri şi planşe) este 17 mai 2013. Eseurile vor fi trimise, fie 
în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa IICCMER, str. Alecu Russo, nr. 13-19, 
et. 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cod 020522, fie în variantă electronică la adresa e-mail: 
eseu@iiccmer.ro 

Planşele vor fi trimise în original sau în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, pe 
adresa IICCMER, str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cod 020522. 

Materialele vor fi însoţite de Fişa de înscriere obligatorie, care se găseşte pe site-ul IICCMER: 
www.crimelecomunismului.ro necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării. 

Câştigătorii concursului vor putea participa la Şcoala de vară de la Făgăraş - Sâmbăta de Sus 
(elevii din clasele IX-XI), respectiv la Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat (elevii absolvenţi ai 
clasei a XII -a). 

Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa Regulamentul concursului pe care îl găsiţi la adresele: 

http://www.iiccr.ro/ro/proiecte educationale/elevi/scoala de vara/ 

http://www.iiccr.ro/ro/proiecte educationale/studenti/universitatea de vara/ 

Inspector Şcolar General, 

Inspector şcolar de specialitate, 

Praf. Traian Dorobanţu 


