
 

 
 
 

 

 

 

Apel la participare 

 

Concursul  național de istorie “Constantin Daicoviciu” 

 

Concurs de istorie pentru elevi 

cu tema  

Sistemul concentraționar comunist din România. Studiu de caz: închisoarea 

de la Sighetu Marmației (1950-1964) 

 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

organizează prima ediție a concursului național de istorie pentru elevi, cu tema Sistemul 

concentraționar comunist din România. Studiu de caz: închisoarea de la Sighetu Marmației 

(1950-1964), destinat elevilor de liceu, din clasele IX-XII, indiferent de localitatea de 

proveniență. Lucrările ar trebui să trateze unul din aspectele următoare ale tematicii 

concursului: 

- Represiunea anticomunistă din România. Cauze, caracteristici. 

- Închisoarea de la Sighet: victimele-călăii. 

- Modalități de anchetă la Sighet. 

- Forme ale terorii. Viața de zi cu zi în penitenciar. 

- Consecințele terorii comuniste în spațiul românesc. 

 

Autorilor lucrărilor premiate cu premiile I, II și III li se va recunoaște la cerere media 10 (zece) 

drept medie de admitere la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timișoara, programul 

de studii de Istorie1, iar autorilor celor mai bune trei lucrări li se vor oferi diplome și premii în 

cărți. De asemenea, poate fi acordat și un premiu de excelență/special, care constă într-o 

scrisoare de invitație din partea decanului facultății2. 

                                                           
1  Conform metodologiei în vigoare, https://admitere.uvt.ro/listing/istorie/#informatii-admitere, care va fi 
actualizată în anul universitar 2021-2022. 
2 Scrisoare prin care elevul poate beneficia de dreptul de a-i fi recunoscută media 10 (zece) la examenul de admitere 
la programul de studii universitare de licență Istorie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest 
din Timișoara.   



 

 
 
 

 

 

Lucrările vor fi redactate în limba română, individual sau de către echipe cu maximum 3 

membri, și vor fi trimise până la data de 31 mai 2021 pe adresele: vasile.ramneantu@e-uvt.ro, 

eusebiu.narai@e-uvt.ro, simona.regep@e-uvt.ro 

 

Norme de tehnoredactare 

- Font Times New Roman, caractere de 12, line spacing 1,5, aliniere justified, margini 

standard. 

- Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat. 

- Referințele bibliografice vor fi trecute în text, folosind următorul model: 

 (Giurescu 1994, 45). 

- Maximum 7 pagini.  

 

Bibliografie selectivă: 

Ion Bălan, Universul concentraționar din România în anii 1945-1964, Fundația Academia 

Civică, 2000. 

Maria G. Brătianu, Gheorghe I. Brătianu-enigma morții sale, Fundația Academia Civică, 2016. 

Dennis Deletant, România sub regimul comunist ediția a III-a, Fundația Academia Civică, 

2010. 

Andrea Dobeș, Reprimarea elitelor interbelice. Colonia ,,Dunărea” Sighet (1950-1955), 

Editura Valea Verde, 2010. 

Andrea Dobeș, Ilie Lazăr. Consecvența unui ideal politic, ediția a II-a, Fundația Academia 

Civică 2015. 

Andrea Dobeș, Ioan Ciupea, Decapitarea elitelor. Metode, mijloace, mod de acțiune, în 

Memoria închisorii Sighet, Fundația Academia Civică, 2003. 

Constantin C. Giurescu, Cinci ani și două luni în penitenciarul de la Sighet: 7 mai 1950-5 iulie 

1955, București, Editura Fundației Culturale Române, 1994. 

Alexandru Rațiu, Gheorghe Pătrașcu, Gheorghe Andreica, Nuțu Roșca, Andrea Dobeș,  Ioan 

Ciupea, Claudiu Secașiu, Memoria închisorii Sighet. Fundația Academia Civică, 1999. 

Revista ,,Analele Sighet”. 

 

https://www.memorialsighet.ro/ 



 

 
 
 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII 

 

 

Nume, prenume 

Clasa și instituția 

Profesor coordonator: Nume, prenume 

 

 

Textul lucrării 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (minimum 5 referințe, alcătuită după următorul model):  

Prenume, Nume, Titlu, Localitate, Editură. An. 

 

Pentru volume: 

Constantin C. Giurescu, Cinci ani și două luni în penitenciarul de la Sighet: 7 mai 1950-5 iulie 

1955, București, Editura Fundației Culturale Române, 1994. 

 

Pentru articole: 

Hannelore Baier, Sighet – punctul de frontieră prin care s-au întors primii deportați etnici 

germani din U.R.S.S., în “Analele Sighet”, nr. 2, 1995: Instaurarea comunismului – între 

rezistență și represiune, p. 296-298, disponibil online la https://www.memorialsighet.ro/, 

accesat ultima data la 6.01.2021. 

 

 


