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REGULAMENT  

CONCURS DE ESEURI 

 

ADEVĂR ȘI MEMORIE. ANTISEMITISM ȘI 

HOLOCAUST ÎN ROMÂNIA 

 

Holocaustul a constituit una dintre marile tragedii ale istoriei universale. 

Acesta se referă la uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate vârstele, 

majoritatea din Europa, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte din 

„Soluția Finală a problemei evreiești”, termen care desemnează programul de 

exterminare a evreilor, plănuit și executat de regimul național-

socialist din Germania, condus de Adolf Hitler și de colaboratorii acestuia. 

Holocaustul în România  a vizat  prigoana și exterminarea evreilor în teritoriile 

controlate de statul român între anii 1937 și 1944, adică de la primele legi anti-

evreiești ale guvernului Octavian Goga – A. C. Cuza și până la lovitura de stat din 

23 august 1944. 

Recrudescența îngrijorătoare a flagelului extremismului și antisemitismului, 

cu o amplificare considerabilă a atacurilor verbale şi fizice împotriva evreilor, a 

sinagogilor, instituțiilor şi cimitirelor evreiești în Europa și în lume impune în prezent 

combaterea globală a urii faţă de evrei, a rasismului şi xenofobiei. 

În 2021 se comemorează 1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană (321-

2021). 

1.Organizatori: 

Concursul este conceput şi administrat de către Complexul Educațional 

LAUDE-REUT din București și este adus la cunoștința celor interesați pe pagina 

web: https://www.laude-reut.ro.  

Concursul este sprijinit de Ambasada Germaniei la București, Ambasada 

Statului Israel la București, Ambasada S.U.A. la București, BCR – partener strategic, 

Institutul Național de Studierea Holocaustului Elie Wiesel, Fundația Reut (fostă 

Fundația Ronald S. Lauder), Fundația Magna Cum Laude Reut și Fundația Jean 

Waldman. 

 

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui 

prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.  

 

2.Locul si perioada de desfășurare a concursului: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/NSDAP
https://ro.wikipedia.org/wiki/NSDAP
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://ro.wikipedia.org/wiki/1937
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Octavian_Goga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lovitura_de_stat_din_23_august_1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lovitura_de_stat_din_23_august_1944
https://www.laude-reut.ro/
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Concursul este organizat în perioada 1 – 28 februarie 2022. 

3.Grupul țintă 

Concursul se adresează următoarelor categorii:  

a)  elevi, clasele IX-XII;  

b) cadrele didactice, specialitatea istorie, socio-umane, limba română, limbi 

moderne;  

c) studenți ai facultăților cu profil istorie, socio-umane de la Universitățile din 

România. 

 

 

4. Secțiuni ale concursului 

• Secțiunea ȘTIINȚIFICĂ 

• Secțiunea CREAȚIE LITERARĂ 

 

5.Tematica concursului: 

Elevi: 

-  Învățăminte ale istoriei – predarea și învățarea istoriei Holocaustului.  

- Analiza izvoarelor istorice pe tematica Holocaustului: izvoare literare, documente, 

memorialistică, fotografii, etc. 

- Atitudini față de extremism și antisemitism în viața de toate zilele 

 

Profesori: 

-Abordări metodologice la lecția de istorie privind Holocaustul.  

-Modalități de combatere a extremismului și antisemitismului la lecția de istorie. 

- Atitudini față de extremism și antisemitism în viața de toate zilele 

Studenți: 

- Cunoaștere, înțelegere, interpretare și explicare a Holocaustului în context istoric 

și social 

-Atitudini față de extremism și antisemitism în viața de toate zilele. 

 

* Participanții la concurs pot opta, fie pentru o prezentare exhaustivă, fie pentru 

prezentarea unor studii de caz sau aspecte particulare ale fenomenului 

Holocaustului 

 

6.Juriul concursului: 

Președinte:  

Prof.dr. Mihai Manea, Inspector școlar istorie Municipiul București 
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Membrii: 

-Ana Bărbulescu, șef departament cercetare Institutul Național de Studierea a 

Holocaustului Elie Wiesel 

-Prof. Jeny Ghioc, Inspector școlar istorie Bacău 

-Prof. Nely Bejenaru, Inspector școlar istorie și socio - umane Vaslui 

-Prof. Gabriel Stan, Bacău 

-Prof. dr. Eliza Ilie,  Inspector școlar istorie și socio - umane Iași 

-Prof. Daniel Hrenciuc, Inspector școlar istorie Suceava 

-Prof. Lucian Panainte, Inspector școlar istorie și socio - umane Argeș 

-Prof. Cătălin Lazăr, Sibiu 

-Prof. Marcel Bartic, Complexul Educațional Laude-Reut, București 

-Prof. Diana Gherasimiuc, Complexul Educațional Laude-Reut, București 

 

7.Proba de concurs 

Cei care doresc să participe la concurs vor completa formularul de înscriere. 

Participanții vor realiza un eseu, care va cuprinde 300 de cuvinte, inspirat din 

tematica concursului.  Formularul de înscriere și eseul  în format word și în format 

PDF se vor transmite în același mesaj email.  

Textului eseului: 

Font - lucrarea se realizează în formatul Word, cu fontul Times New Roman, 

mărimea 12, utilizând diacriticele specifice limbii române. 

Spațiere – rândurile vor fi spațiate la 1,5 puncte. Între rânduri paragrafe nu se lasă 

spaţii (Home- Paragraph – Spacing Before/After – 0 pt). Fiecare paragraf începe cu 

alineat. 

Aparatul critic – trimiteri, referințe – nu este obligatoriu. Este însă recomandabil în 

eseurile cu pronunțat caracter științific. 

Sunt acceptate și imaginile inedite – provenite din arhiva personală (dacă există), 

însoțite în mod obligatoriu de descrierea fotografiilor și sursa lor.  

Formularul de înscriere și eseul vor fi transmise împreună la adresa de email 

1700ani@laude-reut.ro NU MAI TÂRZIU de data de 28 FEBRUARIE 2022.  

 

8. Evaluarea: 

Vor fi desemnați, în ordinea descrescătoare a punctajului câte cinci câștigători  

(un premiu I, un premiu II, un premiu III, două mențiuni) pentru fiecare dintre 

grupurile menționate în cadrul categoriilor de la Grupul-țintă.  

Toți participanții vor primi diplome de participare. 

Eseurile vor fi publicate într-o lucrare de tip mărturie dedicată comemorării a 

1700 de ani de istorie a evreilor germani. 

  

 

mailto:1700ani@laude-reut.ro
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9.Premii: 

Se vor acorda premii oferite de către BCR, partener strategic, Ambasada 

Germaniei la București, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, 

Ambasada Israelului la București, Institutul Național de Studierea Holocaustului Elie 

Wiesel, Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder), Fundația Magna Cum 

Laude Reut și Fundația Jean Waldman. 

 

10.Regulamentul concursului: 

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina web: https://www.laude-reut.ro 

 

11.Contact: 

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți la e-mail 

1700ani@laude-reut.ro.  

 

 

 

https://www.laude-reut.ro/
mailto:1700ani@laude-reut.ro

