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Rezolvând sarcinile de lucru din aceste fișe, veți identifica o serie de caracteristici legate de 

formele de represiune comunistă și cele ale exilului românesc.  

 

A. Sursa de documentare: http://hartagulagului.ro/  

Sarcini de lucru: 

Selectați din harta gulagului, 4 orașe care au găzduit spații de represiune și 

sistematizați informațiile într-un organizator grafic de tip tabel care să cuprindă 

următoarele rubrici: 

1. Oraș (de preferat să nu fie toate 4 din zone învecinate) 

2. Spații de represiune: le veți identifica conform legendei hărții 

3. Statutul social al deținuți : profesiile și ocupațiile avute înainte de încarcerare 

4. Regim de detenție: condiții de locuit, alimentația, asistența medicală și atitudinea 

personalului față de deținuți 

5. Personalități închise- se regăsesc în link; trebuie doar enumerate 

6. Cadre: care au condus respectivul centru   

 

ORAȘ Spații de 

represiune 

Statut social 

deținuți 

Regim de 

detenție 

Personalități 

închise 

Cadre 

      

      

      

      

 

         Pe baza informațiilor din tabel, formulați o opinie argumentată referitoare la gulagul 

românesc. 

 

 

  

http://hartagulagului.ro/


B. Sursa  de documentare: https://www.iiccmer.ro/cronologia-exilului-romanesc/ 

Sarcini de lucru: 

 

Analizând cronologia exilului românesc , răspundeți la următoarele întrebări:  

1. În ce țări a activat exilul românesc ? 

 

 

2. Ce domenii ale societății vizau organizațiile create de exilul românesc ? 

 

 

C. Sursa de documentare: http://www.arhivaexilului.ro/ro/fise-biografice/ 

       Sarcini de lucru: 

 

Selectați una  din cele cinci fișe bibliografie aparținând unor personalități române care 

au activat în exil și analizați activitatea sa răspunzând la următoarele întrebări (Sursa - 

Geografia exilului) 

 

1. Studii : 

 

 

2. Domeniul în care a activat în țară ? 

 

 

3. Anul în care a părăsit țara și locul unde s-a stabilit 

 

 

4. Domeniul/domeniile în care a activat în exil  

 

 

 

5. Formulați un punct de vedere argumentat referitor la activitatea din exil a 

personalității selectate de voi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iiccmer.ro/cronologia-exilului-romanesc/
http://www.arhivaexilului.ro/ro/fise-biografice/


       

 

D. Sursa de documentare: http://www.arhivaexilului.ro/pdfs/Reviste/BIRE/1950/1.pdf 

Sarcini de lucru: 

Selectați un articol care v-a plăcut din cele prezentate în revista denumită pe scurt B.I.R.E. 

justificând alegerea făcută. Folosiți un organizator grafic de tip jurnalul cu dublă intrare 

după modelul de mai jos: 

 

Titlul  articol:  

Citat  Explicații 

  

 

http://www.arhivaexilului.ro/pdfs/Reviste/BIRE/1950/1.pdf

