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Istoria României în timpul regimului comunist este unul dintre domeniile cele mai dinamice ale 

istoriografiei române de după 1989. Inițial, atenția majorității istoricilor a fost concentrată asupra primelor 

faze ale regimului comunist și asupra componentei represive a acestuia. De circa un deceniu, s-au 

înmulțit și studiile cu privire la criza finală din anii 1980. Comparativ cu începuturile și sfârșitul, perioada 

de mijloc a perioadei comuniste a rămas relativ mai puțin cercetată, deși cercetările cu privire la diverse 

aspecte ale sale nu au lipsit cu totul. În cadrul acestei perioade de mijloc, anii 1970 au câteva 

particularități care le conferă o complexitate de interes pentru istorici. În memoria comună, ei au fost, cel 

puțin până la cutremurul din 1977, ani de creștere economică și de relativă îmbunătățire a nivelului de trai 

al oamenilor. Anii 1970 au fost totodată un deceniu rodnic în planul relațiilor internaționale, în care 

Nicolae Ceaușescu se bucura de o largă recunoaștere atât în Occident, cât și în Lumea a Treia. Anii 

1970 au fost însă și cei ai concentrării puterii și ai afirmării componentei dinastice a regimului Ceaușescu, 

ai înăspririi controlului ideologic și ai unor decizii economice și politice care au condus spre criza anilor 

1980. 

Primul Congres Naţional al Istoricilor Români constituie spaţiul intelectual ideal pentru evaluarea 

cercetărilor şi, mai ales, discutarea deschiderii unor noi şantiere istoriografice privind România în anii 

1970. Astfel, primul obiectiv al acestei mese rotunde constă în a analiza pe scurt istoriografia şi care sunt, 

în acest moment, temele şi abordările privilegiate sau, dimpotrivă, neglijate de către istorici. Al doilea 

obiectiv, urmăreşte problematica surselor (în special cele de arhivă) şi impedimentele cu care se 

confruntă cercetătorii. Al treilea obiectiv este acela de a reflecta asupra principalelor direcţii tematice şi 

metodologice care ar trebui încurajate şi privilegiate în ceea ce priveşte istoria României în anii 1970, pe 

termen scurt, mediu şi lung. Nu în ultimul rând, intervenţiile participanţilor şi dezbaterile din cadrul acestei 

mese rotunde vor avea în vedere analiza comparativă cu alte state din blocul comunist şi discutarea 

soluţiilor pentru o reală inter- şi trans-disciplinaritate. 
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