
Iaşi Fun – 17 februarie 2011 
Expozitia „Grigore Gafencu. Un destin” 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Fundatia 
Konrad Adenauer, Institutul Diplomatic Roman si Divizia Arhive Diplomatice din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe si Complexul Muzeal National “Moldova” -  Muzeul de Istorie 
a Moldovei anunta organizarea expozitiei „Grigore Gafencu. Un destin”,  la Muzeul Unirii din 
Iasi in perioada 23 februarie – 23 martie 2011. 

Expozitia isi propune sa prezinte aportul diplomatului Grigore Gafencu in formarea comunitatii 
romanesti din exil, punand accentul pe momentele dramatice din viata si cariera acestuia. Vor fi 
puse pentru prima data la dispozitia publicului vizitator inregistrari audio ale emisiunilor de la 
Radio Europa Libera la care a participat Grigore Gafencu, o serie de obiecte personale inedite 
legate de activitatea sa diplomatica, precum si pelicula de film ce documenteaza activitatea 
diplomatica a acestuia. 

Institutiile care au colaborat la obtinerea materialului documentar pentru acest proiect sunt: 
Arhivele Nationale ale Romaniei, Centrul National al Cinematografiei – Arhiva Nationala de Film, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, Arhivele Diplomatice. 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/expozitia-%E2%80%9Egrigore-gafencu-un-
destin%E2%80%9D/14145/  

  
Info.multicast – 18 februarie 2011 
“Grigore Gafencu. Un destin”, la Muzeul Unirii din Iaşi în perioada 23 februarie – 23 
martie 2011 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Fundaţia 
Konrad Adenauer, Institutul Diplomatic Român şi Divizia Arhive Diplomatice din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe şi Complexul Muzeal National “Moldova” – Muzeul de Istorie a 
Moldovei anunţă organizarea expoziţiei „Grigore Gafencu. Un destin”, la Muzeul Unirii din Iaşi, 
în perioada 23 februarie – 23 martie. Expoziţia îşi propune să prezinte aportul diplomatului 
Grigore Gafencu în formarea comunităţii româneşti din exil, punând accentul pe momentele 
dramatice din viaţa şi cariera acestuia. Vor fi puse pentru prima dată la dispoziţia publicului 
vizitator înregistrări audio ale emisiunilor de la Radio Europa Liberă la care a participat Grigore 
Gafencu, o serie de obiecte personale inedite legate de activitatea sa diplomatică, precum şi 
pelicula de film ce documentează activitatea diplomatică a acestuia. 

Instituţiile care au colaborat la obţinerea materialului documentar pentru acest proiect sunt: 
Arhivele Naţionale ale României, Centrul Naţional al Cinematografiei – Arhiva Naţională de Film, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, Arhivele Diplomatice. 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/expozitia-%E2%80%9Egrigore-gafencu-un-destin%E2%80%9D/14145/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/expozitia-%E2%80%9Egrigore-gafencu-un-destin%E2%80%9D/14145/
http://cimec.wordpress.com/2011/02/18/iasi-grigore-gafencu-un-destin-la-muzeul-unirii-din-iasi-n-perioada-23-februarie-23-martie-2011/
http://cimec.wordpress.com/2011/02/18/iasi-grigore-gafencu-un-destin-la-muzeul-unirii-din-iasi-n-perioada-23-februarie-23-martie-2011/


http://info.multicast.ro/iasi-grigore-gafencu-un-destin-la-muzeul-unirii-din-iasi-in-perioada-23-
februarie-23-martie-2011-s4940807160.html  

  
Radio Iaşi – 21 februarie 2011 
Expozitia "Grigore Gafencu - Un destin" este prezentata la Iasi (FOTO) 
 
In perioada 23 februarie-23 martie 2011, Muzeul Unirii din Iasi gazduieste expozitia „Grigore 
Gafencu“. Evenimentul este organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si 
Memoria Exilului Romanesc, Fundatia Konrad Adenauer, Institutul Diplomatic Roman si Divizia 
Arhive Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Complexul Muzeal National 
„Moldova“ - Muzeul de Istorie a Moldovei. 
 
Expozitia isi propune sa prezinte contributia diplomatului Grigore Gafencu in formarea 
comunitatii romanesti din exil, punand accentul pe momentele dramatice din viata si cariera 
acestuia, publicul iesean avand ocazia sa asculte inregistrarile de la Radio Europa Libera la care 
a participat Grigore Gafencu. Expozitia include si o serie de obiecte personale inedite legate de 
activitatea sa diplomatica, dar si pelicula ce documenteaza activitatea sa. Detalii ne ofera Liliana 
Iacob, curatorul expozitiei. 
 
Audio  
 
Grigore Gafencu s-a nascut in Bucuresti, la 30 ianuarie 1892. A studiat dreptul la Geneva si a 
obtinut doctoratul in drept la Sorbona. A fondat Revista vremii, apoi a fost director al marilor 
cotidiane Argus si Timpul. In viata politica a aderat la principiile Partidului National-Taranesc 
detinand functia de ministru de externe, in perioada decembrie 1938 - mai 1940, intr-unul din 
guvernele taraniste. Dupa instalarea de catre rusi a guvernului Petru Groza, Grigore Gafencu a 
refuzat sa se intoarca in tara. Dupa Conferinta de Pace de la Paris Grigore Gafencu a fost 
catalogat de guvernul comunist de la Bucuresti drept „principalul exponent al miscarii 
reactionare romanesti din strainatate“. 
 
http://portal.radioiasi.ro/expozitia-grigore-gafencu-este-prezentata-la-iasi-a55733.html  
 

Evenimentul – 22 februarie 2011 
Expoziţie documentară „Grigore Gafencu. Un destin” 

În perioada 23 februarie – 23 martie, Muzeul Unirii din Iaşi va găzdui expoziţia „Grigore 
Gafencu. Un destin”, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc, Fundaţia „Konrad Adenauer”, Institutul Diplomatic Român şi 
Divizia Arhive Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Complexul Muzeal 
Naţional „Moldova” - Muzeul de Istorie a Moldovei. 

http://info.multicast.ro/iasi-grigore-gafencu-un-destin-la-muzeul-unirii-din-iasi-in-perioada-23-februarie-23-martie-2011-s4940807160.html
http://info.multicast.ro/iasi-grigore-gafencu-un-destin-la-muzeul-unirii-din-iasi-in-perioada-23-februarie-23-martie-2011-s4940807160.html
http://portal.radioiasi.ro/expozitia-grigore-gafencu-este-prezentata-la-iasi-a55733.html


Expoziţia îşi propune să prezinte aportul diplomatului Grigore Gafencu în formarea comunităţii 
româneşti din exil, punând accentul pe momentele dramatice din viaţa şi cariera acestuia. Vor fi 
puse pentru prima dată la dispoziţia publicului vizitator înregistrări audio ale emisiunilor de la 
Radio Europa Liberă la care a participat Grigore Gafencu, o serie de obiecte personale inedite 
legate de activitatea sa diplomatică, precum şi pelicula de film ce documentează activitatea 
acestuia. 

Instituţiile care au colaborat la obţinerea materialului documentar pentru acest proiect sunt: 
Arhivele Naţionale ale României, Centrul Naţional al Cinematografiei – Arhiva Naţională de Film, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, Arhivele Diplomatice 

http://www.evenimentul.ro/articol/grigore-gafencu-un-destin.html  

 

Iaşi Plus – 21 februarie 2011 
Expozitie inedita la Muzeul Unirii 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romanesc, Fundaţia 
Konrad Adenauer, Institutul Diplomatic Roman şi Divizia Arhive Diplomatice din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe şi Complexul Muzeal National "Moldova" - Muzeul de Istorie a 
Moldovei organizeaza in perioada 23 februarie – 23 martie expoziţia "Grigore Gafencu. Un 
destin” la Muzeul Unirii din Iaşi. Expoziţia işi propune să prezinte aportul diplomatului Grigore 
Gafencu in formarea comunităţii romaneşti din exil, punand accentul pe momentele dramatice 
din viaţa şi cariera acestuia. Vor fi puse pentru prima dată la dispoziţia publicului vizitator 
inregistrări audio ale emisiunilor de la Radio Europa Liberă la care a participat Grigore Gafencu, 
o serie de obiecte personale inedite legate de activitatea sa diplomatică, precum şi pelicula de 
film ce documentează activitatea diplomatică a acestuia. Instituţiile care au colaborat la 
obţinerea materialului documentar pentru acest proiect sunt: Arhivele Naţionale ale Romaniei, 
Centrul Naţional al Cinematografiei – Arhiva Naţională de Film, Radio Free Europe/Radio 
Liberty, Arhivele Diplomatice. 

http://www.iasiplus.ro/news/0,4/41680/Expozitie+inedita+la+Muzeul+Unirii.html  

 

 

http://www.evenimentul.ro/articol/grigore-gafencu-un-destin.html
http://www.iasiplus.ro/news/0,4/41680/Expozitie+inedita+la+Muzeul+Unirii.html

