
Observator cultural – 1 iulie 2012 
Dezbatere despre proiectul de transformare a închisorii Râmnicu Sărat în memorial al 
victimelor comunismului 
 
Luni, 2 iulie 2012, de la orele 17.00, la Librăria Bastilia (Piața Romană nr. 5), Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează conferinţa 
„Reprezentarea trecutului comunist. Închisoarea Râmnicu Sărat ca loc al memoriei”. 
 
Conferința își propune să aducă la cunoştinţa publicului un subiect mai puţin cunoscut al istoriei 
noastre recente şi anume regimul de exterminare practicat de autorităţile comuniste împotriva 
„duşmanilor poporului” în penitenciarul de la Râmnicu Sărat, în perioada 1945-1963. 
Penitenciarul s-a remarcat prin restricţii extreme, fiind supranumit „închisoarea tăcerii”. 
Regimul alimentar precar, lipsa tratamentului medical și tortura au dus la decesul multor 
personalităţi închise aici.  
 
Conferința va aduce în discuție modalitățile prin care fosta închisoare de la Râmnicu Sărat poate 
fi transformată într-un memorial al victimelor comunismului. Totodată, va fi lansată platforma 
virtuală http://memorialulramnicusarat.ro/. Platforma a fost dezvoltată în parteneriat cu 
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Fundația Konrad Adenauer.  
 
În cadrul acestui eveniment vor lua cuvîntul: Dinu Zamfirescu, Președintele Consiliului științific 
al IICCMER, Simina Bădică, curator în cadrul Muzeului Țăranului Român, Viviana Iacob, membru 
board experţi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Irina Hasnaș-Hubbard, artist plastic, 
muzeograf, Cristina Anisescu, şef serviciu Programe educaţionale în cadrul CNSAS, Adelina 
Țînțariu, director de departament în cadrul IICCMER.  
 
http://www.observatorcultural.ro/Dezbatere-despre-proiectul-de-transformare-a-inchisorii-
Ramnicu-Sarat-in-memorial-al-victimelor-comunismului*id_4020-news_details.html  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Amos News – 30 iunie 2012 
Dezbatere despre proiectul de transformare a închisorii Râmnicu Sărat în memorial al 
victimelor comunismului 
 
Luni, 2 Iulie 2012, de la orele 17.00, la Librăria Bastilia (Piața Romană nr. 5), Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează conferinţa 
„Reprezentarea trecutului comunist. Închisoarea Râmnicu Sărat ca loc al memoriei”. 
 
Conferința își propune să aducă la cunoştinţa publicului un subiect mai puţin cunoscut al istoriei 
noastre recente şi anume regimul de exterminare practicat de autorităţile comuniste împotriva 
„duşmanilor poporului” în penitenciarul de la Râmnicu Sărat, în perioada 1945-1963. 
Penitenciarul s-a remarcat prin restricţii extreme, fiind supranumit „închisoarea tăcerii”. 
Regimul alimentar precar, lipsa tratamentului medical și tortura au dus la decesul multor 
personalităţi închise aici. 
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Conferința va aduce în discuție modalitățile prin care fosta închisoare de la Râmnicu Sărat poate 
fi transformată într-un memorial al victimelor comunismului. Totodată, va fi lansată platforma 
virtuală http://memorialulramnicusarat.ro/. Platforma a fost dezvoltată în parteneriat cu 
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Fundația Konrad Adenauer. 
 
În cadrul acestui eveniment vor lua cuvântul: Dinu Zamfirescu, Președintele Consiliului științific 
al IICCMER, Simina Bădică, curator în cadrul Muzeului Țăranului Român, Viviana Iacob, membru 
board experţi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Irina Hasnaș-Hubbard, artist plastic, 
muzeograf, Cristina Anisescu, şef serviciu Programe educaţionale în cadrul CNSAS, Adelina 
Țînțariu, director de departament în cadrul IICCMER. 
 
http://www.amosnews.ro/dezbatere-despre-proiectul-de-transformare-inchisorii-ramnicu-
sarat-memorial-al-victimelor-comunis-0  
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