
NewsIn – 12 noiembrie 2009 
Expozitia "Numitorul comun: moartea" 
 
Un vizitator priveste obiectele recuperate de la detinutii deshumati in Romania, in Bucuresti, 
joi, 12 noiembrie 2009. Expozitia "Numitorul Comun: Moartea", este organizata in urma 
desfasurarii a 10 actiuni de deshumare a unor opozanti ai regimului comunist, executati de 
Securitate in perioada 1948 - 1952. VLAD CHIREA/NewsIn FOTO. 
 
http://www.newsin.ro/expozitia-numitorul-comun.php?cid=view&nid=b03923cf-205a-4d00-
b7f7-7d9dfbc7c202&hid=foto  
 
 
Şapte seri – 11 noiembrie 2009 
Numitorul comun: Moartea 

In perioada 11 - 29 noiembrie, Muzeul Taranului Roman este gazda expozitiei "Numitorul 
comun: Moartea", organizata in urma desfasurarii a 10 actiuni de dezhumare a unor opozanti ai 
regimului comunist executati de Securitate in perioada 1948 - 1952. 

Expozitia se adreseaza persoanelor care nu au trait in perioada comunista sau acelora care nu 
stiu prea multe despre atrocitatile comise de comunisti si cuprinde obiecte descoperite asupra 
celor impuscati, fotografii, imagini video de la dezhumare sau interviuri cu rude sau persoane 
care i-au cunoscut pe acestia. 

Actiunile de dezhumare s-au desfasurat intre 2007 si 2009 si au fost realizate de catre Institutul 
de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. In cadrul expozitiei au fost prezentate 17 
cazuri ale unor persoane executate prin impuscare. Ramasitele au fost dezhumate prin metode 
arheologice pe teritoriul localitatilor Halmasau, Nepos (Bistrita-Nasaud), Glodghilesti, Baiesti 
(Hunedoara), Odoreu (Satu Mare), Teregova (Caras-Severin), Musca, Salciua, Campeni (Alba), si 
Santejude Vale (Cluj).  

http://www.sapteseri.ro/ro/articole/numitorul-comun-moartea/  
 

 
Bistriţaonline – 11 noiembrie 2009 
Numitorul lor comun este moartea 

Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti va găzdui expoziţia "Numitorul comun: moartea", 
despre opozanţii regimului comunist executaţi de Securitate în perioada 1948 – 1952. Expoziţia 
este organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în colaborare 
cu multe alte instituţii,  după zece acţiuni de deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist, 
executaţi de Securitate în perioada 1948 - 1952.  

http://www.newsin.ro/expozitia-numitorul-comun.php?cid=view&nid=b03923cf-205a-4d00-b7f7-7d9dfbc7c202&hid=foto
http://www.newsin.ro/expozitia-numitorul-comun.php?cid=view&nid=b03923cf-205a-4d00-b7f7-7d9dfbc7c202&hid=foto
http://www.sapteseri.ro/ro/articole/numitorul-comun-moartea/


Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei includ un număr de 17 persoane executate, majoritatea 
prin împuşcare, inclusiv din localitatea Nepos din Bistriţa-Năsăud.  

Expoziţia cuprinde obiecte descoperite asupra celor împuşcaţi, fotografii de familie, din arhiva 
fostei Securităţi, din timpul acţiunilor arheologice de deshumare, imagini video de la deshumări 
şi interviuri cu rude şi urmaşi sau cu anumite persoane care i-au cunoscut.  

Expoziţia a mai fost prezentată în Cluj-Napoca (21 octombrie - 8 noiembrie), urmând ca anul 
viitor să fie itinerată şi în alte localităţi din ţară, precum şi în străinătate. 

http://bistritaonline.ro/?pag=&id=1133  
 
 
Observator de Bacău - 11 noiembrie 2009 
Comunismul şi victimele lui la MŢR  

 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, Fundaţia Konrad Adenauer şi Muzeul Ţăranului Român, cu 
sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii prezintă 
expoziţia „Numitorul comun: moartea“, organizată în urma desfăşurării a 10 acţiuni de 
deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist, executaţi de Securitate în perioada 1948-
1952. Expoziţia cuprinde obiecte descoperite asupra celor împuşcaţi, fotografii (de familie, din 
arhiva fostei Securităţi, din timpul acţiunilor arheologice de deshumare), imagini video de la 
deshumări şi interviuri cu rude şi urmaşi sau cu anumite persoane care i-au cunoscut. Proiectul 
se adresează în primul rând elevilor de liceu, studenţilor, dar şi celor care au trăit în perioada 
comunistă însă ştiu prea puţin despre atrocităţile şi victimele directe ale Securităţii de la 
începuturile regimului comunist în România. Expoziţia a mai fost prezentată în Cluj-Napoca, 
urmând ca anul viitor să fie itinerată şi în alte localităţi din ţară, precum şi în străinătate. În 
Bucureşti vernisajul expoziţiei va avea loc mâine, 11 noiembrie, ora 17:00, la Muzeul Ţăranului 
Român, Sala Foaier, publicul interesat putând să o viziteze până pe 29 noiembrie. 
 

http://www.observatordebacau.ro/2009/11/11/comunismul-si-victimele-lui-la-mtr.html  
 
 
Memoria - 11 noiembrie 2009 
Expoziţia „Numitorul comun: Moartea” 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, Fundaţia Konrad Adenauer şi Muzeul Ţăranului Român, cu 
sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii prezintă 
expoziţia „Numitorul comun: moartea”, organizată în urma desfăşurării a 10 acţiuni de 
deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist, executaţi de Securitate în perioada 1948-
1952. 
 

http://bistritaonline.ro/?pag=&id=1133
http://www.observatordebacau.ro/2009/11/11/comunismul-si-victimele-lui-la-mtr.html


În Bucureşti vernisajul expoziţiei va avea loc miercuri, 11 noiembrie, ora 17.00, la Muzeul 
Ţăranului Român (Sala Foaier), str. Monetăriei, nr. 3, publicul interesat putând să o viziteze în 
perioada 11-29 noiembrie 2009. 
 
Acţiunile de deshumare au fost realizate de către Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România în perioada 2007-2009, în urma solicitărilor venite din partea rudelor 
şi urmaşilor celor morţi. Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei cuprind un număr de 17 
persoane executate, de regulă prin împuşcare, acestea fiind descoperite şi apoi deshumate prin 
metode arheologice pe teritoriul localităţilor Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), 
Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), 
Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba), Sântejude Vale (jud. Cluj). În locaţiile amintite, cei ucişi au 
fost îngropaţi fie în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, Câmpeni, 
Sântejude Vale), fie în gropi comune, cu două victime (Hălmăsău / locaţia 2, Teregova), trei 
victime (Nepos) sau patru victime (Hălmăsău / locaţia 1). 
 
Expoziţia cuprinde obiecte descoperite asupra celor împuşcaţi, fotografii (de familie, din arhiva 
fostei Securităţi, din timpul acţiunilor arheologice de deshumare) imagini video de la deshumări 
şi interviuri cu rude şi urmaşi sau cu anumite persoane care i-au cunoscut. 
Proiectul se adresează în primul rând elevilor de liceu, studenţilor, dar şi celor care au trăit în 
perioada comunistă însă ştiu prea puţin despre atrocităţile şi victimele directe ale Securităţii de 
la începuturile regimului comunist în România. 
 
Expoziţia a mai fost prezentată în Cluj-Napoca (21 octombrie - 8 noiembrie), urmând ca anul 
viitor să fie itinerată şi în alte localităţi din ţară, precum şi în străinătate. 
 
http://www.memoria.ro/?location=events&page=2  

 

http://www.memoria.ro/?location=events&page=2

