
Jurnalul Naţional - 7 decembrie 2009 
Premieră: Partizanii libertăţii, un documentar despre grupul de rezistenţă de la 
Nucşoara 
 
"Partizanii libertăţii" (2009), un documentar care reconstituie viaţa, lupta şi moartea 
ultimilor partizani din grupul de rezistenţă de la Nucşoara, film produs de Televiziunea 
Română în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
(IICCR), va fi proiectat, luni seara, la Institutul Cultural Român (ICR). 
    
Cei 16, ofiţeri, învăţători, preoţi, ţărani au fost executaţi la Jilava, în Valea Piersicilor, în 
noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a murit în ianuarie 1962, după ce fiica de 
doi ani i-a fost luată din închisoarea de la Miercurea Ciuc. 
 
Proiecţia va fi urmată de o dezbatere la care vor participa realizatoarea Lucia Hossu 
Longin, Stejărel Olaru (narator), Sorin Chivulescu (regie şi imagine), Silvia Colfescu, 
director al Editurii Vremea, şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, violonistă, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, fiica născută în munţi a 
Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu, arestată odată cu mama ei şi împărtăşind de la 
vârsta de doi ani condiţia de deţinut politic. 
 
"Partizanii libertăţii", peliculă cu o durată de 48 de minute, producător fiind Alexandru 
Munteanu, face parte din seria de documentare "Reconstituiri" a TVR şi IICCR. Accesul 
publicului este liber. 
 
http://www.jurnalul.ro/stire-film/premiera-partizanii-libertatii-un-documentar-despre-
grupul-de-rezistenta-de-la-nucsoara-529662.html  
 
 
Ziua - 7 decembrie 2009 
Ultimii anticomunişti 
 
De la ora 18.00, la Institutul Cultural Roman, va rula azi documentarul "Partizanii 
libertatii", produs de Televiziunea Romana in colaborare cu Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului in Romania (IICCR). Filmul reconstituie viata, lupta si moartea 
ultimilor partizani din Grupul de rezistenta de la Nucsoara. Cei 16 au fost executati la 
Jilava, in 1959. Maria Plop a murit in 1962, dupa ce fiica de doi ani i-a fost luata din 
inchisoarea de la Miercurea Ciuc. Proiectia va fi urmata de o dezbatere cu: realizatoarea 
Lucia Hossu-Longin, Stejarel Olaru (narator) si Sorin Chivulescu (regie si imagine), Silvia 
Colfescu, director al Editurii Vremea si Ioana Voicu Arnautoiu, violonista. (L.D.) 
 
http://www.ziua.ro/display.php?id=262737&data=2009-12-07  
 
 
 

http://www.jurnalul.ro/stire-film/premiera-partizanii-libertatii-un-documentar-despre-grupul-de-rezistenta-de-la-nucsoara-529662.html
http://www.jurnalul.ro/stire-film/premiera-partizanii-libertatii-un-documentar-despre-grupul-de-rezistenta-de-la-nucsoara-529662.html
http://www.ziua.ro/display.php?id=262737&data=2009-12-07


Cotidianul - 6 decembrie 2009 
Eroii anticomunişti de la Nucşoara, omagiaţi de TVR 
 
Documentarul “Partizanii libertăţii”, produs de Televiziunea Română în colaborare cu 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), va fi proiectat luni, 
de la ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Român. 
  
Filmul reconstituie viaţa, lupta şi moartea partizanilor anticomunişti din Grupul de 
rezistenţă de la Nucşoara. Cei 16 luptători - ofiţeri, învăţători, preoţi, ţărani - au fost 
executaţi la Jilava, în Valea Piersicilor, în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a 
murit în ianuarie 1962, după ce fiica de doi ani i-a fost luată din închisoarea de la 
Miercurea-Ciuc. 
  
Proiecţia va fi urmată de o dezbatere la care vor participa realizatoarea Lucia Hossu 
Longin, Stejărel Olaru (narator) şi Sorin Chivulescu (regie şi imagine), Silvia Colfescu, 
director al Editurii Vremea, şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, violonistă, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, fiica născută în munţi a 
Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu, arestată odată cu mama ei şi împărtăşind de la 
vârsta de doi ani condiţia de deţinut politic. 
  
“Partizanii libertăţii” (48 min., producător: Alexandru Munteanu) face parte din seria de 
documentare “Reconstituiri” a TVR şi IICCR.  
  
Accesul publicului este liber. 
 
Doinel Tronaru  
 
http://www.cotidianul.ro/eroii_anticomunisti_de_la_nucsoara_omagiati_de_tvr-
104925.html  
 
 
AmosNews - 6 decembrie 2009 
Documentar despre ultimii partizani anticomunişti de la Nucşoara 
 
Luni 7 decembrie 2009, de la ora 18,00, la Institutul Cultural Român din Bucureşti (Aleea 
Alexandru 38) va fi proiectat documentarul Partizanii libertăţii (2009), produs de 
Televiziunea Română în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
în România (IICCR).  

Filmul reconstituie viaţa, lupta şi moartea ultimilor partizani din Grupul de rezistenţă de 
la Nucşoara. Cei 16, ofiţeri, învăţători, preoţi, ţărani, au fost executaţi la Jilava, în Valea 
Piersicilor în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a murit în ianuarie 1962, după 
ce fiica de doi ani i-a fost luată din închisoarea de la Miercurea Ciuc. 

http://www.cotidianul.ro/autori/doinel_tronaru-683.html
http://www.cotidianul.ro/eroii_anticomunisti_de_la_nucsoara_omagiati_de_tvr-104925.html
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http://www.amosnews.ro/Documentar_despre_ultimii_partizani_anticomunisti_de_la_Nucsoara-294396


Proiecţia va fi urmată de o o dezbatere la care vor participa realizatoarea Lucia Hossu 
Longin, Stejărel Olaru (narator) şi Sorin Chivulescu (regie şi imagine), Silvia Colfescu, 
director al Editurii Vremea şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, violonistă, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, fiica născută în munţi a 
Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu, arestată odată cu mama ei şi împărtăşind de la 
vârsta de doi ani condiţia de deţinut politic.  

Partizanii libertăţii (48 min., producător: Alexandru Munteanu) face parte din seria de 
documentare „Reconstituiri“ a TVR şi IICCR. 
Accesul publicului este liber. 
 
Tudor Cristian 
 
http://www.amosnews.ro/Documentar_despre_ultimii_partizani_anticomunisti_de_la_
Nucsoara-294396  
 
 
HotNews - 4 decembrie 2009 
Documentar despre ultimii partizani anticomunisti de la Nucsoara proiectat la ICR   
 
Documentarul Partizanii libertatii, produs in 2009 de Televiziunea Romana in colaborare 
cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) va fi proiectat 
luni, 7 decembrie de la ora 18.00 la Institutul Cultural Roman Bucuresti. 
 
Filmul reconstituie viata, lupta si moartea ultimilor partizani din Grupul de rezistenta de 
la Nucsoara. Cei 16, ofiteri, invatatori, preoti, tarani au fost executati la Jilava, in Valea 
Piersicilor in noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a murit in ianuarie 1962, dupa 
ce fiica de doi ani i-a fost luata din inchisoarea de la Miercurea Ciuc. 
 
Potrivit ICR, proiectia va fi urmata de o dezbatere la care vor participa realizatoarea 
Lucia Hossu Longin Stejarel Olaru (narator) si Sorin Chivulescu (regie si imagine), Silvia 
Colfescu, director al Editurii Vremea si Ioana Voicu Arnautoiu, violonista, conferentiar 
universitar doctor la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, fiica nascuta in 
munti a Mariei Plop si a lui Toma Arnautoiu, arestata odata cu mama ei si impartasind 
de la varsta de doi ani conditia de detinut politic. 
 
Partizanii libertatii (48 min, producator: Alexandru Munteanu) face parte din seria de 
documentare "Reconstituiri“ a TVR si IICCR. 
 
Accesul publicului este liber.  
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-6657226-documentar-despre-ultimii-partizani-
anticomunisti-nucsoara-proiectat-icr.htm  
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Ziarul Lumina - 3 decembrie 2009 
Documentar „Partizanii libertăţii” la ICR 

 
Luni, 7 decembrie, la Institutul Cultural Român (ICR), va fi proiectat documentarul 
„Partizanii libertăţii“ (2009), produs de Televiziunea Română în colaborare cu Institutul 
de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR). Filmul reconstituie viaţa, 
lupta şi moartea ultimilor partizani din Grupul de rezistenţă de la Nucşoara. Cei 16, 
ofiţeri, învăţători, preoţi, ţărani au fost executaţi la Jilava, în Valea Piersicilor, în noaptea 
de 18 spre 19 iulie 1959. Proiecţia va fi urmată de o o dezbatere la care vor participa 
realizatoarea Lucia Hossu Longin, Stejărel Olaru (narator) şi Sorin Chivulescu (regie şi 
imagine), Silvia Colfescu, director al Editurii Vremea şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, fiica 
născută în munţi a Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu, arestată odată cu mama ei şi 
împărtăşind de la vârsta de doi ani condiţia de deţinut politic. 
 
http://www.ziarullumina.ro/articole;1097;1;31224;0;Documentar-Partizanii-libertatii-la-
ICR.html  
 
 
Obsevator cultural - 3 decembrie 2009 
Documentar despre ultimii partizani anticomunişti de la Nucşoara, la Institutul 
Cultural Român 
 
Luni, 7 decembrie, de la ora 18.00, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru 38) va 
fi  proiectat  documentarul Partizanii libertăţii (2009), produs de Televiziunea Română în 
colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR).  
 
Filmul reconstituie viaţa, lupta şi moartea ultimilor partizani din Grupul de rezistenţă de 
la Nucşoara. Cei 16, ofiţeri, învăţători, preoţi, ţărani au fost executaţi la Jilava, în Valea 
Piersicilor în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a murit în ianuarie 1962, după 
ce fiica de doi ani i-a fost luată din închisoarea de la Miercurea Ciuc. 
 
Proiecţia va fi urmată de o o dezbatere la care vor participa realizatoarea Lucia Hossu 
Longin Stejărel Olaru (narator) şi Sorin Chivulescu (regie şi imagine), Silvia Colfescu, 
director al Editurii Vremea şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, violonistă, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, fiica născută în munţi a 
Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu, arestată odată cu mama ei şi împărtăşind de la 
vârsta de doi ani condiţia de deţinut politic. 
 
Partizanii libertăţii (48 min, producător: Alexandru Munteanu) face parte din seria de 
documentare „Reconstituiri“ a TVR şi IICCR. 
Accesul publicului este liber. 
 
http://www.observatorcultural.ro/Documentar-despre-ultimii-partizani-anticomunisti-
de-la-Nucsoara-la-Institutul-Cultural-Roman*id_1602-news_details.html  
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Evenimentul zilei - 2 decembrie 2009 
Reconstituire: ultimele zile ale partizanilor de la Nucşoara 
 
Florentina Ciuverca 
 
PROIECŢIE. Documentarul „Partizanii libertăţii”, despre ultimii luptători anticomunişti de 
la Nucşoara, va fi proiectat luni, 7 decembrie, de la ora 18.00, la Institutul Cultural 
Român (ICR). 
  
Filmul produs de TVR, în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România (IICCR), reconstituie viaţa, lupta şi sfârşitul Grupului de 
rezistenţă de la Nucşoara. 
 
Cei 16 ofiţeri, învăţători, preoţi sau ţărani au fost executaţi în noaptea de 18 spre 19 
iulie 1959. Proiecţia va fi urmată de o o dezbatere la care vor lua parte, printre alţii, 
Lucia Hossu Longin, Stejărel Olaru şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, fiica născută în munţi a 
Mariei Plop şi a lui Toma Arnăuţoiu. 
 
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/878146/Reconstituire-ultimele-zile-ale-
partizanilor-de-la-Nucsoara/  
 
 
Romanian Global News - 2 decembrie 2009 
Documentar despre ultimii partizani anticomunisti de la Nucsoara, la Institutul 
Cultural Roman 

Luni, 7 decembrie 2009, de la ora 18.00, la Institutul Cultural Roman (Aleea Alexandru 
38) va fi  proiectat documentarul Partizanii libertatii (2009), produs de Televiziunea 
Romana in colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania 
(IICCR).  

Filmul reconstituie viata, lupta si moartea ultimilor partizani din Grupul de rezistenta de 
la Nucsoara. Cei 16, ofiteri, invatatori, preoti, tarani au fost executati la Jilava, in Valea 
Piersicilor in noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Maria Plop a murit in ianuarie 1962, dupa 
ce fiica de doi ani i-a fost luata din inchisoarea de la Miercurea Ciuc.  

Proiectia va fi urmata de o o dezbatere la care vor participa realizatoarea Lucia Hossu 
Longin, Stejarel Olaru (narator) si Sorin Chivulescu (regie si imagine), Silvia Colfescu, 
director al Editurii Vremea si Ioana Voicu Arnautoiu, violonista, conferentiar universitar 
doctor la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, fiica nascuta in munti a 
Mariei Plop si a lui Toma Arnautoiu, arestata odata cu mama ei si impartasind de la 
varsta de doi ani conditia de detinut politic.  
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Partizanii libertatii (48 min, producator: Alexandru Munteanu) face parte din seria de 
documentare „Reconstituiri" a TVR si IICCR.  
Accesul publicului este liber. 
 
http://www.rgnpress.ro/content/view/40448/1/  
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