
Observatorul Cultural – 22 august 2008 
IICCR organizează ediţia a doua a Universităţii de Vară de la Rîmnicu Sărat 

Deschiderea cursurilor a avut loc duminică, 24 august, în incinta fostului Penitenciar 
Râmnicu Sărat, cînd s-a vernisat şi expoziţia MI-OP. Vizibilitate redusă. Consemnări 
fragmentare despre victime ale închisorilor comuniste (autori - Irina Hasnaş-Hubbard, 
Chuckk Hubbard), care va putea fi vizitată zilnic pînă în 31 august, între orele 10-17. 

Ediţia a doua a Universităţii de Vară îşi propune să familiarizeze studenţii în ştiinţe 
sociale cu particularităţile totalitare ale regimului comunist. Vor participa lectori români 
şi străini, de o recunoscută notorietate prin contribuţiile lor la studierea sistemului 
comunist, artişti şi foşti deţinuţi politici. Dintre aceştia, îi menţionăm pe Dennis 
Deletant, profesor la University of London, Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor 
Naţionale, Pedro Fuentes-Cid, preşedintele asociaţiei foştilor deţinuţi politici din Cuba, 
Marcel Petrişor, fost deţinut politic. Participanţii au fost selectaţi prin proceduri 
riguroase, iar în timpul cursurilor vor realiza interviuri în comunitatea locală asupra 
reprezentării şi imaginii închisorii în memoria colectivă.  

Prin Hotărîrea de Guvern nr. 549/6.06.2007, fosta închisoare de la Rîmnicu Sărat a fost 
trecută în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 
care o va organiza ca Muzeu memorial al victimelor comunismului.  

Începînd cu anul 1947, la Râmnicu Sărat au fost închişi ca deţinuţi politici ţăranii originari 
din zona Buzăului care s-au opus colectivizării sau au evitat depunerea cotelor agricole 
obligatorii, membri ai partidelor tradiţionale (PNŢ şi PNL) din aceeaşi zonă, iar din 1957 
liderii Partidului Naţional Ţărănesc Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ilie Lazăr, Ion 
Diaconescu, Victor Rădulescu Pogoneanu precum şi foştii miniştri Ion Petrovici şi Petre 
Tomescu. În perioada în care a funcţionat ca închisoare politică (1948-1963), regimul de 
detenţie organizat de comandantul penitenciarului, Alexandru Vişinescu, s-a caracterizat 
prin duritatea izolării, înfometarea sistematică şi bătăile discreţionare aplicate 
deţinuţilor. Închisoarea a fost desfiinţată în aprilie 1963, la o lună după moartea lui Ion 
Mihalache. 

 Cursurile Universităţii de vară vor dura pînă pe 31 august şi se vor încheia cu o vizită  
documentară la Fortul 13 Jilava, o altă închisoare comunistă încă vie în memoria celor 
care au supravieţuit terorii comunismului totalitar şi se mai află printre noi. 
  

Sursa: comunicat al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România  

 
http://209.85.135.104/search?q=cache:OyTbeCHiXWcJ:www.observatorcultural.ro/IICC
R-organizeaza-editia-a-doua-a-Universitatii-de-Vara-de-la-Rimnicu-Sarat*id_264-
news_details.html+universitatea+de+vara+observatorul+cultural&hl=ro&ct=clnk&cd=1
&gl=ro  

http://209.85.135.104/search?q=cache:OyTbeCHiXWcJ:www.observatorcultural.ro/IICCR-organizeaza-editia-a-doua-a-Universitatii-de-Vara-de-la-Rimnicu-Sarat*id_264-news_details.html+universitatea+de+vara+observatorul+cultural&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=ro
http://209.85.135.104/search?q=cache:OyTbeCHiXWcJ:www.observatorcultural.ro/IICCR-organizeaza-editia-a-doua-a-Universitatii-de-Vara-de-la-Rimnicu-Sarat*id_264-news_details.html+universitatea+de+vara+observatorul+cultural&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=ro
http://209.85.135.104/search?q=cache:OyTbeCHiXWcJ:www.observatorcultural.ro/IICCR-organizeaza-editia-a-doua-a-Universitatii-de-Vara-de-la-Rimnicu-Sarat*id_264-news_details.html+universitatea+de+vara+observatorul+cultural&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=ro
http://209.85.135.104/search?q=cache:OyTbeCHiXWcJ:www.observatorcultural.ro/IICCR-organizeaza-editia-a-doua-a-Universitatii-de-Vara-de-la-Rimnicu-Sarat*id_264-news_details.html+universitatea+de+vara+observatorul+cultural&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=ro


Amos News – 22 august 2008 
Crimele comunismului studiate în cadrul ediţiei a doua a Universităţii de Vara  
 
Duminică, 24 august de la ora 10.00, în incinta fostului Penitenciar din 
municipiul Râmnicu Sărat, va avea loc deschiderea ediţiei a doua a cursurilor 
Universităţii de Vară, organizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România, transmite corespondentul AMOS News. 

Sudenţii în ştiinţe sociale care vor urma Cursurile Universităţii de Vară, vor avea ocazia 
ca până pe 31 august, să se familiarizeze cu particularităţile totalitare ale regimului 
comunist.. 

Şeful serviciului Muzee-Memorie din cadrul, Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România Cosmin Budeancă, a declarat că la ediţia a doua a 
Universităţii de Vară, vor participa lectori români şi străini, de o recunoscută notorietate 
pentru contribuţiile lor la studierea sistemului comunist, artişti şi foşti deţinuţi politici :  

"Dintre aceştia, îi menţionăm pe Dennis Deletant, profesor la University of London, 
Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naţionale, Pedro Fuentes-Cid, preşedintele 
asociaţiei foştilor deţinuţi politici din Cuba, Marcel Petrişor, fost deţinut politic.  

Participanţii au fost selectaţi prin proceduri riguroase, iar în timpul cursurilor vor realiza 
interviuri în comunitatea locală asupra reprezentării şi imaginii închisorii în memoria 
colectivă" a mai declarat Cosmin Budeancă.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 549/6.06.2007, fosta închisoare de la Râmnicu Sărat a fost 
trecută în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 
care o va organiza ca Muzeu memorial al victimelor comunismului. 

Începând cu anul 1947, la Râmnicu Sărat au fost închişi ca deţinuţi politici ţăranii 
originari din zona Buzăului care s-au opus colectivizării sau au evitat depunerea cotelor 
agricole obligatorii, membri ai partidelor tradiţionale (PNŢ şi PNL) din aceeaşi zonă, iar 
din 1957 liderii Partidului Naţional Ţărănesc Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ilie Lazăr, 
Ion Diaconescu, Victor Rădulescu Pogoneanu precum şi foştii miniştri Ion Petrovici şi 
Petre Tomescu.  

În perioada în care a funcţionat ca închisoare politică (1948-1963), regimul de detenţie 
organizat de comandantul penitenciarului, Alexandru Vişinescu, s-a caracterizat prin 
duritatea izolării, înfometarea sistematică şi bătăile discreţionare aplicate deţinuţilor.  

Închisoarea a fost desfiinţată în aprilie 1963, la o lună după moartea lui Ion Mihalache. 

http://www.amosnews.ro/Buzau_Crimele_comunismului_studiate_in_cadrul_editiei_a_doua_a_Universitatii_de_Vara_-253791


Cursurile Universităţii de vară se vor încheia cu o vizită  documentară la Fortul 13 Jilava, 
o altă închisoare comunistă încă vie în memoria celor care au supravieţuit terorii 
comunismului totalitar şi se mai află printre noi. 

http://www.amosnews.ro/Buzau_Crimele_comunismului_studiate_in_cadrul_editiei_a_
doua_a_Universitatii_de_Vara_-253791  
 
 
Rompres – 26 august 2008 
A doua editie a Universitatii de Vara de la Ramnicu Sarat 
 
ea de-a doua editie a Universitatii de Vara de la Ramnicu Sarat s-a deschis duminica, in 
incinta fostului Penitenciar, evenimentul fiind organizat de Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului in Romania (IICCR).  
 
"Editia a doua a Universitatii de Vara isi propune sa familiarizeze studentii in stiinte 
sociale cu particularitatile totalitare ale regimului comunist. Participantii au fost selectati 
prin proceduri riguroase iar in timpul cursurilor vor realiza interviuri in comunitatea 
locala asupra reprezentarii si imaginii inchisorii in memoria colectivă“, a spus Cosmin 
Budeancă, şef serviciu Muzee-Memorie din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România 
 
http://www.presaonline.com/stire/a-doua-editie-a-universitatii-de-vara-de-la-ramnicu-
sarat,349505.html  
 
 
 
Ziarul Lumina – 26 august 2008 
Universitate de Vară la Râmnicu Sărat 
 
Cea de-a doua ediţie a Universităţii de Vară de la Râmnicu Sărat s-a deschis duminică, în 
incinta fostului penitenciar, evenimentul fiind organizat de Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului în România (IICCR). „Ediţia a doua a Universităţii de Vară îşi 
propune să familiarizeze studenţii în ştiinţe sociale cu particularităţile totalitare ale 
regimului comunist. Participanţii au fost selectaţi prin proceduri riguroase, iar în timpul 
cursurilor vor realiza interviuri în comunitatea locală asupra reprezentării şi imaginii 
închisorii în memoria colectivă“, a spus Cosmin Budeancă, şef serviciu Muzee-Memorie 
din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, conform 
Agerpres. Printre participanţi sunt Dennis Deletant, profesor la University of London, 
Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naţionale, Pedro Fuentes-Cid, preşedintele 
Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din Cuba, Marcel Petrişor, fost deţinut politic. 
 
http://www.ziarullumina.ro/users/login;651;1;13536;0;Autentifica-te-pe-site.html  
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