
Ziarul Lumina – 25 august 2009 
Universitate de vară în fosta închisoare de la Râmnicu Sărat 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) organizează, în perioada 
23-30 august, ediţia a treia a Universităţii de Vară de la Râmnicu Sărat. Deschiderea oficială a 
avut loc duminică, în incinta fostului penitenciar Râmnicu Sărat, ocazie cu care a avut loc şi 
vernisajul expoziţiei „Memoria retinei Gulagului românesc“, semnată de fostul deţinut politic 
Radu Bercea, care va putea fi vizitată până pe 10 septembrie. Ediţia a III-a Universităţii de Vară 
îşi propune să familiarizeze studenţii cu particularităţile totalitare ale regimului comunist. 
Participă lectori români şi străini, artişti şi foşti deţinuţi politici. Cursanţii, 20 de studenţi din 
România şi Republica Moldova, au fost selectaţi prin proceduri riguroase, iar în timpul cursurilor 
vor realiza interviuri în comunitatea locală asupra reprezentării şi imaginii închisorii în memoria 
colectivă. 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. Cursurile Universităţii de Vară vor dura până pe 30 august şi se vor 
încheia cu o vizită documentară la Fortul 13 Jilava, o altă închisoare comunistă, conform 
Agerpres. 
http://www.ziarullumina.ro/articole%3B998%3B1%3B27370%3B0%3BUniversitate-de-vara-in-
fosta-inchisoare-de-la-Ramnicu-Sarat.html  
 
 
Şansa Buzoiană – 25 august 2009 
Universitatea de Vară, la a III-a ediţie 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului organizează începînd cu 22 august pînă la 
sfîrşitul lunii cea de-a III-a ediţie a Universităţii de Vară la Rîmnic. Vor fi prezenţi circa 20 de 
studenţi din ţară şi Republica Moldova. Lucia Hossu-Longin va prezenta cazul doctorului 
Gheorghe Plăcinteanu, ucis în închisoarea de la Rîmnicu Sărat, iar profesor universitar doctor 
Cristian Pîrvulescu de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative va vorbi tinerilor 
despre evoluţia partidelor politice în post-comunism. Tinerii au vizitat şi vor mai vizita 
închisoarea din Rîmnic, vor intervieva rîmnicenii legat de ,,Imaginea închisorii de la Rîmnicu 
Sărat", după care vor purta discuţii pe marginea interviurilor realizate, vor discuta despre 
penitenciarul de la Rîmnicu Sărat şi sistemul represiv comunist, literatura română - experienţa 
comunismului, regimul totalitar comunist ca terorism de stat şi puşcăriile comuniste şi 
neocomuniste. Duminică dimineaţa va fi plecarea spre Bucureşti. 
http://www.sansabuzoiana.ro/la_zi.html?aid=29986  
 
 
Napoca News – 4 mai 2009 
“Universitatea de Vară - Râmnicu Sărat” - 23-31 august 2009 
 
Proiectul are ca scop o mai bună cunoaştere a perioadei 1944-1989 de către studenţi, pentru a-i 
determina să reflecteze asupra caracterului ilegitim şi criminal al regimului comunist din 
România. Întrucât efectele acestei perioade sunt încă resimţite la nivelul societăţii româneşti, o 
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mai bună cunoaştere a trecutului recent poate conduce la o înţelegere aprofundată a 
realităţilor prezente. Contactul cu trecutul va fi realizat prin dialogul direct cu cei care au fost 
martori şi victime ale sistemului represiv comunist, dar şi prin intermediul lectorilor, 
personalităţi marcante ale României post-decembriste şi istorici specializaţi pe perioada 
comunistă din ţară şi străinătate. 

Universitatea de Vară se va desfăşura la Râmnicu Sărat în perioada 23-31 august 2009, iar 
numărul de participanţi va fi de 25 de persoane. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 
studenţii cu vârste cuprinse între 19-27 de ani din anii I-V, dar şi proaspăt absolvenţi din 
unităţile de învăţământ superior din România şi Republica Moldova. 

Toate costurile legate de participarea candidaţilor admişi la Universitatea de Vară (transport, 
cazare, masă) vor fi suportate de către IICCR.  
http://www.napocanews.ro/2009/05/universitatea-de-vara-ramnicu-sarat-23-31-august-
2009.html  
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