
  

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI 

ŞI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC 

  

14 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 



1 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

PREAMBUL ...................................................................................................................... 2 

CAMPANII DE INVESTIGAȚII ARHEOLOGIGE SPECIALE ................................. 5 

SESIZĂRI PENALE ........................................................................................................ 19 

EXPOZIȚII ....................................................................................................................... 23 

PROIECTE EDUCAȚIONALE ..................................................................................... 40 

CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE ............ 49 

PUBLICAȚII .................................................................................................................... 67 

PRO MEMORIA Site www.iiccmer.ro ........................................................................ 71 

INTERVIURI ................................................................................................................... 72 

WEBSITE-URI ȘI PRODUSE MULTIMEDIA ............................................................ 73 

PROIECTE MUZEALE .................................................................................................. 76 

PETIȚII ............................................................................................................................. 77 

PARTICIPĂRI ALE EXPERȚILOR IICCMER LA CONFERINȚE, 

WORKSHOPURI SAU ALTE EVENIMENTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, 

ORGANIZATE DE IICCMER SAU DE ALTE INSTITUȚII ................................................. 78 

PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI ........................................................................... 82 

 

 



2 

 

PREAMBUL 

 

În conformitate cu H.G. nr. 1.372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 

(IICCMER) are următoarele obiective determinante: 

a) administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei 

regimului comunist din România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă 

colaborare cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale ale 

democraţiei, statului de drept şi pluralismului; 

b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de informare destinate 

să promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste din 

istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a 

statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România şi analiza 

mecanismelor statului totalitar; 

c) dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul 

istoriei comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu 

standardele internaţionale; 

d) culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc 

din perioada 1940-1989; 

e) investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor 

drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a 

legii.  

  

Atribuţiile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc se subscriu măsurilor prevăzute în Programul de guvernare. Astfel, 

IICCMER și-a desfășurat activitatea în anul 2014 pornind de la o serie de principii 

directoare: 

a. cercetarea ştiinţifică a variilor aspecte ce ţin de istoria regimului comunist din 

România la un nivel de performanţă comparabil cu cel existent la instituţii similare 

internaţionale.  

b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania şi 

comunitatea ştiinţifică internaţională. 
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c. realizarea unei serii de proiecte educaţionale (şcoli de vară, work-shopuri, 

cursuri de formare, conferinţe, expoziţii, vizionări de filme, manuale/broşuri/mape, etc.) 

al căror scop fundamental a fost comunicarea şi instruirea profesorilor, studenţilor și 

elevilor asupra experienţei istorice a comunismului. 

d. implementarea de programe şcolare concentrate pe problematica trecutului. 

e. sprijinirea tinerilor cercetători din România prin organizarea unui program de 

burse de studiu. 

f. stabilirea unui sistem extins şi comprehensiv de parteneriate cu instituţii de 

profil similar din ţară şi din străinătate, cu fundaţii şi organizaţii naţionale şi 

internaţionale, cu instituţii de stat sau private care deţin materiale relevante în vederea 

studierii comunismului din România. 

g. acordarea de sprijin instituţional pentru victimele represiunii comuniste, prin 

susţinerea unor proiecte de legi şi soluţionarea de petiţii. 

h. sprijinirea politicilor de memorializare prin demersuri în vederea organizării 

unui spaţiu memorial la fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat. 

j. realizarea unui raport final anual, care sintetizează rezultatele activităților 

Institutului. 

 

 

PORNIND DE LA CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE, ACTIVITATEA 

IICCMER ÎN ANUL 2014 S-A CONCENTRAT PE: 

 

• răspunzând unuia dintre principalele scopuri pentru care a fost înfiinţat, 

IICCMER a continuat să acorde sprijin victimelor regimului comunist sau al rudelor 

acestora prin iniţiative legislative, sesizări penale împotriva celor ce se fac vinovați de 

abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în perioada comunistă, acordarea de 

consultanţă juridică, demersuri de arheologie contemporană având ca rezultat 

exhumarea unor victime ale regimului comunist, realizarea de interviuri, proiecte 

muzeale şi de cercetare pentru cinstirea memoriei celor care au suferit pe parcursul celor 

45 de ani de dictatură comunistă.  

 

• organizarea de expoziții, colocvii, seminarii, conferinţe şi dezbateri, 

naţionale şi internaţionale. IICCMER şi-a făcut în ultimii ani o tradiţie din a organiza 

conferinţe naţionale şi internaţionale remarcabile, atrăgând participanţi de prestigiu şi 
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experţi din domeniile conexe ale obiectului său de activitate. Evenimentele s-au 

concentrat pe diverse teme ştiinţifice şi educaţionale precum: memoria Gulagului, 

minorităţile etnice, cultura în timpul regimului comunist, exilul românesc, accesul la 

arhivele comunismului sau asumarea trecutului recent. 

 

• IICCMER a desfăşurat o bogată activitate publicistică, care a presupus 

valorificarea activităţii de cercetare prin publicarea a numeroase volume de autor, 

anuare, memorialistică, traduceri, ediţii de documente ale cercetătorilor institutului, 

autori români şi străini consacraţi, pe teme legate de ideologia comunistă, politicile 

sociale, culturale sau represive ale statului comunist etc. 

 

• IICCMER, prin intermediul cercetătorilor şi colaboratorilor săi, specializaţi 

în istoria exilului românesc din timpul regimului comunist, a desfășurat activităţi legate 

de cercetarea arhivistică, de istoria orală şi de analiza fenomenului exilului românesc, pe 

care le promovează prin intermediul publicaţiilor proprii sau externe, al organizării de 

conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, al proiectelor expoziţionale sau portalurilor web, 

al documentarelor video şi materialelor audio, toate integrate proiectelor derulate de 

Institut. 
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CAMPANII DE INVESTIGAȚII ARHEOLOGIGE SPECIALE 

 

Investigaţie arheologică specială în localitatea Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud  

Cazul Gheorghe Paşca şi Gavrilă Rus 

28-29 aprilie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Gheorghe Petrov, Marius Oprea, Paul Scrobotă (colaborator), 

Horaţiu Groza (colaborator) 

3. Perioada de 

implementare 

aprilie 2014 

4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile acestuia sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii“; „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare 

cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale 

ale democraţiei, statului de drept şi pluralismului”; „adună date, 

documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 

drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist. Aceste 

date, documente şi mărturii pot fi utilizate de către organele de 

cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie specifică”. 

5. Scop Prin acest proiect, IICCMER a continuat programul de cercetări şi 

investigaţii arheologice pentru descoperirea mormintelor şi 

deshumarea victimelor regimului comunist. Proiectul a vizat reluarea 

căutării şi identificarea locului unde au fost înmormântaţi Gheorghe 

Paşca şi Gavrilă Rus, victime ale Securităţii ucise prin împuşcare în 

urma unei confruntări armate desfăşurate în apropierea satului 

Bichigiu, jud. Bistriţa-Năsăud. Gheorghe Paşca s-a născut la 13 

aprilie 1901 în Săliştea de Sus, jud. Maramureş, iar Gavrilă Rus 

provenea din satul Bichigiu, com. Telciu, unde se născuse în anul 

1934. Potrivit mărturiilor, Gheorghe Paşca a intrat încă din 1946 în 

conflict cu autorităţile, ca urmare a convingerilor sale anticomuniste. 

Căutat de Siguranţa Statului, şi-a părăsit familia şi gospodăria 
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refugiindu-se în munţi. O perioadă de timp a colaborat cu membrii 

unei organizaţii anticomuniste din zona Maramureşului, dar în cele 

din urmă a ales să rămână şi să reziste de unul singur. Ani de zile a 

fost urmărit de Securitate, având mai multe confruntări armate cu 

reprezentanţii acesteia. La începutul anului 1955, s-a stabilit într-un 

adăpost amenajat într-o pădure din apropierea satului Bichigiu. Lui 

i se alăturase în primăvara acelui an un tânăr din Bichigiu, Gavrilă 

Rus, ce dezertase din armată în timpul efectuării stagiului militar, 

fiind încorporat la o unitate de muncă. El era fiul unui cunoscut 

gospodar din localitate, considerat de autorităţi chiabur, care i-a 

sprijinit constant pe cei doi fugari, aprovizionându-i cu alimente şi 

cu cele necesare traiului în pădure. Se cunoaşte că Securitatea a 

organizat în zona satului Bichigiu o amplă acţiune pentru prinderea 

şi lichidarea fugarilor. În 5 februarie 1956, mai multe cadre operative 

însoţite de trupe de securitate au fost deplasate şi desfăşurate pentru 

blocarea şi cercetarea zonei. Acţiunea s-a desfăşurat cu rapiditate şi 

partizanii au fost luaţi prin surprindere. În urma confruntării 

armate, în condiţii controversate şi încă nelămurite pe deplin, Paşca 

şi Rus au fost împuşcați. Cadavrele lor au fost transportate în aceeaşi 

zi la sediul Securităţii din Năsăud, unde au fost ţinute câteva zile 

pentru a putea fi văzute de localnici, fiind apoi îngropate în cimitirul 

oraşului, într-o groapă comună. 

6. Obiective Stabilirea împrejurărilor în care victimele au fost ucise, în acest scop 

fiind efectuată o anchetă preliminară de teren în mai multe localităţi 

din jud. Bistriţa-Năsăud. Contactarea rudelor şi a urmaşilor victimei 

precum şi a altor persoane contemporane cu evenimentele petrecute. 

Descoperirea şi consultarea unor documente de arhivă. 

Identificarea locului unde a fost înmormântată victima, pregătirea, 

organizarea și efectuarea deshumării osemintelor acesteia în 

colaborare cu Parchetul Militar și cu alte autorități ale statului. 

Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre 

atrocitățile comise în perioada regimului comunist de către 

Securitate și de alte organe represive ale statului. 

7. Beneficiari Proiectul s-a adresat publicului larg, care astfel are ocazia să afle 

mai multe amănunte despre un episod mai puțin cunoscut al 

istoriei noastre recente, dar i-a vizat și pe urmașii victimelor, 

respectiv pe membrii comunității în cadrul căreia a avut loc tragicul 

eveniment, unde memoria acestuia este încă de actualitate. 

8. Parteneri Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. 
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9. Impact Descoperirea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale unor 

victime ucise fară judecată de organele de represiune ale 

regimului comunist. Stabilirea împrejurărilor şi a condiţiilor în 

care a fost înfăptuit omorul, precizarea cauzelor reale ale 

decesului şi identificarea vinovaţilor, chiar dacă aceştia nu mai 

sunt în viaţă. Reînhumarea creştinească a osemintelor într-un 

cimitir, prin grija urmaşilor. Obţinerea unor noi dovezi privind 

atrocităţile comise în perioada regimului comunist, fiind 

demonstrată natura criminală a acestui regim. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În perioada următoare vor continua investigaţiile de teren pentru 

identificarea şi descoperirea locurilor de înmormântare ale 

victimelor regimului comunist şi deshumarea acestora, concomitent 

cu anchetele desfăşurate în cauza acestor omoruri. Potrivit cadrului 

legal de funcționare, IICCMER este abilitat să efectueze investigaţii 

științifice cu privire la crimele, abuzurile şi încălcările drepturilor 

omului pe întreaga durată a regimului comunist şi să sesizeze 

organele de cercetare penală din subordinea Ministerului Public. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Jurnalul.ro: 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/actiunea-de-cautare-si-

deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-

securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-666756.html; 

Agerpres: 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/25/comunicat-de-

presa-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-din-cluj-

napoca-11-55-29; 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/actiunea

-cautare-deshumare-lui-gheorghe-pasca-gavrila-rus-ucisi-sec; 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/victime-

ale-securita-ii-deshumate; 

Ziarul Făclia: 

http://www.ziarulfaclia.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-

doua-victime-ale-securitatii-la-nasaud/; 

Magazin istoric: 

http://www.magazinistoric.ro/actiunea-de-cautare-si-

deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-

securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-3866/. 

 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-666756.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-666756.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-666756.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/25/comunicat-de-presa-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-din-cluj-napoca-11-55-29
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/25/comunicat-de-presa-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-din-cluj-napoca-11-55-29
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/25/comunicat-de-presa-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-din-cluj-napoca-11-55-29
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/actiunea-cautare-deshumare-lui-gheorghe-pasca-gavrila-rus-ucisi-sec
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/actiunea-cautare-deshumare-lui-gheorghe-pasca-gavrila-rus-ucisi-sec
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/victime-ale-securita-ii-deshumate
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/victime-ale-securita-ii-deshumate
http://www.ziarulfaclia.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-doua-victime-ale-securitatii-la-nasaud/
http://www.ziarulfaclia.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-doua-victime-ale-securitatii-la-nasaud/
http://www.magazinistoric.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-3866/
http://www.magazinistoric.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-3866/
http://www.magazinistoric.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-3866/
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Investigaţie arheologică specială în localitatea Sângeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud  

Cazul Tahâş Flore 

13-17 iulie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Gheorghe Petrov, Marius Oprea, Paul Scrobotă (colaborator), 

Horaţiu Groza (colaborator) 

3. Perioada de 

implementare 

 iulie 2014 

4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile acestuia sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii“, „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu 

celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale ale 

democraţiei, statului de drept şi pluralismului”, „adună date, 

documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 

drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist. Aceste 

date, documente şi mărturii pot fi utilizate de către organele de 

cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie specifică”. 

5. Scop Prin acest proiect s-a continuat programul de cercetări şi 

investigaţii arheologice pentru descoperirea mormintelor şi 

deshumarea victimelor regimului comunist. Proiectul a vizat căutarea 

şi identificarea locului unde a fost înmormântat Tahâș Flore, executat 

fără judecată de Securitate, prin împuşcare, la 25 iunie 1950, pe 

teritoriul localităţii Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud. Tahâş Flore 

s-a născut în Sângeorz la 22 iulie 1927, într-o familie modestă, fiind 

al patrulea copil din cei 10 pe care i-au avut părinţii săi. A fost un 

oponent al regimului comunist prin faptul că a întreţinut relaţii 

constante cu membrii unei grupări anticomuniste din zonă. A fost 

încorporat în armată şi trimis la o unitate de muncă, care desfăşura 

activităţi de construcţii în zona Maramureşului. Datorită 

condiţiilor din timpul stagiului militar şi a legăturilor întreţinute 

cu opozanţii anticomunişti, a dezertat împreună cu un consătean, 

ambii devenind fugari căutaţi de autorităţi. După o îndelungată 
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activitate de urmărire, cei doi au fost descoperiţi, în noaptea dintre 

24 şi 25 iunie 1950, într-un adăpost situat în apropierea 

Sângeorzului. În timpul acţiunii de capturare a celor doi, în 

încercarea de a se salva prin fugă, Tahâş Flore a fost împuşcat în 

cap. În acţiune au fost implicate cadre de Securitate şi Miliţie, 

precum şi membrii ai structurilor locale ale PCR. Din dispoziţia 

autorităţilor, cadavrul victimei a fost înhumat undeva pe un deal, 

în apropierea locului unde a fost înfăptuit omorul. După 

identificarea locului mormântului, care nu a fost marcat cu nimic 

la suprafaţa solului, a urmat dezvelirea osemintelor. Întreaga 

operaţiune s-a desfăşurat în baza unei ordonanţe de deshumare, în 

prezenţa unui procuror militar şi a altor autorităţi ale statului. 

6. Obiective Stabilirea împrejurărilor în care victima a fost ucisă, s-a realizat printr-

o anchetă preliminară de teren. Contactarea rudelor şi a urmaşilor 

precum şi a altor persoane contemporane cu evenimentele, care au 

oferit informaţii despre faptele şi întâmplările legate de această 

execuţie. Descoperirea şi consultarea unor documente de arhivă. 

Identificarea locului unde a fost înmormântată victima, pregătirea, 

organizarea și efectuarea deshumării osemintelor acesteia în 

colaborare cu Parchetul Militar și cu alte autorități ale statului. 

Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre atrocitățile 

comise în perioada regimului comunist de către Securitate și de 

alte organe represive ale statului. 

7. Beneficiari Societatea românească în ansamblu. 

8. Parteneri Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 

9. Impact Descoperirea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale unei 

victime ucise fară judecată de organele de represiune ale fostului 

regim comunist. Stabilirea împrejurărilor şi a condiţiilor în care a 

fost înfăptuit omorul, precizarea cauzelor reale ale decesului şi 

identificarea vinovaţilor, chiar dacă aceştia nu mai sunt în viaţă. 

Reînhumarea creştinească a osemintelor într-un cimitir, prin grija 

urmaşilor. Prin rezolvarea acestui caz s-au adus noi dovezi privind 

atrocităţile comise în perioada regimului comunist, fiind 

demonstrată natura criminală a acestui regim. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În perioada următoare, vor continua investigaţiile de teren care 

privesc identificarea şi descoperirea locurilor de înmormântare ale 

victimelor regimului comunist şi apoi deshumarea acestora, 

concomitent cu anchetele desfăşurate în cauza acestor omoruri.  
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11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Curentul.ro: 

http://www.curentul.ro/2014new/politic/2479-c%C4%83utarea-

%C5%9Fi-deshumarea-lui-flore-tah%C3%A2%C5%9F-ucis-de-

autorit%C4%83%C5%A3ile-comuniste-la-25-iunie-1950 

http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?arti

cleID=30508; 

Gândul: 

http://www.gandul.info/stiri/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-

comunisti-au-fost-deshumate-de-arheologi-in-sangeorz-bai-

12935000; 

România Liberă: 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/vanatorii-de-

securisti-cauta-osemintele-eroului-din-sangeorz-bai-342872 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/familia-vrea-sa-faca-lumina-

dupa-64-de-ani-ramasitele-unui-tanar-impuscat-in-cap-de-

comunisti-dezgropate-in-bistrita.html; 

Adevărul: 

http://adevarul.ro/locale/bistrita/un-dezertor-executat-comunisti-

anii-50-deshumat-sangeorz-bai-

1_53bee8760d133766a84f47af/index.html; 

TVR: 

http://stiri.tvr.ro/deshumat-dupa-64-de-ani--povestea-unei-

victime-a-militiei-comuniste_47458.html; 

Digi24: 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-

Napoca/Stiri/Deshumarea+unei+victime+a+Securitatii. 

 

 

Investigaţie arheologică specială în satul Tranişu, com. Poieni, jud. Cluj  

Cazul fraţilor Toader şi Avisalon Șuşman 

17-21 august 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Gheorghe Petrov, Cosmin Budeancă, Marius Oprea, Paul Scrobotă 

(colaborator), Horaţiu Groza (colaborator) 

3. Perioada de 

implementare 

august 2014 

http://www.curentul.ro/2014new/politic/2479-c%C4%83utarea-%C5%9Fi-deshumarea-lui-flore-tah%C3%A2%C5%9F-ucis-de-autorit%C4%83%C5%A3ile-comuniste-la-25-iunie-1950
http://www.curentul.ro/2014new/politic/2479-c%C4%83utarea-%C5%9Fi-deshumarea-lui-flore-tah%C3%A2%C5%9F-ucis-de-autorit%C4%83%C5%A3ile-comuniste-la-25-iunie-1950
http://www.curentul.ro/2014new/politic/2479-c%C4%83utarea-%C5%9Fi-deshumarea-lui-flore-tah%C3%A2%C5%9F-ucis-de-autorit%C4%83%C5%A3ile-comuniste-la-25-iunie-1950
http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?articleID=30508
http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?articleID=30508
http://www.gandul.info/stiri/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-comunisti-au-fost-deshumate-de-arheologi-in-sangeorz-bai-12935000
http://www.gandul.info/stiri/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-comunisti-au-fost-deshumate-de-arheologi-in-sangeorz-bai-12935000
http://www.gandul.info/stiri/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-comunisti-au-fost-deshumate-de-arheologi-in-sangeorz-bai-12935000
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/vanatorii-de-securisti-cauta-osemintele-eroului-din-sangeorz-bai-342872
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/vanatorii-de-securisti-cauta-osemintele-eroului-din-sangeorz-bai-342872
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/familia-vrea-sa-faca-lumina-dupa-64-de-ani-ramasitele-unui-tanar-impuscat-in-cap-de-comunisti-dezgropate-in-bistrita.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/familia-vrea-sa-faca-lumina-dupa-64-de-ani-ramasitele-unui-tanar-impuscat-in-cap-de-comunisti-dezgropate-in-bistrita.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/familia-vrea-sa-faca-lumina-dupa-64-de-ani-ramasitele-unui-tanar-impuscat-in-cap-de-comunisti-dezgropate-in-bistrita.html
http://adevarul.ro/locale/bistrita/un-dezertor-executat-comunisti-anii-50-deshumat-sangeorz-bai-1_53bee8760d133766a84f47af/index.html
http://adevarul.ro/locale/bistrita/un-dezertor-executat-comunisti-anii-50-deshumat-sangeorz-bai-1_53bee8760d133766a84f47af/index.html
http://adevarul.ro/locale/bistrita/un-dezertor-executat-comunisti-anii-50-deshumat-sangeorz-bai-1_53bee8760d133766a84f47af/index.html
http://stiri.tvr.ro/deshumat-dupa-64-de-ani--povestea-unei-victime-a-militiei-comuniste_47458.html
http://stiri.tvr.ro/deshumat-dupa-64-de-ani--povestea-unei-victime-a-militiei-comuniste_47458.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Stiri/Deshumarea+unei+victime+a+Securitatii
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Stiri/Deshumarea+unei+victime+a+Securitatii
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4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile Institutului sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii“, „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare 

cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale 

ale democraţiei, statului de drept şi pluralismului”, „adună date, 

documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 

drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist. Aceste 

date, documente şi mărturii pot fi utilizate de către organele de 

cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie specifică”. 

5. Scop IICCMER a continuat programul de cercetări şi investigaţii 

arheologice pentru descoperirea mormintelor şi deshumarea 

victimelor regimului comunist. Proiectul a vizat reluarea căutărilor 

pentru stabilirea locului unde au fost înmormântaţi fraţii Toader şi 

Avisalon Şuşman, fiii cunoscutului opozant anticomunist Teodor 

Şuşman din Răchiţele, jud. Cluj. Moartea celor doi a avut loc în 2 

februarie 1958, ca urmare a unei acţiuni întreprinse împotriva lor 

de către organele represive ale statului. În această acţiune, 

pregătită şi organizată în urma unei îndelungate activităţi 

informative şi de urmărire, au fost implicate cadre operative din 

Securitatea Regiunii Cluj, precum şi trupe de securitate. Cei doi 

fraţi se aflau ascunşi în satul Tranişu, fiind adăpostiţi în gospodăria 

unui localnic. Conform surselor documentare, în dimineaţa zilei de 

2 februarie, efectivele Securităţii au înconjurat şi blocat perimetrul 

gospodăriei, în acel moment partizanii aflându-se în podul unui 

grajd. A urmat apoi un schimb de focuri care a durat aproximativ 

două ore, în acest timp o echipă de asalt încercând în mai multe 

rânduri să pătrundă în grajd, însă de fiecare dată fără succes. În 

această situaţie, s-a ordonat incendierea unui colţ al grajdului şi s-

a încercat o nouă pătrundere în interior, respinsă şi de această dată 

de cei doi. Grajdul a fost cuprins de flăcări, iar cei doi fraţi au 

încetat orice rezistenţă. A doua zi, în 3 februarie, cadavrele 

carbonizate ale lui Toader şi Avisalon Şuşman au fost recuperate 

şi aşezate lângă grajdul care arsese în totalitate. După unele 
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mărturii, se presupune că victimele au fost lovite şi de gloanţe. 

Cadavrele au fost lăsate pe teren timp de mai multe zile, pentru a 

putea fi văzute de localnici. Au fost apoi îngropate într-o groapă 

comună, săpată în apropiere de către soldaţi. Prima campanie de 

săpături pentru căutarea victimelor a avut loc în anul 2011. În cele 

două intervenţii din teren, nu s-a reuşit însă identificarea locului 

unde cadavrele carbonizate ale fraţilor Şuşman au fost înhumate. 

6. Obiective Stabilirea împrejurărilor în care victimele a fost ucise, în acest sens fiind 

efectuată o anchetă preliminară de teren. Contactarea rudelor şi a 

urmaşilor victimelor precum şi a altor persoane contemporane cu 

evenimentele petrecute. Descoperirea şi consultarea unor documente 

de arhivă. Identificarea locului unde au fost înmormântate victimele, 

pregătirea, organizarea și efectuarea deshumării osemintelor acesteia 

în colaborare cu Parchetul Militar și cu alte autorități ale statului. 

Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre atrocitățile 

comise în perioada regimului comunist de către Securitate și de 

alte organe represive ale statului. 

7. Beneficiari Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc și societatea românească. 

8. Parteneri Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 

9. Impact Descoperirea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale unor 

victime ucise fară judecată de organele de represiune ale fostului 

regim comunist. Stabilirea împrejurărilor şi a condiţiilor în care a 

fost înfăptuit omorul, precizarea cauzelor reale ale decesului şi 

identificarea vinovaţilor, chiar dacă aceştia nu mai sunt în viaţă. 

Prin derularea acestei cercetări s-au adus noi dovezi privind 

atrocităţile comise în perioada regimului comunist, fiind 

demonstrată natura criminală a acestui regim. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În perioada următoare vor continua investigaţiile de teren care 

privesc identificarea şi descoperirea locurilor de înmormântare ale 

victimelor regimului comunist şi apoi deshumarea acestora, 

concomitent cu anchetele desfăşurate în cauza acestor omoruri.  

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Digi 24: 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/IICCMER+sap

aturi+doua+victime+Securitate+Tranisu+Cluj; 

TVR: 

http://stiri.tvr.ro/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-fratilor-

toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate_48910.html; 

Realitatea: 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/IICCMER+sapaturi+doua+victime+Securitate+Tranisu+Cluj
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/IICCMER+sapaturi+doua+victime+Securitate+Tranisu+Cluj
http://stiri.tvr.ro/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate_48910.html
http://stiri.tvr.ro/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate_48910.html


13 

 

http://www.realitatea.net/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-

deshumarea-fra-ilor-susman-uci-i-de-securitate_1503552.html 

Mediafax: 

http://www.mediafax.ro/social/actiune-de-recuperare-a-

ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-avisalon-susman-ucisi-

de-securitate-13090465; 

Agerpres: 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/14/comunicat-de-

presa-iiccmer-12-28-17; 

Hotnews: 

http://hotnews.re/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-

deshumarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate/; 

Adevărul: 

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatorii-securisti-nou-

teren-cauta-ramasitele-eroilor-anticomunisti-apuseni-toader-

avisalon-Susman-1_53ec67680d133766a8452d28/index.html. 

 

 

Investigaţie arheologică specială în localitatea Galeșu, comuna Poarta Albă, jud. 

Constanța 

1-14 septembrie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Constantin Petre, Radu Alexandru Dragoman (colaborator), Sorin 

Oanță-Marghitu (colaborator) 

3. Perioada de 

implementare 

august - septembrie 2014 

4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile Institutului sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii”, „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu 

celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale ale 

democraţiei, statului de drept şi pluralismului”, „adună date, 

http://www.realitatea.net/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fra-ilor-susman-uci-i-de-securitate_1503552.html
http://www.realitatea.net/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fra-ilor-susman-uci-i-de-securitate_1503552.html
http://www.mediafax.ro/social/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-13090465
http://www.mediafax.ro/social/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-13090465
http://www.mediafax.ro/social/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-13090465
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/14/comunicat-de-presa-iiccmer-12-28-17
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/14/comunicat-de-presa-iiccmer-12-28-17
http://hotnews.re/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate/
http://hotnews.re/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate/
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatorii-securisti-nou-teren-cauta-ramasitele-eroilor-anticomunisti-apuseni-toader-avisalon-Susman-1_53ec67680d133766a8452d28/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatorii-securisti-nou-teren-cauta-ramasitele-eroilor-anticomunisti-apuseni-toader-avisalon-Susman-1_53ec67680d133766a8452d28/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatorii-securisti-nou-teren-cauta-ramasitele-eroilor-anticomunisti-apuseni-toader-avisalon-Susman-1_53ec67680d133766a8452d28/index.html
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documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 

drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist. Aceste 

date, documente şi mărturii pot fi utilizate de către organele de 

cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie specifică”. 

5. Scop IICCMER a demarat un program de cercetări şi investigaţii 

arheologice în fosta colonie de muncă forţată din perioada 

comunistă de la Galeșu (com. Poarta Albă, jud. Constanţa), una 

dintre cele mai importante colonii înfiinţate cu ocazia lucrărilor de 

construcţie a Canalului Dunăre - Marea Neagră - demarate în anul 

1949 şi abandonate în 1953, după moartea lui I. V. Stalin. 

Proiectul a avut în vedere o perioadă temporară ce depăşeşte cu 

mult momentul cronologic al înfiinţării şi funcţionării coloniei, iar 

scopul principal al proiectului a fost de a scoate la iveală urmele 

materiale conţinute de sit şi de peisajul înconjurător. 

Demersul a pornit de la premisa că ruinele fostului lagăr, unul 

dintre componentele sistemului concentraţionar comunist, a căror 

analiză arheologică, în relaţie cu mărturiile de istorie orală precum 

şi cu memorialistica, pot contribui la o înţelegere mai nuanţată a 

acestui segment din trecutul recent al României.  

Obiectele identificate în site vor fi folosite în viitoarele spații 

muzeale și memoriale organizate de IICCMER. 

6. Obiective Cercetările arheologice, cu o durată de două săptămâni, au urmărit 

săparea şi analizarea detaliată a unei o singure structuri 

aparţinând fostei colonii de muncă forţată. S-a urmărit delimitarea 

planului, cartarea eventualelor obiecte identificate şi realizarea de 

analize de fosfaţi.  

Cercetările arheologice de suprafaţă preliminare efectuate în luna 

august 2012 au dus la identificarea unei serii de urme materiale 

aparţinând unor structuri din fosta colonie de muncă forţată. În 

cadrul acestor cercetări a fost realizat un plan topografic al zonei şi 

au fost cartate şi documentate fotografic urmele materiale 

observate. Un articol referitor la primele investigaţii a fost publicat 

în revista Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei 

Române (Bucureşti), Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă) 9, 

2013, p. 233-244. 

7. Beneficiari Proiectul s-a adresat publicului larg, care, a avut ocazia să afle mai 

multe detalii despre un spaţiu de detenţie mai puțin cunoscut al 

geografiei penitenciare comuniste, dar și urmașilor celor care au 

fost deţinuţi politici, au suferit rigorile recluziunii politice, dintre 
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care unii au decedat chiar în cadrul coloniei de muncă penitenciară 

Galeșu. 

8. Parteneri Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, 

Bucureşti și Muzeul Național de Istorie a României, Bucureşti 

9. Impact Proiectul a condus la identificarea și înregistrarea urmelor 

materiale care aduc date suplimentare pentru completarea 

tabloului privind spaţiul concentraţionar românesc şi în mod 

specific asupra coloniei de muncă Galeșu în scopul conștientizării 

de către opinia publică a practicilor represive ale regimului 

comunist. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Proiectul s-a constituit într-un experiment pilot, care va fi 

dezvoltat prin extinderea cercetărilor şi asupra altor colonii de 

muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

 

 

Investigaţie arheologică specială în satul Muşca, com. Lupşa, jud. Alba  

Cazul Alexandru Macavei 

15-19 septembrie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Gheorghe Petrov, Marius Oprea, Paul Scrobotă (colaborator), 

Horaţiu Groza (colaborator) 

3. Perioada de 

implementare 

septembrie 2014 

4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile Institutului sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii“, „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare 

cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor 

constituţionale ale democraţiei, statului de drept şi pluralismului”, 

„adună date, documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile 

care au lezat drepturile şi libertăţile omului în anii regimului 

comunist. Aceste date, documente şi mărturii pot fi utilizate de 
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către organele de cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie 

specifică”. 

5. Scop Continuarea programului de cercetări şi investigaţii arheologice 

pentru descoperirea mormintelor şi deshumarea victimelor regimului 

comunist. Proiectul a vizat reluarea căutărilor pentru identificarea 

locului unde a fost înmormântat Alexandru Macavei, decedat la 31 

iulie 1949 în urma unei confruntări armate cu mai multe cadre de 

securitate şi miliţie.  

Alexandru Macavei s-a născut la 10 iulie 1915 în satul Bucium 

Muntari din Apuseni, în imediata apropiere a Roşiei Montane. La 

părinţi au fost opt fraţi, patru băieţi şi patru fete. A început să fie 

supravegheat şi urmărit de autorităţi încă din vara anului 1948, 

când, împreună cu fraţii săi, Traian şi Nicolae, au criticat public 

guvernul şi politica Partidului Comunist. În momentul când s-a 

încercat arestarea lor, în iulie 1948, cei fraţi au ripostat şi au rănit 

patru subofiţeri de jandarmi. Din acel moment au fugit cu toţii de 

la domiciliu, stând ascunşi prin diferite locuri din zonă. Împreună 

cu fratele său, Traian, aderă la organizaţia anticomunistă Frontul 

Apărării Naţionale, condusă de maiorul deblocat Nicolae Dabija. Cei 

doi fraţi au scăpat cu viaţă dintr-o confruntare armată cu 

Securitatea, în 4 martie 1949 la Muntele Mare. În 30 iulie 1949, 

Alexandru şi Traian Macavei au fost surprinşi într-un grajd al unei 

gospodării din satul Muşca, com. Lupşa, unde au fost înconjuraţi 

de un grup alcătuit din mai multe cadre de securitate şi miliţie. În 

schimbul de focuri, amândoi au fost răniţi, Alexandru mai grav. 

Traian a reușit să fugă, dar a fost capturat mai târziu, după care a 

fost condamnat la moarte şi executat. Alexandru a reuşit şi el să 

scape din încercuire, retrăgându-se într-o margine a satului Muşca. 

Avea o rană gravă în partea stângă a capului, unde fusese lovit de 

un glonţ. Sângerând puternic, neavând nici un sprijin şi nedorind 

să fie prins de viu, în 31 iulie a luat hotărârea să se sinucidă, 

împuşcându-se în cap cu arma care o avea asupra lui. Cadavrul a 

rămas pe acel loc vreme de câteva zile, după care autorităţile au 

dispus îngroparea tot acolo. Pe locul mormântului nu a fost permis 

să se pună niciodată vreo cruce. Pentru căutarea mormântului, 

până în prezent au fost organizate patru campanii de săpături 

arheologice, primele trei desfăşurându-se în cursul anului 2009. 

6. Obiective Stabilirea împrejurărilor în care victima a fost ucisă, în acest scop fiind 

efectuate mai multe anchete preliminare de teren. Contactarea rudelor 
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şi a urmaşilor victimei precum şi a altor persoane contemporane cu 

evenimentele petrecute. Aducerea la cunoștință și informarea 

publicului despre atrocitățile comise în perioada regimului 

comunist de către Securitate și de alte organe represive ale statului. 

7. Beneficiari Proiectul s-a adresat publicului larg, care are ocazia să afle mai 

multe amănunte despre un episod mai puțin cunoscut al istoriei 

noastre recente, dar vizează în mod direct și pe urmașii victimei, 

respectiv pe membrii comunității în cadrul căreia a avut loc 

tragicul eveniment, unde memoria acestuia este încă de actualitate. 

8. Parteneri Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 

9. Impact Descoperirea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale unor 

victime ucise fară judecată de organele de represiune ale fostului 

regim comunist. Stabilirea împrejurărilor şi a condiţiilor în care a 

fost înfăptuit omorul, precizarea cauzelor reale ale decesului şi 

identificarea vinovaţilor, chiar dacă aceştia nu mai sunt în viaţă. 

Reînhumarea creştinească a osemintelor într-un cimitir, prin grija 

urmaşilor. Obţinerea unor noi dovezi privind atrocităţile comise în 

perioada regimului comunist, fiind demonstrată natura criminală 

a acestui regim. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În perioada următoare vor continua investigaţiile de teren care 

privesc identificarea şi descoperirea locurilor de înmormântare ale 

victimelor regimului comunist şi apoi deshumarea acestora, 

concomitent cu anchetele desfăşurate în cauza acestor omoruri.  

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Digi 24: 

http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Crimele+com

unismului+Cercetari+pentru+gasirea+ramasitelor+lui+Al; 

Adevărul: 

http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-

alexandru-macavei-decedat-1949-intr-o-padure-apuseni-nu-fost-

gasite-patra-incercare-1_541a9d850d133766a83a4277/index.html; 

România Liberă: 

http://www.romanialibera.ro/aldine/history/mormantul-eroului-

alexandru-macavei-ramane-necunoscut-350949; 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-

lui-alexandru-macavei-impuscat-securitate-31-iulie-1949; 

Agerpres: 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/09/23/comunicat-de-

presa-iiccmer-12-23-22; 

http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Crimele+comunismului+Cercetari+pentru+gasirea+ramasitelor+lui+Al
http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Crimele+comunismului+Cercetari+pentru+gasirea+ramasitelor+lui+Al
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-alexandru-macavei-decedat-1949-intr-o-padure-apuseni-nu-fost-gasite-patra-incercare-1_541a9d850d133766a83a4277/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-alexandru-macavei-decedat-1949-intr-o-padure-apuseni-nu-fost-gasite-patra-incercare-1_541a9d850d133766a83a4277/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-alexandru-macavei-decedat-1949-intr-o-padure-apuseni-nu-fost-gasite-patra-incercare-1_541a9d850d133766a83a4277/index.html
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/mormantul-eroului-alexandru-macavei-ramane-necunoscut-350949
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/mormantul-eroului-alexandru-macavei-ramane-necunoscut-350949
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-securitate-31-iulie-1949
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-securitate-31-iulie-1949
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/09/23/comunicat-de-presa-iiccmer-12-23-22
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/09/23/comunicat-de-presa-iiccmer-12-23-22
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Vocea Transilvaniei: 

http://www.voceatransilvaniei.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-

pamantesti-ale-lui-alexandru-macavei-oponent-al-regimului-

comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-patra-oara/; 

Gazeta de Cluj: 

http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/iiccmer-locul-

mormantului-lui-alexandru-macavei-ramane-necunoscut/ 

http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/vanatorii-de-

securisti-isi-continuua-cercetarile/. 

 

  

http://www.voceatransilvaniei.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-pamantesti-ale-lui-alexandru-macavei-oponent-al-regimului-comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-patra-oara/
http://www.voceatransilvaniei.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-pamantesti-ale-lui-alexandru-macavei-oponent-al-regimului-comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-patra-oara/
http://www.voceatransilvaniei.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-pamantesti-ale-lui-alexandru-macavei-oponent-al-regimului-comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-patra-oara/
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/iiccmer-locul-mormantului-lui-alexandru-macavei-ramane-necunoscut/
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/iiccmer-locul-mormantului-lui-alexandru-macavei-ramane-necunoscut/
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/vanatorii-de-securisti-isi-continuua-cercetarile/
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/vanatorii-de-securisti-isi-continuua-cercetarile/
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SESIZĂRI PENALE 

 

Cazul Iuliu Sebestyen 

  

În 16 ianuarie 2014 IICCMER a făcut public rezultatul investigației în cazul lt.-maj. 

(r) Iuliu Sebestyen, decedat în octombrie 2013, la vârsta de 86 de ani. 

În urma investigațiilor desfășurate, IICCMER a identificat o serie de date și indicii 

temeinice care arătau faptul că, în perioada în care lt.-maj. Sebestyen Gheorghe Iuliu a 

îndeplinit funcția de locțiitor pentru pază și regim (ianuarie 1954 - decembrie 1955) în 

cadrul Penitenciarului Gherla (Formațiunea 0606), deținuții politici aflați în executarea 

pedepselor privative de libertate au fost supuși unui regim de detenție extrem de dur. 

Acest tip de regim de detenție poate fi calificat drept unul de exterminare, prin raportare 

la condițiile inumane de detenție care au dus la în final la decesul a numeroși deținuți. 

Conform cetificatelor oficiale de deces sau documentelor care atestă decesul 

detinuților identificate în arhiva Administrației Naționale a Penitenciarelor, a 

Penitenciarului Gherla și a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în 

perioada în care lt.-maj. Sebestyen Gheorghe Iuliu a fost locțiitor al comandantului pentru 

pază și regim, la penitenciarul Gherla au decedat 15 deținuți. 

Documentarea a fost realizată de Cosmin Budeancă și Constantin Petre. 

 

 

 

Cazul Constantin Istrate 

 

La 8 iulie 2014 IICCMER a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie începerea urmăririi penale împotriva lui Constantin Istrate, fost locțiitor al 

comandantului pentru pază și regim la colonia de muncă Onești, respectiv locțiitor al 

comandantului pentru pază și regim / comandant la Penitenciarul Gherla pentru 

infracțiuni contra umanității 

În urma investigațiilor desfășurate în ultimele luni, IICCMER a identificat o serie 

de probe care indicau faptul că în perioada în care Locotenent-major (r) Constantin Istrate 

a îndeplinit funcția de locțiitor al comandantului pentru pază și regim la colonia de 

muncă Onești (dec. 1953 - mai 1954), respectiv la Penitenciarul Gherla (august 1957 - 

noiembrie 1958, martie 1959 - octombrie 1962) și de comandant al Penitenciarului Gherla 

(decembrie 1958 - martie 1959) acesta a săvârșit infracțiuni contra umanității în legătură 

cu persoanele internate administrativ și condamnații aflați în executarea pedepselor 

privative de libertate, fapte prevăzute și pedepsite de art. 439 alin. 1 lit. j din Codul Penal. 

Constantin Istrate a impus persoanelor aflate în executarea pedepsei un regim de detenţie 
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inuman, care depășea ca duritate limitele prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcționare a Direcției Generale a Penitenciarelor.  

Regimul extrem de dur aplicat în cadrul celor două unități penitenciare, poate fi 

calificat drept unul de exterminare, prin raportare la condiţiile inumane de detenţie, și a 

dus la decesul a numeroşi deţinuţi.  

Documentarea a fost realizată de Cosmin Budeancă, Constantin Petre, Cristina 

Roman, Gina Radu, Tudor Mihăescu ș.a. 

 

 

Cazul Flore Tahâș  

 

La 10 iulie 2014 iulie 2014 IICCMER a sesizat Parchetul Militar de pe lângă 

Tribunalul Militar Cluj  în cazul lui Flore Tahâș, ucis în noaptea de 24-25 iunie 1950, într-

o acțiune în care au fost implicate cadre ale Securității şi Miliţiei, precum şi membri ai 

PCR. 

Informaţiile privitoare la trecutul lui Tahâş Flore sunt puţine şi incerte. În cursul 

anului 1949, Flore a primit ordin de încorporare în armată pentru îndeplinirea stagiului 

militar, însă nu s-a prezentat la Bistriţa, unde a fost convocat. La începutul primăverii 

anului 1950 a fost, în cele din urmă, încorporat, fiind repartizat la o unitate de muncă care 

desfăşura lucrări de infrastructură în zona Salva-Vişeu. După circa două luni de stagiu 

militar, a dezertat, revenind în zona localităţii natale, unde a stat ascuns prin păduri şi la 

diverse cunoştinţe, fiind ajutat de către acestea şi de mama sa. Nu se cunosc motivele 

exacte care l-au determinat să dezerteze, însă există informaţii după care ar fi avut 

legături încă din perioada anterioară cu membrii unei organizaţii de rezistenţă 

anticomunistă din zona Năsăudului, iar o perioadă de timp ar fi stat ascuns împreună cu 

un partizan. Sentimentele sale anticomuniste, ideile vehiculate în epocă privind iminenta 

cădere a regimului comunist, precum şi condiţiile întâlnite în armată, au reprezentat 

probabil motivele care l-au determinat să-şi părăsească unitatea şi să devină fugar. 

În primăvara aceluiași an a mai dezertat încă un tânăr sângeorzan, Niculai Maxim, 

care era căsătorit şi fusese încorporat la o unitate militară din oraşul Băicoi, jud. Prahova. 

Acesta s-a asociat cu Tahâş Flore, iar până spre sfârşitul lunii iunie au stat ascunşi 

împreună prin gospodăriile şi sălaşurile de munte din zona Sângeorzului, unde 

beneficiau de sprijinul rudelor şi al cunoscuţilor. Ca dezertori, au început să fie căutaţi şi 

urmăriţi de autorităţi, în această activitate fiind folosiţi mai mulţi informatori. La indicația 

unui localnic, autoritățile i-au descoperit pe cei doi în noaptea de 24 - 25 iunie 1950 într-

o gospodărie din Sângeorz. La acţiunea de prindere a participat o echipă operativă 

alcătuită din cadre de miliţie şi securitate, care au acţionat în teren în jurul orelor 2:00 

noaptea. Luaţi prin surprindere, cei doi au încercat să fugă. Tahâş Flore s-a ascuns într-
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un lan de porumb, unde a fost împuşcat. Niculai Maxim a reuşit să scape, dar s-a predat 

autorităţilor după câteva zile. 

Conform informaţiilor deţinute, cadavrul victimei a fost lăsat pe locul execuţiei 

până în 26 iunie, fiind păzit de un soldat înarmat. La faţa locului s-a deplasat o comisie 

compusă din trei membri, care în baza autorizaţiei Procuraturii au dispus 

înmormântarea. Familiei nu i s-a permis să-l îngroape în cimitirul din localitate, astfel că 

înhumarea a fost făcută în apropierea de locul crimei. Martorii spun că pe corpul lui Flore 

era vizibilă o singură lovitură de glonţ, cu intrarea în partea frontală a capului, în zona 

frunţii și cu ieşire în partea posterioară. Groapa a fost săpată de câţiva prieteni ai 

defunctului pe o coastă de deal la circa 150 de metri spre sud-vest de casa lângă care s-a 

petrecut evenimentul. Un lucru extrem de rar întâlnit în astfel de cazuri este faptul că 

autorităţile au permis desfăşurarea unei înmormântări religioase, cu participarea rudelor 

şi a unor localnici. Moartea lui Tahâş Flore a fost consemnată în Registrul Stării Civile de 

la Primăria din Sângeorz-Băi în data de 26 iunie 1950. 

Documentarea a fost realizată de Gheorghe Petrov. 

 

 

Cazul Gheorghe Paşca şi Gavrilă Rus 

 

La 25 aprilie 2014 IICCMER a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar Cluj  în cazul lui Gheorghe Paşca şi Gavrilă Rus, uciși în 5 februarie 1956 prin 

împuşcare în urma unei confruntări armate desfăşurate în apropierea satului Bichigiu, jud. 

Bistriţa-Năsăud. 

Gheorghe Paşca s-a născut la 13 aprilie 1901 în Săliştea de Sus, jud. Maramureş, iar 

Gavrilă Rus provenea din satul Bichigiu, com. Telciu, unde se născuse în anul 1934. Potrivit 

mărturiilor, Gheorghe Paşca a intrat încă din 1946 în conflict cu autorităţile, ca urmare a 

convingerilor sale anticomuniste. Căutat de Siguranţa Statului, şi-a părăsit familia şi 

gospodăria refugiindu-se în munţi. O perioadă de timp a colaborat cu membrii unei 

organizaţii anticomuniste din zona Maramureşului, dar în cele din urmă a ales să rămână şi 

să reziste de unul singur. Ani de zile a fost urmărit de Securitate, având mai multe 

confruntări armate cu reprezentanţii acesteia. La începutul anului 1955, s-a stabilit într-un 

adăpost amenajat într-o pădure din apropierea satului Bichigiu. Lui i se alăturase în 

primăvara acelui an un tânăr din Bichigiu, Gavrilă Rus, ce dezertase din armată în timpul 

efectuării stagiului militar, fiind încorporat la o unitate de muncă. El era fiul unui cunoscut 

gospodar din localitate, considerat de autorităţi chiabur, care i-a sprijinit constant pe cei doi 

fugari, aprovizionându-i cu alimente şi cu cele necesare traiului în pădure. Se cunoaşte că 

Securitatea a organizat în zona satului Bichigiu o amplă acţiune pentru prinderea şi 

lichidarea fugarilor. În 5 februarie 1956, mai multe cadre operative însoţite de trupe de 

securitate au fost deplasate şi desfăşurate pentru blocarea şi cercetarea zonei. Acţiunea s-a 

desfăşurat cu rapiditate şi partizanii au fost luaţi prin surprindere. În urma confruntării 
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armate, în condiţii controversate şi încă nelămurite pe deplin, Gheorghe Paşca şi Gavrilă Rus 

au fost împuşcați. Cadavrele lor au fost transportate în aceeaşi zi la sediul Securităţii din 

Năsăud, unde au fost ţinute câteva zile pentru a putea fi văzute de localnici, fiind apoi 

îngropate în cimitirul oraşului, într-o groapă comună. 

 

 

Documentare la solicitarea Instanței în cazul lui Alexandru Vișinescu  

 

Pe 30 iulie 2013, IICCMER a solicitat Parchetului începerea urmăririi penale 

împotriva fostului comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat pentru săvârşirea 

infracţiunii de omor deosebit de grav. Pe 3 septembrie 2013, Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus începerea urmăririi penale faţă de lt.-col. (r) 

Alexandru Vişinescu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de genocid, acesta fiind acuzat 

că a supus colectivitatea deţinuţilor politici din Penitenciarul Râmnicu Sărat la condiţii 

de existenţă sau tratamente de natură să conducă la distrugerea fizică a acestora. 

Lt.-col. (r) Alexandru Vişinescu a fost trimis în judecată pe 18 iunie 2014 sub 

aspectul săvârşirii de infracţiuni contra umanităţii. Procurorii susţin că în perioada 1956-

1963, în calitate de comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, acesta a săvârşit acţiuni 

şi inacţiuni sistematice care au avut ca rezultat persecutarea colectivităţii reprezentate de 

deţinuţii politici încarceraţi în acest penitenciar, prin privare de drepturi fundamentale 

ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestora. 

Judecarea pe fond a dosarului lt.-col. (r.) Alexandru Vişinescu a început pe 23 

septembrie 2014. 

La solicitarea instanței, în procesul lui Alexandru Vișinescu a fost necesară 

realizarea unei documentări suplimentare în Arhiva Consiliului Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității. Au fost identificate astfel și puse la dispoziția instanței o 

serie de documente în completarea celor depuse în 2013 și care arată condițiile de detenție 

la care au fost supuși deținuții în penitenciarul de la Râmnicu Sărat în perioada în care 

acesta a fost condus de Alexandru Vișinescu. 

Documentarea a fost realizată de Cosmin Budeancă, Constantin Petre și Cristina 

Roman. 

De asemenea, reprezentanți ai IICCMER au fost prezenți ca martori sau ca audienți 

la toate ședințele de judecată derulate pe parcursul anului 2014, oferind informații 

instanței și mass-media. 
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EXPOZIȚII 

 

Expoziția „Freedom Express Project” 

 Berlin, Bruxelles, Varşovia 

1. Departament iniţiator Analiza Regimului Comunist în colaborare cu European 

Network Remembrance and Solidarity (Polonia) 

2. Persoane implicate Alina Urs 

3. Perioada de implementare ianuarie - octombrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Implementarea proiectului s-a justificat în raport cu mandatul 

IICCMER, conform Hotărârii nr. 1372 din 18 noiembrie 2009 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc cu modificările şi completările ulterioare: art. 2, alin. 

b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de 

informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi 

internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria României 

şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei 

şi a statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii 

comuniste din România şi analiza mecanismelor statului 

totalitar; art. 3, alin. k) aduce la cunoştinţa opiniei publice actele 

de violenţă, abuzurile şi crimele săvârşite din comanda directă a 

Partidului Comunist Român; alin. l) organizează expoziţii 

memoriale, lansări de carte, dezbateri privind situarea memoriei 

comunismului în geografia simbolică a culturii române; alin. m) 

amenajează, în colaborare cu alte instituţii publice şi private, în 

ţară şi în străinătate, spaţii memoriale temporare sau 

permanente, căutând să facă mai bine cunoscută harta 

universului concentraţionar comunist din România; art. 4, alin. 

b^1) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe 

în exercitarea atribuţiilor instituţionale, în parteneriat cu 

instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii 

profesionale, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din 

străinătate; d) iniţierea, stabilirea, dezvoltarea şi susţinerea de 

raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau 

departamente ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 

ale Parlamentului României, ale Administraţiei Prezidenţiale, 
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Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi 

acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, 

precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, 

locale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes 

comun. 

5. Scop Prezentarea unor aspecte legate de istoria comunismului românesc, 

prin intermediul imaginilor, documentelor de arhivă şi al unor 

informaţii descriptive, în cadrul expoziţiei internaţionale „Freedom 

Express” organizate de reţeaua ENRS (Polonia, Ungaria, Germania, 

Slovacia, România). 

6. Obiective Obiectiv general: Prezentarea unor informaţii asupra represiunii, 

terorii şi mecanismelor de control social utilizate de regimul 

comunist împotriva societăţii româneşti în cadrul expoziţiei 

internaţionale „Freedom Express”, organizată de ENRS în 

contextul aniversării a 25 de ani de la Revoluţia din 1989. 

Obiective specifice: Încheierea unui acord cu ENRS prin care s-

au stabilit termenii de furnizare și utilizare în cadrul Expoziţiei 

„Freedom Express” a unor materiale despre istoria 

comunismului românesc şi a revoluţiei din 1989; diseminarea 

informaţiei despre temele mai sus menţionate prin intermediul 

materialelor puse la dispoziţie de IICCMER, precum şi întărirea 

reputaţiei Institutului pe plan internaţional. 

7. Beneficiari Publicul interesat din Polonia, Ungaria, Germania, Slovacia, 

România, dar şi din alte state europene. Beneficiari direcţi: publicul 

interesat din Berlin, Bruxelles şi Varşovia (2014). Pe parcursul 

anului 2015 se urmăreşte deschiderea expoziţiei şi în alte oraşe 

europene (de exemplu: Viena). 

8. Parteneri European Network Remembrance and Solidarity 

9. Impact Pe lângă expoziţia itinerantă, a fost creată şi o expoziţie virtuală, 

care permite accesarea informaţiilor de către utilizatorii de 

internet interesaţi de subiect. 

Deoarece proiectul continuă şi în 2015, evaluarea impactului 

avut de expoziţie în materie de număr de vizitatori şi expunere 

mediatică nu a putut fi estimat.  

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Colaborarea dintre IICCMER şi ENRS, precum şi prezenţa activă a 

celor două instituţii în domeniul diseminării informaţiei asupra 

istoriei recente a Europei Centrale şi de Est a creat un excelent set de 

premise pentru desfăşurarea unor viitoare proiecte în parteneriat. 
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Expoziția „Corneliu Coposu. Un om al istoriei”  

București (Ateneul Român), 21 mai 2014  

Fortul 13 - Jilava, 23 mai 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Memoria Exilului Românesc, Biroul de 

Investigații speciale 

2. Persoane implicate Andrei Galiţă, Irina Hasnaș-Hubbard, Marius Oprea, Daniel 

Velicu, Gabriel Zamfir 

3. Perioada de implementare mai 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul Centenarul Corneliu Coposu. 100 de ani de la naștere. Expoziție 

foto-biografică s-a raportat la prevederile din Hotărârea de Guvern 

nr. 1372/2009 cu modificările şi completările ulterioare conform art. 

3, lit. i) organizează activități muzeale în spații puse la dispoziție de 

instituții și autorități publice centrale și locale, m) stabilește 

parteneriate publice și private cu organizații neguvernamentale, 

universități, institute de cercetare din țară și din străinătate, 

autorități publice centrale și locale, în vederea derulării unor 

proiecte și programe de cercetare în domeniul său de activitate, cu 

aprobarea ordonatorului principal de credite și j) organizează 

activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții sau seminare 

cu caracter informativ-educativ, publică studii și documente 

rezultate în urma cercetărilor. 

5. Scop Expoziția foto-biografică din cadrul Centenarului Corneliu 

Coposu a urmărit să aducă în fața grupului țintă destinul 

Seniorului prin fotografii care îl surprind atât în ipostaze 

memorabile, deja cunoscute, cât și în unele inedite, alături de 

familie, în perioada de activism politic care i-a pricinuit arestarea, 

în detenție, la Râmnicu Sărat, în perioada de domiciliu obligatoriu, 

la Rubla, în cea în care era urmărit de Securitate, care îl privea ca 

pe o amenințare, cât și în anii de după căderea regimului comunist, 

în care a militat frecvent pentru valorile democrației. 

6. Obiective Obiectiv general: Omagierea personalității lui Corneliu Coposu, 

recunoașterea suferințelor din timpul represiunii comuniste, 

rememorarea locului său în politica românească, prezentarea sa 

ca pe un model pentru tânăra generație. 

Obiective specifice: Marcarea evenimentelor importante din 

viața sa prin crearea unui timeline cu texte și fotografii. 

7. Beneficiari Beneficiarii au fost persoanele interesate de istoria recentă a 

României, de atrocitățile comise de regimul comunist timp de 
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aproape o jumătate de secol și cunoscătorii biografiilor 

principalelor personalități din România anilor 1940-1950 ce au 

fost distruse de represiunea comunistă. În mod expres, expoziția 

s-a adresat acelora care rezonează cu valorile promovate de 

Corneliu Coposu și doresc să cunoască, prin intermediul unor 

fotografii mai puțin cunoscute, aspectele care au modelat 

destinul liderului național-țărănist. 

8. Parteneri Fundația Română pentru Democrație și Ateneul Român 

9. Impact Readucerea în atenția publică a personalității lui Corneliu 

Coposu, la 100 de ani de la nașterea sa. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Difuzarea, către publicul larg și de specialitate, a informațiilor 

referitoare la biografia lui Corneliu Coposu, pe suport fotografic. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/corneliu-coposu-un-om-al-istoriei-

238023/; 

B365.ro: 

http://www.b365.ro/corneliu-coposu-comemorat-la-100-de-ani-

de-la-na-tere_208299.html; 

Agerpres: 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/21/expozitie-de-

documente-si-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-

ateneul-roman-12-47-18; 

Hotnews: 

http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-17317440-expozitie-

documente-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-ateneul-

roman.htm. 

 

 

Expoziția „Represiunea comunistă în România (1945-1965). Numitorul comun: moartea” 

Fortul 13 - Jilava, 23 mai 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Marius Oprea, Gheorghe Petrov 

3. Perioada de implementare 22-29 mai 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Expoziţia s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul României 

IICCMER. Potrivit HG nr. 768 din 25 iulie 2012 unele dintre 

obiectivele şi atribuţiile Institutului sunt: „investigarea ştiinţifică şi 

http://www.cotidianul.ro/corneliu-coposu-un-om-al-istoriei-238023/
http://www.cotidianul.ro/corneliu-coposu-un-om-al-istoriei-238023/
http://www.b365.ro/corneliu-coposu-comemorat-la-100-de-ani-de-la-na-tere_208299.html
http://www.b365.ro/corneliu-coposu-comemorat-la-100-de-ani-de-la-na-tere_208299.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/21/expozitie-de-documente-si-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-ateneul-roman-12-47-18
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/21/expozitie-de-documente-si-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-ateneul-roman-12-47-18
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/21/expozitie-de-documente-si-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-ateneul-roman-12-47-18
http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-17317440-expozitie-documente-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-ateneul-roman.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-17317440-expozitie-documente-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-ateneul-roman.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-17317440-expozitie-documente-fotografii-dedicata-lui-corneliu-coposu-ateneul-roman.htm
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identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului 

pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 

sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate 

situaţii de încălcare a legii“; „administrarea şi analizarea, de o 

manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare 

cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale 

ale democraţiei, statului de drept şi pluralismului”; „adună date, 

documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat 

drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist. Aceste 

date, documente şi mărturii pot fi utilizate de către organele de 

cercetare penală în acţiunile lor de investigaţie specifică”. 

5. Scop Expoziţia a prezentat o serie de acţiuni de căutare şi deshumare pe 

cale arheologică a unor opozanţi ai regimului comunist, care au fost 

executaţi de Securitate, fără judecată, în perioada anilor 1948-1958. 

De asemenea, în expoziţie au fost cuprinse şi cercetările efectuate 

în unele locuri unde au fost înhumaţi foşti deţinuţi politici, care au 

decedat în timpul detenţiei din anumite penitenciare. Aceste 

acţiuni au avut loc în urma cercetărilor de teren, unele iniţiate ca 

urmare a solicitărilor venite din partea rudelor şi urmaşilor celor 

ucişi. Investigaţiile s-au desfăşurat în perioada anilor 2006-2014, 

fiind realizate la început de către specialişti, arheologi şi istorici, de 

la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 

Schimbările instituţionale din februarie 2010 au făcut ca aceste 

investigaţii speciale să fie oprite. Activitatea de cercetare a 

continuat însă în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, 

Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din România, 

înfiinţat în aprilie 2010. Începând din vara anului 2012, acest tip de 

investigaţii se desfăşoară din nou în cadrul instituţiei care le-a 

iniţiat, actualul IICCMER. 

Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei au cuprins un număr de 27 

de persoane executate, toate prin împuşcare, 24 fiind descoperite şi 

apoi deshumate prin metode arheologice pe teritoriul localităţilor 

Hălmăsău, Nepos, Sângeorz-Băi (jud. Bistriţa-Năsăud), 

Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Teregova, Verendin (jud. 

Caraş-Severin), Răchiţele, Sântejude-Vale (jud. Cluj), Sălciua, 

Dealul Capsei (jud. Alba), Gâlgău (jud. Sălaj), Cufoaia (jud. 

Maramureş) şi mun. Satu Mare. Două dintre cazurile prezentate 

abordează problematica a trei persoane ucise, una în satul Muşca, 
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jud. Alba, şi două în satul Tranişu, jud. Cluj, ale căror morminte au 

fost căutate în mai multe rânduri fără a fi însă identificate.  

În locaţiile amintite, cei ucişi au fost îngropaţi în gropi 

individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, Dealul 

Capsei, Sântejude-Vale, Răchiţele, Gâlgău, Muşca, Cufoaia, 

Verendin, Sângeorz-Băi) sau în gropi comune, cu două victime 

(Hălmăsău/ Dealul Şasa-Poieni, Teregova, Sântejude-Vale, 

Tranişu), trei victime (Nepos) sau patru victime (Hălmăsău-Sat).  

Cazurile cercetărilor arheologice din locurile unde au fost 

înhumaţi deţinuţi politici, au vizat cimitirele care au deservit 

penitenciarele din Aiud (jud. Alba), Târgu Ocna (jud. Bacău) şi 

Sighetu Marmaţiei (jud. Maramureş). 

Expoziţia a cuprins obiecte descoperite asupra celor ucişi, 

fotografii de familie, fotografii provenite din arhiva fostei 

Securităţi sau făcute în timpul acţiunilor arheologice de 

deshumare. Expoziţia a mai fost prezentată anterior în mai multe 

locuri din ţară şi din străinătate. 

6. Obiective Obiectiv general: Difuzarea informațiilor cu privire la cazuri 

particulare ale unor persoane, care au sfârșit tragic, în urma 

abuzurilor înfăptuite de reprezentanții regimului comunist. 

Obiective specifice: Popularizarea, în rândul tinerilor care nu au 

cunoscut direct perioada comunistă, a atrocităţilor şi victimelor 

directe ale Securităţii în primele două decenii ale existenţei 

regimului comunist în România. 

7. Beneficiari Vizitatorii expoziției 

8. Parteneri Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca și Fundaţia 

Română pentru Democraţie 

9. Impact Expoziţia a prezentat dovezi concrete despre încălcarea brutală 

a drepturilor omului în România şi despre crimele săvârşite de 

reprezentanţii instituţiilor represive ale statului comunist, 

dovedind natura criminală a regimului. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Conţinutul expoziţei se va îmbogăţi permanent cu diferite 

obiecte care vor fi recuperate din inventarul funerar provenit de 

la victimele ce vor mai fi descoperite şi deshumate în cadrul 

investigaţiilor speciale viitoare.  

Expoziţia a avut un caracter itinerant, publicul, în special cel de 

vârstă tânără, având ocazia să cunoască o parte din atrocităţile 

comise asupra populaţiei de către organele de represiune ale 

fostului regim comunist. 
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11.  Reflectarea în mass-media 

a acţiunii/ proiectului 

Mediafax: 

http://www.mediafax.ro/social/o-celula-simbolica-in-memoria-

lui-corneliu-coposu-inaugurata-la-fortul-13-jilava-12647810; 

Active News: 

http://www.activenews.ro/prima-pagina/Celula-simbolica-la-

Fortul-13-Jilava-in-memoria-lui-Corneliu-Coposu-40430; 

Agerpres: 

http://www.agerpres.ro/social/2014/05/23/celula-corneliu-

coposu-de-la-fortul-13-jilava-inaugurata-in-prezenta-fostului-

presedinte-emil-constantinescu-16-56-50; 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/celula-corneliu-coposu-din-fortul-13-

jilava-238131/.  

 

 

Expoziția „Corneliu Coposu, un învingător”  

Râșnov, 1-31 august 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Memoria Exilului Românesc, Biroul de 

Investigații Speciale 

2. Persoane implicate Andrei Galiţă, Irina Hasnaș-Hubbard, Marius Oprea 

3. Perioada de implementare august 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a derulat conform prevederilor din Hotărârea de Guvern 

nr. 1372/2009 cu modificările şi completările ulterioare conform art. 

3, lit. l) organizarea de expoziţii memoriale, lansări de carte, dezbateri 

privind situarea memoriei comunismului în geografia simbolică a 

culturii române, j) organizează activități de cercetare științifică, 

conferințe, expoziții sau seminare cu caracter informativ-educativ, 

publică studii și documente rezultate în urma cercetărilor și m) 

stabilește parteneriate publice și private cu organizații 

neguvernamentale, universități, institute de cercetare din țară și din 

străinătate, autorități publice centrale și locale, în vederea derulării 

unor proiecte și programe de cercetare în domeniul său de activitate, 

cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

5. Scop Proiectul și-a propus să ilustreze prin intermediul fotografiilor și 

al documentelor de arhivă parcursul biografic atât din viața 

politică, cât și din perioada de detenție al lui Corneliu Coposu. 

http://www.mediafax.ro/social/o-celula-simbolica-in-memoria-lui-corneliu-coposu-inaugurata-la-fortul-13-jilava-12647810
http://www.mediafax.ro/social/o-celula-simbolica-in-memoria-lui-corneliu-coposu-inaugurata-la-fortul-13-jilava-12647810
http://www.activenews.ro/prima-pagina/Celula-simbolica-la-Fortul-13-Jilava-in-memoria-lui-Corneliu-Coposu-40430
http://www.activenews.ro/prima-pagina/Celula-simbolica-la-Fortul-13-Jilava-in-memoria-lui-Corneliu-Coposu-40430
http://www.agerpres.ro/social/2014/05/23/celula-corneliu-coposu-de-la-fortul-13-jilava-inaugurata-in-prezenta-fostului-presedinte-emil-constantinescu-16-56-50
http://www.agerpres.ro/social/2014/05/23/celula-corneliu-coposu-de-la-fortul-13-jilava-inaugurata-in-prezenta-fostului-presedinte-emil-constantinescu-16-56-50
http://www.agerpres.ro/social/2014/05/23/celula-corneliu-coposu-de-la-fortul-13-jilava-inaugurata-in-prezenta-fostului-presedinte-emil-constantinescu-16-56-50
http://www.cotidianul.ro/celula-corneliu-coposu-din-fortul-13-jilava-238131/
http://www.cotidianul.ro/celula-corneliu-coposu-din-fortul-13-jilava-238131/
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6. Obiective Obiectiv general: Readucerea în atenția publică a personalității 

lui Corneliu Coposu în calitate de politician, om de cultură şi 

reper moral al societăţii româneşti, cu ocazia împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea sa.  

Obiective specifice: Accesul oferit publicului larg la cronologia 

evenimentelor marcante din viața sa. 

7. Beneficiari Persoane interesate de istoria recentă a României, specialiști din 

domeniu, cât și publicul larg. 

8. Parteneri Fundația Română pentru Democrație 

9. Impact Rememorarea la nivel public a destinului și activităților marcante 

din parcursul vieții lui Corneliu Coposu, la împlinirea unui secol 

de la nașerea sa.  

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Vernisarea expoziției fotografice cu scopul rememorării 

personalității lui Corneliu Coposu. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Cultura Verde: 

http://culturaverde.ro/expozitia-corneliu-coposu/; 

Hotnews: 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17763222-expozitie-

dedicata-lui-corneliu-coposu-gazduita-festivalul-film-istoric-

rasnov-2014.htm; 

Sursa Zilei: 

http://www.sursazilei.ro/expozitie-dedicata-lui-corneliu-

coposu-la-festivalul-de-film-istoric-de-la-rasnov/.  

 

 

Expoziția „Mahrame: Portrete și Nume: Rezistența Armată din munți.Ro” 

Expoziţie instalaţie textilă, Râmnicu Sărat, 26 august - 2 septembrie 2014 

Autor: Irina Hasnaș-Hubbard 

1. Departament iniţiator Biroul Educație și Memorie 

2. Persoane implicate Ramona Toma, Irina Hasnaș-Hubbard 

3. Perioada de implementare decembrie 2014 - ianuarie 2015 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Implementarea proiectului s-a justificat în raport cu mandatul 

IICCMER, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1372/2009 

cu modificările şi completările ulterioare conform art. 3, lit. j) 

organizează activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții 

sau seminare cu caracter informativ-educativ, publică studii și 

http://culturaverde.ro/expozitia-corneliu-coposu/
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17763222-expozitie-dedicata-lui-corneliu-coposu-gazduita-festivalul-film-istoric-rasnov-2014.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17763222-expozitie-dedicata-lui-corneliu-coposu-gazduita-festivalul-film-istoric-rasnov-2014.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17763222-expozitie-dedicata-lui-corneliu-coposu-gazduita-festivalul-film-istoric-rasnov-2014.htm
http://www.sursazilei.ro/expozitie-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-festivalul-de-film-istoric-de-la-rasnov/
http://www.sursazilei.ro/expozitie-dedicata-lui-corneliu-coposu-la-festivalul-de-film-istoric-de-la-rasnov/
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documente rezultate în urma cercetărilor, lit. i) organizează 

activități muzeale în spații puse la dispoziție de instituții și 

autorități publice centrale și locale și m) stabilește parteneriate 

publice și private cu organizații neguvernamentale, universități, 

institute de cercetare din țară și din străinătate, autorități publice 

centrale și locale, în vederea derulării unor proiecte și programe 

de cercetare în domeniul său de activitate, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite.  

5. Scop Expoziţia s-a dorit un semnal de alarmă, ilustrat prin mijloace  

artistice, privind necesitatea unei intervenții rapide de 

consolidare a penitenciarului din Râmnicu Sărat. Numele 

expoziției trimite la Mahrama Veronicăi. În interpretarea 

autoarei (Irina Hasnaș-Hubbard), mahramele sunt pânze țesute 

în casă, pe ele fiind imprimate portretele unor oameni 

fotografiați în timpul detenției. Fiecare mahramă, diferită și 

unică, poartă figura unei persoane reale, cu destinul ei din 

România anilor ’50. Ele au fost expuse în holul central al 

penitenciarului din Râmnicu Sărat, suspendate și încadrate în 

spațiul gol delimitat de balustrade și celule. Cele 28 de pânze se 

succed, portretele înaintând de la intrare  

spre peretele mare de sticlă. Pe acolo pătrunde lumina în apus, 

care face pânzele rare de borangic gălbui să pâlpâie incandescent, 

scoţând astfel „Închisoarea Tăcerii” din umbră. 

6. Obiective Obiectiv general: Prezentarea interdisciplinară a unor date 

istorice prin expresie plastică și dezbaterea unor aspecte istorice 

într-un spațiu de expunere neconvențional, reprezentat de 

penitenciarul din Râmnicu Sărat.. 

Obiective specifice: Familiarizarea studenților participanți la 

ediția a VIII-a a Universității de Vară de la Râmnicu Sărat dar și 

a localnicilor cu o serie de aspecte privind trecutul recent. 

7. Beneficiari Studenții participanți la ediția a VIII-a a Universității de Vară de 

la Râmnicu Sărat, localnicii din oraș și din împrejurimi 

8. Parteneri  

9. Impact Expoziția a fost vizitată de studenții de la Universitatea de Vară 

de la Râmnicu Sărat dar și de localnici sau turiști care au vizitat 

fostul penitenciar. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Continuarea itinerării expoziției, în noi formule muzeografice. 
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Expoziția „Corneliu Coposu (1914-2014): An Uncommon Fighter Against Communism”  

New York, 26 septembrie 2014 

Washington, 3 decembrie 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Memoria Exilului Românesc, Biroul de 

Investigații speciale 

2. Persoane implicate Cosmin Budeancă, Andrei Galiță, Irina Hasnaș, Marius Oprea 

3. Perioada de implementare iunie - decembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a justificat în raport cu mandatul IICCMER, în 

conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1372/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare conform art. 3, lit. i) 

organizează activități muzeale în spații puse la dispoziție de 

instituții și autorități publice centrale și locale, m) stabilește 

parteneriate publice și private cu organizații neguvernamentale, 

universități, institute de cercetare din țară și din străinătate, 

autorități publice centrale și locale, în vederea derulării unor 

proiecte și programe de cercetare în domeniul său de activitate, 

cu aprobarea ordonatorului principal de credite și j) organizează 

activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții sau 

seminare cu caracter informativ-educativ, publică studii și 

documente rezultate în urma cercetărilor. 

5. Scop O mai bună cunoaștere de către publicul american a atrocităților 

comise de regimul comunist timp de jumătate de secol în 

România și a luptei duse de Corneliu Coposu pentru valorile 

democrației. De asemenea, a rolului pe care acesta l-a avut ca 

martor privilegiat dar și ca factor de decizie în anumite 

evenimente importante din istoria recentă a României, dar și a 

relațiilor dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii. 

6. Obiective Obiectiv general: Promovarea istoriei recente a României și a 

personalității lui Corneliu Coposu, cu ocazia împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea acestuia. 

Obiective specifice: Punerea în discuția publicului american a 

istoriei recente a României, în special a istoriei regimului comunist și 

a perioadei postcomuniste. 

O mai bună cunoaștere de către publicul american a uneia dintre 

personalitățile politice a României în secolul XX, și mai ales a rolului 

pe care l-a avut în reinstaurarea democrației după 1989. 

7. Beneficiari Principalii beneficiari au fost cercetătorii și cadrele didactice din 

învățământul superior din New York și Washington, cu 
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preocupări în studierea comunismului, publicul larg din 

comunitățile românești din SUA, interesat de istoria 

comunismului și reprezentanți ai corpului diplomatic. 

8. Parteneri Institutul Cultural Român și Fundația Română pentru Democrație 

9. Impact Impactul a fost unul deosebit, atât asupra participanților, cât și a 

comunității românești din SUA, poziționând încă o dată 

IICCMER între instituțiile importante în cercetarea istoriei 

recente, atât la nivel național cât și internațional. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Expoziția, fiind în limba engleză, va putea fi itinerată și în alte 

țări. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Romanian Cultural Institute in New York: 

http://www.icrny.org/506-

Memoria_anticomunismului_in_Romania.html; 

Cotidianul: 

http://www.cotidianul.ro/corneliu-coposu-o-expozitie-

exceptionala-de-documente-fotografii-carti-si-cd-uri-248276/; 

Liber să spun (blog): 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Flibersaspun.3net

media.ro%2Frezumate%2Ficr-york-sarbatoreste-25-de-ani-de-la-

caderea-

comunismului%2F&ei=Dp_rVNXqNcf0UITUgZAH&usg=AFQj

CNE0OnfEft8z7XXqz6vy98rQC6qbhw&bvm=bv.86475890,d.ZW

U; 

Ziarul Miorița: 

http://ziarulmiorita.net/ziua-marii-uniri-sarbatorita-la-

misiunea-diplomatica-a-romaniei-de-la-washington-d-c/; 

Românii din Străinătate: 

http://www.romaniidinstrainatate.com/?tag=corneliu-coposu-

1914-2014-an-uncommon-fighter-against-communism 

http://www.unitischimbam.ro/icr-new-york-sarbatoreste-25-de-

ani-de-la-caderea-comunismului-corneliu-coposu-o-expozitie-

exceptionala-de-documente-fotografii-carti-si-cd-uri/. 
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Expoziția „Biblioteca Română din Freiburg - izvor de cultură românească în Occident 

şi loc al memoriei exilului românesc” 

Freiburg, 29 octombrie 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Exilul Românesc 

2. Persoane implicate Mihaela Toader 

3. Perioada de implementare octombrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a raportat la prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 

1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 

3, lit. n) „efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, 

pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului exilului 

românesc”, lit. q) „finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi 

publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, 

memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume 

fotografice privitoare la fostul exil românesc”, lit. r) „organizează 

reuniuni şi colocvii consacrate exilului şi reprezintă cercetarea 

românească în acest domeniu la întâlnirile ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale” şi art. 4. lit. c) „valorificarea rezultatelor cercetării 

prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de 

carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări 

în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie 

internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau electronic”. 

5. Scop Proiectul și-a propus organizarea unei expoziţii dedicată 

prestigioasei activităţi culturale a uneia dintre cele mai importante 

instituţii ale exilului românesc postbelic. Expoziţia a intenționat să 

ofere un tablou al întregii activităţi culturale a instituţiei româneşti 

de la Freiburg (Germania), cu informaţii despre principalele colecţii 

de carte, despre personalităţile exilului românesc postbelic şi 

raporturile acestora cu autorităţile de la Bucureşti, cu autorităţile 

din Occident, și în special cu cele germane etc. 

6. Obiective Obiectiv general: Proiectul și-a propus prin vernisarea 

expoziţiei la Ambasada Românei la Berlin/Institutul Cultural 

Român din Berlin abordarea fenomenului exilului românesc din 

perspectiva culturală reflectată în activitatea bibliotecii şi, 

totodată, explorarea „faţetelor” exilului românesc în lupta cu 

regimul de la Bucureşti dar şi relaţionarea cu autorităţile statului 

german sau cu reprezentanţii altor state. Punctul de plecare în 

prezentarea expoziţiei l-a constituit completarea unui spaţiu 

cultural neabordat din istoria exilului românesc postbelic.  
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Obiective specifice: Expoziţia a deschis calea unui demers 

exploratoriu reunind, în imaginele redate în panourile expuse, 

mărturii care dovedesc activitatea culturală a bibliotecii şi unor 

personalităţi culturale româneşti şi străine care au susţinut această 

instituţie a exilului cât şi mărturiile din arhivele Securităţii cu privire 

la acţiunile de transformare a acestei instituţii într-un centru de 

informare cultural-ştiinţifică a R.S. România. 

De asemenea, și-a propus, pe termen scurt, să deschidă 

perspectiva unei cercetări interdisciplinare, dată fiind bogăţia 

lucrărilor din toate domeniile (filozofie, istorie, literatură, 

etnografie, geografie etc.) care se găsesc la Institutul Cultural 

Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg.  

Pe termen lung, un alt obiectiv a fost prezentarea către opinia 

publică din Germania a acestui patrimoniu cultural unic al 

exilului românesc postbelic.  

A fost evidențiată contribuţia semnificativă a autorităţilor 

germane, în special, a celor din Freiburg.  

Evenimentul și-a propus să evidenţieze aportul Institutului 

Cultural Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg la 

continuitatea spaţiului cultural românesc în Occident.  

7. Beneficiari Circa 60 de persoane care au participat la desfășurarea 

evenimentului, în 29 octombrie 2014. 

8. Parteneri Institutul Cultural Român din Berlin și Ambasada României la Berlin 

9. Impact Evenimentul cultural găzduit de Ambasada României la Berlin 

cu sprijinul Institutului Cultural Român din Berlin s-a adresat 

publicului larg şi a oferit un important prilej de dezbatere pentru 

specialiştii din domeniu.  

Prezentarea expoziţiei şi evocarea principalelor activităţi 

culturale din trecutul Institutului Cultural Român din Berlin/ 

Biblioteca Română din Freiburg s-a adresat deopotrivă 

oamenilor de cultură şi tinerilor din capitala Germaniei interesaţi 

de tradiţia şi cultura română, istoria exilului românesc postbelic 

şi de istoria şi activitatea culturală a colaborărilor româno-

germane de la Biblioteca Română din Freiburg, Germania. 

Evenimentul cultural a reunit o serie de personalităţi (istorici, 

sociologi, etnografi etc.) pentru care Ambasada României la 

Berlin şi Institutul Cultural Român din Berlin au fost gazdele 

unei captivante acţiuni culturale, întrunind laolată rolul de 

mediator şi intermediar ştiinţific.  
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Nu în ultimul rând, a fost evidențiat rolul şi importanţa 

IICCMER în susţinerea acţiunilor culturale dedicate Institutului 

Cultural Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Organizarea unei conferințe despre exilul românesc în 

Germania.  

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-

treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne; 

Rumnische Bibliotek: 

http://www.xn--rumnische-bibliothek-dzb.de/conf-29-oct-

2014.php; 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-

bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-

249969/.  

 

 

Expoziția „Represiunea comunistă în România (1945-1965). Numitorul comun: moartea” 

București (Palatul Parlamentului), 20-21 noiembrie 2014 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Florin Soare, Marius Oprea 

3. Perioada de implementare noiembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul a fost implementat în raport cu obiectivele IICCMER, 

printre care „organizarea de expoziţii memoriale, lansări de 

carte, dezbateri privind situarea memoriei comunismului în 

geografia simbolică a culturii române” (art. 3 lit. l) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, modificată şi 

completată prin Hotărârea nr. 134 din 23 februarie 2010). 

5. Scop IICCMER a colaborat cu Fundaţia Română pentru Democraţie la 

organizarea Conferinței internaționale „25 de ani de la prăbuşirea 

dictaturilor comuniste în Europa Centrală şi de Est: privind în urmă, 

privind înainte”. Cu această ocazie IICCMER a organizat (printre 

altele) și expoziţia: „Represiunea comunistă în România (1945-

1965). Numitorul comun: moartea”, vizitată de participanţi, de 

membri ai Parlamentului României, dar şi de publicul larg. 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne
http://www.rumänische-bibliothek.de/conf-29-oct-2014.php
http://www.rumänische-bibliothek.de/conf-29-oct-2014.php
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
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Alături de actul de rememorare a trecutului comunist, un astfel 

de demers a avut un rol didactic pentru generaţiile tinere. Prin 

acest proiect IICCMER a sprijinit identificarea modalităților de 

prezentare a istoriei comunismului. 

6. Obiective Obiectiv general: Proiectul a invitat la informare suplimentară 

şi reflexie asupra dimensiunii fenomenului totalitar. 

Obiective specifice: Familiarizarea generaţiei tinere care nu a 

experimentat direct comunismul, cu subiectele derivate din 

experienţa comunistă, în vederea informării şi conştientizării 

fenomenului totalitar. Pentru publicul matur, o mai bună 

înţelegere a evenimentelor evocate simbolic. 

7. Beneficiari Proiectul s-a adresat în egală măsură generaţiei tinere, pentru a-

i determina să reflecteze asupra caracterului totalitar al 

regimului comunist şi publicului matur, pentru care expoziţia a 

constituit un prilej de rememorare a experienţei comuniste, dar 

şi de conștientizare, prin comparație, a avantajelor actualului 

sistem politic, democratic. Participanții la Conferința 

internațională „25 de ani de la prăbuşirea dictaturilor comuniste în 

Europa Centrală şi de Est: privind în urmă, privind înainte”, foști șefi 

de state și de guverne, au avut, de asemenea, ocazia de a se 

familiariza cu anumite aspecte privind începuturile 

comunismului românesc. Aceeaşi oportunitate au avut-o 

deputații și senatorii României, expoziția fiind prezentată în 

clădirea Parlamentului. 

8. Parteneri Fundaţia Română pentru Democraţie 

9. Impact Publicului larg i-a fost facilitat accesul la rezultatele activităţii de 

cercetare a IICCMER. De asemenea, prin numărul mare de 

vizitatori a fost îndeplinit obiectivul creşterii interesului 

publicului pentru istoria comunismului şi dezvoltarea abordării 

pluridisciplinare între cercetarea istorică şi activitatea muzeală. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Expoziţia va fi vernisată în continuare în diverse locaţii din ţară 

şi străinătate. 

11.  Reflectarea în mass-media 

a acţiunii/ proiectului 

Hotnews: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18614898-fosti-sefi-stat-

din-europa-centrala-est-prezenti-bucuresti-25-ani-caderea-

comunismului.htm; 

Jurnalul.ro: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18614898-fosti-sefi-stat-din-europa-centrala-est-prezenti-bucuresti-25-ani-caderea-comunismului.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18614898-fosti-sefi-stat-din-europa-centrala-est-prezenti-bucuresti-25-ani-caderea-comunismului.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18614898-fosti-sefi-stat-din-europa-centrala-est-prezenti-bucuresti-25-ani-caderea-comunismului.htm
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http://jurnalul.ro/stiri/politica/25-de-ani-de-la-sfarsitul-

dominatiei-comuniste-in-europa-12-fosti-sefi-de-stat-printre-

care-lech-walesa-vin-azi-la-bucuresti-681506.html; 

Radio România Actualități: 

http://www.romania-

actualitati.ro/25_de_ani_de_la_sfarsitul_dominatiei_comuniste_

in_europa-68959; 

România TV: 

http://www.romaniatv.net/fosti-sefi-de-stat-din-europa-

centrala-si-de-est-prezenti-la-bucuresti-la-25-de-ani-de-la-

caderea-comunismul_184655.html. 

 

 

Expoziția „Mahrame: Portrete și Nume: Martiri ai regimului comunist” 

Expoziție comemorativă la 25 de ani din 1989. Instalație textilă. 

Câmpulung Muscel, 20 decembrie 2014 - 20 ianuarie 2015 

Autor: Irina Hasnas-Hubbard 

11. Departament iniţiator Biroul Educație și Memorie 

12. Persoane implicate Irina Hasnaș-Hubbard 

13. Perioada de implementare decembrie 2014 - ianuarie 2015 

14. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Implementarea proiectului s-a justificat în raport cu mandatul 

IICCMER, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1372/2009 

cu modificările şi completările ulterioare conform art. 3, lit. j) 

organizează activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții 

sau seminare cu caracter informativ-educativ, publică studii și 

documente rezultate în urma cercetărilor, lit. i) organizează 

activități muzeale în spații puse la dispoziție de instituții și 

autorități publice centrale și locale și m) stabilește parteneriate 

publice și private cu organizații neguvernamentale, universități, 

institute de cercetare din țară și din străinătate, autorități publice 

centrale și locale, în vederea derulării unor proiecte și programe 

de cercetare în domeniul său de activitate, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite.  

15. Scop Readucerea în amintirea publicului din zona Muscelului și în 

județul Argeș a faptelor de curaj de care au făcut dovadă o bună 

http://jurnalul.ro/stiri/politica/25-de-ani-de-la-sfarsitul-dominatiei-comuniste-in-europa-12-fosti-sefi-de-stat-printre-care-lech-walesa-vin-azi-la-bucuresti-681506.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/25-de-ani-de-la-sfarsitul-dominatiei-comuniste-in-europa-12-fosti-sefi-de-stat-printre-care-lech-walesa-vin-azi-la-bucuresti-681506.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/25-de-ani-de-la-sfarsitul-dominatiei-comuniste-in-europa-12-fosti-sefi-de-stat-printre-care-lech-walesa-vin-azi-la-bucuresti-681506.html
http://www.romania-actualitati.ro/25_de_ani_de_la_sfarsitul_dominatiei_comuniste_in_europa-68959
http://www.romania-actualitati.ro/25_de_ani_de_la_sfarsitul_dominatiei_comuniste_in_europa-68959
http://www.romania-actualitati.ro/25_de_ani_de_la_sfarsitul_dominatiei_comuniste_in_europa-68959
http://www.romaniatv.net/fosti-sefi-de-stat-din-europa-centrala-si-de-est-prezenti-la-bucuresti-la-25-de-ani-de-la-caderea-comunismul_184655.html
http://www.romaniatv.net/fosti-sefi-de-stat-din-europa-centrala-si-de-est-prezenti-la-bucuresti-la-25-de-ani-de-la-caderea-comunismul_184655.html
http://www.romaniatv.net/fosti-sefi-de-stat-din-europa-centrala-si-de-est-prezenti-la-bucuresti-la-25-de-ani-de-la-caderea-comunismul_184655.html
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parte din localnicii zonei în confruntările cu puterea politică 

comunistă. 

16. Obiective Obiectiv general: Prezentarea interdisciplinară a unor date 

istorice prin expresie plastică și dezbaterea unor aspecte istorice 

într-o galerie de artă. 

Obiective specifice: Lansarea cărții Povestea familiei Arnăuțoiu din 

Nucșoara, ediția 2014 de Ioan Crăciun. 

17. Beneficiari Publicul din orașul Câmpulung Muscel și din împrejurimi 

18. Parteneri Galeria Arta Câmpulung Muscel și Editura Ars Docendi 

19. Impact Expoziția a fost vizitată de publicul fidel al galeriei, de 

intelectualii din oraș, de copii de la cercul de pictură, de membrii 

familiei Arnăuțoiu, de publicul larg atras de tipul inedit de 

expunere.  

20. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Continuarea itinerării expoziției, în noi formule muzeografice. 

21.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Filmarea vernisajului și difuzarea la televiziunea locală și 

păstrarea filmului în arhiva televiziunii. 

Galeria Arta: 

http://www.galeriaarta.ro/index.php?continut=categ&id=4&an=

2014; 

Ziare Live: 

http://www.ziarelive.ro/stiri/mahrame-portrete-si-nume-

martiri-ai-regimului-comunist-expozitie-comemorativa-cu-

ocazia-implinirii-a-25-de-ani-din-1989.html. 

 

 

  

http://www.galeriaarta.ro/index.php?continut=categ&id=4&an=2014
http://www.galeriaarta.ro/index.php?continut=categ&id=4&an=2014
http://www.ziarelive.ro/stiri/mahrame-portrete-si-nume-martiri-ai-regimului-comunist-expozitie-comemorativa-cu-ocazia-implinirii-a-25-de-ani-din-1989.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/mahrame-portrete-si-nume-martiri-ai-regimului-comunist-expozitie-comemorativa-cu-ocazia-implinirii-a-25-de-ani-din-1989.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/mahrame-portrete-si-nume-martiri-ai-regimului-comunist-expozitie-comemorativa-cu-ocazia-implinirii-a-25-de-ani-din-1989.html
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PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

 

Curs de formare pentru profesorii de istorie  

„Educația pentru drepturilor omului prin studierea istoriei comunismului”  

Buzău, 15-16 martie 2014 

Oradea, 7-8 iunie 2014 

Ploiești, 27-28 septembrie 2014 

Sfântu Gheorghe, 18-19 octombrie 2014 

Bistrița, 15-16 noiembrie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul Educație și Memorie 

2. Persoane implicate Ramona Toma, Loredana Fegi 

3. Perioada de implementare martie-noiembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc, menționate în art. 2 al HG nr. 1372/2009, cu 

modificările și completările ulterioare și anume sprijinirea 

constituirii unor mecanisme educaționale și de informare 

destinate să promoveze, la nivel public, național și internațional, 

memoria perioadei comuniste din istoria României şi de 

încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a 

statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste 

din România și analiza mecanismelor sistemului totalitar.  

Proiectul a fost iniţiat în 2008 ca urmare a publicării primului 

manual de istorie a comunismului din Europa şi a introducerii în 

programa şcolară a unui curs opţional. 

5. Scop Prin organizarea de cursuri de perfecţionare pentru profesorii de 

ştiinţe sociale, IICCMER și-a propus să amelioreze metodologia 

specifică de predare a istoriei regimurilor totalitare şi, în 

particular, a istoriei comunismului românesc. Prin aceste cursuri 

de formare, IICCMER și-a propus să contribuie la interiorizarea 

valorilor reprezentate de drepturile omului în rândul 

profesorilor, precum şi al elevilor, să dezvolte un model de 
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educaţie fundamental diferit de cel al educaţiei paternaliste. 

Premisa este însăşi privirea retrospectiv-critică asupra situaţiei 

drepturilor omului în perioada regimului comunist. Pentru 

activitatea profesorilor proiectul a promovat un tip de demers 

didactic realizat din perspectiva pedagogiei libertăţii, având ca 

repere fundamentale educaţia pentru diversitate, educaţia 

pentru dimensiunea de gen, pentru respectul faţă de minorităţile 

de orice fel, pentru apărarea activă a drepturilor omului. 

6. Obiective Obiectiv general: Dezvoltarea unei politici educaţionale care se 

adresează învăţătorilor şi profesorilor care lucrează cu copii cu 

vârste între 10 şi 18 ani.  

Obiective specifice:  

- Formarea şi consolidarea valorilor democratice în rândul 

elevilor şi profesorilor; 

- Dezvoltarea unei didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a 

educaţiei pentru diversitate, a respectului pentru drepturile 

omului şi a educaţiei civice; 

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din toată aria 

disciplinelor umaniste, în domeniul educaţiei civice şi al 

educaţiei pentru drepturile omului în rândul elevilor din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 

7. Beneficiari Beneficiarii direcți ai proiectului au fost profesorii participanți la 

cursurile de formare. Beneficiarii indirecți au fost elevii școlilor 

în care se predă cursul opțional O Istorie a Comunismului din 

România, care au fost sau sunt înscriși la acest curs. 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer și Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice 

9. Impact Prin intermediul acestui proiect, IICCMER a contribuit la 

ameliorarea metodelor de predare a istoriei comunismului. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Proiectul a contribuit la creşterea numărului de profesori care 

predau istoria comunismului şi a numărului de elevi înscrişi la 

cursul opţional de istoria comunismului. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Fundația Konrad Adenauer: 

http://www.kas.de/rumaenien/ro/events/60006/.  

 

 

http://www.kas.de/rumaenien/ro/events/60006/
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Școala Altfel: „Drepturile omului în istoria recentă a României” 

Bran, 4-10 aprilie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul Educație și Memorie 

2. Persoane implicate Ramona Toma, Theo Enache, Loredana Feigi, Adriana 

Niculescu, Nicolae Moldoveanu 

3. Perioada de implementare aprilie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul a fost realizat în conformitate cu misiunea IICCMER, 

așa cum e ea stipulată în HG nr. 1372/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare. art. 2, lit. b) în care se menționează faptul 

că IICCMER „sprijină constituirea unor mecanisme educaţionale 

şi de informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional 

şi internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria 

României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, 

democraţiei şi a statului de drept, prin omagierea victimelor 

dictaturii comuniste din România şi analiza mecanismelor 

statului totalitar” precum și art. 1, lit. d) „iniţierea, stabilirea, 

dezvoltarea şi susţinerea de raporturi de colaborare şi cooperare 

cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, ale Parlamentului României, ale 

Administraţiei Prezidenţiale, Academiei Române, Arhivelor 

Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, 

asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi 

centre de cercetare, locale şi internaţionale, care au un obiect de 

studiu de interes comun". 

5. Scop Scopul proiectului a fost de a îndrepta atenția tinerilor liceeni 

către viața cotidiană în comunism. Prin recompunerea unui 

cadru reprezentativ al acelei perioade, tinerii au fost martorii din 

prezent ai efectelor regimului comunist asupra vieții de familie, 

valorilor tradiționale și asupra societății în ansamblu. O 

conștientizare a acestor aspecte prin cercetarea personală și 

creativitate poate contribui la formarea unei reflecții personale a 

tinerilor asupra elementelor reprezentative care au redat natura 

totalitară și represivă a regimului comunist în România. 

6. Obiective Obiectiv general: Prin intermediul acestui proiect, IICCMER și-a 

propus să atragă atenția tinerilor liceeni asupra efectelor nefaste 

ale regimului comunist din România resimțite și în prezent, care 
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au marcat puternic totalitatea structurilor sociale cu reverberații 

intense asupra vieții de familie și a valorilor tradiționale. 

Obiective specifice: Activitățile din cadrul proiectului Școala 

Altfel au vizat sesiuni de team-building, exerciții desfășurate 

împreună cu elevii și profesorii, dezbateri pe teme relevante, 

vizionarea unei serii de filme având ca tematică comunismul din 

România, familiarizarea participanților cu activitățile întreprinse 

și aflate în curs de desfășurare la IICCMER, precum și vizitarea 

monumentelor cu semnificație istorică. 

7. Beneficiari Beneficiarii proiectului au fost 20 de elevi din clasele IX-XII din 

unitățile de învățământ din România. Proiectul a vizat liceenii 

care provin atât din mediul urban, cât și din cel rural. 

8. Parteneri Ministerul Educației Naționale  

9. Impact În urma implemetării proiectului s-a urmărit ca cei 20 de liceeni, 

împreună cu profesorii coordonatori, să își aprofundeze 

cunoștințele cu privire la efectele regimului comunist asupra 

vieții de familie, valorilor tradiționale și asupra societății în 

ansamblu. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Proiectul a contribuit la creşterea numărului de profesori și elevi 

interesați de istoria comunismului din România. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Olimpiade.ro: 

http://www.olimpiade.ro/stiri/concursul-national-un-altfel-de-

muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului; 

DejBiz: 

http://www.dej.biz/elevii-dejeni-locul-intai-la-concursul-

national-de-creatie-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul; 

Hunedoara Mea: 

http://www.hunedoaramea.ro/?p=14252; 

Gorjeanul: 

http://www.gorjeanul.ro/societate/elevii-gorjeni-invitati-sa-

participe-la-concursul-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-

comunismului#.VZPYDvmqqko; 

Muntenia.INFO: 

http://muntenia.info/arges/1237-elevii-argeseni-se-pot-inscrie-

la-concursul-national-de-creatie-%E2%80%9Eun-altfel-de-

muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului.html.  

 

http://www.olimpiade.ro/stiri/concursul-national-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului
http://www.olimpiade.ro/stiri/concursul-national-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului
http://www.dej.biz/elevii-dejeni-locul-intai-la-concursul-national-de-creatie-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul
http://www.dej.biz/elevii-dejeni-locul-intai-la-concursul-national-de-creatie-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul
http://www.hunedoaramea.ro/?p=14252
http://www.gorjeanul.ro/societate/elevii-gorjeni-invitati-sa-participe-la-concursul-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului#.VZPYDvmqqko
http://www.gorjeanul.ro/societate/elevii-gorjeni-invitati-sa-participe-la-concursul-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului#.VZPYDvmqqko
http://www.gorjeanul.ro/societate/elevii-gorjeni-invitati-sa-participe-la-concursul-un-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului#.VZPYDvmqqko
http://muntenia.info/arges/1237-elevii-argeseni-se-pot-inscrie-la-concursul-national-de-creatie-%E2%80%9Eun-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului.html
http://muntenia.info/arges/1237-elevii-argeseni-se-pot-inscrie-la-concursul-national-de-creatie-%E2%80%9Eun-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului.html
http://muntenia.info/arges/1237-elevii-argeseni-se-pot-inscrie-la-concursul-national-de-creatie-%E2%80%9Eun-altfel-de-muzeu-in-scoala-ta-muzeul-comunismului.html
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Şcoala de vară de la Făgăraş, Ediţia a V-a 

Sâmbăta de Sus, 9-16 iulie 2014 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Alina Urs 

3. Perioada de implementare februarie - august 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

S-a justificat necesitatea implementării proiectului în raport cu 

mandatul IICCMER, în conformitate cu HG nr. 134 din 23 

februarie 2010, art. 2, lit. b) sprijinirea constituirii unor 

mecanisme educaţionale şi de informare destinate să promoveze, 

la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei 

comuniste din istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei 

culturi a libertăţii, democraţiei şi a statului de drept, prin 

omagierea victimelor dictaturii comuniste din România şi 

analiza mecanismelor statului totalitar, art. 4, lit. f) organizarea 

de seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, 

conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale. De asemenea, 

proiectul s-a justificat potrivit următoarelor prevederi din ROF: 

art. 2, lit. b, care prevede: „sprijinirea constituirii unor 

mecanisme educaţionale şi de informare destinate să promoveze, 

la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei 

comuniste din istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei 

culturi a libertăţii, democraţiei şi a statului de drept, prin 

omagierea victimelor dictaturii comuniste din România şi 

analiza mecanismelor statului totalitar”, art. 9, c. „1) organizează 

şi desfăşoară activităţi formativ-educative cu privire la memoria 

perioadei comuniste”, „4) dezvoltă proiecte de informare în 

mediul preuniversitar, universitar şi post-universitar cu privire 

la structurile, metodele şi practicile din intervalul 1945-1990”, 

„13) organizează evenimente cu caracter educativ de tipul 

universitate de vară, şcoală de vară, workshop, atelier tematic, 

concurs, conferinţă, expoziţie şi orice alt tip de evenimente şi 

acţiuni destinate elevilor şi studenţilor din ţară şi din 

străinătate”. 

5. Scop Proiectul a avut ca scop o mai bună cunoaştere a perioadei 1944-

1989 de către elevi, pentru a-i determina să reflecteze asupra 

caracterului ilegitim şi criminal al regimului comunist din 

România. Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimţite la 



45 

 

nivelul societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a trecutului 

recent poate să determine o înţelegere aprofundată a realităţilor 

prezente. Contactul cu trecutul s-a realizat, pe de o parte, prin 

dialogul direct cu cei care au fost martori şi victime ale sistemului 

represiv comunist, iar pe de altă parte, prin intermediul 

lectorilor, personalităţi marcante ale României post-decembriste 

şi istorici specializaţi pe perioada comunistă. 

6. Obiective Obiectiv general: Schimbarea percepției tinerilor asupra 

trecutului recent și conștientizarea caracterului ilegitim şi 

criminal al regimului comunist din România. Îmbunătățirea 

perspectivelor de înţelegere a realităţilor prezente și a celor 

viitoare, printr-o mai bună cunoaștere a trecutului recent. 

Obiective specifice: Cunoaşterea mai profundă a perioadei 

1944-1989 de către cei 15 elevi participanți, prin dialogul direct 

pe care l-au avut cu martori şi victime ale sistemului represiv 

comunist, dar și cu lectorii Școlii de vară. 

7. Beneficiari 15 elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, de la licee din 

România, câştigători ai concursului „O zi în comunism: file de 

jurnal secret”, organizat de IICCMER în colaborare cu Fundaţia 

Konrad Adenauer şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în perioada 

27 martie - 17 mai 2014.  

La concurs au participat peste 600 de concurenţi, iar evaluarea a 

fost făcută pe 3 paliere, câştigătorii fiind decişi în urma 

consultării unui juriu extern, format din Doru Dumitrescu 

(MEN), Lucreţia Olteanu (Fundaţia Culturală „Negru Vodă”, 

Făgăraș), Dinu Zamfirescu (preşedintele Consiliului Ştiinţific al 

IICCMER), Ilinca Iordache (Fundaţia Konrad Adenauer). 

Cei 15 câştigători au provenit din liceele din Roman, Dej, 

Craiova, Sibiu, Cluj, Dambovița, Turda, Bucureşti, Odorheiu 

Secuiesc, Piteşti, Giurgiu, Miercurea Ciuc, Iaşi, Motru. 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer, Fundația Culturală „Negru Vodă” 

și Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului”, 

Ministerul Educaţiei Naționale 

9. Impact Elevii au luat parte la o serie de prelegeri ţinute de specialişti în 

domeniu, ateliere şi excursii în urma cărora s-au familiarizat cu 

o serie de aspecte esenţiale privind istoria comunismului 

românesc (represiune, poliţie politică, detenţie politică, mişcări 

de rezistenţă armată anti-comunistă, colectivizare, viaţă 
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cotidiană, deportări, viaţa minorităţilor, arhitectura sub 

comunism, literatură şi cenzură). 

În urma feedback-ului primit de la aceştia, a reieşit că programul 

Şcolii de vară le-a stimulat interesul pentru istoria contemporană 

a României, atrăgându-le în acelaşi timp atenţia asupra valorilor 

libertăţii, democraţiei şi statului de drept şi motivându-i să 

împărtăşească experienţa avută cu alţi membri ai comunităţilor 

din care provin.  

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Date fiind reacţiile pozitive ale participanţilor, continuarea 

proiectului Şcoala de vară de la Făgăraş - Sâmbăta de Sus este de 

dorit. Printre temele sugerate de elevi pentru viitoare ediţii se 

numără: copilăria în comunism, politica pronatalistă, regimurile 

comuniste din alte ţări Central şi Est europene, fenomenul 

Piteşti, sistemul educaţional, cenzura, cultura în comunism, 

revoluţia din 1989, cultul personalităţii, industrializarea. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-

organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa; 

Ziare.ro: 

http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-

simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-

sambata-de-sus-1133091; 

Magazin critic: 

http://www.magazincritic.ro/2014/07/09/scoala-de-vara-de-la-

fagaras-sambata-de-sus-ajunsa-la-cea-de-a-cincea-editie/; 

Adevărul: 

http://adevarul.ro/arhiva-live/cultura/istorie/de-ce-i-mai-

intereseaza-tineri-comunismull--

8_53e1f03e0d133766a80d5367/index.html. 

 

 

Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat, Ediția a VIII-a  

Râmnicu Sărat, 22-29 august 2014 

1. Departament iniţiator Biroul Educație și Memorie 

2. Persoane implicate Ramona Toma, Loredana Feigi, Theo Enache, Ana-Maria Filip 

3. Perioada de implementare august 2014 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://www.magazincritic.ro/2014/07/09/scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-ajunsa-la-cea-de-a-cincea-editie/
http://www.magazincritic.ro/2014/07/09/scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-ajunsa-la-cea-de-a-cincea-editie/
http://adevarul.ro/arhiva-live/cultura/istorie/de-ce-i-mai-intereseaza-tineri-comunismull--8_53e1f03e0d133766a80d5367/index.html
http://adevarul.ro/arhiva-live/cultura/istorie/de-ce-i-mai-intereseaza-tineri-comunismull--8_53e1f03e0d133766a80d5367/index.html
http://adevarul.ro/arhiva-live/cultura/istorie/de-ce-i-mai-intereseaza-tineri-comunismull--8_53e1f03e0d133766a80d5367/index.html
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4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul a fost implementat în raport cu obiectivele IICCMER, 

printre care sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale 

şi de informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional 

şi internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria 

României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, 

democraţiei şi a statului de drept, prin omagierea victimelor 

dictaturii comuniste din România şi analiza mecanismelor 

statului totalitar. 

5. Scop Studenții participanți la Universitatea de vară au analizat 

modalităţile de amintire şi reamintire sub raport istoric şi 

biografic a perioadei 1944-1989. Participanții au avut 

oportunitatea de a participa la dezbateri și de a asista la 

prezentări pe diferite teme privind perioada comunistă, 

susținute de reprezentanți ai IICCMER, istorici și cercetători în 

domeniul comunismului și post-comunismului românesc şi est-

european. Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimţite la 

nivelul societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a trecutului 

recent ajută la aprofundarea înţelegerii realităţilor prezente. 

Contactul cu trecutul a fost realizat atât prin dialogul direct cu 

cei care au fost martori şi victime ale sistemului represiv 

comunist, cât și prin interacțiunea cu lectorii invitați pentru a 

susține prelegeri. 

6. Obiective Obiectiv general: Prin intermediul acestui proiect s-a urmărit 

aducerea la cunoştinţa participanților a unui 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, 

dar și în alte penitenciare, în perioada 1945-1963, precum și alte 

aspecte privind regimul comunist din România.  

Obiective specifice: Promovarea spaţiului memorial de la 

Râmnicu Sărat în vederea transformării lui în Memorial al 

Victimelor Comunismului. 

Analiza trecutului comunist prin dialogul direct cu victimele 

sistemului represiv comunist, dar şi prin intermediul lectorilor, 

foști deținuți politici, personalităţi marcante ale României post-

decembriste, istorici și cercetători. 
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7. Beneficiari Beneficiarii proiectului au fost 25 de studenți cu vârste cuprinse 

între 19 și 27 de ani din ciclurile licențial, masteral sau doctoral 

de la facultăţile de istorie, filosofie, ştiinţe politice, sociologie, 

jurnalism, litere, drept, teologie din universităţile din România şi 

Republica Moldova. 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer  

9. Impact Proiectul a urmărit să contribuie la implicarea studenţilor în aria 

cercetării comunismului din România, dându-le posibilitatea de 

a afla aspecte noi și de a intra în contact cu foști deținuți politici 

și cercetători, precum și cu locuri ale memoriei represiunii 

comuniste: închisorea de la Râmnicu Sărat şi Jilava. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Proiectul a contribuit la creşterea numărului de studenți care vor 

face cercetare în domeniul istoriei comunismului și la crearea 

unei baze de date cu studenți interesați de istoria comunismului. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/deschiderea-universitatii-de-vara-

ramnicu-sarat-2014-245763/; 

Creștin Ortodox: 

http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/universitatea-

vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-experienta-comunism-

145582.html; 

IQool: 

http://www.iqool.ro/universitatea-de-vara-ramnicu-sarat-

inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-comunism/.  

 

  

http://www.cotidianul.ro/deschiderea-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-2014-245763/
http://www.cotidianul.ro/deschiderea-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-2014-245763/
http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/universitatea-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-experienta-comunism-145582.html
http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/universitatea-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-experienta-comunism-145582.html
http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/universitatea-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-experienta-comunism-145582.html
http://www.iqool.ro/universitatea-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-comunism/
http://www.iqool.ro/universitatea-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-comunism/
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CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE 

 

 

Dezbateri dedicate literaturii în comunism 

„Oglinzi ale realului şi literaturi în oglindă. Reprezentări ale comunismului în 

literatura română” 

Ana Blandiana şi Romulus Rusan - București, 14 februarie 2014 

Stere Gulea şi Dan Lungu - București, 11 aprilie 2014 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Camelia Runceanu 

3. Perioada de implementare februarie - aprilie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a justificat în raport cu mandatul IICCMER, în 

conformitate cu HG nr. 134 din 23 februarie 2010, art. 2, lit. b) 

sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de 

informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi 

internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria 

României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, 

democraţiei şi a statului de drept, prin omagierea victimelor 

dictaturii comuniste din România şi analiza mecanismelor 

statului totalitar; art. 3, lit. d) examinează modul de organizare 

şi funcţionare a tuturor instituţiilor responsabile pentru 

instalarea şi perpetuarea regimului comunist; lit. k) aduce la 

cunoştinţa opiniei publice actele de violenţă, abuzurile şi 

crimele săvârşite din comanda directă a Partidului Comunist 

Român; art. 4, lit. f) organizarea de seminare, congrese, colocvii, 

mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi 

internaţionale. 

5. Scop Evenimentele au făcut parte dintr-o serie de dezbateri dedicate 

locului şi rolului literaturii în spaţiul intelectual românesc, 

concepută de IICCMER în vederea unei mai bune înţelegeri a 

modului în care literatura a evoluat în ultimele decenii şi a 

practicilor literare din perioada comunistă faţă de cele din 

postcomunism.  
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6. Obiective Obiectiv general: Reunirea scriitorilor din diferite generaţii, a 

istoricilor, criticilor şi traducătorilor literari, dar şi a promotorilor 

literaturii.  

Obiective specifice: Explorarea specificului fiecăreia dintre cele 

două literaturi - cea apărută în perioada comunistă, în regim 

autoritar, şi cea apărută după 1989, în democraţie. 

7. Beneficiari Beneficiari ai evenimentului au fost: cercetători istorici, 

specialiști în literatură, traducători, studenți, dar și publicul larg 

interesat de fenomenul comunist. 

8. Impact Evenimentul a facilitat accesul la discuțiile inedite a publicului 

larg, interesat de domeniul literaturii în contextul perioadei 

comuniste. Prin intermediul numărului mare de participanți, au 

fost îndeplinite obiectivele de informare la nivel public a 

momentelor reprezentative din perioada comunistă. 

9. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Proiectul propune o deschidere către abordarea din punct de 

vedere al istoriei comunismului în raport cu alte domenii ca arta și 

literatura. 

10.  Reflectarea în mass-media 

a acţiunii/ proiectului 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/oglinzi-ale-realului-si-literaturi-in-

oglinda-reprezentari-ale-comunismului-in-literatura-romana-

235749/; 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/oglinzi-

ale-realului-literaturi-oglinda;  

The Epoch Times: 

http://epochtimes-romania.com/news/despre-film-si-literatura-

in-comunism---215781. 

 

 

 

Lansare de carte  

„Conferinţe freiburgheze şi alte scrieri” – IV, de Mihai Neagu Basarab 

București, 4 aprilie 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Exilul Românesc 

2. Persoane implicate Mihaela Toader 

3. Perioada de implementare aprilie 2014 

http://www.cotidianul.ro/oglinzi-ale-realului-si-literaturi-in-oglinda-reprezentari-ale-comunismului-in-literatura-romana-235749/
http://www.cotidianul.ro/oglinzi-ale-realului-si-literaturi-in-oglinda-reprezentari-ale-comunismului-in-literatura-romana-235749/
http://www.cotidianul.ro/oglinzi-ale-realului-si-literaturi-in-oglinda-reprezentari-ale-comunismului-in-literatura-romana-235749/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/oglinzi-ale-realului-literaturi-oglinda
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/oglinzi-ale-realului-literaturi-oglinda
http://epochtimes-romania.com/news/despre-film-si-literatura-in-comunism---215781
http://epochtimes-romania.com/news/despre-film-si-literatura-in-comunism---215781
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4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Lansare de carte „Conferinţe freiburgheze şi alte scrieri” – IV, de 

Mihai Neagu Basarab s-a raportat la prevederile din Hotărârea de 

Guvern nr. 1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform art. 3, lit. n) „efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în 

străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului exilului 

românesc”, lit. q) „finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi 

publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, 

memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume 

fotografice privitoare la fostul exil românesc”, lit. r) „organizează 

reuniuni şi colocvii consacrate exilului şi reprezintă cercetarea 

românească în acest domeniu la întâlnirile ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale” şi art. 4, lit. c) „valorificarea rezultatelor cercetării 

prin publicarea de lucrării ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de 

carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări în 

domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie 

internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau electronic”. 

5. Scop Scopul lansării de carte a fost de a sublinia câteva dintre momentele 

istorice esenţiale din activitatea culturală a Bibliotecii Române din 

Freiburg/ Institutul Cultural Român din Berlin. De asemenea, 

scopul acestui eveniment cultural a fost acela de a aduce la 

cunoștinţa publicului din Bucureşti importanţa şi rolul instituției 

culturale româneşti.  

6. Obiective Obiectiv general: Explorarea „faţetelor” exilului românesc în lupta 

cu regimul de la Bucureşti dar şi relaţionarea cu autorităţile statului 

german sau cu reprezentanţii altor state.  

Obiective specifice: În cadrul lansării de carte s-a discutat tematica 

volumului şi principalele momente sau fragmente emoţionante 

„ale scrierilor freiburgheze”. La acest eveniment au luat cuvântul 

Dinu Zamfirescu, prof. dr. Nicolae Iliescu, prof. dr. Octavian Buda 

şi cunoscutul jurnalist Corneliu Vlad.  

7. Beneficiari Circa 80 de persoane care au participat la desfășurarea 

evenimentului în data de 4 aprilie 2014. 

8. Parteneri Biblioteca Metropolitană din Bucureşti  

9. Impact Evenimentul cultural găzduit de Biblioteca Metropolitană s-a 

adresat publicului larg şi a oferit un important prilej de dezbatere 

pentru specialiştii din domeniu. Lansarea de carte s-a adresat 

deopotrivă oamenilor de cultură şi tinerilor din Bucureşti interesaţi 

de tradiţia şi cultura română, istoria exilului românesc postbelic şi 
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de istoria şi activitatea culturală a colaborărilor româno-germane 

de la Biblioteca Română din Freiburg, Germania. 

Nu în ultimul rând a fost evidențiat rolul şi importanţa IICCMER 

în susţinerea acţiunilor culturale dedicate Institutului Cultural 

Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Organizarea unor viitoare conferințe despre exilul românesc la 

Biblioteca Metropolitană din Bucureşti.  

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Biblioteca Metropolitană București: 

http://www.bibmet.ro/detalii-

eveniment.aspx?evId=1745&catId=355&c=1. 

 

 

 

Simpozionul Internaţional  

 „Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism”, Ediția a IX-a 

Făgăraș - Sâmbăta de Sus, 9-12 iulie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul de Investigații Speciale 

2. Persoane implicate Cosmin Budeancă 

3. Perioada de implementare mai - iulie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a justificat în raport cu mandatul IICCMER, în 

conformitate cu HG nr. 134 din 23 februarie 2010, art. 2, lit. b) 

sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de 

informare destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi 

internaţional, memoria perioadei comuniste din istoria României 

şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi 

a statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste 

din România şi analiza mecanismelor statului totalitar, art. 3, lit. d) 

examinează modul de organizare şi funcţionare a tuturor 

instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea 

regimului comunist, lit. k) aduce la cunoştinţa opiniei publice 

actele de violenţă, abuzurile şi crimele săvârşite din comanda 

directă a Partidului Comunist Român, art. 4, lit. f) organizarea de 

seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, 

conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale, precum și cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al IICCMER, 

respectiv art. 2, lit. b) sprijinirea constituirii unor mecanisme 

http://www.bibmet.ro/detalii-eveniment.aspx?evId=1745&catId=355&c=1
http://www.bibmet.ro/detalii-eveniment.aspx?evId=1745&catId=355&c=1
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educaţionale şi de informare destinate să promoveze, la nivel 

public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste 

din istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a 

libertăţii, democraţiei şi a statului de drept, prin omagierea 

victimelor dictaturii comuniste din România şi analiza 

mecanismelor statului totalitar, art. 3, lit. k) aduce la cunoştinţa 

opiniei publice actele de violenţă, abuzurile şi crimele săvârşite 

din comanda directă a Partidului Comunist Român, art. 5, lit. g) 

organizarea de seminarii, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli 

de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale. 

5. Scop Proiectul şi-a propus, ca și în anii anteriori, să pună în discuţie 

trecutul recent şi să ofere istoricilor şi cercetătorilor români şi 

străini un cadru de dialog pe probleme de istorie recentă. 

Simpozionul a constituit unul dintre cele mai importante și 

constante evenimente de acest fel organizate în România post-

comunistă, iar implicarea IICCMER în organizarea lui confirmă 

poziția pe care acesta o are în domeniul cercetării comunismului. 

6. Obiective Obiectiv general: Promovarea istoriei recente și a modalităților 

de valorificare muzeală a istoriei regimurilor comuniste. 

Obiective specifice: Punerea în discuția cercetătorilor a regimului 

comunist din România și nu numai, dintr-o perspectivă identitară, 

respectiv modul în care acest regim a afectat România și alte țări 

intrate în sfera de influență sovietică, din punct de vedere social, 

cultural, etnic și religios. 

Conștientizarea consecințelor pe care anii comunismului i-au avut 

asupra societăților. 

7. Beneficiari Principalii beneficiari au fost cercetătorii și cadrele didactice din 

învățământul superior românesc cu preocupări în domeniul 

studierii comunismului. Publicul larg, interesat de istoria 

comunistă, care a avut acces la lucrările simpozionului, și vor 

putea lectura volumul ce va fi realizat ulterior, și va cuprinde 

lucrările susținute în cadrul evenimentului. Tinerii elevi de liceu 

participanți la ediția a V-a a Școlii de vară de la Făgăraș - 

Sâmbăta de Sus, care au audiat o parte din lucrările 

simpozionului și au beneficiat de prezența unor cercetători 

consacrați în domeniul istoriei comunismului, care au susținut 

în fața lor prelegeri. 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer, Fundaţia Culturală „Negru Vodă” 

Făgăraş și Memorialul rezistenţei anticomuniste „Ţara Făgăraşului” 
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9. Impact Impactul a fost unul deosebit, atât asupra participanților cât și a 

comunității științifice, poziționând încă o dată IICCMER între 

instituțiile importante în cercetarea istoriei recente, atât la nivel 

național cât și internațional. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Simpozionul, ajuns la cea de-a IX-a ediție a fost un succes, sunt 

premise pentru continuarea proiectului și în anii următori. În 

plus, lucrările prezentate vor fi publicate în volum în 2015. 

11. Reflectarea în mass-media 

a acţiunii/ proiectului 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-

liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-

scoala-vara-fagaras-sa; 

Bună Ziua Făgăraș: 

http://www.bunaziuafagaras.info/comunismul-in-simpozion-

si-scoala-de-vara/; 

I-ziare.ro: 

http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-

simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-

sambata-de-sus-1133091; 

Amonews: 

http://www.amosnews.ro/afisul-zilei-09-iulie-2014-07-08; 

Istorie evanghelica: 

http://istorieevanghelica.ro/2014/07/11/programul-

simpozionului-international-de-la-fagaras-sambata-de-sus-

editia-a-ix-a-identitati-sociale-culturale-etnice-si-religioase-in-

comunism-9-12-iulie-2014/; 

Cosmin Budeancă (blog): 

http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/07/simpozionul-

international-de-la-fagaras.html. 

 

 

Conferința „Institutul Român din Freiburg. Istorie şi perspective cultural-europene” 

Berlin, 29 octombrie 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Exilul Românesc 

2. Persoane implicate Mihaela Toader 

3. Perioada de implementare iunie - noiembrie 2014 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-scoala-vara-fagaras-sa
http://www.bunaziuafagaras.info/comunismul-in-simpozion-si-scoala-de-vara/
http://www.bunaziuafagaras.info/comunismul-in-simpozion-si-scoala-de-vara/
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/iiccmer-organizeaza-simpozionul-international-si-scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambata-de-sus-1133091
http://www.amosnews.ro/afisul-zilei-09-iulie-2014-07-08
http://istorieevanghelica.ro/2014/07/11/programul-simpozionului-international-de-la-fagaras-sambata-de-sus-editia-a-ix-a-identitati-sociale-culturale-etnice-si-religioase-in-comunism-9-12-iulie-2014/
http://istorieevanghelica.ro/2014/07/11/programul-simpozionului-international-de-la-fagaras-sambata-de-sus-editia-a-ix-a-identitati-sociale-culturale-etnice-si-religioase-in-comunism-9-12-iulie-2014/
http://istorieevanghelica.ro/2014/07/11/programul-simpozionului-international-de-la-fagaras-sambata-de-sus-editia-a-ix-a-identitati-sociale-culturale-etnice-si-religioase-in-comunism-9-12-iulie-2014/
http://istorieevanghelica.ro/2014/07/11/programul-simpozionului-international-de-la-fagaras-sambata-de-sus-editia-a-ix-a-identitati-sociale-culturale-etnice-si-religioase-in-comunism-9-12-iulie-2014/
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/07/simpozionul-international-de-la-fagaras.html
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/07/simpozionul-international-de-la-fagaras.html
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4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a raportat la prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 

1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 3 

,lit. n) „efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru 

aprofundarea cunoaşterii fenomenului exilului românesc”, lit. q) 

„finanţează editarea şi reeditarea, tipărirea şi publicarea de 

memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică 

şi video, colecţii de documente, albume fotografice privitoare la 

fostul exil românesc”, lit. r) „organizează reuniuni şi colocvii 

consacrate exilului şi reprezintă cercetarea românească în acest 

domeniu la întâlnirile ştiinţifice naţionale şi internaţionale” şi art. 

4., lit. c) „valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de 

lucrării ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor 

portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări în domeniu, în 

limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, 

difuzate în format tipărit şi/sau electronic”.  

5. Scop Proiectul și-a propus realizarea unui eveniment cultural 

reprezentat de organizarea unei conferinţe despre istoria şi 

perspectivele cultural-europene ale Institutului Cultural Român 

din Berlin. Scopul acestei conferinţe a fost de a sublinia câteva 

dintre momentele istorice esenţiale din activitatea sa culturală 

care au contribuit, prin reprezentanţii Bibliotecii Române din 

Freiburg/ Institutul Cultural Român din Berlin, la valorizarea şi 

conservarea culturii române în spaţiul cultural european. De 

asemenea, scopul evenimentului cultural a fost acela de a aduce 

în cunoștinţa publicului din capitala Germaniei importanţa şi 

rolul institutiei culturale româneşti în trecutul istoric al exilului, 

care a păstrat, de-a lungul timpului, valoroase lucrări şi 

documente istorice, ediţii de carte şi manuscrise vechi. 

6. Obiective Obiectiv general: Organizarea unei conferinţe cu personalităţi 

marcante din cultura română şi germană în cadrul căreia să fie 

abordate teme edificatoare pentru trecutul şi prezentul instituţiei 

culturale române din Freiburg. 

Obiective specifice: Deschiderea unor perspective asupra 

cercetării interdisciplinare, rezultată din bogăţia lucrărilor culese 

din toate domeniile (filozofie, istorie, literatură, etnografie, 

geografie etc.), care se găsesc la Institutul Cultural Român din 

Berlin/Biblioteca Română din Freiburg. Un alt obiectiv pe termen 

lung a fost prezentarea către opinia publică din Germania a 

patrimoniului cultural unic al exilului românesc postbelic. A fost 
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evidențiată contribuţia semnificativă a autorităţilor germane, în 

special, a celor din Freiburg.  

În cadrul conferinţei au fost abordate teme cum ar fi: exilul politic 

și cultural, diaspora artistică, exodul elitelor, impactul cultural 

asupra ţărilor de emigraţie, de adopţie etc. Un alt obiectiv a fost 

acela de a reuni mărturiile unor personalitaţi ale exilului şi ale 

diasporei româneşti. În al doilea rând, de a prilejui evaluarea şi 

reflecţia critică, dintr-o perspectivă diacronică, a memoriei 

recente. În al treilea rând, conferința a fost o ocazie de a aduce în 

atenţia publicului importanţa exilului şi a diasporei şi căile 

europenizării societăţii româneşti actuale.  

În sfârşit, acest eveniment a evidenţiat aportul Institutului 

Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg la 

continuitatea spaţiului cultural românesc în Occident.  

7. Beneficiari Circa 60 de persoane care au participat la desfășurarea 

evenimentului în data de 29 octombrie 2014. 

8. Parteneri Institutul Cultural Român din Berlin și Ambasada României la Berlin 

9. Impact Evenimentul cultural găzduit de Ambasada României la Berlin 

cu sprijinul Institutului Cultural Român din Berlin s-a adresat 

publicului larg şi a oferit un important prilej de dezbatere pentru 

specialiştii din domeniu.  

Evenimentul a reunit o serie de personalităţi (istorici, sociologi, 

etnografi etc.) pentru care Ambasada României la Berlin şi 

Institutul Cultural Român din Berlin au fost gazdele unei 

captivante acţiuni culturale, întrunind laolată rolul de mediator 

şi intermediar ştiinţific.  

Nu în ultimul rând, a fost evidențiat rolul şi importanţa 

IICCMER în susţinerea acţiunilor culturale dedicate Institutului 

Cultural Român din Berlin/ Biblioteca Română din Freiburg. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Organizarea unei conferințe despre exilul românesc în 

Germania.  

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Historia: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-

treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne; 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-

bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-

249969/;  

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cea-treia-edi-ie-expozi-iei-obiecte-colec-ia-bibliotecii-rom-ne
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
http://www.cotidianul.ro/expozitie-cu-obiecte-din-colectia-bibliotecii-romane-din-freiburg-organizata-de-iiccmer-la-berlin-249969/
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Conferința internațională „After a Quarter of a Century (1984-2014).  

Victims, Memory and Justice” 

București, 11-15 noiembrie 2014 

1. Departament iniţiator Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Luciana Jinga, Dalia Báthory, Adriana Niculescu, Loredana Feigi 

3. Perioada de implementare noiembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Conferința a reunit istorici, specialiști în justiție de tranziție, 

politologi sau activiști care și-au propus să marcheze trecerea unui 

sfert de secol de la căderea comunismului, discutând impactul 

acestui eveniment și metamorfozele societale survenite, precum și 

gestionarea discursului de memorie și istorie. Conferința s-a 

încadrat în obiectul de activitate al IICCMER, aşa cum este el definit 

de HG nr. 1372/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

conform articolelor 2, lit. c) „dezvoltarea şi încurajarea cercetării 

ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul istoriei comunismului, 

prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu standardele 

internaţionale”, art. 3, alin. 1, lit. a) „analizează natura, scopul şi 

efectele regimului totalitar din România în perioada 1945-1989, dar 

şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada 

postcomunistă”, lit. k) „aduce la cunoştinţa opiniei publice actele 

de violenţă, abuzurile şi crimele săvârşite din comanda directă a 

Partidului Comunist Român”, art. 4, lit. e) „organizarea de 

seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe 

şi dezbateri naţionale şi internaţionale”. 

5. Scop Scopul proiectului a fost de a oferi un cadru comun de dezbatere 

a problemelor specifice memoriei sociale post-traumatice din 

spațiul european post-totalitar, cercetătorilor, reprezentanților 

instituțiilor europene care propun agenda politicilor de 

memorie, precum și celor care au suferit în timpul regimului 

comunist, prin intermediul unei conferințe care să reunească 

membri ai societății civile și reprezentanți ai instituțiilor de stat. 

6. Obiective Obiectiv general: Proiectul a avut drept obiectiv general 

comemorarea victimelor comunismului şi onorarea opozanților 

regimului, prin aducerea, într-un cadru comun al memoriei, atât 

a cercetătorilor, cât și a reprezentaților diferitelor instituții care 

gestionează trecutul totalitar european. 

Obiective specifice:  
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- Descrierea principalelor fenomene represive specifice 

regimului comunist din România; 

- Prezentarea activităţii instituţiilor europene care gestionează 

trecutul totalitar european în general şi cel al regimului comunist 

în mod special; 

- Analiza politicilor de memorie în spaţiul european; 

- Practici ale justiţiei de tranziţie.  

7. Beneficiari Conferința a reunit istorici, activiști, politologi și specialiști în 

justiție de tranziție, cercetători recunoscuți în spațiul românesc și 

european, reprezentanți ai guvernului român, precum și 

publicul larg. 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer 

9. Impact Cele trei zile de conferință au adunat peste o sută de participanți, 

lectori și audienți. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În urma acestei conferințe va fi publicat un volum în limba 

engleză care va cuprinde articole bazate pe prezentările din 

cadrul lucrărilor. 

11.  Reflectarea în mass-

media a acţiunii/ 

proiectului 

Revista Historia:  

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-

liber/articol/conferin-internationala-organizata-iiccmer-

implinirea-25-ani-caderea; 

Adevărul:  

http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-

liber/articol/conferinta-internationala-organizata-iiccmer-

implinirea-25-ani?page=0%2C5; 

I-ziare: 

 http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/conferinta-

internationala-organizata-de-iiccmer-la-implinirea-a-25-de-ani-

de-la-caderea-regimurilor-1684735; 

Ziarul științelor:  

http://www.ziarulstiintelor.eu/evenimente/2014-11/25.aspx; 

Blogosfera: 

https://brailachirei.wordpress.com/2014/11/11/conferinta-

internationala-dupa-un-sfert-de-veac-1989-2014-victime-

memorie-si-justitie/ 

Cosmin Budeancă (blog): 

http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/11/conferinta-

internationala-dupa-un-sfert.html. 

 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferin-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani-caderea
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferin-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani-caderea
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferin-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani-caderea
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferinta-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani?page=0%2C5
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferinta-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani?page=0%2C5
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/conferinta-internationala-organizata-iiccmer-implinirea-25-ani?page=0%2C5
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/conferinta-internationala-organizata-de-iiccmer-la-implinirea-a-25-de-ani-de-la-caderea-regimurilor-1684735
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/conferinta-internationala-organizata-de-iiccmer-la-implinirea-a-25-de-ani-de-la-caderea-regimurilor-1684735
http://i-ziare.ro/revista-historia/cultura/conferinta-internationala-organizata-de-iiccmer-la-implinirea-a-25-de-ani-de-la-caderea-regimurilor-1684735
http://www.ziarulstiintelor.eu/evenimente/2014-11/25.aspx
https://brailachirei.wordpress.com/2014/11/11/conferinta-internationala-dupa-un-sfert-de-veac-1989-2014-victime-memorie-si-justitie/
https://brailachirei.wordpress.com/2014/11/11/conferinta-internationala-dupa-un-sfert-de-veac-1989-2014-victime-memorie-si-justitie/
https://brailachirei.wordpress.com/2014/11/11/conferinta-internationala-dupa-un-sfert-de-veac-1989-2014-victime-memorie-si-justitie/
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/11/conferinta-internationala-dupa-un-sfert.html
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/11/conferinta-internationala-dupa-un-sfert.html
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Conferința „După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului” 

București, 20-21 noiembrie 2014 

1. Departament iniţiator Compartiment Exilul românesc 

2. Persoane implicate Liliana Corobca, Cosmin Budeancă 

3. Perioada de implementare noiembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Conferința s-a încadrat în obiectul de activitate al Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc, aşa cum este el definit de HG nr. 1372/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare, conform articolelor 2, lit. 

c) „dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul 

avansat în domeniul istoriei comunismului, prin metode critice 

şi comparative şi în concordanţă cu standardele internaţionale”, 

art. 3, alin. 1, lit. a) „analizează natura, scopul şi efectele 

regimului totalitar din România în perioada 1945-1989, dar şi 

memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada 

postcomunistă”, lit. k) „aduce la cunoştinţa opiniei publice actele 

de violenţă, abuzurile şi crimele săvârşite din comanda directă a 

Partidului Comunist Român”, art. 4, lit. e) „organizarea de 

seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, 

conferinţe şi dezbateri naţionale şi internaţionale”.  

5. Scop Scopul proiectului a fost de a oferi un cadru comun de dezbatere 

a problemelor specifice memoriei sociale post-traumatice din 

spațiul european post-totalitar, cercetătorilor, reprezentanților 

instituțiilor europene care propun agenda politicilor de 

memorie, precum și celor care au suferit în timpul regimului 

comunist, prin intermediul unei conferințe care să reunească 

membri ai societății civile și reprezentanți ai instituțiilor de stat. 

6. Obiective Obiectiv general: Analiza regimurilor comuniste după 25 de la 

căderea lor. 

Obiective specifice:  

- un bilanţ istoriografic la 25 de ani după căderea comunismului; 

- analizarea cadrelor sociale ale memoriei ce îşi pun amprenta 

atât asupra istoriografiei comunismului, cât şi asupra memoriei 

acestui regim; 

- propunerea unui cadru de reflecţie teoretic asupra istoriografiei 

româneşti şi internaţionale privitoare la comunism, precum şi la 

consecinţele căderii acestui regim pentru societăţile Central şi Est 

europene; 
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- oferirea unui cadru academic de interacţiune şi dezbatere 

pentru cercetătorii problematicii comunismului şi 

postcomunismului din România şi din regiune; 

- lansarea de noi teme de cercetare şi de noi proiecte la nivel 

naţional dar şi regional; 

- încurajarea diversificării metodelor de cercetare şi analiză a 

regimurilor comuniste; 

- diseminarea în spaţiul public a rezultatelor cercetărilor asupra 

regimului comunist şi memoriei acestuia; 

- punerea în valoare contribuţiilor academice ale tinerilor 

cercetători români şi est-europeni în spaţiul ştiinţific internaţional; 

- generarea unui dinamism intelectual în spaţiul public românesc 

menit să pună în discuţie memoria culturală postcomunistă şi 

valorile promovate prin intermediul acesteia; 

- promovarea unei etici a cercetării în acord cu dreptul european 

privitor la drepturile şi libertăţile fundamentale; 

- dezvoltarea valorilor civice şi democratice în spaţiul Central şi 

Est European; 

- încurajarea educării tinerilor în spiritul valorilor civice şi morale, 

dar şi al cercetării ştiinţifice făcută cu profesionalism şi spirit etic. 

7. Beneficiari În cadrul conferinței s-au întrunit specialiști din domeniile: 

istorie, sociologie, antropologie, literatura, filosofie, știinte 

politice, comunicările adresându-se, desigur, nu numai 

specialiștilor în domeniu, cercetatorilor recunoscuți, dar si celor 

în formare, tinerilor, studenților și elevilor, actorilor spațiului 

public: ziariști, politicieni, juriști. 

8. Parteneri Fundația Culturală „Memoria” și Școala Națională de Științe 

Politice și Administrative 

9. Impact Noi perspective de cercetare a fenomenului, sensibilizarea 

opiniei publice în general și a unui larg segment de specialiști în 

particular referitor la anumite aspecte legate de perioada 

comunistă. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Multe din comunicări vor sta la baza unor studii sau volume ce 

vor fi publicate. Întâlnirile și discuțiile vor genera noi proiecte. 

11. Reflectarea în mass-media 

a acțiunii/ proiectului 

Cotidianul.ro: 

http://www.cotidianul.ro/dupa-25-de-ani-istoriile-si-memoriile-

comunismului-252011/; 

Hotnews: 

http://www.cotidianul.ro/dupa-25-de-ani-istoriile-si-memoriile-comunismului-252011/
http://www.cotidianul.ro/dupa-25-de-ani-istoriile-si-memoriile-comunismului-252011/
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http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18607051-dupa-25-ani-

istoriile-memoriile-comunismului-prima-mare-dezbatere-

academica-despre-comunism-consecintele-sale-organizata-

bucuresti.htm; 

Memorialul Deportării: 

http://www.memorialuldeportarii.ro/?p=330. 

 

 

Conferința interdisciplinară anuală a doctoranzilor preocupați de studiul 

totalitarismului, Ediția a III-a 

„After 25 Years: The Central and Eastern European Totalitarianisms in Retrospect” 

Cluj-Napoca, 4-5 decembrie 2014 

1. Departament iniţiator Analiza regimului comunist 

2. Persoane implicate Ștefan Bosomitu, Radu Preda 

3. Perioada de implementare septembrie - decembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Conferința interdisciplinară anuală a doctoranzilor preocupați 

de studiul totalitarismului, ediția a III-a: “After 25 Years: The 

Central and Eastern European Totalitarianisms in Retrospect” 

prin obiectivele de cercetare și educaţionale pe care şi le-a 

propus, a răspuns misiunii asumate de către IICCMER, stipulată 

în Hotărârea de Guvern nr. 1372/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 2, lit. c), prin care IICCMER sprijină 

„dezvoltarea și încurajarea cercetării științifice și studiului 

avansat în domeniul istoriei comunismului, prin metode critice 

și comparative și în concordanță cu standardele 

universitare”, art. 2, lit. b) prin care IICCMER „sprijină 

constituirea unor mecanisme educaţionale şi de informare 

destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, 

memoria perioadei comuniste din istoria României şi de 

încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a 

statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste 

din România şi analiza mecanismelor statului totalitar”, şi art. 4, 

lit. f) care prevede că institutul are ca misiune „organizarea de 

seminarii, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, 

conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale”. 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18607051-dupa-25-ani-istoriile-memoriile-comunismului-prima-mare-dezbatere-academica-despre-comunism-consecintele-sale-organizata-bucuresti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18607051-dupa-25-ani-istoriile-memoriile-comunismului-prima-mare-dezbatere-academica-despre-comunism-consecintele-sale-organizata-bucuresti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18607051-dupa-25-ani-istoriile-memoriile-comunismului-prima-mare-dezbatere-academica-despre-comunism-consecintele-sale-organizata-bucuresti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18607051-dupa-25-ani-istoriile-memoriile-comunismului-prima-mare-dezbatere-academica-despre-comunism-consecintele-sale-organizata-bucuresti.htm
http://www.memorialuldeportarii.ro/?p=330
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5. Scop Conferinţa a reprezentat un forum de dezbatere şi prezentare a 

rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor din domeniile istoriei, 

ştiinţelor politice, sociologiei, artelor, literaturii, ş.a.m.d. 

Conferinţa a încurajat un schimb internaţional inter- şi trans-

disciplinar între doctoranzii angrenaţi în proiecte de cercetare 

din domeniile: totalitarismelor din Europa Centrală şi de Est, 

istoria comunismului şi post-comunismului, studii asupra 

Holocaustului, ş.a. Scopul proiectului a fost acela de a sprijini 

crearea unei reţele şi colaborarea între doctoranzi care lucrează 

pe tematici specifice legate de temele de cercetare menţionate. 

6. Obiective Obiectiv general: Proiectul şi-a propus să încurajeze cercetarea 

şi studiul avansat în domeniile totalitarismelor Europei Centrale 

şi de Est, comunism şi postcomunism şi studiile asupra 

Holocaustului. De asemenea, încurajarea schimburilor 

interdisciplinare între doctoranzi angrenaţi în proiecte de 

cercetare pe tematici specifice legate de temele de cercetare 

menţionate. 

Obiective specifice: Analiza modului în care istoria 

totalitarismelor din Europa Centrală şi de Est este percepută şi 

abordată în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din 

România şi Europa, cunoaşterea temelor şi direcţiilor principale 

de cercetare susţinute şi promovate de către universităţile din 

România şi din Europa, iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor 

raporturi de colaborare între doctoranzii cu proiecte de cercetare 

în domeniile totalitarismelor Europei Centrale şi de Est și 

stabilirea unui dialog între doctoranzi din România şi Europa 

7. Beneficiari Doctoranzi din domeniile antropologie, studii culturale, 

etnologie, istorie, filozofie, ştiinţe politice, geografie socială, 

sociologie, ş.a.m.d., de la instituţiile de învăţământ superior din 

România şi Europa. 

8. Parteneri Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

9. Impact Dintre aplicațiile primite, au fost selectate 17 propuneri ale unor 

studenți implicați în programe doctorale la New York, 

Gainesville, Kiev, Budapesta, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și 

București. Alături de aceste prezentări, în cadrul conferinței au 

fost inserate și două intervenții de tip keynote, ale unor 

specialiști în domeniu – lect. univ. dr. Mihai Croitor 

(Universitatea „Babeș-Bolyai”) și Mara Mărginean (Institutul de 

Istorie „George Bariț” al Academiei Române, Cluj-Napoca).  
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Lucrările conferinței au fost audiate de un public numeros - 

studenți și profesori ai Universității „Babeș-Bolyai”, dar și 

cercetători ai institutelor de profil.  

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

În anul 2015 se va organiza o nouă conferinţă, la București.  

11. Reflectarea în mass-media 

a acțiunii/ proiectului 

Ștefan Bosomitu (blog): 

https://stefanbosomitu.wordpress.com/2014/12/02/phd-

conference-2014/;  

Cosmin Budeancă (blog): 

http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/12/conferinta-after-25-

years-central-and.html. 

 

 

Masa rotundă „După 25 de ani. Cum privim azi trecutul?” 

București, 15 decembrie 2014 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza regimului comunist 

2. Persoane implicate Alin Mureşan, Lucian Vasile, Petruţa Cîrdei, Loredana Feigi, 

Ramona Toma 

3. Perioada de implementare decembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a realizat în conformitate cu prevederile HG 

1372/2009 cu modificările și completările ulterioare, art. 3, alin. 1, 

lit. q), conform căruia IICCMER finanțează editarea și reeditarea, 

tipărirea şi publicarea de memorii, cărți, studii, articole, 

corespondență, memorie fotografică și video, colecții de 

documente, albume fotografice privitoare la fostul exil românesc, 

precum și art. 2, lit. e) investigarea științifică și identificarea 

crimelor, abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului pe 

întreaga durată a regimului comunist în România. 

5. Scop Scopul proiectului a fost acela de a educa publicul larg prin 

prezentarea poveștilor a doar câțiva dintre cei care au avut de 

suferit pentru că s-au opus regimului comunist. El a fost atins prin 

realizarea DVD-ului „După 25 de ani. Dreptul la memorie”, care 

urmează a fi diseminat în mod gratuit la evenimentele IICCMER, 

precum și în școli, licee și facultăți. Totodată, la masa rotundă s-a 

discutat despre traumele moştenite din societatea totalitară şi 

modalităţile de a le depăşi în democraţie. 

https://stefanbosomitu.wordpress.com/2014/12/02/phd-conference-2014/
https://stefanbosomitu.wordpress.com/2014/12/02/phd-conference-2014/
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/12/conferinta-after-25-years-central-and.html
http://cosmin-budeanca.blogspot.ro/2014/12/conferinta-after-25-years-central-and.html
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6. Obiective Primul obiectiv general al proiectului a fost familiarizarea 

publicului larg, a elevilor, studenților, dar şi a oamenilor 

obişnuiţi cu biografiile a 50 dintre românii care au suferit în 

închisorile comuniste pentru libertatea generaţiilor prezente, 

prin diseminarea DVD-ului „După 25 de ani. Dreptul la 

memorie”. Acest obiectiv s-a realizat prin multiplicarea pe suport 

magnetic (DVD) a emisiunilor realizate de IICCMER în 

parteneriat cu TVR într-un tiraj de 1000 de exemplare și prin 

distribuirea gratuită a acestor DVD-uri la evenimentele 

IICCMER, în școli, licee, universități.  

Cel de-al doilea obiectiv general al proiectului l-a reprezentat 

evaluarea maturităţii societăţii actuale prin discutarea gradului 

de conştientizare şi depăşire a traumelor moştenite din 

comunism, dar şi a măsurilor care se pot lua pentru a evita 

derapajele totalitare în societatea actuală. Astfel, pornind de la 

prilejul lansării oficiale a DVD-ului „După 25 de ani. Dreptul la 

memorie”, masa rotundă a dorit să evalueze stadiul actual al 

conştientizării traumelor şi al împăcării cu trecutul dintr-o dublă 

perspectivă: a luptătorilor şi victimelor regimului comunist, 

respectiv din aceea a cercetătorilor profesionişti.  

7. Beneficiari Conferința a reunit foști dizidenți politici, istorici, pedagogi, 

precum și publicul interesant.  

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer 

9. Impact În urma proiectului IICCMER deține 1000 de DVD-uri cu 

emisiunile „După 25 de ani. Dreptul la memorie”, exemplare care 

vor fi distribuite în școli, universități precum și la evenimentele 

Institutului, astfel încât un număr minim de 1000 de persoane vor 

fi familiarizate, pe termen mediu și lung, cu figurile unora dintre 

victimele regimului comunist. Totodată, publicul prezent la 

dezbaterile de la masa rotundă a dobândit cunoştinţe avansate 

asupra nivelului cercetării şi a actualităţii subiectului. Un alt 

beneficiu al întâlnirii l-a constituit întărirea relaţiilor de 

colaborare între IICCMER şi societatea civilă, reprezentanţii 

victimelor şi ai asociaţiilor care îi reprezintă pe aceştia şi celelalte 

instituţii de cercetare din domeniu. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Continuarea diseminării DVD-urilor și publicarea intervențiilor 

invitaților în Revista „Memoria”. 
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22. Reflectarea în mass-media 

a acţiunii/ proiectului 

Mediafax: 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/bucurestiul-va-avea-o-

harta-a-memoriilor-comuniste-13722495; 

Hotnews: 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18843140-bucurestiul-

avea-harta-memoriilor-comuniste.htm; 

Gândul: 

http://www.gandul.info/stiri/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-

memoriilor-comuniste-sediul-securitatii-sau-fostele-spatii-de-

arest-si-de-tortura-vor-putea-fi-vizitate-13722856; 

România Liberă: 

http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/cum-

privim-trecutul-la-25-de-ani-de-la-revolutie--360925; 

Realitatea: 

http://www.realitatea.net/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-

memoriilor-comuniste_1592573.html. 

 

 

Lansare Revista „Memoria”: Număr tematic 89/2014  

București, 19 decembrie 2014 

1. Departament iniţiator Biroul Investigaţii Speciale 

2. Persoane implicate Constantin Petre, Cosmin Budeancă 

3. Perioada de implementare decembrie 2014 

4. Justificarea proiectului în 

raport cu mandatul 

IICCMER 

Lansarea numărului tematic al revistei „Memoria” numărul 

89/2014, în care sunt prezentate activităţile de investigaţii 

speciale ale Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului Românesc, a continuat proiectul anterior 

prin care Institutul a susţinut finanţarea din fonduri proprii a 

cheltuielilor de tipărire a numărului 89/2014. 

Acţiunea s-a încadrat în mandatul acordat de Guvernul 

României IICCMER. Potrivit HG 1372/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, între obiectivele şi atribuţiile Institutului 

sunt şi: „investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, 

abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a 

regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor 

în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare 

a legii” (art. 3, lit. e), „administrarea şi analizarea, de o manieră 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste-13722495
http://www.mediafax.ro/cultura-media/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste-13722495
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18843140-bucurestiul-avea-harta-memoriilor-comuniste.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18843140-bucurestiul-avea-harta-memoriilor-comuniste.htm
http://www.gandul.info/stiri/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste-sediul-securitatii-sau-fostele-spatii-de-arest-si-de-tortura-vor-putea-fi-vizitate-13722856
http://www.gandul.info/stiri/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste-sediul-securitatii-sau-fostele-spatii-de-arest-si-de-tortura-vor-putea-fi-vizitate-13722856
http://www.gandul.info/stiri/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste-sediul-securitatii-sau-fostele-spatii-de-arest-si-de-tortura-vor-putea-fi-vizitate-13722856
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/cum-privim-trecutul-la-25-de-ani-de-la-revolutie--360925
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/cum-privim-trecutul-la-25-de-ani-de-la-revolutie--360925
http://www.realitatea.net/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste_1592573.html
http://www.realitatea.net/bucurestiul-va-avea-o-harta-a-memoriilor-comuniste_1592573.html
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riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului comunist din 

România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă 

colaborare cu celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor 

constituţionale ale democraţiei, statului de drept şi 

pluralismului” (art. 2, lit. a); „adună date, documente şi mărturii 

cu privire la toate acţiunile care au lezat drepturile şi libertăţile 

omului în anii regimului comunist. Aceste date, documente şi 

mărturii putând fi utilizate de către organele de cercetare penală 

în acţiunile lor de investigaţie specifică” (art. 3, lit. b). 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

IICCMER, articolul 3, lit. q), acesta „finanţează editarea şi 

reeditarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, 

articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de 

documente, albume fotografice”. 

5. Scop Continuarea sprijinirii Fundaţiei Culturale „Memoria” în 

activitatea sa de publicare a memoriilor şi studiilor referitoare la 

represiunea din perioada comunistă, cât şi prezentarea 

activităţilor de investigaţii arheologice speciale ale IICCMER.  

6. Obiective Proiectul s-a adresat în special categoriilor de cititori cu un 

interes sporit pentru istoria comunismului, cum este cazul 

elevilor, studenţilor sau foştilor deţinuţi politici. 

7. Beneficiari Pe lângă publicul specializat proiectul a avut în vedere şi lărgirea 

adresabilităţii, vizându-se categorii mai largi de cititori.  

8. Parteneri Fundaţia Culturală „Memoria” și Librăria Humanitas Kretzulescu 

9. Impact Prin realizarea proiectului, instituţiile partenere au urmărit 

creşterea interesului opiniei publice pentru istoria perioadei 

comuniste în România în scopul conştientizării abuzurilor 

statului asupra cetăţenilor. De asemenea s-a preconizat 

consolidarea unei atitudini a societăţii în vederea unor reparaţii 

morale şi materiale către victimele comunismului. 
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PUBLICAȚII 

 

Cosmin Budeancă , Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare și destalinizare. Evoluții 

instituționale și impact social, Polirom, Iași, 2014 

Volumul coordonat de Cosmin Budeancă și Florentin Olteanu conține 26 de studii 

prezentate în cadrul celei de a VIII-a ediții a simpozionului internațional cu același titlu 

desfășurat la Făgăraș - Sâmbăta de Sus în perioada 4-7 iulie, 2013. Această ediție a 

simpozionului a continuat eforturile începute în 2006 de a pune în discuție trecutul recent 

și a le oferi istoricilor și cercetători români și străini interesați de aceste teme un cadru de 

dialog. 

În 2013 s-au împlinit 60 de ani de la moartea lui Stalin, moment ce a marcat 

ireversibil istoria Europei Centrale și de Est. În consecință, s-a considerat că au fost 

îndeplinite condițiile pentru istorici să analizeze atât transformările politice, culturale, 

sociale și economice din anii începutului comunismului (o perioadă cunoscută sub 

numele de „stalinizare”), dar și schimbările care au avut loc după moartea lui în țările 

din spatele „Cortinei de Fier”. 

Volumul este structurat pe trei teme principale: (1) Stalinizare și destalinizare. 

Evoluții instituționale și impact social; (2) Impactul stalinizării și destalinizării asupra 

Bisericilor și credincioșilor; (3) Memoria regimurilor comuniste și valorificarea muzeală 

a istoriei acestora.  

Autorii studiilor sunt cercetători sau cadre didactice din învățământul superior 

din România și din străinătate (Canada, Polonia, Ungaria, Slovenia, Republica Moldova). 

Volumul a fost publicat sub egida IICCMER și a Memorialului Rezistenței 

Anticomuniste „Țara Făgărașului”, cu sprijinul financiar al Fundației Konrad Adenauer. 

 

 

Dalia Báthory (coord.), History of Communism in Europe nr. 5/ 2014,  

Zeta Books, București, 2014 

Al cincilea număr al Anuarului IICCMER în limba engleză a avut tema 

„Narratives of Legitimation in Totalitarian Regimes in the 20th Century Europe - Heroes, 

Villains, Intrigues and Outcomes”. Scopul alegerii acestui subiect a fost de a aduna 

materiale care să se concentreze asupra modului în care totalitarismele secolului XX au 

reușit să își asigure dominația, în baza unor multiple narațiuni legitimatoare. 

Obiectivul publicării Anuarului a constat în promovarea cercetării regimurilor 

comuniste din Europa Centrală și de Est la nivelul comunității academice internaționale 
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și încurajarea punctelor de vedere diverse și a metodelor de cercetare a unor aspecte cât 

mai variate ale regimului comunist.  

Acest număr are un tiraj de 500 de volume și a fost diseminat în bibliotecile din 

România, Europa și Statele Unite. 

 

 

Liliana Corobca (editor), Instituţia cenzurii comuniste în România, Documente.  

1949-1977, Vol. II,  

Oradea, Ratio et revelatio, 2014 

Scopul principal al proiectului a constat în publicarea volumului Instituţia cenzurii 

comuniste în România, Documente. 1949-1977, vol. II. Fondul arhivistic al DGPT a fost 

desecretizat de doar câțiva ani și volumul și-a propus să prezinte, în premieră, o antologie 

de documente inedite (aproximativ 200), privind activitatea acestei instituții, a treia, ca 

importanță ierarhică, după Partid și Securitate. 

Prin publicarea acestui volum, s-au deschis noi perspective asupra vieții socio-

culturale și politice românești din anii 1949-1977, mecanismul de funcționare a cenzurii 

fiind prezentat pentru prima dată. Volumul (II), a încearcat să răspundă unor întrebări 

precum: Ce rol avea cenzura, ca instituţie secretă, în societate? Cum relaţiona cu alte 

instituţii? Unde se situa, ierarhic, DGPT în societatea comunistă? Relaţia centru - provincie 

e altă temă căreia i s-a acordat o atenţie deosebită. Şi, în sfârşit, cenzura nu este doar o 

instituţie formată din dispoziţii, rapoarte şi stenograme, ci şi din 300-400 de oameni care 

lucrau acolo. Prima întrebare la care s-a căutat răspuns în acest capitol a fost cum a decurs 

transformarea unui cetăţean obişnuit în cenzor? Au fost incluse mai multe documente care 

conturează profilul cenzorului, de la tabelele cu situaţia cenzorilor încadraţi în 

învăţământul superior sau mediu, caracteristici, mustrări, remunerări, la scene mai puţin 

convenţionale din viaţa internă a cenzurii, care conturează atmosfera generală a instituţiei.  

Proiectul s-a adresat atât cercetătorilor interesați de istoria regimului comunist, 

specialiștilor în istorie, sociologie, științe politice sau literare, cât și publicului larg, pasionat 

de aspectele unui fenomen unic și monstruos prin amploarea sa, aproape deloc studiat sau 

cunoscut astăzi. În cadrul volumului au fost publicate documente inedite care au prezentat 

activitatea unei structuri secrete din timpul regimului comunist și, de asemenea, acesta a 

condus la sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor legate de regimul 

publicațiilor și a drepturilor omului din regimul comunist și postcomunist. 

Volumul a fost publicat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului cu sprijinul financiar al Fundației Konrad Adenauer. 
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Memoria - Revista gândirii arestate, 89/2014 (număr tematic) 

Numărul 89/2014 „Memoria” a prezentat activităţile de investigaţii arheologice 

speciale desfășurate în cadrul IICCR/IICCMER.  

Proiectul a pornit de la premisa domeniului comun legat de istoria comunismului 

al celor două instituţii, IICCMER, respectiv Fundaţia Culturală Memoria. 

Proiectul a avut ca obiective atragerea interesului publicului asupra istoriei 

perioadei comuniste şi promovarea activităţii IICCMER de prezentare a acţiunilor 

represive exercitate de autorităţile comuniste asupra cetăţenilor. Numărul tematic s-a 

adresat publicului larg, dar în egală măsură şi categoriilor de cititori cu un interes sporit 

pentru istoria comunismului cum este cazul elevilor şi studenţilor preocupaţi de 

problematica comunismului.  

 

 

Anca Ștef, Raul Ștef (coord.), Supravieţuitorii,  

București, Humanitas, 2014 

Volumul cuprinde mărturiile a douăzeci dintre deţinuţii politici care, în unele 

cazuri, nu au îndrăznit să îşi povestească experienţele nici măcar propriilor familii. 

Interviurile realizate de Anca Ștef şi dublate de fotografiile lui Raul Ștef au rolul de a 

recompune imaginea României comuniste din perspectiva foștilor deținuți politici, care 

au supravieţuit, prin rugăciune, credinţă şi speranţă, momentelor marcante trăite în 

lagăre precum Piteşti, Gherla, Periprava sau Aiud. 

Volumul a fost publicat cu sprijinul IICCMER și a fost prefațat de Alin Mureșan. 

 

 

Simon Sebag Montefiore (coord.), Stalin. Curtea țarului roșu,  

Iași, Polirom, 2014 

Volumul Stalin. Curtea ţarului roşu de Simon Sebag Montefiore, publicat la editura 

Polirom este un bestseller inclus de revista The Guardian în lista celor mai bune cărţi din 

2003 şi desemnat cartea de istorie a anului 2003 în cadrul British Book Awards. 

Cine era baiatul gruzin care a ajuns să conducă imperiul vechilor ţari? Cine juca 

pentru el rolul lui Göring, Himmler şi Goebbels? Cum trăiau familiile celor mai puternici 

oameni din Uniunea Sovietică? Pornind de la surse de multe ori inedite, Simon Sebag 

Montefiore a descris viaţa la „curtea imperială” sovietică, unde liderul se distra jucând 

jocul mortal al puterii, iar printre femei şi copii se amestecau zilnic asasini şi fanatici. 

Stalin şi apropiaţii săi acordau imense privilegii prietenilor, mănâncau şi beau fără 
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măsură în timpul cinelor de la Kremlin ori Kuntevosi, organizau războiul împotriva 

Germaniei, într-o lume a trădării, crimei şi promiscuităţii în care soarta fiecăruia se putea 

schimba într-o clipă. Montefiore oferă portretul inegalabil al unui Stalin pasionat de film, 

muzică şi literatură, care îşi iubeşte familia, dar care nu ezită să-şi elimine brutal 

adversarii. 

Volumul a apărut editura Polirom, cu sprijinul IICCMER. 

 

 

Florin S. Soare (coord.), Politică și societate în epoca Ceaușescu,  

București, Polirom, 2014 

Volumul Politică şi societate în epoca Ceauşescu, apărut sub coordonarea lui Florin S. 

Soare, include studii recente cu privire la instaurarea regimului Ceauşescu şi la efectele 

pe care acesta le-a avut asupra societăţii româneşti. Pe baza documentelor de arhivă, sunt 

prezentate principalele transformări politice şi sociale din perioada 1965-1989, de la 

programele de reconstrucţie urbană până la formele de rezistenţă a populaţiei faţă de 

cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu şi modificarea discursului ideologic, cu 

trecerea de la „marxism-leninism” la „socialismul ştiinţific”. Analizele centrate pe relaţia 

scriitorilor cu cenzura şi puterea, utilizarea poeziei patriotice ca instrument de 

propagandă în şcoală şi condiţia femeii în comunism sunt completate de portrete ale unor 

personalităţi ale epocii, precum Lucian Pintilie sau Nicolae Rădulescu. 
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PRO MEMORIA 

Site www.iiccmer.ro  

 

Articolele Pro Memoria au reprezentat un mijloc de rememorare a evenimentelor și 

a personalităților marcante din perioada comunismului. Prin intermediul lor au fost 

aduse în atenția publicului informații cu privire la momentele cheie din cronologia 

regimului, fiind prezentate, totodată, destinele radical schimbate de sistemul totalitar.  

 

1. „Cazul Gheorghe Ursu” realizat de Camelia Runceanu; 

2. Text biografic dedicat liderului ţărănist Ion Mihalache realizat de Cristina Roman; 

3. „Decretul nr. 163 din 7 februarie 1949 - înființarea Trupelor de Securitate” realizat 

de Constantin Petre; 

4. „Decretul de organizare a Direcţiei Generale a Presei şi Tipǎriturilor” realizat de 

Cristina Roman; 

5. „Academia de Studii Social-Politice <<Ştefan Gheorghiu>>” realizat de Camelia 

Runceanu; 

6. „11 iunie 1948 - Legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, 

bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi” realizat de Constantin Petre. 

 

  

http://www.iiccmer.ro/
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INTERVIURI 

 

Interviurile realizate de cercetătorii IICCMER au reprezentat o inițiativă de 

culegere a datelor empirice provenite de la persoanele care au fost implicate sau au asistat 

la evenimente marcante desfășurate în perioada regimului comunist.  

Florin Soare 

1. Interviu cu Cornel Onaca, Oradea, 27 februarie; 

2. Interviu cu Romanciuc Ștefan, fost deținut politic, Govora, 23 aprilie. 

 

Constantin Vasilescu 

1. Interviu cu Romanciuc Ștefan, fost deținut politic, Govora, 23 aprilie; 

2. Interviu cu Valentin Cristea, fost deținut politic, Câmpina, 7 mai; 

3. Interviu cu Vasile Constantin, fost deținut politic, Râmnicu Sărat, 26 august. 

 

Cosmin Budeancă 

1. Interviu cu Valentin Cristea, fost deținut politic, Câmpina, 7 mai. 

 

Ramona Toma 

1. Interviu cu Vasile Constantin, fost deținut politic, Râmnicu Sărat, 26 august. 
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WEBSITE-URI ȘI PRODUSE MULTIMEDIA 

 

Tur virtual și website „Memorialul Jilava”  

www.memorialuljilava.ro  

decembrie 2014 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Lucian Vasile 

3. Perioada de 

implementare 

noiembrie - decembrie 2014 

4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

În conformitate cu atribuţiile stabilite de HG 134 din 23 februarie 

2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea IICCMER şi 

menţionate la art. 3, alin. 1, lit. b): „adună date, documente şi 

mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat drepturile şi 

libertăţile omului în anii regimului comunist”, art. 3, alin. 1, lit. k): 

„aduce la cunoştinţa opiniei publice actele de violenţă, abuzurile 

şi crimele săvârşite din comanda directă a Partidului Comunist 

Român” și art. 3, alin. 1, litera m): „amenajează, în colaborare cu 

alte instituții publice și private, în țară și în străinătate, spații 

memoriale temporare sau permanente, căutând să facă mai bine 

cunoscută harta universului concentraționar comunist din 

România”, proiectul a avut în vedere crearea unui website cu 

caracter memorial și al unui tur virtual al clădirii dedicat Fortului 

13 Jilava, care să cuprindă informații, fotografii, mărturii audio-

video, cu scopul de a reconstitui condițiile de detenție ale 

deținuților politici și de a le face cunoscute publicului larg, din țară 

și din străinătate. 

5. Scop În prezent, fosta închisoare impresionează vizual, fiind păstrată 

într-o stare apropiată de cea a anilor când era utilizată ca 

închisoare politică. Clădirea este dezafectată, conservând însă 

spații utilizate la încercarea și torturarea deținuților. Fortul se află 

în perimetrul actualului penitenciar, astfel că accesul și vizitarea 

sunt îngreunate. Un site dedicat fostei închisori comuniste de la 

Jilava suplinește această deficiență de accesibilitate. De asemenea, 

o versiune ulterioară în limba engleză a site-ului va constitui o 

semnificativă resursă on-line pentru publicul străin care va dori să 

găsească informații despre experiențele și spațiile carcerale din 

România în perioada comunistă. 

http://www.memorialuljilava.ro/
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Proiectul a fost realizat în baza protocolului IICCMER și Fundația 

Română pentru Democrație, având ca scop prezentarea și 

explicarea represiunii exercitate de regimul comunist, prin 

încarcerarea și torturarea oponenților săi. Astfel, Fortul 13 Jilava 

poate constitui un memorial on-line al luptei contra 

totalitarismului. 

6. Obiective Obiectiv general: Proiectul a ridicat gradul de conștientizare 

asupra represiunii regimului comunist în perioada 1948 – 1964 la 

nivelul societății românești, prin prezentarea Fortului 13 Jilava în 

cadrul unui tur virtual, dar și prin includerea de mărturii audio, 

video sau scrise asupra experiențelor carcerale din acel spațiu de 

detenție. 

Obiective specifice:  

- a fost realizat turul virtual al Fortului 13 Jilava;  

- a fost realizat un website care conține turul virtual; 

- a fost realizată o arhive online de mărturii referitoare la detenția 

politică din Fortul 13 Jilava în perioada 1948 - 1964;  

- a fost realizată o serie de biografii ale deținuților politici 

executați la închisoarea Jilava în perioada 1948 - 1964. 

7. Beneficiari Proiectul s-a adresat persoanelor de specialitate interesate de 

evenimentele recente din istoria României, precum și publicului 

larg. 

8. Parteneri Fundația Română pentru Democrație, Asociația Foștilor Deținuți 

Politici din România și Administrația Națională a Penitenciarelor 

9. Impact Traficul ridicat în zilele ulterioare lansării, urmat de un trafic 

constant de câteva zeci de vizitatori pe zi. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Realizarea de vizite ghidate în Fortul 13 Jilava, de expoziții și 

workshop-uri dedicate Fortului 13 Jilava ca parte a sistemului 

carceral din perioada comunistă. 

 

 

DVD-ul „După 25 de ani. Dreptul la memorie”, 

decembrie 2014 

 

1. Departament iniţiator Serviciul Analiza Regimului Comunist 

2. Persoane implicate Alin Mureșan, Lucian Vasile 

3. Perioada de 

implementare 

decembrie 2014 
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4. Justificarea proiectului 

în raport cu mandatul 

IICCMER 

Proiectul s-a realizat în conformitate cu prevederile Hotărârea 

1372/2009 cu modificările și completările ulterioare: art. 2, lit. e), 

investigarea științifică și identificarea crimelor, abuzurilor și 

încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului 

comunist în România, precum și art. 3, alin. 1, lit. q), conform 

căruia Institutul finanțează editarea și reeditarea, tipărirea şi 

publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, 

memorie fotografică și video, colecții de documente, albume 

fotografice privitoare la fostul exil românesc. 

5. Scop Marcarea urmărilor regimului totalitar, la 25 de ani după 

prăbușirea comunismului, asupra destinelor care au avut de 

suferit. Prin acțiuni de cunoștere a istoriei recente s-a asigurat 

păstrarea momentelor cheie în opinia publică cu scopul de a nu 

mai fi repetate. 

6. Obiective Diseminarea poveștilor a 50 de foști deținuți politici care au luptat 

împotriva totalitarismului prin intermediul celor 1000 exemplare 

deținute de IICCMER ale DVD-ului „După 25 de ani. Dreptul la 

memorie”. 

7. Beneficiari Elevi, studenți și invitați ai evenimentelor organizate de IICCMER 

8. Parteneri Fundația Konrad Adenauer, TVR2 

9. Impact Diseminarea exemplarelor a asigurat crearea unui public 

familiarizat cu destinele parcuse de cei 50 de foști deținuți politci. 

10. Perspective (activități 

viitoare generate de 

proiect) 

Continuarea diseminării DVD-urilor. 
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PROIECTE MUZEALE 

 

„Memorialul „Închisoarea tăcerii” și Centrul de informare privind comunismul din 

România 

 

1. Persoane implicate Iulia Hudici, Adelina Țînțariu, Cosmin Budeancă 

2. Perioada de desfășurare ianuarie - octombrie 2014 

3. Acțiuni Finalizarea documentației și lansarea licitației în vederea 

achiziționării de servicii de consultanţă şi proiectare tehnică de 

specialitate în vederea elaborării documentaţiilor necesare 

obţinerii de finanţare prin fonduri nerambursabile pentru 

realizarea proiectului „Memorialul „Închisoarea tăcerii” și Centrul 

de informare privind comunismul din România – din cadrul 

fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 

 

Muzeul Comunismului în România 

1. Persoane implicate Radu Preda, Cosmin Budeancă 

2. Perioada de desfășurare iulie - octombrie 2014 

3. Obiective Promovarea ideii unui muzeu al comunismului în România 

4. Beneficiari Societatea românească în ansamblu 

5. Acțiuni În urma unei colaborări cu Trustul de presă „Adevărul” s-a 

realizat campania „Dreptul la memorie. Muzeul Comunismului 

din România”, care a cuprins un număr de 17 emisiuni, la care au 

participat istorici, foști deținuți politici, antropologi, sociologi, 

psihologici, muzeografi, critici etc. 
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PETIȚII 

1. Persoane implicate Cosmin Budeancă, Gheorghe Petrov, Cristina Roman, Constantin 

Petre, Florin S. Soare, Luciana Jinga, Ștefan Bosomitu, Marius 

Oprea, Constantin Vasilescu, Ana-Maria Filip, Gina Radu. 

2. Scop Răspunsul IICCMER la: (1) solicitări de expertiză juridică sau 

istorică legată de abuzurile și crimele comise în perioada 

comunistă, (2) solicitări de copii ale fișelor deținuților politici și (3) 

cereri de exprimare a unui punct de vedere științific asupra unor 

experiențe individuale din perioada comunistă. 

3. Obiective Încurajarea dialogului cu instituțiile publice de profil a 

persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate în perioada 

regimului comunist și dezvoltarea unui mecanism instituţional de 

ajutorare a victimelor regimului. 

4. Beneficiari Victime ale perioadei comuniste și rudele acestora, dar și publicul 

larg care sunt interesat de cunoașterea trecutului recent. 

5. Impact Pe parcursul anului, Institutul a primit un număr de 91 de petiții 

scrise și 60 de petiții online (office@iiccmer.ro). Prin intermediul 

lor au fost solicitate informații cu privire la baza legală prin care s-

a dispus luarea măsurii de detenție a prizionerilor de război, 

raportat la Armistițiul încheiat între România și URSS în 1944, 

informații cu privire la condițiile de detenție din diferite 

penitenciare din perioada comunistă sau informații cu privire la 

membrii diferitelor grupuri de partizani anticomuniști. IICCMER 

a primit, de asemenea, aproximativ 30 de cereri de primire în 

audiență, care s-au desfășurat la sediul Institutului în urma unor 

programări prealabile. Au existat cazuri în care persoanele s-au 

prezentat fără programare la sediul Institutului, care au telefonat 

pentru a solicita informații sau pentru a semnala diverse aspecte 

referitoare la abuzurile săvârșite în perioada regimului comunist. 

Persoanele au fost îndrumate de experții Institutului în 

conformitate cu reglementările impuse de cadrul legal de 

funcţionare a IICCMER şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

mailto:office@iiccmer.ro
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PARTICIPĂRI ALE EXPERȚILOR IICCMER LA CONFERINȚE, WORKSHOPURI 

SAU ALTE EVENIMENTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, ORGANIZATE 

DE IICCMER SAU DE ALTE INSTITUȚII 

 

Prezentări 

1. Alin Mureșan, prezentare proiect „În spatele cortinei” la Seminariile IICCMER, 13 

februarie, București; 

2. Alin Mureșan, prezentare film „În spatele cortinei” la Facultatea de Litere, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, 27 februarie, Cluj Napoca; 

3. Alin Mureșan, prezentare film „În spatele cortinei” la Şcoala Altfel „Drepturile 

omului în istoria recentă a României”, 8 aprilie, Bran; 

4. Alin Mureșan, prezentare film „Demascarea” la Cluj Photo Festival, 25 mai, Cluj 

Napoca; 

5. Alina Urs, prezentare de film „În spatele cortinei de fier. Studiu de caz: România” 

la Școala de vară de la Făgăraș, 9-16 iulie, Sâmbăta de Sus; 

6. Alin Mureșan, prezentare film „În spatele cortinei” la Festivalul de Film Istoric 

Râşnov, 5 august, Râșnov; 

7. Alin Mureșan, prezentare film „În spatele cortinei” la DocuArt, 4 octombrie, 

București;  

8. Alin Mureșan, prezentare film „În spatele cortinei” la Academia KAS, 9 

octombrie, Berlin. 

 

 

Comunicări 

1. Alin Mureşan, Destinul unui ofiţer de securitate: Maiorul Aurel Ceia, la Conferinţa 

naţională „Comunismul Românesc”, 7 martie, Bucureşti; 

2. Dalia Báthory, Regimul penitenciar comunist - anii ’80 versus anii ’50. 25 de ani de 

discurs, la Conferință națională „Comunismul românesc”, 27-28 martie, București; 

3. Alina Urs, The impact of Ceauşescu’s pronatalist policy on women (1966 - 1989), la 

Conferinţa internaţională „Sexual violence in Armed Conflicts. Delivering Justice for 

the Past, Preventing Abuses in the Future”, 28-30 mai, Zagreb, Croația; 

4. Constantin Vasilescu, Motivaţiile partizanilor anticomunişti, la Seminar despre 

rezistenţa armată anticomunistă din munţii României: „Rezistenţă şi mărturisire”, 3 

iunie, Bucureşti; 
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5. Mihaela Toader, Diplomaţia statelor balcanice şi interesul lor naţional în Primul Război 

Mondial. Percepţii în secolul XX, la simpozionul „Marele Război - cauza a totalitarismului 

în secolul XX”, 12-13 iunie, București;  

6. Constantin Vasilescu, Identitatea morții. Victime și responsabili în colonia de muncă 

Periprava, la Simpozionul internațional „Identități sociale, culturale, etnice și religioase 

în comunism”, ediția a IX-a, 10 iulie, Sâmbăta de Sus, Făgăraș; 

7. Cosmin Budeancă, Sandor Imre - destinul unui preot romano-catolic în temnițele 

comuniste, la Simpozionul internaţional, „Identități sociale, culturale, etnice și religioase în 

comunism”, ediţia a IX-a, 9-12 iulie, Sâmbăta de Sus, Făgăraş; 

8. Alina Urs, Persecuţii împotriva clericilor ortodocşi în România anilor ’70-’80 reflectate 

în Arhiva Institutului Keston, la Simpozionul internaţional „Identități sociale, culturale, 

etnice și religioase în comunism”, ediţia a IX-a, 9-12 iulie, Sâmbăta de Sus. 

9. Florin Soare, Generaţiile decretului 770. Impact social şi perspective, la Simpozionul 

Internațional Făgăraș - Sâmbăta de Sus, 9-12 iulie, Sâmbăta de Sus, Făgăraş; 

10. Liliana Corobca, Exil, migraţie, diasporă, la Conferința „Negoziazioni e 

performance identitarie di migranti nell'Europa contemporanea”, 23-24 octombrie, 

Verona, Italia; 

11. Cosmin Budeancă, Efectele exproprierilor și naționalizărilor asupra etnicilor germani: 

integrarea în Cooperativele Agricole de Producție și migrația spre orașe, în perspectiva 

românilor, la Simpozionul „Die Rumäniendeutschen nach zwei Weltkriegen. 

Tagungsbeiträge”, 24-25 octombrie, Sibiu; 

12. Mihaela Toader, The Romanian Library of Freiburg - advanced outpost of the Romanian 

culture in the West in attention of the foreign intelligence service”, la Conferinţa 

internaţională „Need to Know IV: What We Now Know about Secret Services in the 

Cold War. A State of Affairs 25 Years after 1989”, 3-5 noiembrie, Leuven, Belgia; 

13. Alina Urs, Clerici ortodocşi între biserică şi poliţia politică, la Convenţia anuală a 

ASSEEE „25 de ani de la căderea Zidului Berlinului: moşteniri istorice şi noi începuturi”, 

20-23 noiembrie, Texas, S.U.A. 

 

 

Prelegeri 

1. Cosmin Budeancă, la „Goethe-Kolleg”, 18 martie, București; 

2. Constantin Vasilescu, Rezistenţa armată: reprezentări teoretice şi cinematografice, la 

Şcoala Altfel: „Drepturile omului în istoria recentă a României”, 7-9 aprilie, Bran, 

Brașov; 

3. Alin Mureşan, la Seminarul „Rezistenţa armată din munţii României”, 3 iunie, 

Bucureşti; 

4. Constantin Vasilescu, Rezistența armată anticomunistă, la Școala de vară de la 

Făgăraș - Sâmbăta de Sus, 10 iulie, Sâmbăta de Sus, Braşov; 
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5. Alin Mureşan, Fenomenul Pitesti: O scurta istorie (1949-1951), la Şcoala de vară 

„Fenomenul Piteşti”, 23 iulie, Piteşti; 

6. Cosmin Budeancă, Experiențe carcerale și post-carcerale în România comunistă, în 

cadrul Școli de vară de la „Fenomenul Piteşti”, ediția a III-a, 24 iulie, Florica, Argeș; 

7. Alin Mureşan, la Şcoala de vară „Europa pentru tineri”, Fundaţia Konrad 

Adenauer, 13 august, Braşov; 

8. Alin Mureşan, Fenomenul Pitesti: O scurta istorie (1949-1951), la Universitatea de 

vară de la Râmnicu Sărat, 23 august, Râmnicu Sărat; 

9. Constantin Vasilescu, Identitatea morții. Despre victime și responsabili la Periprava, la 

Universitatea de vară „Închisoarea tăcerii, o experienţă în comunism”, ediţia a VIII-a, 

25 august, Râmnicu Sărat; 

10. Cosmin Budeancă, Închisoarea de la Râmnicu Sărat și sistemul carceral din 

România comunistă, ediția a VIII-a a Universității de vară de la Râmnicu Sărat „După 

25 de ani. Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat. Închisoarea tăcerii. O experiență 

în comunism”, 26 august, Râmnicu Sărat; 

11. Alina Urs, Gender and Faith in Former Communist Countries: Yesterday and Today, 

susținută la Centrului Keston pentru Religie, Politică şi Societate din cadrul 

Universităţii Baylor, 13 noiembrie, S.U.A. 

 

 

Workshop-uri 

1. Cosmin Budeancă, „Memoria unei revoluţii”, la ediția a III-a a Școlii de vară din 

cadrul Festivalului de Film Istoric de la Râșnov, ediția a VI-a, 4 august, Râșnov; 

2. Cosmin Budeancă, „Memoria oamenilor și memoria locurilor”, la ediția a VIII-a a 

Universității de vară de la Râmnicu Sărat „După 25 de ani. Universitatea de vară de la 

Râmnicu Sărat. Închisoarea tăcerii. O experiență în comunism”, 26 august, Râmnicu 

Sărat. 

 

 

Participări la emisiuni TV 

1. Radu Preda, Cosmin Budeancă, emisiune Adevărul Live, Cine are nevoie de Muzeul 

Comunismului în România? Despre dreptul la memorie, 17 iulie, București; 

2. Constantin Vasilescu, emisiune Adevărul Live, Două decenii de puşcărie pentru că 

şi-au iubit ţara. Poveştile adevăraţilor patrioţi români, 24 iulie, București; 

3. Alina Urs, emisiune Adevărul Live, De ce-i mai interesează pe tineri comunismul?, 6 

august, București; 
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4. Alin Mureșan, emisiune Adevărul Live, Cronica unei sinucideri asistate. Despre 

reeducarea prin tortură, 2 octombrie, București; 

5. Clara Mareș, emisiune TVR2, Mistere și conspirații - Biografie Nicolae Steinhardt, 19 

octombrie, București; 

6. Irina Hasnaș-Hubbard, emisiune Adevărul Live, Cum va arăta Muzeul 

Comunismului din România, 23 octombrie, București; 
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PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI 

Fundația Konrad Adenauer 

1. Instituția inițiatoare Fundația Konrad Adenauer 

2. Scop Similar cu obiectivele IICCMER, Fundația Konrad Adenauer are 

în centrul atenției respectarea drepturilor omului, a justiției 

sociale, a libertății democratice și responsabilității în societate.  

3. Obiective KAS a susținut sistematic proiectele derulate de IICCMER în 

domeniul educaţional, al conferințelor naționale și internaționale, 

precum și al proiectelor editoriale. 

4. Beneficiari Publicul larg și cel de specialitate interesat de istoria recentă. 

5. Impact În urma parteneriatului au fost organizate următoarele 

evenimente: 

1. Cursuri de formare pentru profesori de istorie în predarea 

drepturilor omului: 

 7-8 iunie 2014, Oradea; 

 27-28 septembrie 2014, Ploiești;  

 15-16 noiembrie 2014, Bistrița;  

 22-23 noiembrie 2014, Sfântu Gheorghe; 

2. A IX-a ediție a Simpozionului internaţional „Identităţi sociale, 

culturale, etnice şi religioase în comunism” - 9-12 iulie 2014, 

Făgăraș-Sâmbăta de Sus; 

3. A V-a ediție a Şcolii de vară de la Făgăraș - 9- 15 iulie 2014; 

4. A VIII-a ediție a Universității de vară de la Râmnicu Sărat - 22-

29 august 2014; 

5. Conferința internațională „After a Quarter of a Century (1984-

2014). Victims, Memory and Justice” - 12-15 noiembrie 2014, 

București; 

6. Conferința națională „După 25 de ani. Cum privim azi 

trecutul?” - 16 decembrie 2014, București; 

7. Proiecte editoriale. 

 

 

Adevărul Holding 

6. Instituția inițiatoare Adevărul Holding 

7. Scop Scopul colaborării a constat în elaborarea unui proiect cultural 

televizat, care să aducă vizibilitate problematicii înființării unui 

muzeu al comunismului. 
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8. Obiective Realizarea unor serii de emisiuni cu specialiști (istorici, foști 

deținuți politici, antropologi, sociologi, psihologici, muzeografi, 

critici etc.) din domeniul istoriei comuniste a României. 

9. Beneficiari Telespectorii, cercetători, studenți, publicul larg interesat de 

momente ale istoriei recente. 

10. Impact În urma acestei colaborări s-a realizat campania „Dreptul la 

memorie. Muzeul Comunismului din România”, care a cuprins 17 

emisiuni: 

1. Cine are nevoie de Muzeul Comunismului în România? Despre 

dreptul la memorie, 17 iulie; 

2. Două decenii de puşcărie pentru că şi-au iubit ţara. Poveştile 

adevăraţilor patrioţi români, 24 iulie; 

3. Ce ne-a rămas din şcoala comunistă? Despre pionierii vechi şi noi, 

31 iulie; 

4. De ce-i mai interesează pe tineri comunismul?, 6 august; 

5. Ce legătură mai au tinerii cu trecutul comunist? Răspund 

absolvenţii Şcolii de vară de la Sighet, partea I, 7 august; 

6. Cine-i sprijină pe tineri să studieze comunismul?, partea II, 7 

august; 

7. Ce-a făcut naţionalizarea cu „oamenii muncii“?, 14 august; 

8. Elogiul nebuniei: dezbatere despre cultul personalităţii, 21 august; 

9. Exilul şi „împărăţia“, 28 august; 

10. Război pentru cuvânt. Alex Ştefănescu şi Stere Gulea, despre 

cenzura în comunism, 4 septembrie;  

11. Satul românesc în moarte clinică, 11 septembrie; 

12. Fiul lui Nicolae Mărgineanu, despre elitele de altădată, 18 

septembrie; 

13. Cu ce amintiri am rămas din comunism?, 25 septembrie; 

14. Cronica unei sinucideri asistate. Despre reeducarea prin tortură, 2 

octombrie; 

15. Despre prigonirea bisericilor în comunism şi despre „sfinţii 

închisorilor“, 9 octombrie; 

16. Cum va arăta Muzeul Comunismului din România, 23 octombrie; 

17. Despre prăbuşirea comunismului, 30 octombrie. 
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Asociația Mioritics,  

Școala de vară ASTRA, Râșnov, 1-10 august 2014 

1. Instituția inițiatoare Școala de vară ASTRA 

2. Scop În cadrul Festivalului de Film Istoric de la Râșnov, ediția a VI-a, a avut 

loc Școala de vară ASTRA la care au participat ca lectori 

reprezentați ai IICCMER. 

3. Obiective Oferirea studenţilor şi masteranzilor pasionaţi de istorie 

posibilitatea de a asista la prelegeri și workshop-uri, de a se întâlni 

cu istorici şi de a participa gratuit la toate evenimentele 

festivalului. Ediția a marcat împlinirea a 100 de ani de la 

declanșarea Primului Război Mondial, 25 de ani de la Revoluția 

din 1989 și 30 de ani de la Olimpiada de la Los Angeles din 1984. 

4. Beneficiari Studenții și masteranzi participanți la Școala de vară ASTRA. 

5. Impact Colaborarea s-a materializat prin: 

1. Workshop Memoria unei revoluții, 4 august. 

 

 

Fundația Culturală „Memoria” 

1. Instituția inițiatoare Fundația Culturală „Memoria” 

2. Scop Colaborarea a avut în vedere dezvoltarea unor proiecte culturale. 

3. Obiective Organizarea unei conferințe care marchează trecerea a 25 de ani de 

la căderea comunismului și publicarea unui număr tematic cu 

investigațiile arheologice speciale ale IICCMER. 

4. Beneficiari Cercetători, studenți, publicul larg interesat de evenimentele din 

istoria recentă. 

5. Impact În urma parteneriatului au avut loc următoarele evenimente: 

1. Conferința „După 25 de ani. Istoriile şi memoriile 

comunismului”, 20-21 noiembrie 2014, București; 

2. Publicarea nr. 89/2014 Revista „Memoria”, decembrie 2014, 

București; 

3. Lansare Revista „Memoria”, număr tematic 89/2014, 19 

decembrie 2014, București. 

 

 



85 

 

Fundația Română pentru Democrație 

1. Instituția inițiatoare Fundația Română pentru Democrație 

2. Scop Colaborarea cu Fundația Română pentru Democrație a presupus 

dezvoltarea unei serii de proiecte culturale legate de împlinirea 

centenarului de la nașterea lui Corneliu Coposu, promovarea 

siteului memorialului Jilava (www.memorialuljilava.ro), precum 

și organizarea conferinței internaționale „25 de ani de la 

prăbuşirea dictaturilor comuniste în Europa Centrală şi de Est: 

privind în urmă, privind înainte”. 

3. Obiective Crearea expoziției care să marcheze împlinirea a 100 de ani de la 

nașterea lui Corneliu Coposu și difuzarea evenimentului pe plan 

național și internațional. Un alt obiectiv a constat în realizarea unui 

tur virtual al fortului 13 Jilava, care să cuprindă informații, 

fotografii și mărturii audio-video menite să reconstruiască 

condițiile de detenție ale deținuților politici și de a le face 

cunoscute publicului larg, din țară sau din străinătate. Al treilea 

obiectiv a constat în realizarea unei expoziții în cadrul Palatului 

Parlamentului. 

4. Beneficiari Publicul interesat de evenimentele din istoria recentă, atât din țară, 

cât și de peste hotare, cercetători, studenți.  

5. Impact Parteneriatul s-a materializat în următoarele evenimente: 

1. Expoziția „Corneliu Coposu. Un om al istoriei”:  

 21 mai 2014 București, (Ateneul Român); 

 23 mai 2014, Jilava; 

2. Expoziția „Corneliu Coposu, un învingător”, 1-31 august 2014, 

Râșnov; 

3. Expoziția „Corneliu Coposu (1914-2014): An Uncommon 

Fighter Against Communism”: 

 26 septembrie 2014, New York; 

 3 decembrie 2014, Washington; 

4. Expoziția „Represiunea comunistă în România (1945-1965). 

Numitorul comun: moartea”, noiembrie 2014; 

5. Tur virtual și website „Memorialul Jilava” 

(www.memorialuljilava.ro), noiembrie-decembrie, 2014.  

 

 

http://www.memorialuljilava.ro/
http://www.memorialuljilava.ro/
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Societatea Română de Televiziune 

1. Instituția inițiatoare Societatea Română de Televiziune 

2. Scop Scopul colaborării instituțiilor a constat în realizarea de emisiuni, 

evenimente și proiecte comune în vederea prezentării publicului 

național și internațional a istoriei românilor din ultimele decenii și 

urmărilor pe termen lung ale totalitarismului.  

3. Obiective Mediatizarea evenimentelor/ acțiunilor/ proiectelor/ programelor/ 

emisiunilor care promovează istoria națională, în special a celei 

din perioada dictaturii comuniste; 

Creșterea gradului de conștentizare cu privire la importanța 

cunoașterii și promovării istoriei românilor din ultimul secol și 

necesitatea unor dezbateri obiective; 

Stimularea realizării de documentare, reportaje, materiale 

informative dedicate istoriei românilor în timpul comunismului și 

după aceea; 

Participarea specifică la campanii naționale de informare și 

sensibilizare pe teme privind trecutul recent și crimele 

comunismului. 

4. Beneficiari Telespectatorii din țară și străinătate, specialiști, publicul larg. 

5. Impact În urma parteneriatului s-a realizat: 

1. Campania TVR „După 25 de ani. Dreptul la memorie”, care a 

cuprins 14 episoade: 

 Episodul 1: Traian Marinescu, Login Predoiu, 1 decembrie 2014; 

 Episodul 2: Nicolae Ciurică și Ion Ștefan Popa, 2 decembrie 2014; 

 Episodul 3: Elena Stanciu, Raul Volcinschi, 3 decembrie 2014; 

 Episodul 4: Tertulian Langa, Nagy Géza, 4 decembrie 2014; 

 Episodul 5: Valentin Cristea, Tudorel Mareș, 5 decembrie 2014; 

 Episodul 6: Maria Luise Roth, Felix Kurt Schlattner, 6 decembrie 

2014; 

 Episodul 7: Constantin Bucălău, Mihai Duca, 7 decembrie 2014; 

 Episodul 8: Gheorghe Bălăceanu, Ion Sarion, 8 decembrie 2014; 

 Episodul 9: Marin Țucă, Dan Stoica, 9 decembrie 2014; 

 Episodul 10: Aurora Soltaniuc, Nicolae Vasilescu, 10 decembrie 

2014; 

 Episodul 11: Gheorghe Văsîi, Lucreția Jurj, 11 decembrie 2014; 

 Episodul 12: Maria Vulcănescu, Florea Ghinea, 12 decembrie 

2014; 

 Episodul 13: Alexandru Pop, Dan Mizrahy, 13 decembrie 2014; 

 Episodul 14: Iosif Orșa, Petru Vitan, 14 decembrie 2014; 
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 Episodul 15: Aurora Dumitrescu, Toader Dumitru, 15 decembrie 

2014; 

 Episodul 16: Ioan Puiu, Nistor Man, 16 decembrie 2014; 

 Episodul 17: Emil Boșca, Iosif Waltner, 17 decembrie 2014; 

 Episodul 18: Mihail Romniceanu, Andrei Balif, 18 decembrie 

2014; 

 Episodul 19: Vasile Ursan, Ștefan Tătaru, 19 decembrie 2014; 

 Episodul 20: Constantin Soare, Iosif Capotă, 20 decembrie 2014; 

 Episodul 21: Pimen Bărbieru, Maria Plop, 21 decembrie 2014; 

 Episodul 22: Nicolae Selagea, Andrei Meșter, 22 decembrie 2014; 

 Episodul 23: Gavril Vatamaniuc, Vasile Motrescu, 23 decembrie 

2014; 

 Episodul 24: Maria Vasile, Ștefan Bălan, 24 decembrie 2014; 

 Episodul 25: Gheorghe Bulacu, Ovidiu Hagea, 25 decembrie 2014. 

2. Realizarea DVD-ului „După 25 de ani. Dreptul la memorie”. 

 

 

European Network Remembrance and Solidarity 

1. Instituția inițiatoare European Network Remembrance and Solidarity 

2. Scop Parteneriatul a constat în intermedierea realizată IICCMER în 

privința cedării drepturilor de autor ENRS-ului pe anumite 

fotografii deținute de CNSAS, care au fost folosite de ENRS în scop 

expozițional (expoziția „Freedom Express Project”). 

3. Obiective Fotografiile au fost folosite în expoziția permanentă a ENRS, sursa 

acestora fiind menționată.  

4. Beneficiari Specialiști din domeniul cercetării istoriei recente, studenți, 

publicul interesant. 

5. Impact Plasarea IICCMER la nivel internațional între instituțiile de 

cercetare a istoriei recente. 

 

 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București 

1. Instituția inițiatoare Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

2. Scop Derularea unor activități culturale și educaționale din cadrul 

proiectului „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta 

viitorul”. 
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3. Obiective Realizarea unei lecții interactive de istorie, religie și literatură, 

realizată la închisoarea Râmnicu Sărat, împreună cu membri ai 

AFDPR - filiala București, elevi și profesori ai Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Gusti” și de la licee partenere din București. 

4. Beneficiari 40 de elevi din clasele IX - XII și profesorii acestora 

5. Impact În urma parteneriatului a avut loc: 

1. Vizită și lecție introductivă la fosta închisoare din Râmnicu 

Sărat, 8 aprilie 2015. 
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Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 

str. Alecu Russo, nr. 13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti. 

T: +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557 

F: +40 21 316 7552 

W: www.crimelecomunismului.ro / www.iiccmer.ro 

E: office@iiccmer.ro 

 

http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.iiccmer.ro/
mailto:office@iiccmer.ro

