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PREAMBUL 

 

În conformitate cu H.G. 1372/2009, 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; 

f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi muzeale 

sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi sprijinirea 

unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei anticomuniste; 

g) constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia despre 

comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii anticomunişti şi 

victimele comunismului.  

 

 

IICCMER și-a desfășurat activitatea în 2017 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 instituții similare 

internaționale;  
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b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania și 

comunitatea științifică;  

c. realizarea unei serii de proiecte educaţionale (școli de vară, workshop-uri, 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 recent; 

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 sau organizează evenimente culturale relevante pentru 

publicul larg cu tematici asemănătoare sau adiacente; 

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, dar și a altor spații de 

memorie recentă; 

j. realizarea unui raport final anual care sintetizează rezultatele activităților 

Institutului. 

 

Pornind de la cadrul legal de funcționare, activitatea IICCMER s-a concentrat pe:  

 

1. Acordarea   de    sprijin   victimelor   regimului   comunist   sau    al    rudelor 

acestora prin avizarea unor iniţiative legislative, prin sesizări penale împotriva celor care se 

fac vinovați de abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în perioada comunistă, prin 

acordarea de consultanţă juridică, demersuri de arheologie contemporană având ca rezultat 

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

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

45 de ani de dictatură comunistă în România.  

 

2. Îmbunătățirea  transparenței  instituției,  atât  în  interior (prin îmbunătăţirea 

semnificativă a tuturor procedurilor operaționale și comunicarea acestora angajaților), cât și 

spre public, mai ales prin comunicare permanentă pe toate canalele (pagină proprie de 

internet, cont FB, articole în presă, emisiuni radio și TV etc.), dar și prin organizarea unor 

concursuri de manuscrise, traduceri și proiecte. Activitatea Institutului s-a diversificat prin 
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proiecte educaționale vizând sporirea interesului pentru studiul perioadei comuniste, dar și 

mărirea gradului de conștientizare a publicului larg asupra caracterului criminal și ilegitim 

al regimului totalitar. În acest scop, IICCMER a derulat campanii de presă și a susținut 

publicarea unor noi titluri din bibliografia națională și internațională privind totalitarismul 

prin colaborarea cu un număr record de edituri. 

 

3. 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 

experţi din domeniile conexe ale obiectele sale de activitate enumerate la început. 

Evenimentele s-au concentrat pe teme ştiinţifice şi educaţionale, precum: memoria 

Gulagului, minorităţile etnice în perioada dictaturii proletariatului, cultura în timpul 

regimului comunist, exilul românesc, accesul la arhivele comunismului sau asumarea prin 

cunoaștere a trecutului recent. 

 

4. Susținerea unei bogate activități publicistice, care  a presupus valorificarea 

activităţii de cercetare proprii ori sprijinirea unor cercetări externe. IICCMER a contribuit 

decisiv la publicarea a numeroase volume de autor, anuare, memorialistică, traduceri, ediţii 

de documente, ale unor autori români şi străini consacraţi, pe teme legate de ideologia 

comunistă, politicile sociale, culturale sau represive ale statului comunist etc. 

 

5. Continuarea  activităţilor  legate de   cercetarea  arhivistică, de istoria orală şi 

de analiza fenomenului exilului românesc, pe care IICCMER 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. 

 

6. Proiectele demarate în anii precedenți au beneficiat de continuitate și de noi 

investiții ideatice, unele devenind repere în mediile academice și culturale. IICCMER   și-

a consolidat reputația internațională inclusiv prin prezența la marile dezbateri în domeniu, 

mai ales în spațiul european, dar nu numai. Institutul este, de asemenea, prezent și în 

cadrul evenimentelor majore de pe agenda culturală națională a anului, precum Festivalul 

de film One World sau parteneriatele expoziționale.  
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PROBLEME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

1. În 2017 s-a accentuat nevoia de personal suplimentar. Activităţile şi proiectele pe 

care IICCMER le-a avut în vedere au fost restrânse la personalul de care dispunem, dar 

chiar și așa o bună parte a angajaților au fost supraîncărcați cu sarcini. Proiecte esențiale 

pentru menirea legală a Institutului nu au putut fi demarate, continuate sau realizate 

pentru că nu dispunem de personal suficient, atât la nivel de cercetare, cât și pe plan 

administrativ. Am încercat, prin propunerea de modificare a H.G. 1372/2009, să revenim la 

numărul iniţial de 42 de angajaţi (nici măcar unul pentru fiecare an de dictatură), însă 

Ministerul Finanțelor Publice s-a opus, conform așteptărilor. Nevoile de personal ale 

IICCMER ar putea fi rezolvate într-o măsură rezonabilă (deși insuficientă) cu un colectiv de 

42 de oameni, așa cum a funcționat inițial Institutul, modificare ce nu presupune un efort 

bugetar major, cu atât mai mult cu cât, tematic vorbind, în 2018, când se marchează 

Centenarul României reîntregite, ar trebui să ne aducem aminte că peste jumătate au fost 

plini de abuzurile și crimele statului comunist. Problematica moștenirii totalitare ne va 

urmări și în 2019, adică la trei decenii de la căderea comunismului politic în majoritatea 

țărilor Europei de Est. 

 

2. În afară de problema personalului, activităţile variate şi menirea IICCMER 

reclamă cu insistență un spaţiu adecvat, capabil să găzduiască și Muzeul Național al 

Crimelor Comunismului în România (MNCCR). De aceea, am sesizat necesitatea 

identificării unui spaţiu locativ care să se preteze mai bine scopurilor şi activităţilor noastre, 

cu atât mai mult cu cât chiria solicitată pe spațiul actual a rămas la un nivel nejustificat de 

mare față de condițiile oferite, fiind chiar peste piața liberă.  

 

3. În 2017 am făcut paşi importanţi pentru reabilitarea închisorii de la Râmnicu 

Sărat, monument istoric aflat în administrarea Institutului. Am făcut demersuri la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi la Secretariatul General al Guvernului, însă nu am 

primit răspunsuri favorabile. O posibilitate de finanţare pentru acest proiect o constituie 

programele Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), cu a cărei conducere am avut întâlniri 

favorabile la începutul anului 2017. Am primit de la CNI acordul de principiu pentru 

eligibilitatea de finanţare a reabilitării închisorii de la Râmnicu Sărat. Documentaţia pentru 

finanţare a fost finalizată la sfârşitul anului. Proiectul de reabilitare a fostei închisori de la 

Râmnicu Sărat, monument istoric de categoria A, este unul deosebit de important pentru 

IICCMER. Continuăm să facem demersuri în acest sens, însă acest proiect trebuie sprijinit şi 

de celelalte autorități ale statului. Ar fi prima investiție muzeal-memorială a statului post-

comunist și ar marca, în 2019, ruptura dintre acesta și regimul totalitar anterior.  
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I. EXPOZIȚII 
 

1. Expoziția Comunismul în România 

 

Loc Biblioteca Națională a României, Bucureşti 

Perioadă de 

implementare 
Noiembrie 2016 – Decembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Acest proiect a popularizat istoria comunismului românesc prin analiza 

mecanismelor de represiune socio-politice, economice, demografice și 

culturale care au transformat radical societatea românească între 1945 și 

1989. 

 

Au fost prezentate următoarele teme marcante ale istoriei comunismului 

românesc, sub forma a peste 100 de panouri de 200 x 100 cm: 

✓ Represiunea 

✓ Rezistența armată anticomunistă 

✓ Comunismul în lume 

✓ Comunismul în România 

✓ Cucerirea puterii 

✓ Partidul Comunist din România 

✓ Securitatea 

✓ Colectivizarea agriculturii 

✓ Fenomenul Pitești 

✓ Politica demografică a regimului Ceaușescu 

✓ Politica externă 1948-1989 

✓ Evenimentele din decembrie 1989 

Parteneri Fundația Konrad Adenauer (co-finanțator al expoziției) 

 

2. Expoziția Expuneri 

 

Loc Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă”, Râmnicu Sărat, 6 martie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Aprilie 2017 

Obiective 

atinse 

Expoziția itinerantă a surprins destinele unor foști deținuți politici din 

România comunistă în fotografii din albumul de familie, din detenție şi 

de după eliberare. Scopul ei a fost acela de a prezenta elevilor, într-un 

mod accesibil, prin fotografii și documente, fractura care s-a consumat în 

viața oamenilor trecuţi prin detenție în perioada comunistă și a 

membrilor familiilor acestora. 
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3. Expoziţia Rezistență și Represiune în Bihor 
 

Loc Cetatea Oradea, subsolul K,  13 aprilie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Aprilie 2015 – Decembrie 2017 

Obiective atinse Expoziția memorială a ilustrat pentru publicul larg câteva tematici: 

contextul național și internațional după cel de al doilea război mondial 

și noua geopolitică, luarea violentă a puterii de către comuniști și în 

România, rezistența și represiunea din Bihor, detenția feminină, preoții 

încarcerați, lagărul care a funcționat în cetatea Oradea, rolul Securității și 

al penitenciarului orădean, organizațiile anticomuniste din Bihor. 

Parteneri ✓ Administrația Cetății Oradea 

✓ Asociația „Cei 40 de mucenici” 

✓ Primăria Oradea 

✓ Consiliul Județean Bihor 

 

4. Expoziția Biblioteca Română din Freiburg – izvor de cultură românească și 

loc al memoriei exilului românesc  
 

Loc Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, 13 mai -21 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Februarie – Mai  

Obiective 

atinse 

Expoziția a deschis calea unui demers exploratoriu, reunind  

✓ mărturii despre activitatea culturală a bibliotecii și a unor 

personalități culturale românești și străine care i-au susținut 

activitatea; 

✓ documente din arhivele Securității cu privire la acțiunile de 

transformare a sa într-un centru de informare cultural-științifică a 

Republicii Socialiste România. 

Parteneri Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București 

 

 

II. PROIECTE EDUCAȚIONALE 
 

1. Școala Internațională de Primăvară  

Youth and remembrance in post-communist Europe 
 

Loc Bucureşti, Piteşti, Sfântu Gheorghe, Aiud, Timişoara, 24-29 aprilie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Iunie 2017 



11 

 

Obiective 

atinse 

Creşterea interesului tinerilor pentru proiectele de memorializare a 

trecutului comunist al României şi sprijinirea schimbului de idei și 

cunoștințe cu privire la proiecte similare din centrul și estul Europei 

prin: 

✓ Vizitarea următoarelor locații: Fortul 13 Jilava, Palatul 

Parlamentului, Memorialul Închisoarea Pitești, Cetatea Făgăraș, 

Casa Memorială AFDPR din Sfântu Gheorghe, Schitul „Înălțarea 

Sfintei Cruci” din Aiud și Râpa Robilor, Muzeul Revoluției și 

Muzeul Consumatorului Comunist din Timișoara 

✓ Prezentarea modului în care regimul comunist a afectat societatea 

românească și a încălcat drepturile omului 

✓ Prezentarea și înțelegerea diferitelor aspecte de viață cotidiană 

din perioada comunistă 

✓ Reflectarea asupra necesității realizării unui muzeu al perioadei 

comuniste 

✓ Înțelegerea raportării societății românești de astăzi la perioada 

comunistă 

✓ Analizarea metodelor de memorializare a trecutului comunist și 

de gestionare a „locurilor memoriei” din România 

Parteneri Fundația Konrad Adenauer România 

 

2. Școala de Vară pentru Liceeni 
 

Loc Brașov, 2 - 7 iulie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Iunie – August 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Prezentarea sistemului represiv din perioada 1945 – 1989 

✓ Prezentarea modului în care regimul comunist a afectat societatea 

românească și a încălcat drepturile omului 

✓ Prezentarea și înțelegerea diferitelor aspecte de viață cotidiană 

din perioada comunistă 

✓ Reflectarea asupra necesității realizării unui Muzeu Național al 

Crimelor Comunismului în România (MNCCR) 

✓ Înțelegerea raportării societății românești de astăzi la perioada 

comunistă 

Parteneri Fundația Konrad Adenauer 

 

 

3. Școala de Vară de la Sinaia Exilul românesc postbelic 
 

Loc Sinaia, 22-27 iulie 2017 

Perioadă de Aprilie – Septembrie 2017 
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implementare 

Obiective 

atinse 

A fost prima ediție a acestei școli dedicate în exclusivitate fenomenului 

exilic românesc anticomunist și plasat sub auspiciile Casei Regale a 

României, simbol al continuității și verticalității. Abordarea fenomenului 

exilului românesc s-a făcut din perspectivă nu doar istorică, ci inclusiv 

culturală, reunind profesori, cercetători, istorici şi reprezentanţi ai 

exilului românesc care au dezbătut teme precum: 

✓ Exilul politic  

✓ Exilul cultural (literar) 

✓ Dizidenţa vs opoziție în perioada comunistă 

✓ Rolul Regelui Mihai în exilul românesc 

✓ Între exilul de ieri și exodul elitelor de azi 

✓ Impactul cultural asupra ţărilor de emigraţie şi de adopţie 

Parteneri ✓ Ministerul Culturii și Identității Naționale 

✓ Institutul Cultural Român 

✓ Muzeul Național Peleș 

Prezenţă în 

mass-media 

Proiectul a fost promovat prin intermediul următoarelor canale:  

✓ Site și social media IICCMER 

✓ Social media Ambasada României în Austria  

✓ Publicații online: Bucureștii vechi și noi, La Punkt, Societatea 

culturală, Studentocrația, Ceahlăul, Leviathan, Agenția de presă 

RADOR, DC News, AGERPRES, Cotidianul, Historia, Amos 

News 

✓ Radio: RFI 

✓ Publicații online și print: Lumina, România Liberă 

 

 

4. Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat  

Închisoarea tăcerii 

 

Loc Râmnicu Sărat, 20-26 august 2017 

Perioadă de 

implementare 
Iulie – Septembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Unul dintre proiectele cele mai longevive ale IICCMER, școala de vară 

de la Râmnicu Sărat își propune creşterea nivelului de interes în rândul 

tinerior pentru studiul fenomenului totalitar și a efectelor acestuia 

asupra societății românești, din prisma statului de drept și a respectării 

drepturilor omului, prin:  

✓ Prezentarea sistemului represiv din perioada 1945 – 1989 

✓ Prezentarea sistemului carceral și a principalelor penitenciare 

folosite de regim, cu accent pe fosta închisoare Râmnicu Sărat 



13 

 

✓ Prezentarea modului în care regimul comunist a afectat 

societatea românească și a încălcat drepturile omului 

✓ Prezentarea și înțelegerea a diferite aspecte de viață cotidiană din 

perioada comunistă 

✓ Întâlniri cu foști deținuți politici 

✓ Reflectarea asupra necesității realizării unui Muzeu Național al 

Crimelor Comunismului în România (MNCCR), la București, și a 

unui Muzeu-memorial la Râmnicu Sărat, proiecte la concretizarea 

cărora IICCMER lucrează de mai mult timp 

✓ Înțelegerea raportării a societății românești de astăzi la perioada 

comunistă 

Parteneri ✓ Fundația Konrad Adenauer, biroul din România 

✓ Primăria Râmnicu Sărat 

✓ Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat 

Prezenţă în 

mass-media 

http://www.tvsudest.ro/?p=43281 

https://radiorenasterea.ro/cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-de-

la-ramnicu-sarat/ 

http://www.sansabuzoiana.ro/evenimente.html?aid=75568 

http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-r-mnicu-s-

rat-ntr-un-spectacol-despre-destine-fr-nte-de-regimul-comunist 

https://stiridebuzau.ro/actualitate/workshop-uri-si-dezbateri-pe-teme-

politice-in-programul-universitatii-de-vara-de-la-inchisoarea-

comunista-ramnicu-sarat-1608.html 

http://www.newsbuzau.ro/social/20678-cea-de-a-xi-a-editie-a-

universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-

communism-organizata-de-iiccmer-are-loc-in-perioada-20-26-august-

2017 

Radio România Actualități / Ora Armatei / 26 august 2017 

 

 

 

5. Bursele IICCMER, anul universitar 2016-2017 
 

Loc IICCMER, Bucureşti 

Perioadă de 

implementare 
Decembrie 2016 - Septembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Încurajarea cercetării românești în probleme ce țin de studierea 

trecutului recent, de geneza şi de proliferarea ideologiei comuniste în 

spaţiul românesc prin: 

http://www.tvsudest.ro/?p=43281
https://radiorenasterea.ro/cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-de-la-ramnicu-sarat/
https://radiorenasterea.ro/cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-de-la-ramnicu-sarat/
http://www.sansabuzoiana.ro/evenimente.html?aid=75568
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-r-mnicu-s-rat-ntr-un-spectacol-despre-destine-fr-nte-de-regimul-comunist
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-r-mnicu-s-rat-ntr-un-spectacol-despre-destine-fr-nte-de-regimul-comunist
https://stiridebuzau.ro/actualitate/workshop-uri-si-dezbateri-pe-teme-politice-in-programul-universitatii-de-vara-de-la-inchisoarea-comunista-ramnicu-sarat-1608.html
https://stiridebuzau.ro/actualitate/workshop-uri-si-dezbateri-pe-teme-politice-in-programul-universitatii-de-vara-de-la-inchisoarea-comunista-ramnicu-sarat-1608.html
https://stiridebuzau.ro/actualitate/workshop-uri-si-dezbateri-pe-teme-politice-in-programul-universitatii-de-vara-de-la-inchisoarea-comunista-ramnicu-sarat-1608.html
http://www.newsbuzau.ro/social/20678-cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-communism-organizata-de-iiccmer-are-loc-in-perioada-20-26-august-2017
http://www.newsbuzau.ro/social/20678-cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-communism-organizata-de-iiccmer-are-loc-in-perioada-20-26-august-2017
http://www.newsbuzau.ro/social/20678-cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-communism-organizata-de-iiccmer-are-loc-in-perioada-20-26-august-2017
http://www.newsbuzau.ro/social/20678-cea-de-a-xi-a-editie-a-universitatii-de-vara-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-communism-organizata-de-iiccmer-are-loc-in-perioada-20-26-august-2017
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✓   Organizarea seminariilor destinate tinerilor doctoranzi, în 

prezența cercetătorilor IICCMER 

✓   Sprijinirea activității de documentare și diseminare a rezultatelor 

cercetării, prin participarea la conferințe, workshop-uri, alte       

evenimente cu caracter științific 

 

 

6. Atelier de programe educaționale pe tema istoriei comunismului 
 

Loc Râmnicu Sărat, 4 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Aprilie – Mai 2017 

Obiective 

atinse 

Realizarea unor cursuri pentru profesori, dar și cunoașterea situației de 

fapt și a nevoilor lor pe tema predării istoriei perioadei comuniste. În 

mod indirect – facilitarea apropierii elevilor pe tema menționată. 

Obiectivele au fost atinse prin: 

✓ Prezentarea și promovarea proiectului memorial Închisoarea tăcerii 

✓ Prezentarea unor date generale despre educația muzeală, cu 

aplicabilitate în sistemul de învățământ preuniversitar 

✓ Identificarea unor teme din istoria comunismului potrivite vârstei 

elevilor cărora li se adresează 

✓ Analiza unui obiect din perioada comunistă și realizarea fișei 

obiectului, conform regulilor mezeografice 

✓ Propunerea unei descrieri extinse – de tip storytelling – pornind 

de la povestea (reală sau imaginară) a obiectului/obiectelor 

analizate 

✓ Imaginarea articulării acestor obiecte analizate mai sus într-o 

compoziție expozițională, folosind tehnicile expoziției – text 

etichetă, text audio, serie de fotografii, video, performance, 

reproduceri și replici, etc.  

✓ Lucrul individual și pe grupe 

✓ Prezentarea de către cursanţi a dosarului cu fişele de lucru la 

finalul atelierului 

Parteneri Inspectoratul Școlar Județean Buzău  

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat 

 

 

 

 



15 

 

7. Atelierele de istoria comunismului 

 

Loc IICCMER, Bucureşti 

Perioadă de 

implementare 
Octombrie – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Formarea tinerilor cercetători în activitățile specifice meseriei, prin 

organizarea unui număr de 5 seminare cu tematici variate din domeniul 

cercetării și al organizării de evenimente despre istoria comunismului.  

 

 

8. Lecția despre comunism 

 

Loc Videle, 6 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Aprilie – Mai 2017 

Obiective 

atinse 

Cunoașterea istoriei comunismului românesc și analizarea efectelor 

regimului totalitar prin prisma memoriei la nivelul comunităților 

românești prin: 

✓ Vizitarea Memorialului Închisoarea Pitești 

✓ Descrierea principalelor fenomene represive specifice regimului 

comunist din România 

✓ Prezentarea activității IICCMER 

✓ Analiza politicilor de memorie în spațiul românesc 

✓ Implicarea elevilor în cunoașterea istoriei recente 

✓ Identificarea unor repere memoriale în imediata vecinătate 

Parteneri Liceul Teoretic Videle  

 

 

9. Prelegeri despre comunism pentru elevi și studenți 

 

Loc București,  

Brașov, Cluj-Napoca,  

Ploiești, Sibiu,  

Petroșani,  

Piatra Neamț,  

Craiova 

Perioadă de 

implementare 
Februarie – Iunie 2017 

Obiective 

atinse 

Oferirea unui cadru de dezbatere privind regimul comunist în instituții 

medii și superioare de învățământ prin: 

✓ Organizarea unor prelegeri și seminare în zece instituții de 
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învățământ din capitală și provincie 

✓ Stabilirea contactelor cu elevii și cadrele de învățământ în vederea 

unor viitoare colaborări 

Prezenţă în 

mass-media 

https://www.iiccr.ro/despre-exil-si-cenzura-perioada-comunista-cu-

elevii-colegiului-national-iulia-hasdeu-din-bucuresti/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AUKN1qExgPE 

https://www.youtube.com/watch?v=YGyGitihUDA&t=509s 

http://www.turnulsfatului.ro/2017/04/25/scriitoarea-basarabeana-liliana-

corobca-la-biblioteca-universitatii-lucian-blaga-din-sibiu/ 

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/caiet-de-cenzor-lansat-la-

brasov.html 

http://www.mytex.ro/stiri/273-cultura/547842-caiet-de-cenzor-lansat-la-

brasov.html 

https://stiriactuale.ro/social/17875-o-carte-exceptionala-despre-cenzura-

comunista-lansata-in-premiera-la-ploiesti-caiet-de-cenzor.html 

 

 

10. Proiectul Pe urmele mărturisitorilor din temnițele comuniste 

 

Loc Jilava, Pitești, Aiud, Gherla, Sighet, Făgăraș  

Perioadă de 

implementare 
Septembrie – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Studenții participanți au înţeles contextul și fenomenul detenției 

comuniste în urma: 

✓ Transmiterii, printr-o abordare alternativă la manualele de istorie, 

unor informații despre natura regimurilor comuniste și în special 

despre fenomenul de detenție politică în România 

✓ Intrării în contact direct cu spațiile memoriale: Jilava Fortul 13, 

Pitești, Aiud, Gherla, Făgăraș și Sighet 

Parteneri ✓ Fundația Konrad Adenauer 

✓ Administrația Națională a Penitenciarelor (Jilava, Aiud, Gherla) 

✓ Fundația „Academia Civică” (Sighet)  

✓ Asociația „Sfinții Închisorilor” (Piteşti)  

✓ Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” (Făgăraș) 

 

 

https://www.iiccr.ro/despre-exil-si-cenzura-perioada-comunista-cu-elevii-colegiului-national-iulia-hasdeu-din-bucuresti/
https://www.iiccr.ro/despre-exil-si-cenzura-perioada-comunista-cu-elevii-colegiului-national-iulia-hasdeu-din-bucuresti/
https://www.youtube.com/watch?v=AUKN1qExgPE
https://www.youtube.com/watch?v=YGyGitihUDA&t=509s
http://www.turnulsfatului.ro/2017/04/25/scriitoarea-basarabeana-liliana-corobca-la-biblioteca-universitatii-lucian-blaga-din-sibiu/
http://www.turnulsfatului.ro/2017/04/25/scriitoarea-basarabeana-liliana-corobca-la-biblioteca-universitatii-lucian-blaga-din-sibiu/
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/caiet-de-cenzor-lansat-la-brasov.html
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/caiet-de-cenzor-lansat-la-brasov.html
http://www.mytex.ro/stiri/273-cultura/547842-caiet-de-cenzor-lansat-la-brasov.html
http://www.mytex.ro/stiri/273-cultura/547842-caiet-de-cenzor-lansat-la-brasov.html
https://stiriactuale.ro/social/17875-o-carte-exceptionala-despre-cenzura-comunista-lansata-in-premiera-la-ploiesti-caiet-de-cenzor.html
https://stiriactuale.ro/social/17875-o-carte-exceptionala-despre-cenzura-comunista-lansata-in-premiera-la-ploiesti-caiet-de-cenzor.html
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III. CONCURSURI 

 

1. Concurs de traduceri  

 

Loc București   

Perioadă de 

implementare 
Martie – Decembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Încurajarea editurilor care publică traduceri ale unor volume de 

referință despre comunism, prin acordarea unui sprijin financiar în 

valoare de 10.000 lei, în urma jurizării propunerilor.  

Volumele publicate au fost: 

✓ Marguerite Harrison, Dispărută în Moscova (Editura Corint) 

✓ Rosemary Sullivan, Fiica lui Stalin (Editura Corint) 

✓ Feliks Ciuev, Viaceslav Molotov, Conversații cu Molotov (Editura 

Corint) 

✓ William Taubman, Hrușciov. Omul și epoca sa (Editura Meteor 

Press) 

✓ Oleg Hlevniuk, Stalin. O nouă biografie a unui dictator (Editura 

Litera)  

 

 

2. Concurs de proiecte  

 

Loc  București  

Perioadă de 

implementare 
Martie – Noiembrie 2017 

Obiective atinse Încurajarea societății civile, a cercetătorilor și a organizațiilor din țară 

sau de peste hotare, care doresc să desfășoare proiecte de cercetare ori 

memorializare a trecutului recent, prin susținerea financiară și logistică a 

trei propuneri de proiecte.  

Proiectele câştigătoare au fost:  

✓ Conferința „Școala gustiană după 23 august 1944. Condamnare, 

marginalizare și supraviețuire în regimul comunist” (Rostaș 

Zoltan) 

✓ „Arhiva Memoria 100” (Fundația Culturală Memoria) 

✓ Spectacolul de teatru „Julieta” de Andras Visky (Ramona Iacob) 
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IV. PROIECTE DE CERCETARE PE TERMEN SCURT 

 

1. Strategii de supraviețuire și de integrare socio-profesională în familiile foștilor 

deținuți politici în primele două decenii  

ale regimului comunist (I) 
 

Perioadă de 

implementare 
Ianuarie – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

O mai bună cunoaștere a dificultăților prin care au trecut familiile 

foștilor deținuți politici prin identificarea, recuperarea și valorificarea de 

surse istorice (interviuri, documente), privind situațiile prin care au 

trecut familiile foștilor deținuți politici. 

În cadrul proiectului s-au publicat volumele: 

✓ Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (eds.), Histories (Un)Spoken. 

Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist 

Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in the ’50s 

and ’60s, (Lit Verlag, Berlin - Münster - Wien - Zürich - London) 

✓ Cosmin Budeancă (coord.), Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea 

și integrarea socio-profesională a familiilor foștilor deținuți politici în 

timpul comunismului. Mărturii și documente, (vol. I, Editura 

Polirom) 

Membrii echipei de proiect: 

✓ Au publicat 12 studii în reviste și volume din țară și străinătate 

✓ Au participat la şase conferințe internaționale și una națională 

Parteneri Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) 

Cofinanțator și suport logistic: IICCMER 

 

 

2. Strategii de supraviețuire și de integrare socio-profesională în familiile foștilor 

deținuți politici în primele două decenii  

ale regimului comunist (II) 
  

Loc București 

Perioadă de 

implementare 

Aprilie – Decembrie 2016, cu prelungire în perioada Februarie –

Octombrie 2017 

Obiective 

atinse 

Identificarea mecanismelor și a strategiilor de supraviețuire și integrare 

socio-profesională din familiile arhitecților deținuți politici (1944-1964) 

prin: 

✓ Analizarea acestor mecanisme și strategii 

✓ Extragerea unor concluzii 
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✓ Publicarea rezultatelor cercetării  

✓ Cercetarea unor biografii ale soțiilor/copiilor arhitecților care au 

fost deținuți politic 

În cadrul proiectului a fost publicat volumul: 

✓ Vlad Mitric Ciupe, În numele Tatălui. Supraviețuire și strategii de 

integrare socio-profesională în familiile arhitecților foști deținuți politici 

(Editura Vremea) 

 

 

 

V. CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, SPECTACOL DE 

TEATRU, LANSĂRI DE CARTE 

 

CONFERINȚE 
 

1. Conferința  

Femei în comunism. Destine individuale și colective 
 

Loc Biblioteca Națională a României, Bucureşti, 08.03.2017 

Perioadă de 

implementare 
Februarie – Martie 2017 

Obiective 

atinse 

Crearea unui eveniment care să ofere publicului interesat o imagine cât 

mai concretă a represiunii comuniste împotriva femeilor, precum şi 

creşterea vizibilității IICCMER în spațiul public prin: 

✓ Organizarea unei conferințe publice în limba română, într-o 

manieră accesibilă publicului larg, având-o ca invitat de onoare 

pe Maia Morgenstern 

✓ Relaționarea cu instituții și parteneri în vederea stabilirii 

modalităților de colaborare 

✓ Asigurarea vizibilităţii evenimentului, prin promovarea lui on-

line, prin intermediul partenerilor şi prin comunicate de presă 

Prezenţă în 

mass-media  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/maia-morgenstern-invitat-

special-la-conferinta-femei-in-comunism-16181007 

https://www.news.ro/cultura-media/maia-morgenstern-amintiri-din-

perioada-romaniei-comuniste-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-

lamenta-1922402009002017030716831240 

http://miscareaderezistenta.ro/actualitate/maia-morgenstern-despre-

umilintele-din-perioada-comunista-40243.html 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/maia-morgenstern-invitat-special-la-conferinta-femei-in-comunism-16181007
http://www.mediafax.ro/cultura-media/maia-morgenstern-invitat-special-la-conferinta-femei-in-comunism-16181007
https://www.news.ro/cultura-media/maia-morgenstern-amintiri-din-perioada-romaniei-comuniste-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-1922402009002017030716831240
https://www.news.ro/cultura-media/maia-morgenstern-amintiri-din-perioada-romaniei-comuniste-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-1922402009002017030716831240
https://www.news.ro/cultura-media/maia-morgenstern-amintiri-din-perioada-romaniei-comuniste-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-1922402009002017030716831240
http://miscareaderezistenta.ro/actualitate/maia-morgenstern-despre-umilintele-din-perioada-comunista-40243.html
http://miscareaderezistenta.ro/actualitate/maia-morgenstern-despre-umilintele-din-perioada-comunista-40243.html
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http://evz.ro/maia-morgenstern-are-amintiri-dureroase-din-perioada-

comunista-.html 

https://www1.agerpres.ro/cultura/2017/03/08/maia-morgenstern-m-a-

format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-mama-o-femeie-care-nu-se-

plangea-niciodata-22-31-38 

 

2. Conferința  

Cunoașterea trecutului totalitar comunist. 

De la interes la dezinteres (și retur) 
 

Loc Biblioteca Națională a României, București, 20 martie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Ianuarie – Martie 2017 

Obiective 

atinse 

Crearea unui eveniment care să ofere publicului interesat o imagine 

asupra măsurilor care au fost luate (sau nu) în vederea cunoașterii 

trecutului totalitar comunist în România prin comparații cu Germania și 

Albania. Asemenea întâlniri au atras un numeros public, de toate 

vârstele și s-a bucurat de o largă difuzare mediatică. Mesajul 

dezbaterilor a fost ulterior preluat și de alte evenimente similare. 

IICCMER și-a propus și a reușit să își atingă obiectivul prin: 

✓ Organizarea unei dezbateri publice în limba română și în limba 

germană, într-o manieră accesibilă publicului larg, avându-i ca 

invitați pe: Emil Constantinescu, Președintele României (1996-

2000), Markus Meckel, ultimul ministru de externe al RDG; 

președintele Consiliului Fundației Federale de Studiere a 

Comunismului în RDG, Berlin, Jonila Godole, Director executiv 

Institutul pentru Democrație, Media și Cultură, Tirana și Radu 

Preda, Președinte executiv IICCMER, București (moderator) 

✓ Asigurarea vizibilității expoziției foto-documentare Comunismul 

în România, prin organizarea conferinței în cadrul spațiului 

expozițional 

✓ Asigurarea vizibilităţii evenimentului, prin promovarea lui 

online, prin intermediul partenerilor şi prin comunicate de presă 

Parteneri ✓ Biblioteca Națională a României 

✓ Fundația Konrad Adenauer 

Prezenţă în 

mass-media 

http://adevarul.ro/cultura/istorie/markusmeckel-penultimul-ministru-

externe-republicii-democrate-germane-rdg-ceausescu-era-mai-crud-

dictatorii-blocului-comunist-1_58d55ed25ab6550cb8a4b044/index.html 

https://www.bzi.ro/emil-constantinescu-fara-o-condamnare-

argumentata-a-ideologiei-comuniste-ea-poate-reaparea-598230 

http://evz.ro/maia-morgenstern-are-amintiri-dureroase-din-perioada-comunista-.html
http://evz.ro/maia-morgenstern-are-amintiri-dureroase-din-perioada-comunista-.html
https://www1.agerpres.ro/cultura/2017/03/08/maia-morgenstern-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-mama-o-femeie-care-nu-se-plangea-niciodata-22-31-38
https://www1.agerpres.ro/cultura/2017/03/08/maia-morgenstern-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-mama-o-femeie-care-nu-se-plangea-niciodata-22-31-38
https://www1.agerpres.ro/cultura/2017/03/08/maia-morgenstern-m-a-format-curajul-mamei-de-a-nu-se-lamenta-mama-o-femeie-care-nu-se-plangea-niciodata-22-31-38
http://adevarul.ro/cultura/istorie/markusmeckel-penultimul-ministru-externe-republicii-democrate-germane-rdg-ceausescu-era-mai-crud-dictatorii-blocului-comunist-1_58d55ed25ab6550cb8a4b044/index.html
http://adevarul.ro/cultura/istorie/markusmeckel-penultimul-ministru-externe-republicii-democrate-germane-rdg-ceausescu-era-mai-crud-dictatorii-blocului-comunist-1_58d55ed25ab6550cb8a4b044/index.html
http://adevarul.ro/cultura/istorie/markusmeckel-penultimul-ministru-externe-republicii-democrate-germane-rdg-ceausescu-era-mai-crud-dictatorii-blocului-comunist-1_58d55ed25ab6550cb8a4b044/index.html
https://www.bzi.ro/emil-constantinescu-fara-o-condamnare-argumentata-a-ideologiei-comuniste-ea-poate-reaparea-598230
https://www.bzi.ro/emil-constantinescu-fara-o-condamnare-argumentata-a-ideologiei-comuniste-ea-poate-reaparea-598230
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3. Conferința  

Istoria socială a comunismului românesc.  

Surse, metodologii, abordări, perspective 
 

Loc Institutul de Istorie, Cluj-Napoca, 4-5 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Decembrie 2016 – Mai 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Abordarea multi - și inter-disciplinară a unor teme care au 

legătură cu dimensiunea socială a comunismului românesc, 

încurajând contribuțiile din sfera cât mai multor științe sociale: 

istorie, sociologie, psihologie, antropologie, demografie, științe 

politice, geografie, economie, ș.a. 

✓ Diversificarea discuțiilor și a dezbaterilor referitoare la trecutul 

comunist al României, prin studii de caz asupra unor 

teme/subiecte care readuc în atenție socialul în general, și 

individul și/sau comunitatea particular, dar și relațiile care apar 

din interacțiunea dintre aceștia și regim/puterea politică 

✓ Inițierea, dezvoltarea și susținerea unor raporturi de colaborare 

între IICCMER și alți parteneri naționali 

✓ Stabilirea unui dialog între reprezentanții IICCMER și 

comunitatea științifică națională – reprezentată de istorici, 

muzeografi, specialiști, în vederea stabilirii de norme și coduri de 

bune practici în legătură cu studierea regimului comunist din 

România 

Parteneri ✓ Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

(Cluj-Napoca) 

✓ Centrul de Studiere a Populației, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

(Cluj-Napoca) 

 

 

4. Conferința internaţională  

Breaking the wall: A national and transnational perspective on  

East-European Science (1945-1990) 
 

Loc Hotel Ambasador, sediul IICCMER, București, 10-13 octombrie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Octombrie 2017 

Obiective 

atinse 

Reunirea specialiștilor din domenii diverse (istorie, biologie, medicină, 

genetică, sociologie, filosofie) pentru a obține o perspectivă cât mai 

largă, dar totodată fidelă a modului în care politicul și cercetarea 

științifică s-au condiționat și influențat reciproc în cadrul regimurilor 
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comuniste din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, prin: 

✓ Realizarea unei conferințe în care să fie descrise diferite 

particularități ale științei sovietice în raport cu știința occidentală 

✓ Prezentarea unor studii de caz asupra modului în care știința 

sovietică a fost receptată în plan internațional, cu sublinierea 

diferențelor Est/Vest 

✓ Rolul diferiților actori, fie ei oameni de știință sau politicieni, în 

negocierea relațiilor dintre știință și politică 

✓ Prezentarea unor studii de caz asupra relațiilor științifice Est/Vest 

✓ Studii de caz asupra instrumentalizării științei în beneficiul 

proiectelor de inginerie socială/medicală/economică 

Parteneri Fundația Konrad Adenauer  

Prezenţă în 

mass-media 
https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/10361150  

 
 

5. Conferința  

Școala Gustiană după 23 august 1944.  

Condamnare, marginalizare și suferință în regimul comunist 

(proiect câștigător la Concursul de proiecte 2016/2017)  

 

Loc Facultatea de Sociologie, București, 27-28 octombrie 2017  

Perioadă de 

implementare 
Iunie – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Crearea unui mediu academic propice și inițierea unor direcții de 

cercetare fertile prin care episoade controversate de la începutul 

instaurării regimului comunist să poată fi înțelese și prezentate în 

spirit științific 

✓ Constituirea unei echipe de lucru care să realizeze cercetări 

intense în arhive și valorizarea mărturiilor existente în studii care 

să facă obiectul unui viitor volum 

✓ Completarea bibliografiei și cercetărilor istorice specifice 

domeniului prin deschiderea unui subiect până acum puțin 

explorat 

✓ Contribuții aduse într-un stil nepartizan asupra controverselor 

legate de statutul legal și moral al lui Mircea Vulcănescu și de 

modul în care acestea se repercutează asupra memoriei colective 

✓ Reunirea a 20 de specialiști în istorie și istoria sociologiei din 

România și din alte țări ale fostului bloc sovietic, iar contribuțiile 

cele mai importante vor fi adunate într-un volum programat să 

apară în 2018 

Parteneri Cooperativa G, Facultatea de Sociologie a Universității București 

https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/10361150
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DEZBATERI 
 

Cum ne raportăm la trecut?  

Cultura memoriei în Europa secolului 21 
 

Loc Biblioteca Națională a României, București, 7 februarie 2017 

Perioadă de 

implementare 
Ianuarie – Februarie 2017 

Obiective 

atinse 

Crearea unui eveniment care să ofere publicului interesat o imagine 

asupra măsurilor care au fost luate în legătură cu trecutul recent, după 

27 de ani de la căderea regimului comunist în România prin: 

✓ Organizarea unei dezbateri, într-o manieră accesibilă publicului 

larg, avându-i ca invitați pe: ES Cord Meier-Klodt, Ambasadorul 

Germaniei la București, Dr. Dr. Martin Sieg, Directorul 

Reprezentanţei KAS din România şi Republica Moldova, dl 

Andrei Pleșu. Moderator: Radu Preda, Președinte executiv 

IICCMER 

✓ Asigurarea vizibilității expoziției Comunismul în România, prin 

organizarea conferinței în cadrul spațiului expozițional 

✓ Asigurarea vizibilităţii evenimentului, prin promovarea lui 

online, prin intermediul partenerilor şi prin comunicate de presă 

Parteneri Biblioteca Națională a României, Fundația Konrad Adenauer 

Prezenţă în 

mass-media 

http://adevarul.ro/cultura/istorie/andrei-plesu-fara-unificare-memoriei-

ocondamnare-comuna-nazismului-comunismului-europa-nu-omogena-

1_58a6bce55ab6550cb88cc80b/index.html 

http://www.rador.ro/etichete/in-dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-

memoriei-in-europa-secolului-21/ 

https://www.modernism.ro/2017/02/14/dialog-cu-andrei-plesu-despre-

cultura-memoriei-in-europa-secolului-21-biblioteca-nationala-a-

romaniei/ 

 

WORKSHOPURI 

 

1. Workshop pentru liceeni  

World Cafe 
 

Loc Biblioteca Națională a României, București, 10 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Aprilie – Mai 2017 

http://adevarul.ro/cultura/istorie/andrei-plesu-fara-unificare-memoriei-ocondamnare-comuna-nazismului-comunismului-europa-nu-omogena-1_58a6bce55ab6550cb88cc80b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/istorie/andrei-plesu-fara-unificare-memoriei-ocondamnare-comuna-nazismului-comunismului-europa-nu-omogena-1_58a6bce55ab6550cb88cc80b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/istorie/andrei-plesu-fara-unificare-memoriei-ocondamnare-comuna-nazismului-comunismului-europa-nu-omogena-1_58a6bce55ab6550cb88cc80b/index.html
http://www.rador.ro/etichete/in-dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-memoriei-in-europa-secolului-21/
http://www.rador.ro/etichete/in-dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-memoriei-in-europa-secolului-21/
https://www.modernism.ro/2017/02/14/dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-memoriei-in-europa-secolului-21-biblioteca-nationala-a-romaniei/
https://www.modernism.ro/2017/02/14/dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-memoriei-in-europa-secolului-21-biblioteca-nationala-a-romaniei/
https://www.modernism.ro/2017/02/14/dialog-cu-andrei-plesu-despre-cultura-memoriei-in-europa-secolului-21-biblioteca-nationala-a-romaniei/
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Obiective 

atinse 

Crearea unui eveniment care să aducă în discuţie felul în care se 

raportează tinerii la trecutul comunist, consecinţele regimului totalitar 

asupra societăţii de azi şi maniera în care pot fi folosite lecţiile istoriei 

pentru a modela viitorul prin: 

✓ Organizarea unui exercițiu de educație alternativă, care a avut la 

bază un mix între două metode, folosite în special ca tehnologii 

sociale pentru conectare la diferite subiecte din societatea actuală: 

World Cafe și Open Space Technology, la care au participat 45 

elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Colegiul 

Naţional „Matei Basarab” şi Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” 

din Capitală 

✓ Cultivarea unor discuţii constructive în echipe, astfel încât fiecare 

a avut ocazia să își exprime punctul de vedere 

✓ Asigurarea vizibilităţii evenimentului, prin promovarea lui 

online, prin intermediul partenerilor şi prin comunicate de presă 

Parteneri ✓ Biblioteca Națională a României 

✓ Fundația Konrad Adenauer 

 

 

2. Workshop  

Pledoarie pentru Muzee ale Comunismului în România 
(ediția a V-a) 

 

Loc Petroșani și Petrila, 11-14 mai 2017 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Iunie 2017 

Obiective 

atinse 

Lărgirea rețelei de instituții în www.rețeauamemoirei.ro, cu scopul de a 

continua seria de ateliere și de a oferi spațiu de discuții între participanți 

prin: 

✓ Studii de caz în Petroșani și Petrila. Vizită ghidată la muzeele 

organizate de graficianul Ion Barbu: Muzeul Instalatorului, 

Muzeul Mamei, Centrul Pompadou pendinte de ex mina Petrila, 

Casa Memorială I. D. Sîrbu; precum și vizitarea, în limita 

accesului, a unui număr de situri legate de patrimoniul industrial 

local: Muzeul Mineritului, clădirile administrative ale fostei mine 

de la Petrila intrate în patrimoniul național 

✓ Prezentarea unor exemple internaționale sau naționale de bune 

practici sau, dimpotrivă, a unor pași greșiți și argumentațiile 

respective 

✓ Punerea în discuție a unora dintre modelele de mai sus pentru 

aplicarea lor în cazurile prezentate de colegi, stabilirea unei teme 

și lucrul pe echipe (Muzeografie practică) 
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✓ Relaționarea cu instituțiile centrale și locale, cu parteneri de lucru 

- instituții de învățământ și muzeu, primarii și consilieri locali din 

Petroșani și Petrila 

✓ Metode de comunicare pentru o mai bună vizibilitate și 

participarea la proiecte  

 

 

3. Workshop  

Analiză de fotografie în istoria comunismului 
 

Loc IICCMER, Bucureşti, 30 iunie 2017   

Perioadă de 

implementare 
Ianuarie – Iunie 2017 

Obiective 

atinse 

Realizarea de parteneriate la nivel internațional, prin introducerea în 

metode de analiza fotografiei la nivelul elevilor de liceu. Valorificarea 

faptului că dictatura proletariatului este una dintre cele mai bogate în 

materiale vizuale (fotografice și filmate) regimuri totalitare.  

Invitaţi Elena Demke, Landesbeauftragter fuer die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (LStU) 

 

 

4. Workshop 

Pledoarie pentru Muzee ale Comunismului în România 
(ediția a VI-a) 

 

Loc Brașov, 19 – 22 oct. 2017 

Perioadă de 

implementare 
August – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Reunirea membrilor din reţeaua memoriei și lărgirea acesteia cu membri 

noi, alături de colegi din străinătate, pentru a dezbate teoretic, dar mai 

ales practic, concepte și probleme specifice workshopului la momentul 

și la locul aniversar – 30 de ani de la Revolta muncitorilor din Brașov 

(tema centrală a workshopului) prin:  

✓ Vizionarea filmului „Brașov 1987. Doi ani prea devreme” de M. 

Tofan și a filmului „Planeta Petrila” de Ion Barbu 

✓ Vizită la AFDPR Brașov  

✓ Vizită la Muzeul de Istorie Brașov 

✓ Dezvelirea sculpturii „Neliniștea unei mulțimi” de A. Vlad 

✓ Vizită la sediul Asociației 15 Nov. 1987 și la secția din uzina 

Steagu Roșu de unde a pornit revolta 
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✓ Happeningul „Fifty Shades of Gary” (autor Ion Barbu) 

✓ Vizită la monumentele dedicate lui Liviu Cornel Babeș, în Poiana 

Brașov 

Parteneri Muzeul de Istorie Brașov 

 

 

SPECTACOL DE TEATRU 
 

Julieta 
 

Loc București, Brașov, Râmnicu Sărat 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Noiembrie 2017 

Obiective 

atinse 

Cunoașterea și înțelegerea mecanismelor represiunii în România 

comunistă prin: 

✓ Informarea despre existența lagărelor de muncă și a măsurii de 

instituire a domiciliului obligatoriu în primele două decenii ale 

regimului comunist 

✓ Prezervarea memoriei celor care au suferit din cauza sistemului 

carceral din 1948 – 1964 

✓ Realizarea și punerea în scenă a piesei de teatru „Julieta” de 

Andras Visky 

✓ Organizarea unor reprezentații în cadrul proiectelor IICCMER 

Școala de vară de la Brașov și Universitatea de vară de la 

Râmnicu Sărat 

Parteneri ✓ Institutul Cultural Maghiar 

✓ Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat 

✓ Colegiul Național „Matei Basarab” din București 

✓ Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București 

Prezenţă în 

mass-media 
https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-

teatru_561381.html 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-

iiccmer-16-11-25 

https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-

de-regimul-comunist.html 

http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-

sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/ 

 

https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-teatru_561381.html
https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-teatru_561381.html
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-iiccmer-16-11-25
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-iiccmer-16-11-25
https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-de-regimul-comunist.html
https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-de-regimul-comunist.html
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/
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LANSĂRI DE CARTE 
 

1. Lansarea numărului 100 al revistei Memoria 

 

Loc Ateneul Român, Bucureşti 

Dată 4 Octombrie 2017 

Parteneri ✓ Fundaţia Culturală Memoria  

✓ Filarmonica „George Enescu” 

✓ Teatrului Naţional Bucureşti „I.L. Caragiale” 

Invitaţi ✓ Emil Constantinescu, Președintele României (1996-2000) 

✓ Micaela Ghiţescu, Președinte Fundația Culturală Memoria 

✓ Nae Constantinescu, revista Memoria 

✓ Octav Bjoza, Preşedintele AFDPR şi Subsecretar de Stat 

✓ Publicul a fost în mod masiv prezent, umplând sala 

Prezenţă în 

mass-media 
https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-

teatru_561381.html 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-

iiccmer-16-11-25 

https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-

de-regimul-comunist.html 

http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-

sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/ 

 

2. Lansarea volumului Caiet de cenzor de Liliana Corobca  

(în cadrul Expoziției Comunismul în România) 

 

Loc Biblioteca Națională a României, Bucureşti 

Dată 5 Aprilie 2017 

Obiective 

atinse 

Lansarea a avut drept cadru expoziţia foto-documentară Comunismul în 

România, găzduită în sălile expoziționale ale Bibliotecii Naționale a 

României (Pergament, Scriptorium, Papirus – parter, aripa Dâmboviţa) 

până la finalul anului 2017. 

Invitaţi ✓ Dan C. Mihăilescu, critic şi istoric literar  

✓ Magda Cârneci, poetă, critic de artă şi publicistă 

✓ Autoarea, expert IICCMER 

✓ Radu Preda (moderator) 

 

https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-teatru_561381.html
https://www.dcnews.ro/julieta-spectacol-cu-intrare-gratuita-haide-i-la-teatru_561381.html
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-iiccmer-16-11-25
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/10/10/comunicat-de-presa-iiccmer-16-11-25
https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-de-regimul-comunist.html
https://revista22.ro/70263861/julieta-un-spectacol-despre-destine-frnte-de-regimul-comunist.html
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/
http://opiniabuzau.ro/dana-dembinski-one-woman-show-la-ramnicu-sarat-intr-un-spectacol-despre-destine-frante-de-regimul-comunist/
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VI. PROIECTE DE CERCETARE PE TERMEN LUNG 
 

1. Biblioteca represiunii 

 

Loc București  

Perioadă de 

implementare 
Ianuarie – Decembrie 2017 (va continua) 

Obiectiv atins ✓ Facilitarea accesului la informaţiile prezente în fişele matricole 

penale, atât pentru cercetătorii IICCMER, în vederea realizării 

unei monografii a represiunii, cât şi pentru toţi cei interesaţi de 

realizarea unor cercetări ştiinţifice privind represiunea comunistă 

în România 

Obiective de 

atins 

✓ Realizarea unor statistici şi grafice privind amploarea 

fenomenului detenţiei politice cu scopul de a evidenţia valurile 

de represiune  în profil teritorial sau cronologic (regiunile de 

provenienţă ale celor arestaţi, anii de maximă teroare), 

apartenenţa politică, profesia, nivelul studiilor, mediul de 

provenienţă al deţinuţilor. De asemenea, se va putea calcula 

durata medie a condamnărilor şi se vor cataloga încadrările 

conform Codului penal. Pornind de la inventarierea locurilor de 

detenţie prin care au trecut se va putea constitui o hartă cât mai 

precisă a „gulagului” românesc 

✓ Stabilirea primelor analize solid documentate a cifrei deținuților, 

a tipului și duratei condamnărilor, a originii sociale, a localităților 

și județelor de origine ale deținuților și multe altele. De asemenea, 

aparținătorii tuturor celor peste 76.000 de deținuți vor putea afla 

informații detaliate despre ei. Până la momentul actual au fost 

introduse informațiile pentru aproximativ 28.000 de nume. 

 

 

2. Harta arhivelor comunismului 

 

Perioadă de 

implementare 
Martie – Decembrie 2017 (va continua) 

Obiective 

atinse 

Facilitarea accesului cercetătorilor (interni și externi) la resursele 

documentare despre perioada comunistă, prin digitalizarea arhivelor 

județene și nu numai şi centralizarea acestora. Au fost fotocopiate peste 

100.000 de cadre din 863 de dosare din: 

✓ Inventarele din serviciile județene Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, 

Brăila, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mureș, 

Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, precum și dosare 
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(cvasi)integrale din SJAN Bacău, Botoșani, Buzău, Cluj, Iași, 

Vaslui și Arhivele Naționale București) 

✓ Arhivele Militare Pitești 

✓ Arhiva Națională de Filme 

✓ Arhiva Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 

 

VII. PUBLICAŢII 

apărute cu sprijinul financiar IICCMER 

 

Titlu Confesiunile elitei comuniste – vol. II 

Autor Alexandru Șiperco 

Număr pagini 460 

Editura Editura Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului 

Descriere Apariție editorială aproape trecută cu vederea, Confesiunile elitei 

comuniste. România 1944-1965: rivalități, represiuni, crime. Arhiva Alexandru 

Șiperco poate să cunoască un adevărat succes de casă, cu condiția unei 

promovări pe măsura efortului depus pentru realizarea acestui prim 

volum de către Andrei Șiperco, fiul autorului, el însuși un “fost”. 

 

 

Titlu Basarabia decapitată. Monografie 

Autor Valentina Sturza 

Număr pagini 264 

Editura Editura Vremea 

Descriere Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 a dat startul dramei 

românilor din Basarabia – deportări, prigoane, lagăre, crime odioase. 

Victimele: românii basarabeni. Unul dintre supraviețuitorii ororilor este 

Valentina Sturza, autoarea cărții de față. Basarabia decapitată descrie 

detaliat calvarul prin care a trecut familia Valentinei Sturza, alături de 

alte sute de mii de oameni, în vremea deportărilor din Basarabia și 

Bucovina de Nord, în perioada anilor 1941 – 1951. 

Provenind dintr-o familie bună, înstărită și de orientare liberală, 

Valentina Sturza a trăit experiența deportării la vârsta copilăriei. 

Declarați dușmani ai poporului, membrii familiei ei au fost despărțiți  – 

bătrânii de tineri și bărbații de femei – și urcați în trenuri, apoi purtați 

departe, în pământ străin și neprimitor, în Republica Kasakstan. Au 

urmat foamete cumplită, hărțuiri din partea băștinașilor, evadare, fuga 

pe Volga, frigul, iarăși foametea groaznică, sărăcia și lipsurile. 

Cartea este scrisă emoționant, într-un stil dulce, plin de căldură și 
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dragoste față de familie și de patrie, și ilustrată cu fotografii nenumărate 

din arhiva de familie a Valentinei Sturza. Este mai mult decât o carte, 

este o experiență a trecutului nedrept cu frații noștri de peste Prut. 

 

 

Titlu Nuda veritas. Din crimele comunismului, vol. I, II, III 

Autor Nicolae Stroescu-Șovarna 

Număr pagini 1548 

Editura Editura Vremea 

Descriere Experiențele descrise în cele trei volume din Nuda Veritas – Temniţe, 

Canalul morţii şi Jurnal de rezistenţă – pot părea insuportabile, de 

neînchipuit pentru generația de astăzi. Nicolae Stroescu-Șovarna a 

executat ani grei de închisoare la Pitești, Aiud, Jilava și Poarta Albă, 

fiind eliberat cu domiciliu obligatoriu la vârsta de 32 de ani. A fost 

schilodit, înfometat, amenințat cu moartea, pus la muncă grea și 

încarcerat în nenumărate rânduri, dar nu și-a pierdut demnitatea și nici 

ambiția de a supraviețui pentru a povesti posterității despre crimele 

regimului comunist din România. S-a stins din viață în 2004, răzbunând 

prin Nuda Veritas memoria celor care nu au supraviețuit în închisorile 

comuniste. 

 

 

Titlu Conversații cu Molotov 

Autor Feliks Ciuev, Viaceslav Molotov 

Număr pagini 672 

Editura Editura Corint 

Descriere Cartea de față sintetizează cele 139 de conversații pe care poetul Feliks 

Ciuev le-a avut cu Viaceslav Molotov de-a lungul a 17 ani, din 1969 pâna 

în 1986. Cu o consecvență specifică disciplinei de partid, Molotov își 

amintește despre camaraderia cu Lenin, despre rolul pe care l-a jucat în 

lovitura de stat bolșevică din octombrie 1917 și activitatea din timpul lui 

Stalin, despre negocierile pentru semnarea pactului germano-sovietic 

(1939), dar și despre înlăturarea sa din viața politică, petrecută în timpul 

lui Hrușciov. Necesitatea ideologică a terorii este justificată de Molotov 

cu aceeași consecvență. 

 

„În conversaţiile sale cu poetul şi biograful Feliks Ciuev, Molotov oferă 

o viziune proprie asupra societăţii şi asupra caracterului elitei politice 

sovietice. Plină de portrete surprinzătoare, pătrunzătoare şi memorabile, 

cartea este o sursă istorică de prima mână. O relatare în stare să 

hipnotizeze şi să înfricoşeze totodată pe cititor.” (Kirkus Reviews) 
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Titlu Jurnal. Începuturile unui exil îndelungat, vol. I 

Autor Ion Rațiu 

Număr pagini 688 

Editura Editura Corint 

Descriere Volumul reprezintă „o imagine fidelă şi obiectivă a lumii în care a trăit, 

o relatare critică despre personajele din jurul său, scrisă dintr-o 

perspectivă personală, naţională şi internaţională. Nu cred să existe 

multe alte lucrări similare, fiindcă puţini au trăit o viaţă ca a lui.” 

(Nicolae C. Raţiu) 

Ion Raţiu, liderul ales al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, cu sediul 

la Londra, a fost un membru remarcabil al opoziţiei faţă de Nicolae 

Ceauşescu. Jurnalist şi publicist, Ion Raţiu a fost şi un om de afaceri de 

succes, oferind totodată sprijin celor care fugeau de sub dictatura 

ceauşistă. După 50 de ani petrecuţi în exil, în 1990 s-a întors în ţară 

pentru a candida la preşedinţie. Deşi a câştigat un loc în Parlament de 

unde şi-a slujit ţara în ultimul deceniu de viaţă, înfrângerea sa la 

alegerile prezidenţiale i-a determinat pe mulţi să şi-l amintească ca pe 

„cel mai bun preşedinte pe care România nu l-a avut”. 

 

Titlu Jurnal, vol. II 

Autor Ion Rațiu 

Număr pagini 688 

Editura Editura Corint 

Descriere „Viața lui Ion Rațiu a fost plină de astfel de trădări, din partea unor 

prieteni, așa-ziși prieteni, colegi, membri ai propriului său partid. Poate 

din pricina faptului că ținea să cultive un cerc atât de larg de cunoștințe; 

cred totuși că mai degrabă din pricina geloziei, fiindcă toate păreau să îi 

vină atât de ușor: succesul financiar, succesul la femei, succesul în sport, 

în cercurile jurnalistice și politice. Dacă acest tip de resentimente 

constituie o trăsătura specific românească sau ine, în general, de natura 

umana e dificil de spus. Însa Ion Rațiu s-a considerat întotdeauna un om 

foarte norocos. “ (Nicolae C. Rațiu) 

 

 

Titlu În numele tatălui 

Autor Vlad Mitric Ciupe 

Număr pagini 194 

Editura Editura Vremea 

Descriere „În numele tatălui, titlul cărții de față, trimite, după un prim impact 

vizual și auditiv, la filmul omonim din 1993, regizat de Jim Sheridan. 

Inspirată dintr-o întâmplare reală, pelicula transpune, în mare, într-o 
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manieră artistică, ideea de nedreptate politică pe seama unor oameni 

condamnați pentru crimă, terorizați să o recunoască, deși nu o 

comiseseră. Am spune că este o temă recurentă în istoria românească a 

ultimelor cinci-șase decenii.     

 

Dacă iubitorii români de film pot urmări In the Name of the Father cu o 

anume detașare, determinată de certitudinea că este, totuși, un film 

artistic și că detaliile „narațiunii” păstrează în sine germenii autoapărării 

în contact cu disconfortul senzorial și psiho-mental, nu același lucru se 

întâmplă citind cartea îngrijită de Vlad Mitric-Ciupe. Subtitlul cărții – 

Supraviețuire și integrare socioprofesională în familiile arhitecților deținuți 

politici din România – ne readuce imediat cu picioarele pe sol românesc și 

ne pregătește pentru o lectură în cheie analitică, deși volumul conține 

interviurile realizate de autor cu câțiva dintre urmașii acestor arhitecți.” 

(Flori Bălănescu) 

 

 

Titlu Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniţă a Europei 

Autor Doina Magheţi şi Johann Steiner   

Număr pagini 264 

Editura Editura Polirom 

Descriere Volumul surprinde cât au avut de suferit cei care şi-au dorit să fie liberi, 

întorcând spatele comunismului şi forţând plecarea din ţară. Conform 

statisticilor, în 1988 graniţa româno-iugoslavă devenise cea mai 

sângeroasă din Europa: în acel an, au fost împuşcaţi aici 400 de fugari 

din România. 

„Pe aceşti indivizi care au săvârşit atrocităţile societatea sau viaţa îi va 

arunca la margine. Treci pe lângă un astfel de individ şi nu ştii de ce a 

fost în stare, ţi se pare om. Dacă nu-i ştii trecutul, nu ştii ce poartă în el. 

Din păcate, timpul va şterge tot. De-asta e bine să se publice adevărul, 

pentru ca asemenea monstruozităţi să nu se mai repete.” (Doina 

Magheţi) 

 

Titlu Hrușciov. Omul și epoca sa 

Autor William Taubman 

Număr pagini 960 

Editura Editura Meteor Press 

Descriere Multă vreme, Hruşciov a fost doar un personaj secundar în biografiile 

lui Stalin. Cartea lui William Taubman, bazată pe o documentaţie amplă 

desfăşurată pe parcursul a peste 20 de ani, încearcă să-i dea lui Hruşciov 

locul pe care îl merită în istoria ultimului secol. 
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Tentativa lui îndrăzneaţă, dar confuză de a reforma comunismul a stat 

la originea unui lung şi straniu proces de ascundere a unui sistem 

inuman sub o faţă umană (la început, a lui însuşi). Pe lângă faptul că el a 

pregătit calea pe care Mihail Gorbaciov şi Boris Elţîn aveau s-o urmeze 

după un sfert de veac, neputinţa lui Hruşciov de a-şi aşeza ţara pe o 

traiectorie nouă, stabilă şi prosperă a anticipat obstacolele care urmau să 

stea în calea încercărilor de reformă ale următorilor lideri. 

Ce i-a atras pe atâţia bărbaţi şi atâtea femei spre revoluţie şi comunism? 

Ce i-a făcut să rămână fideli cauzei după ce a început teribila vărsare de 

sânge? Ce i-a făcut, cel puţin pe unii dintre ei, s-o rupă cu propriul trecut 

şi să încerce să reformeze regimul? În sfârşit, ce i-a nemulţumit şi i-a 

înfrânt, începând astfel o lungă epocă de stagnare, urmată de prăbuşirea 

Uniunii Sovietice înseşi? Biografia lui Hruşciov poate oferi cel puţin 

câteva dintre răspunsuri. 

Distins cu Premiul „Pulitzer” pentru biografie, volumul a fost ales „Cea 

mai bună carte a anului 2003” de către New York Times, Chicago Tribune, 

Los Angeles Times, Washington Post, The Economist şi Toronto Globe and 

Mail. 

 

Titlu Stalin. O nouă biografie a unui dictator 

Autor Oleg V. Hlevniuk 

Număr pagini 576 

Editura Editura Litera 

Descriere Iosif Stalin a exercitat puterea supremă în Uniunea Sovietică din 1929 

până la moartea sa, în 1953. Pe parcursul acestui sfert de secol, după 

estimările lui Oleg Hlevniuk, Stalin a ordonat încarcerarea și executarea 

a nu mai puțin de un milion de cetățeni sovietici pe an. Alte milioane au 

fost victime ale foametei care a rezultat direct din aplicarea politicilor 

sale. Ce l-a condus către o asemenea cruzime? Această biografie 

esențială, scrisă de autorul cel mai familiarizat cu arhivele din era 

sovietică, oferă un portret fără precedent, în cel mai fin detaliu, al lui 

Stalin, omul și dictatorul. Fără a-l mitologiza, fie ca pe un geniu 

binevoitor, fie ca pe un geniu al răului, Hlevniuk răspunde 

numeroaselor controverse despre anumite evenimente din viața 

dictatorului, adunând sute de scrisori anterior necunoscute, memorii, 

rapoarte și jurnale, într-o poveste exhaustivă a vieţii lui Iosif 

Vissarionovici Djugaşvili, omul care a lăsat cicatrici greu de vindecat 

asupra popoarelor peste care a domnit și care a schimbat cursul istoriei. 

 

 

Titlu Ziua care nu se uită. Revolta braşovenilor din 15 noiembrie 1987 

Autor Marius Oprea, Flori Bălănescu, Stejărel Olaru (coord.) 
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Număr pagini 600 

Editura Editura Polirom 

Descriere „Nu se ştia ce s-a întîmplat cu muncitorii. Se operaseră arestări. Se 

vorbea şi despre asta. Oamenii au dispărut de acasă. Nu au mai revenit 

la familii. Pentru noi a fost limpede încă de atunci. Era începutul unei 

acţiuni împotriva regimului, era vorba de un protest muncitoresc într-o 

citadelă ceauşistă, era vorba de un mesaj politic antidictatorial, era vorba 

de un context clar: presiunile Moscovei, ruptura cu Occidentul, care-şi 

radicalizase poziţiile faţă de regim – toate astea ne-au făcut să credem că 

e vorba într-adevăr de începutul sfîrşitului.” (Emil Hurezeanu) 

 

 

Titlu Afacerea „Ariane” Spionaj sovieto-român? 

Autor Dinu Zamfirescu 

Număr pagini 204 

Editura Editura Vremea 

Descriere „Relatările și dezvăluirile care urmează nu constituie decât o anchetă, aș 

spune jurnalistică, făcută la 30 de ani de la petrecerea faptelor. Fapte și 

desfășurări pe care le putem considera drept istorie. De ce atât de 

târziu? În primul rând, pentru că nu exista accesul la documente, cum 

de altfel nici astăzi cazul nu se poate cerceta în integralitate. Interesul 

pentru cititorii de astăzi, în afara senzaționalului din epocă, ar putea fi 

curiozitatea unui fapt intrat în istoria recentă, precum și acela că era 

vorba și de o româncă situată atunci în centrul evenimentelor. De 

asemenea, este vorba și de o asociație româno-franceză condusă de 

același personaj, asociație aflată în Franța. În orice caz, dezvăluirea 

cazului în mass-media franceză și internațională a însemnat un adevărat 

șoc în opinia publică a timpului (Dinu Zamfirescu). 

  

 

Titlu Dispărută în Moscova 

Autor Marguerite Harrison 

Număr pagini 464 

Editura Editura Corint 

Descriere Publicată prima oară în anul 1921, cartea este o veritabilă enciclopedie a 

vieții cotidiene a Rusiei bolșevice la debutul deceniului al treilea al 

secolului trecut. Marguerite Harrison este un observator fin și tenace și o 

ziaristă meticuloasă, dar, în același timp, o femeie obișnuită prinsă în 

vâltoarea unor evenimente extraordinare. Această ediție – minuțios 

adnotată – prezintă documente inedite din arhivele serviciilor secrete 

americane și sovietice, precum și ilustrații cu protagoniștii acestor 

întâmplări incredibile. 
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Titlu Fiica lui Stalin 

Autor Rosemary Sullivan 

Număr pagini 752 

Editura Editura Corint 

Descriere Rosemary Sullivan ne propune o biografie excepțională, cea a unicei 

fiice a lui Iosif Vissarionovici Stalin – Svetlana Allilueva. Născută în anii 

de început ai Uniunii Sovietice, Svetlana și-a petrecut tinerețea între 

zidurile Kremlinului. A fost ferită de grijile cotidiene, dar nu a putut 

evita tragediile familiei sale. Rând pe rând, din viața ei au dispărut toți 

cei pe care i-a iubit, printre care mama, doi frați, mătuși, unchi și un 

iubit de două ori mai în vârsta decât ea. Pe măsură ce a aflat despre 

grozăviile tatălui său, după decesul acestuia, Svetlana nu a mai putut să 

tacă. În 1967, a fugit în Statele Unite ale Americii, lăsându-i în urmă pe 

cei doi copii ai săi. Viața ei s-a schimbat – s-a mutat des, a avut un mariaj 

dezastruos, s-a izolat de ceilalți imigranți ruși și, într-un final, a murit în 

sărăcie, în Wisconsin. 

Bazându-se pe documente din arhivele KGB, CIA și ale guvernului 

sovietic și pe mărturiile urmașilor Svetlanei, autoarea reconstituie 

extraordinara viață a fiicei lui Stalin. A rezultat biografia unei femei 

condamnate să fie prizonier politic al numelui tatălui său.  

 

Titlu Munca forțată din România în regimul comunist 

Autor Nicoleta Ionescu Gură 

Număr pagini 560 

Editura Editura Corint 

Descriere Prezenta cercetare dorește să informeze cititorii cu privire la acțiunile și 

mecanismele aparatului represiv din România în timpul regimului 

comunist. Represiunea împotriva populației a cunoscut mai multe forme 

(dislocare și fixare de domiciliu obligatoriu, munca forțată, condamnări 

cu caracter politic). Munca forțată prin internarea în unități de muncă 

(UM), colonii de muncă (CM) și locuri de muncă obligatorii (LM), adică 

așa-numitele „internări administrative”, face obiectul acestui volum, 

fiind prima lucrare care abordează acest subiect de sine stătător. 

 

 

Titlu Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea și integrarea socio-profesională a 

familiilor foștilor deținuți politici în comunism. Mărturii și documente, vol. I 

Autor Dalia Bathory, Cosmin Budeancă (ed.) 

Număr pagini 336 

Editura Editura Polirom 

Descriere „Ne-am propus să prezentăm dificultăţile şi suferinţele prin care au fost 

nevoiţi să treacă atât deţinuţii politici, cât şi membrii familiilor acestora, 
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respectiv câteva sute de mii de persoane (pentru că arestarea şi 

condamnarea unui «duşman al poporului» avea efecte şi asupra 

părinţilor, soţiei/soţului şi copiilor). De asemenea, am dorit să 

surprindem interferenţele autorităţilor statului cu destinele lor, modul 

în care acestea s‑au repercutat asupra evoluţiei lor sociale, profesionale, 

economice pe termen mediu şi lung (unele identificabile chiar şi în 

prezent), dar şi încercările de a ieşi din zona marginală a societăţii. 

Documentele reflectă problemele cu care s‑au confruntat deţinuţii 

politici în timpul detenţiei şi după eliberare (dificultăţile de a‑şi continua 

studiile, de a‑şi găsi un loc de muncă, de a‑şi întemeia o familie sau de a 

o păstra pe cea de dinainte de arestare). Printre problemele de după 

eliberare pe care le‑am ilustrat se numără şi încercările autorităţilor de 

compromitere a acestora în faţa apropiaţilor şi a altor deţinuţi, 

tentativele şi metodele folosite la racolarea unora dintre ei ca informatori 

şi modul în care s‑a derulat colaborarea lor cu Securitatea. În ce priveşte 

familiile, am reprodus documente care se referă la încercările de a lua 

legătura cu cei închişi, la divorţ ca soluţie pentru a scăpa de şicanele şi 

marginalizarea din partea autorităţilor, la urmărirea copiilor şi a altor 

membri ai familiei, precum şi la problemele pe care le‑au avut aceştia. 

Credem că interviurile şi documentele publicate vor aduce o contribuţie 

consistentă la completarea imaginii represiunii comuniste în România.” 

(Editorii) 

 

 

Titlu Incursiuni biografice în comunismul românesc, vol. XII 

Autor Anuar IICCMER 

Număr pagini 392 

Editura Editura Polirom 

Descriere Biografia a fost adesea socotită o specie istoriografică facilă, fiind pe 

nedrept marginalizată. Această atitudine a fost cauzată şi de intruziunea 

până la confuzie a abordării hagiografice într-un segment istoriografic 

totuşi esenţial. Din fericire, în ultimele decade, acest gen a cunoscut o 

puternică revigorare. Cel puţin în privinţa istoriei contemporane, 

biografii consistente, rodul unor activităţi de cercetare serioase şi nu de 

puţine ori interdisciplinare, au deschis drumul, pătrunzând în mediul 

academic şi pe piaţa cărţii, susţinând dezbaterea şi contribuind la o 

deplină înţelegere a fenomenelor istorice. Pentru că descifrarea unui 

univers începe obligatoriu cu înţelegerea celor care l-au populat. 

Călătoria biografică în comunismul românesc este abia la început. 

Pionierii, idealiştii, fanaticii, tovarăşii de drum, rebelii, opozanţii, 

victimele au început să capete tot mai multă consistenţă, ieşind din 

umbra evocărilor umorale, pasionale, mult prea subiective. Şi pentru că 
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adeseori o biografie nu este delimitată de sau într-o perioadă istorică 

strictă, ci numai de către însăşi existenţa celui care o alcătuieşte, al XII-

lea volum al anuarului IICCMER îşi propune să reunească o serie de 

incursiuni biografice care să contribuie la înţelegerea naturii regimului, 

depăşind graniţele unei periodizări rigide. 

 

 

Titlu După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul 

Autor Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (ed.) 

Număr pagini 416 

Editura Editura Polirom 

Descriere Avînd la bază convingerea că pentru orice popor care încearcă să îşi 

construiască un viitor – şi cu atît mai mult pentru ţările care s-au aflat 

sub regimuri totalitare – cunoaşterea trecutului este esenţială, volumul 

coordonat de Cosmin Budeancă şi Florentin Olteanu reuneşte 25 de 

studii despre comunism. Fie că este vorba despre activitatea politică şi 

poliţia secretă, despre evoluţiile economice, culturale şi religioase sau 

despre disidenţă şi represiune, fiecare text completează cu o nouă piesă 

marele puzzle al întunecatei perioade comuniste româneşti. După 25 de 

anidemonstrează o dată în plus că, după un sfert de secol de la dispariţia 

Cortinei de Fier, există încă multe aspecte nedescoperite sau insuficient 

analizate ale comunismului. 

 

 

VIII.WEBSITE-URI 
 

1. www.hartagulagului.ro 

2. www.memorialuljilava.ro  

 

 

IX. CAMPANII DE INVESTIGAŢII SPECIALE 
 

1. Investigaţie arheologică specială în orașul Năsăud,  

judeţul Bistrița-Năsăud 
 

Loc Năsăud 

Perioadă  2-3 mai 2017 

Obiective  A doua campanie de cercetări arheologice, desfășurată în Cimitirul 

central din Năsăud, pentru căutarea mormântului comun, unde au fost 

îngropați Gheorghe Pașca și Gavrilă Rus, doi partizani anticomuniști, 

http://www.hartagulagului.ro/
http://www.memorialuljilava.ro/
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uciși în luptă cu Securitatea, la 5 februarie 1956. Nici de această dată, 

mormântul comun al celor doi partizani nu a fost găsit. 

Parteneri ✓ Protopopiatul Ortodox Năsăud 

✓ Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj 

✓ Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud 

✓ Muzeul de Istorie Turda 

Prezenţă în 

mass-media 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/09/comunicat-de-presa-

iiccmer-12-24-11 

http://www.amosnews.ro/o-noua-incercare-de-cautare-mormantului-

lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5 

http://www.ordineazilei.ro/actualitate/reportaj/p/istoricii-incearca-sa-

afle-unde-au-fost-ingropati-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-cei-doi-au-

fost-ucisi-de-securitate-in-5-februarie-1956 

https://www.napocanews.ro/2017/05/noi-cautari-a-mormantului-

partizanilor-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-

februarie-1956.html 

http://oglindadevest.ro/o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-

lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-

1956/ 

http://citynews.ro/eveniment/foto-vanatorii-de-comunisti-la-o-noua-

incercare-de-gasi-mormintul-lui-gheorghe-pasca-si 

http://ziarulfaclia.ro/iiccmer-o-noua-actiune-de-cautare-a-

mormantului-a-doua-victime-ale-securitatii-din-cluj/ 

http://rasunetul.ro/omenia-morosanului-gheorghe-pasca 

http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=20509 

http://www.newsbuzau.ro/national/16717-foto-o-noua-incercare-de-

cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-

securitate-la-5-februarie-1956 

 

 

2. Investigaţie arheologică specială în municipiul Botoșani,  

judeţul Botoșani 
      

Loc Botoșani  

Perioadă  16-18 mai 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Deshumarea lui Mugur Călinescu, decedat în condiții suspecte 

la 13 februarie 1985 

✓ Stabilirea împrejurărilor și a condițiilor specifice în care a 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/09/comunicat-de-presa-iiccmer-12-24-11
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/09/comunicat-de-presa-iiccmer-12-24-11
http://www.amosnews.ro/o-noua-incercare-de-cautare-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5
http://www.amosnews.ro/o-noua-incercare-de-cautare-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5
http://www.ordineazilei.ro/actualitate/reportaj/p/istoricii-incearca-sa-afle-unde-au-fost-ingropati-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-cei-doi-au-fost-ucisi-de-securitate-in-5-februarie-1956
http://www.ordineazilei.ro/actualitate/reportaj/p/istoricii-incearca-sa-afle-unde-au-fost-ingropati-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-cei-doi-au-fost-ucisi-de-securitate-in-5-februarie-1956
http://www.ordineazilei.ro/actualitate/reportaj/p/istoricii-incearca-sa-afle-unde-au-fost-ingropati-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-cei-doi-au-fost-ucisi-de-securitate-in-5-februarie-1956
https://www.napocanews.ro/2017/05/noi-cautari-a-mormantului-partizanilor-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956.html
https://www.napocanews.ro/2017/05/noi-cautari-a-mormantului-partizanilor-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956.html
https://www.napocanews.ro/2017/05/noi-cautari-a-mormantului-partizanilor-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956.html
http://oglindadevest.ro/o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956/
http://oglindadevest.ro/o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956/
http://oglindadevest.ro/o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956/
http://citynews.ro/eveniment/foto-vanatorii-de-comunisti-la-o-noua-incercare-de-gasi-mormintul-lui-gheorghe-pasca-si
http://citynews.ro/eveniment/foto-vanatorii-de-comunisti-la-o-noua-incercare-de-gasi-mormintul-lui-gheorghe-pasca-si
http://ziarulfaclia.ro/iiccmer-o-noua-actiune-de-cautare-a-mormantului-a-doua-victime-ale-securitatii-din-cluj/
http://ziarulfaclia.ro/iiccmer-o-noua-actiune-de-cautare-a-mormantului-a-doua-victime-ale-securitatii-din-cluj/
http://rasunetul.ro/omenia-morosanului-gheorghe-pasca
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=20509
http://www.newsbuzau.ro/national/16717-foto-o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956
http://www.newsbuzau.ro/national/16717-foto-o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956
http://www.newsbuzau.ro/national/16717-foto-o-noua-incercare-de-cautare-a-mormantului-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitate-la-5-februarie-1956
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survenit moartea acestei persoane 

✓ Obținerea și studierea documentelor aflate în arhiva CNSAS 

✓  Identificarea nominală a cadrelor de Securitate implicate în 

moartea acestei persoane  

✓ Sesizarea Parchetului Militar și deschiderea unui dosar de 

cercetare penală în acest caz de presupusă crimă.  

✓ Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre 

metodele de represiune utilizate împotriva cetățenilor de 

Securitate și de alte instituții ale statului comunist.  

✓ Mediatizarea investigațiilor speciale desfășurate de IICCMER 

Parteneri ✓ Parchetul Militar Teritorial Iași 

✓ Institutul de Medicină Legală Iași 

✓ Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani 

✓ Primăria mun. Botoșani 

✓ Televiziunea Română 

✓ AFDPR - Filiala Botoșani 

✓ Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 

✓ Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

✓ Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud 

Prezenţă în 

mass-media 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/15/comunicat-de-presa-

iiccmer-12-04-26 

http://www.libertatea.ro/stiri/elevul-mugur-calinescu-cunoscut-

luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moarte-

1839617 

http://jurnalul.ro/stiri/justitie/iiccmer-investigheaza-conditiile-

suspecte-in-care-a-murit-in-1985-iulian-mugur-calinescu-742682.html 

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/au-existat-

dizidenti-otraviti-de-securitate-cu-izotopi-radioactivi 

http://www.botosaneanul.ro/stiri/liceanul-care-a-infruntat-securitatea-

comunista-deshumat-de-procurori-si-criminalisti-din-iasi/ 

http://www.romaniatv.net/un-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-

dupa-32-de-ani-exista-suspiciuni-a-fost-iradiat-securitate_356013.html 

http://www.stiripesurse.ro/ac-iune-de-deshumare-a-lui-iulian-mugur-

calinescu-din-boto-ani-decedat-in-condi-ii-suspecte-in-

1985_1196165.html 

http://stiri.botosani.ro/stiri/cultura/trupul-elevului-mugur-calinescu-

va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moartea-suspecta.html 

 

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/15/comunicat-de-presa-iiccmer-12-04-26
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/15/comunicat-de-presa-iiccmer-12-04-26
http://www.libertatea.ro/stiri/elevul-mugur-calinescu-cunoscut-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moarte-1839617
http://www.libertatea.ro/stiri/elevul-mugur-calinescu-cunoscut-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moarte-1839617
http://www.libertatea.ro/stiri/elevul-mugur-calinescu-cunoscut-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moarte-1839617
http://jurnalul.ro/stiri/justitie/iiccmer-investigheaza-conditiile-suspecte-in-care-a-murit-in-1985-iulian-mugur-calinescu-742682.html
http://jurnalul.ro/stiri/justitie/iiccmer-investigheaza-conditiile-suspecte-in-care-a-murit-in-1985-iulian-mugur-calinescu-742682.html
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/au-existat-dizidenti-otraviti-de-securitate-cu-izotopi-radioactivi
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/au-existat-dizidenti-otraviti-de-securitate-cu-izotopi-radioactivi
http://www.botosaneanul.ro/stiri/liceanul-care-a-infruntat-securitatea-comunista-deshumat-de-procurori-si-criminalisti-din-iasi/
http://www.botosaneanul.ro/stiri/liceanul-care-a-infruntat-securitatea-comunista-deshumat-de-procurori-si-criminalisti-din-iasi/
http://www.romaniatv.net/un-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-dupa-32-de-ani-exista-suspiciuni-a-fost-iradiat-securitate_356013.html
http://www.romaniatv.net/un-luptator-anti-comunist-va-fi-deshumat-dupa-32-de-ani-exista-suspiciuni-a-fost-iradiat-securitate_356013.html
http://www.stiripesurse.ro/ac-iune-de-deshumare-a-lui-iulian-mugur-calinescu-din-boto-ani-decedat-in-condi-ii-suspecte-in-1985_1196165.html
http://www.stiripesurse.ro/ac-iune-de-deshumare-a-lui-iulian-mugur-calinescu-din-boto-ani-decedat-in-condi-ii-suspecte-in-1985_1196165.html
http://www.stiripesurse.ro/ac-iune-de-deshumare-a-lui-iulian-mugur-calinescu-din-boto-ani-decedat-in-condi-ii-suspecte-in-1985_1196165.html
http://stiri.botosani.ro/stiri/cultura/trupul-elevului-mugur-calinescu-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moartea-suspecta.html
http://stiri.botosani.ro/stiri/cultura/trupul-elevului-mugur-calinescu-va-fi-deshumat-la-32-de-ani-de-la-moartea-suspecta.html
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3. Investigaţie arheologică specială în satul Periprava, 

comuna C. A. Rosetii, judeţul Tulcea 
 

Loc Periprava 

Perioadă  15-30 iulie 2017 

Obiective 

atinse 

✓ A patra campanie de cercetări arheologice în Cimitirul 

lipovenesc din satul Periprava, unde au fost înhumați deținuții 

politici, morți în Colonia de muncă, care a funcționat în 

apropierea localității 

✓ Deschiderea a două noi unități arheologice de săpătură pe o 

suprafață însumată de 122 mp în care au fost descoperite și 

cercetate alte 13 morminte 

✓ Continuarea cercetărilor în dosarul penal deschis pe acest caz de 

Parchetul Militar 

✓ Identificarea osemintelor victimelor prin realizarea testelor 

ADN la INML București 

✓ Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre 

metodele de represiune utilizate împotriva cetățenilor de 

Securitate și de alte instituții ale statului comunist 

✓ Mediatizarea investigațiilor speciale desfășurate de IICCMER 

Parteneri ✓ Secția Parchetelor Militare București 

✓ AFDPR 

✓ Televiziunea Română 

✓ Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea 

✓ Serviciul Teritorial de Medicină Legală Tulcea 

✓ Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

✓ Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

✓ Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud 

✓ Prefectura județului Tulcea 

✓ Primăria comunei C.A. Rosetti 

Prezenţă în 

mass-media 

https://www.agerpres.ro/social/2017/07/13/iiccmer-organizeaza-o-

noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-12-26-25 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/iiccmer-organizeaza-o-noua-

campanie-de-investigatii-arheologice-in-fostul-lagar-comunist-de-la-

periprava-747206.html 

https://www.news.ro/social/noi-sapaturi-arheologice-pentru-

recuperarea-ramasitelor-detinutilor-politici-morti-in-lagarul-de-

munca-de-la-periprava-1922403213292017071217084169 

http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-

de-investigatii-arheologice-la-periprava-pe-locul-fostei-colonii-de-

https://www.agerpres.ro/social/2017/07/13/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-12-26-25
https://www.agerpres.ro/social/2017/07/13/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-12-26-25
http://jurnalul.ro/stiri/observator/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-fostul-lagar-comunist-de-la-periprava-747206.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-fostul-lagar-comunist-de-la-periprava-747206.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-fostul-lagar-comunist-de-la-periprava-747206.html
https://www.news.ro/social/noi-sapaturi-arheologice-pentru-recuperarea-ramasitelor-detinutilor-politici-morti-in-lagarul-de-munca-de-la-periprava-1922403213292017071217084169
https://www.news.ro/social/noi-sapaturi-arheologice-pentru-recuperarea-ramasitelor-detinutilor-politici-morti-in-lagarul-de-munca-de-la-periprava-1922403213292017071217084169
https://www.news.ro/social/noi-sapaturi-arheologice-pentru-recuperarea-ramasitelor-detinutilor-politici-morti-in-lagarul-de-munca-de-la-periprava-1922403213292017071217084169
http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-pe-locul-fostei-colonii-de-munca-16585132
http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-pe-locul-fostei-colonii-de-munca-16585132
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munca-16585132 

http://stiri.tvr.ro/100-de-cadavre-ale-de--inu--ilor-politic--vor-fi-

deshumate-din-cimitirul-de-la-periprava-pentru-a-li-se-stabili-

identitatea_820036.html#view 

https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/iiccmer-

organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-lagarul-

de-la-periprava 

 

 

4. Investigaţie arheologică specială în comuna Cricău (zona Bogoloaia), 

judeţul Alba 
 

Loc Cricău 

Perioadă  Campania I: 21-23 iunie 2017 

Campania II: 21-24 august 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Căutarea, descoperirea și deshumarea osemintelor a trei victime 

(Ștefan Popa, Nicolae Moldovan, Cornel Pascu), ucise la 8 

martie 1949, în cursul unei lupte cu Securitatea, care au fost 

înhumate într-o groapă comună pe teritoriul comunei Cricău 

din jud. Alba 

✓ Sesizarea Secției Parchetelor Militare din București, care a 

desfășurat cercetări la fața locului și a deschis un dosar de 

cercetare penală pe acest caz de triplu omor 

✓ Identificarea victimelor prin realizarea testelor ADN la INML 

București 

✓ Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre 

metodele de represiune utilizate împotriva cetățenilor de 

Securitate și de alte instituții ale statului comunist 

✓ Mediatizarea investigațiilor speciale desfășurate de IICCMER 

Parteneri ✓ Secția Parchetelor Militare București 

✓ Inspectoratul Județean de Poliție Alba 

✓ Serviciul Teritorial de Medicină Legală Alba 

✓ Primăria comunei Cricău 

✓ Televiziunea Română 

✓ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

✓ Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud 

✓ Parohia Ortodoxă Cricău 

Prezenţă în 

mass-media 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/osemintele-a-trei-luptatori-

anticomunic-ti-exhumate.html 

https://www.antena3.ro/actualitate/descoperire-macabra-in-alba-cum-

http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-la-periprava-pe-locul-fostei-colonii-de-munca-16585132
http://stiri.tvr.ro/100-de-cadavre-ale-de--inu--ilor-politic--vor-fi-deshumate-din-cimitirul-de-la-periprava-pentru-a-li-se-stabili-identitatea_820036.html#view
http://stiri.tvr.ro/100-de-cadavre-ale-de--inu--ilor-politic--vor-fi-deshumate-din-cimitirul-de-la-periprava-pentru-a-li-se-stabili-identitatea_820036.html#view
http://stiri.tvr.ro/100-de-cadavre-ale-de--inu--ilor-politic--vor-fi-deshumate-din-cimitirul-de-la-periprava-pentru-a-li-se-stabili-identitatea_820036.html#view
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-lagarul-de-la-periprava
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-lagarul-de-la-periprava
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-o-noua-campanie-de-investigatii-arheologice-in-lagarul-de-la-periprava
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/osemintele-a-trei-luptatori-anticomunic-ti-exhumate.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/osemintele-a-trei-luptatori-anticomunic-ti-exhumate.html
https://www.antena3.ro/actualitate/descoperire-macabra-in-alba-cum-au-fost-gasite-osemintele-a-trei-barbati-impuscati-de-securitate-429601.html
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au-fost-gasite-osemintele-a-trei-barbati-impuscati-de-securitate-

429601.html 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/tineri-ucisi-de-securitate-

gasiti-dupa-70-de-ani-782087 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/22/alba-osemintele-a-trei-

partizani-impuscati-de-securitate-si-inhumati-intr-o-groapa-comuna-

nemarcata-descoperite-de-arheologi-16-34-30 

http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-trei-partizani-ucisi-

securitatea-comunista-1949-deshumate-valea-cricaului-apuseni-

1_599ab3e85ab6550cb82ebcba/index.html 

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiunea-de-

deshumare-a-trei-partizani-ucisi-intr-o-lupta-cu-securitatea-in-alba 

http://romanialibera.ro/aldine/history/o-echipa-de-arheologi-a-

descoperit-trupurile-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-in-

centrul-transilvaniei-465447 

 

5. Investigaţie arheologică specială în comuna Bistra,  

judeţul Alba 
 

Loc Bistra 

Perioadă  Campania I: 4-7 septembrie 2017 

Campania II: 24-27 septembrie 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Căutarea mormântului și deshumarea lui Ioan Andreșel, 

împușcat fără judecată de Securitate la 16 august 1950. Execuția 

și înhumarea victimei s-a făcut pe teritoriul comunei Bistra, într-

o zonă împădurită de munte, cunoscută sub denumirea de 

Poarta între Căi 

✓ Stabilirea împrejurărilor în care această persoană și-a pierdut 

viața 

✓ Descoperirea mormântului și deshumarea osemintelor victimei, 

operațiuni desfășurate în cursul a două intervenții în teren 

✓ Sesizarea Secției Parchetelor Militare din București, care a 

desfășurat cercetări la fața locului și  a deschis un dosar de 

cercetare penală pe acest caz de omor 

✓ Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre 

metodele de represiune utilizate împotriva cetățenilor de 

Securitate și de alte instituții ale statului comunist 

✓ Mediatizarea investigațiilor speciale desfășurate de IICCMER 

Parteneri ✓ Secția Parchetelor Militare București 

✓ Inspectoratul Județean de Poliție Alba 

https://www.antena3.ro/actualitate/descoperire-macabra-in-alba-cum-au-fost-gasite-osemintele-a-trei-barbati-impuscati-de-securitate-429601.html
https://www.antena3.ro/actualitate/descoperire-macabra-in-alba-cum-au-fost-gasite-osemintele-a-trei-barbati-impuscati-de-securitate-429601.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/tineri-ucisi-de-securitate-gasiti-dupa-70-de-ani-782087
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/tineri-ucisi-de-securitate-gasiti-dupa-70-de-ani-782087
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/22/alba-osemintele-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-si-inhumati-intr-o-groapa-comuna-nemarcata-descoperite-de-arheologi-16-34-30
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/22/alba-osemintele-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-si-inhumati-intr-o-groapa-comuna-nemarcata-descoperite-de-arheologi-16-34-30
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/22/alba-osemintele-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-si-inhumati-intr-o-groapa-comuna-nemarcata-descoperite-de-arheologi-16-34-30
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-trei-partizani-ucisi-securitatea-comunista-1949-deshumate-valea-cricaului-apuseni-1_599ab3e85ab6550cb82ebcba/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-trei-partizani-ucisi-securitatea-comunista-1949-deshumate-valea-cricaului-apuseni-1_599ab3e85ab6550cb82ebcba/index.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-trei-partizani-ucisi-securitatea-comunista-1949-deshumate-valea-cricaului-apuseni-1_599ab3e85ab6550cb82ebcba/index.html
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiunea-de-deshumare-a-trei-partizani-ucisi-intr-o-lupta-cu-securitatea-in-alba
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiunea-de-deshumare-a-trei-partizani-ucisi-intr-o-lupta-cu-securitatea-in-alba
http://romanialibera.ro/aldine/history/o-echipa-de-arheologi-a-descoperit-trupurile-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-in-centrul-transilvaniei-465447
http://romanialibera.ro/aldine/history/o-echipa-de-arheologi-a-descoperit-trupurile-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-in-centrul-transilvaniei-465447
http://romanialibera.ro/aldine/history/o-echipa-de-arheologi-a-descoperit-trupurile-a-trei-partizani-impuscati-de-securitate-in-centrul-transilvaniei-465447
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✓ Serviciul Teritorial de Medicină Legală Alba 

✓ Televiziunea Română 

✓ Primăria comunei Bistra 

✓ Parohia Ortodoxă Bistra 

✓ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

✓ Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei  

✓ Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud 

Prezenţă în 

mass-media 

http://alba24.ro/iiccmer-investigatii-arheologice-la-bistra-pentru-

deshumarea-lui-ioan-andresel-impuscat-de-securitate-in-august-1950-

597320.html 

https://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-deshumare-a-unei-

victime-a-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-

1950-in-zona-comunei-bistra-441135/ 

https://www.dcnews.ro/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-

executat-de-securitate_559205.html 

https://www.agerpres.ro/justitie/2017/09/22/iiccmer-va-deshuma-

trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate-la-16-august-1950-12-

40-37 

http://www.amosnews.ro/o-noua-actiune-iiccmer-de-deshumare-unei-

victime-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16 

https://www.activenews.ro/stiri-locale/O-noua-actiune-a-IICCMER-de-

deshumare-a-unei-victime-a-Securitatii-Andresel-Ioan-ucis-prin-

impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-Bistra-judetul-Alba-

146258 

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiune-de-

deshumare-a-lui-andresel-ioan-impuscat-de-securitate-in-1950-in-

judetul-alba 

 
 

6. Investigaţie arheologică specială în municipiul Gherla, 

Jud. Cluj 
 

Loc Gherla 

Perioadă  4-5 octombrie 2017 

Obiective ✓ Verificarea presupusului mormânt și deshumarea osemintelor 

lui Alexandru Rusu, episcop greco-catolic de Maramureș și 

mitropolit ales al Bisericii Române Unite cu Roma, mort în 

Penitenciarul Gherla la 9 mai 1963. Trupul episcopului a fost 

înhumat în cimitirul deținuților din Gherla, situat în locul 

http://alba24.ro/iiccmer-investigatii-arheologice-la-bistra-pentru-deshumarea-lui-ioan-andresel-impuscat-de-securitate-in-august-1950-597320.html
http://alba24.ro/iiccmer-investigatii-arheologice-la-bistra-pentru-deshumarea-lui-ioan-andresel-impuscat-de-securitate-in-august-1950-597320.html
http://alba24.ro/iiccmer-investigatii-arheologice-la-bistra-pentru-deshumarea-lui-ioan-andresel-impuscat-de-securitate-in-august-1950-597320.html
https://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-deshumare-a-unei-victime-a-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-bistra-441135/
https://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-deshumare-a-unei-victime-a-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-bistra-441135/
https://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-deshumare-a-unei-victime-a-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-bistra-441135/
https://www.dcnews.ro/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate_559205.html
https://www.dcnews.ro/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate_559205.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/09/22/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate-la-16-august-1950-12-40-37
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/09/22/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate-la-16-august-1950-12-40-37
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/09/22/iiccmer-va-deshuma-trupul-lui-ioan-andresel-executat-de-securitate-la-16-august-1950-12-40-37
http://www.amosnews.ro/o-noua-actiune-iiccmer-de-deshumare-unei-victime-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16
http://www.amosnews.ro/o-noua-actiune-iiccmer-de-deshumare-unei-victime-securitatii-andresel-ioan-ucis-prin-impuscare-la-16
https://www.activenews.ro/stiri-locale/O-noua-actiune-a-IICCMER-de-deshumare-a-unei-victime-a-Securitatii-Andresel-Ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-Bistra-judetul-Alba-146258
https://www.activenews.ro/stiri-locale/O-noua-actiune-a-IICCMER-de-deshumare-a-unei-victime-a-Securitatii-Andresel-Ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-Bistra-judetul-Alba-146258
https://www.activenews.ro/stiri-locale/O-noua-actiune-a-IICCMER-de-deshumare-a-unei-victime-a-Securitatii-Andresel-Ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-Bistra-judetul-Alba-146258
https://www.activenews.ro/stiri-locale/O-noua-actiune-a-IICCMER-de-deshumare-a-unei-victime-a-Securitatii-Andresel-Ioan-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-in-zona-comunei-Bistra-judetul-Alba-146258
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiune-de-deshumare-a-lui-andresel-ioan-impuscat-de-securitate-in-1950-in-judetul-alba
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiune-de-deshumare-a-lui-andresel-ioan-impuscat-de-securitate-in-1950-in-judetul-alba
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/actiune-de-deshumare-a-lui-andresel-ioan-impuscat-de-securitate-in-1950-in-judetul-alba
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cunoscut sub denumirea de Cărămidărie 

✓ Identificarea, dezvelirea și recuperarea osemintelor unei 

persoane ce a fost înhumată în mormântul presupus că ar 

aparține episcopului Rusu. Osemintele au fost predate pentru 

cercetări de specialitate unui medic legist, urmând ca prin 

efectuarea comparativă a testelor ADN să se verifice 

apartenența și identitatea scheletului 

Parteneri ✓ Episcopia Greco-Catolică de Maramureș 

✓ Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla 

✓ Primăria Gherla 

✓ Institutul de Medicină Legală din Cluj 

✓ Muzeul de Istorie Gherla 

✓ Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia 

✓ Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud 

Prezenţă în 

mass-media 

Acțiunea nu a fost mediatizată, la cererea Episcopiei Greco-Catolice de 

Maramureș. Rezultatele investigațiilor vor fi făcute publice de 

IICCMER la o dată ce va fi stabilită de comun acord cu Biserica Greco-

Catolică. 

 

 

X. SESIZĂRI PENALE 
 

Denunţ (nr. 281/P/2017) către Parchetul General cu privire la săvârșirea infracțiunii de 

tratamente neomenoase aplicate în timpul regimului comunist copiilor aflați în 

Căminele spital pentru minorii nerecuperabili din Cighid şi Păstrăveni, respectiv în 

Căminul pentru minori deficienți nerecuperabili din Sighetu Marmației 

 

Context ✓ Regimul din instituţiile menţionate, aflate în timpul regimului 

comunist în administrarea Statului român, a dus nemijlocit la 

moartea a cel puțin 771 de minori (număr provizoriu), după 

cum urmează: 

• Căminul spital pentru minorii nerecuperabili Cighid - 138 

de decese (1 octombrie 1987 – 26 martie 1990) 

• Căminul spital Păstrăveni - 394 de decese confirmate (1 

octombrie 1966 – 30 aprilie 1990)  

• Căminul pentru minori deficienți nerecuperabili din 

Sighetu Marmației - 239 de decese (20 ianuarie 1973 – 31 

decembrie 1991) 

✓ Contextul istoric declanşator a fost creat în anul 1966, când 

regimul comunist din România a iniţiat una dintre cele mai 

restrictive politici demografice pronataliste. Creşterea forţată a 

populaţiei, strict cantitativă, fără respectul față de om și fără 
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asigurarea tuturor condițiilor decente de viață, a avut printre 

consecințe creșterea mortalității materne şi infantile, creşterea 

fără precedent a numărului de copii născuţi cu malformaţii 

congenitale grave, cu afecţiuni fizice şi psihice, cu diverse boli 

moştenite sau dobândite după naştere, mii de copii ajungând 

orfani şi un număr impresionant fiind abandonaţi. 

✓ Minorii ce necesitau protecție din partea statului erau împărţiţi 

în trei categorii: „recuperabili”, „parțial-recuperabili” și 

„nerecuperabili”. Diferențierea era făcută între o categorie de 

minori pe care statul încerca să-i „recupereze”, total sau parţial, 

pentru integrarea ulterioară în producţie, şi o categorie de copii 

în care statul nu era dispus să investească şi pe care nici măcar 

nu dorea să-i recunoască. Reabilitarea, chiar şi parţială, a acestor 

copii, care ar fi putut fi ulterior integraţi în muncă, solicita 

cheltuieli importante, la care statul contribuia doar parţial. 

Părinţii erau nevoiţi să acopere o parte din costurile îngrijirii 

copiilor, indiferent de situaţia lor materială. Nu puţine sunt 

cazurile în care familii monoparentale, cu venituri minime, sunt 

nevoite să plătească până la jumătate din acestea pentru 

întreţinerea minorului în cămin. Mai dificilă era situaţia 

minorilor orfani de ambii părinţi, lipsiţi de bunuri materiale sau 

rude, pentru care bugetul asigurărilor sociale nu avea prevăzute 

sume şi nici baza legală prin care să poată acoperi aceste 

cheltuieli. Pentru ideologia comunistă, doar omul sănătos intra 

în discuție, „rebuturile” fiind ascunse și, la limită, evacuate. 

Investigaţiile 

IICCMER 

✓ Nenumărate cazuri în care încadrarea copiilor în unităţi pentru 

deficienţi se făcea în mod eronat, aceştia fiind perfect sănătoşi 

sau având deficienţe fizice sau psihice minore şi deplin 

recuperabile. Astfel, relocarea minorilor din leagăne și case de 

copii spre căminele-spital poate fi privită atât din perspectiva 

izolării minorilor ce nu puteau fi recuperaţi, cât şi a acelora 

perfect sănătoşi, ale căror costuri nu puteau fi acoperite integral 

de către stat. 

✓ IICCMER a cercetat aproximativ 10 din cele 26 de cămine spital 

pentru minori nerecuperabili din ţară, din care se trimit spre 

organele de anchetă penală rezultatele în privința a trei dintre 

ele, având în vedere probele obținute până în prezent. 

Investigațiile IICCMER vor continua și după această sesizare. 

✓ Mărturiile adunate privind condiţiile de viaţă de la căminele 

spital Cighid, Păstrăveni şi Sighetu Marmaţiei arată că regimul 

de viaţă al minorilor se caracteriza prin alimentație 

necorespunzătoare, nerespectarea condițiilor minimale igienico-

sanitare, lipsa hainelor, frig, igrasie, lipsa asistenței medicale, 
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izolarea de lumea înconjurătoare. În perioadele cercetate, 

principalele cauze de deces, consemnate în actele de moarte, 

sunt: 

• Cighid: bronhopneumonie – 61 cazuri, encefalopatie 

cronică infantilă – 52 cazuri, enterocolită acută – 4 cazuri, 

epilepsie și traumatisme cranio-cerebrale – 3 cazuri 

• Păstrăveni: encefalopatie cronică infantilă – 163 cazuri, 

bronhopneumonie – 119 cazuri, epilepsie – 33 cazuri sau 

malnutriție proteo-calorică și oligofrenie – 11 cazuri 

• Sighetu Marmaţiei: bronhopneumonie – 57 cazuri, 

epilepsie – 8 cazuri, malformaţie congenitală – 6 cazuri, 

enterocolită – 5 cazuri, toxicoză – 4 cazuri 

✓ În urma analizei actelor de deces și a certificatelor constatatoare 

de moarte, efectuată de experții IICCMER și de o echipă de 

specialişti în medicină legală, s-a constatat că, pe de o parte, au 

existat rate crescute de mortalitate în cazul unor patologii ușor 

de prevenit sau de diagnosticat precoce şi de tratat 

corespunzător, iar, pe de altă parte, au existat cauze de moarte 

care susțin, prin specificul lor, concluziile cu privire la existența 

unui regim caracterizat prin tratamente neomenoase aplicate 

minorilor din cele trei centre. 

✓ Ca urmare a descoperirilor făcute, IICCMER a înaintat o 

sesizare penală către Parchetul General, prima dintr-o serie de 

sesizări care vizează crime sistemice și sistematice petrecute în 

perioada comunistă, având în vedere toate ramificaţiile 

administrative, profesionale şi politice. 

 

 

XI. PROIECTE MUZEALE 
 

1. Memorialul „Închisoarea tăcerii” de la Râmnicu Sărat 
 

Loc Râmnicu Sărat 

Perioadă de 

desfășurare 
Ianuarie-Decembrie 2017 

Obiective 

atinse 

✓ Demersuri privind casarea unor clădiri care nu fac parte din 

monumentul istoric 

✓ Securizarea de urgență a clădirilor din ansamblul 

monumentului istoric împotriva degradării 

✓ Obținerea de fonduri nerambursabile pentru demararea 

acțiunilor de reabilitare a clădirii închisorii 
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2. Campanie de colecționare a obiectelor care au fost produse sau folosite în 

perioada comunistă  

 

Obiective Alcătuirea unei colecții de artefacte care să constituie baza unui viitor 

muzeu despre crimele comunismului în România. Obiectele donate vor 

fi depozitate și conservate de IICCMER, urmând să fie valorificate prin 

variate activități expoziționale, educaționale, de memorializare, 

publicații etc. 

IICCMER este deschis să primească orice fel de obiecte, însoțite pe cât 

posibil de cât mai multe date și informații („povestea” obiectului), pe 

care își rezervă apoi dreptul de a le selecta. În urma aprobării donației, 

se va înregistra un proces verbal și ulterior se va elibera un act de 

donație. Numele donatorului va însoți obiectul expus. 

Perioadă de 

desfășurare 
 Începută în 2017 (va continua) 

 

 

 

XII. PETIŢII 
 

Obiective 

atinse 

✓ 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.  

✓ Institutul a primit 33 de petiții scrise (dintre care 2 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 prizonierilor 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 

• 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 
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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. 

Tipuri de 

solicitări 

✓ Solicitări de expertiză juridică sau istorică legată de abuzurile și 

crimele comise în perioada comunistă 

✓ Solicitări de copii ale fișelor deținuților politici 

✓ Cereri de exprimare a unui punct de vedere științific asupra 

unor experiențe individuale din perioada comunistă 

Beneficiari  ✓ Victime ale perioadei comuniste și rudele acestora 

✓ Publicul larg interesat de cunoașterea trecutului recent 

  

 

 

XIII. PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE 
 

Festivalul de film documentar, One World Romania, ediția a X-a 

Secțiunea de filme dedicate comunismului 
 

Loc București 

Perioadă  

 
13-19 martie 2017 

Obiective 

atinse 

Promovarea Institutului și a misiunii sale prin:  

✓ Proiecția peliculelor din colecția Sahia: „În pădurea cea 

stufoasă” (1973), „Letopisețul lui Hrib” (1973), „Un cămin 

cultural” (1977), „Școala de pe Arieș” (1976), „Primarul din 

Valea Mare” (1977), „Eu, m-am născut în România” (1979), 

„Dacă n-ar fi dragostea” (1983), „Maria lu Pascu” (1983) 

✓ Aducerea în țară și participarea la festival a doamnei Adina 

Brădeanu - selecționer festival, unic curator al filmelor din 

“Program Sahia”, autorul textelor de prezentare a filmelor 

(catalog și site), moderatorul dezbaterilor post-proiecție pentru 

filmele din cadrul “Program Vintage Sahia: Ministerul 

Identității” 

Parteneri ✓ One World Romania  

✓ Fundaţia Konrad Adenauer  

✓ Centrul Național al Cinematografiei 

✓ Comisia Europeană - Reprezentanța în România 

✓ Organizația Internațională pentru Migrație  

Rezultate Am prezentat publicului nostru 58 de filme documentare premiate din 
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întreaga lume, dintre care 41 în premieră națională, 3 în premieră 

europeană și 3 în premieră mondială. La ediţia aceasta am dublat 

numărul filmelor aflate în premieră mondială sau europeană faţă de 

2016. Pe durata festivalului au fost organizate în total 96 de proiecţii. O 

serie de 15 evenimente speciale a completat programul festivalului, 

printre care spectacole de teatru, dans, muzică, expoziţii foto, 

dezbateri, activități educaționale, lansări, ateliere pentru artiști și 

experți din societatea civilă. Peste 110 invitați străini și români - 

regizori de film, producători, protagoniști, artiști, experți și activiști 

pentru drepturile omului - au ajutat ca toate aceste evenimente să fie 

posibile. Cea de-a 10-a ediție a festivalului s-a desfășurat în 8 locații din 

București – Cinema Eforie, Cinema Union, Cinema Elvire Popesco, 

Cinema Muzeul Țăranului- Studioul Horia Bernea, Rezidența Scena9, 

Centrul Național al Dansului, Galeria Posibilă și Centrul de Teatru 

Educațional Replika. În ciuda condițiilor grele create de închiderea mai 

multor cinematografe și spații culturale din București, festivalul a 

înregistrat creșteri pe mai multe planuri: o creștere cu 40% a numărului 

de spectatori în cinematografe, numărul elevilor de liceu participanți la 

proiecțiile dedicate lor a fost de 900 de persoane, cu 13% mai mare față 

de 2016; dublarea filmelor documentare aflate în premieră europeană 

și mondială; o creștere de 8% în numărul proiecțiilor organizate; o 

creștere de 10% în numărul invitaților festivalului; o creștere de 17% în 

numărul de filme înscrise pentru selecție (1300 de filme). La cea de-a 

10-a ediție a festivalului One World Romania, am vorbit despre FRICĂ 

– în general – și despre diferite manifestări ale sale în societate. Filmele 

selectate s-au concentrat pe o seamă de probleme critice din toată 

lumea, și le-am împărțit în următoarele secțiuni: „Animale politice” – o 

radiografie a ceea ce înseamnă să fii politician, simplu alegător, victimă 

sau complice al schimbărilor politice într-o epocă în care politica 

inspiră frică și se hrănește din frică; „Împotriva curentului” – acțiuni 

mărunte, cotidiene ale unor oameni obișnuiți care schimbă lumea prin 

curajul lor de a ieși din rând și a lupta pentru drepturi pe cale de a fi 

pierdute; „Ministerul Groazei” – folosirea documentarului ca 

instrument de educare a maselor despre mijloacele de control și 

supraveghere din ce în ce mai sofisticate tehnologic; „Dreptate fără 

frică” – o călătorie în jurul lumii, din Rusia până în Ciad  și apoi până 

în Peru și Mexic, unde cetățenii își caută dreptatea în justiție sau se 

coalizează pentru a răspunde agresiunii statului; „Jocurile fricii” – 

documentare ce vorbesc despre dinamica primitivă care ne marchează 

copilăria și care înțeleasă iresponsabil ca o simplă joacă de copii 

ascunde mai târziu rasism, xenofobie și alte forme de discriminare 

printre adulți; „Bolile sănătății” – o radiografie a problemelor diverse 

asociate sistemelor de sănătate din toate colțurile lumii; „Focus: 
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Caucaz” – un portret al regiunii prin filme documentare care prezintă 

dezrădăcinarea și natura de tranziție a realității din regiune; „România 

în mișcare” – o selecție de filme realizate de documentariști români, 

care stau cu camerele fixate pe o Românie care merge mai departe, 

schimbându-se la față în fiecare zi; „România: Work-in-Progress” - trei 

filme românești aflate în producție puse așa neterminate în fața 

publicului pentru a fi dezbătute și a explica procesul de transformare a 

unei idei în film; „Sahia Vintage: Ministerul Identității” – o selecție de 

scurt-metraje despre identitate națională produse în anii ’70-’80 de 

studioul României socialiste, „Alexandru Sahia”. O a 11-a secțiune, 

„Delicatessen” a fost creată pentru a include filme curajoase, creative 

care nu  se încadrau în niciuna dintre temele menționate anterior, dar 

care vorbesc despre subiecte de o importanță egală.   

Prezenţă în 

mass-media 

În fiecare an, organizatorii au primit multe solicitări din partea 

diverselor festivaluri și asociații de cultură din țară pentru proiecții 

independente ale filmelor din selecția noastră oficială. Parte din filmele 

din festival au putut fi văzute în timpul anului și la Timișoara, Râșnov 

și Brașov. 

 

 

XIV. PARTENERIATE 
 

1. Fundația Konrad Adenauer 
 

Instituția 

inițiatoare 
Fundația Konrad Adenauer (KAS) 

Obiective 

atinse 

KAS a susținut sistematic proiectele derulate de IICCMER în domeniul 

educaţional, al simpozioanelor internaționale, al conferințelor 

organizate pe plan național și internațional, precum și al proiectelor 

editoriale. 

În urma parteneriatului au fost organizate următoarele evenimente: 

✓ Expoziţia Comunismul în România 

✓ Școala internațională de primăvară “Youth and remembrance in 

post-communist Europe” 

✓ Şcoala de vară de la Braşov  

✓ Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat  

✓ Proiectul „Pe urmele mărturisitorilor din temnițele comuniste” 

✓ Workshop-ul „Pledoarie pentru muzee ale comunismului în 

România” 

✓ Dezbaterea „Cum ne raportăm la trecut? Cultura memoriei în 

Europa secolului 21” 
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Beneficiari ✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă 

 

2. The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundaţia Raţiu) 

 

Instituția 

inițiatoare 
The Ratiu Family Charitable Foundation 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea arhivării profesioniste (ordonare, decapsare, 

numerotare, legare, catalogare etc.) şi digitalizarea (scanarea, urcarea 

pe platforma virtuală a Fundaţiei a documentelor scanate etc.) 

arhivelor Ion Raţiu şi V. V. Tilea, aflate la Londra, în grija Fundaţiei. 

Prioritate se va acorda Arhivei Ion Raţiu în prima fază a proiectului. 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ Fundaţia Raţiu 

✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă 

 

3. Biblioteca Naţională a României (BNR) 

 

Instituția 

inițiatoare 
Biblioteca Naţională a României (BNR) 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea promovării reciproce a misiunii cultural-

educative a celor 2 instituţii prin organizarea, în parteneriat, a unei 

serii de manifestaţii culturale comune privind perioada comunistă, 

precum: 

✓ Extinderea perioadei de găzduire a expoziției foto-documentare 

Comunismul în România 

✓ Conferinţe publice 

✓ Dezbateri 

✓ Expoziţii 

✓ Prezentări de carte 

✓ Evenimente şi activităţi conform protocoalelor de colaborare 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ BNR  

✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă 
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4. Arhivele Naționale Române 

 

 Instituția 

inițiatoare 
Arhivele Naționale Române (ANR) 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea punerii la dispoziția personalului IICCMER a 

arhivei ANR care interesează în mod direct activitatea Institutului 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ ANR 

  

5. Societatea Timișoara 
 

Instituția 

inițiatoare 
Societatea Timișoara 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea unei bune cercetări a fenomenului trecerii 

ilegale a frontierelor României în perioada regimului comunist. 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ Societatea Timișoara 

✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă  

 

6. Primăria Municipiului Râmnicu Sărat 

 

Instituția 

inițiatoare 
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat 

Obiective 

atinse 

Implementarea şi promovarea proiectelor IICCMER din zona Râmnicu 

Sărat 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ Primăria Municipiului Râmnicu Sărat  

✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă  

 

7. Fundația ICAR 

 

Instituţia 

iniţiatoare 
Fundaţia ICAR 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea organizării celei de-a 13-a Conferințe anuale a 

rețelei Euronet (12 - 14 noiembrie 2017) 
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Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ Fundaţia ICAR 

✓ Publicul larg  

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă  

 

8. The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) și   Societatea 

Timișoara  

 

Instituția 

inițiatoare 

The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) și 

Societatea Timișoara  

Obiective 

atinse 

Cercetarea, documentarea, investigarea crimelor comunismului din 

România 

Beneficiari ✓ IICCMER 

✓ The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) și 

Societatea Timișoara  

✓ Publicul larg 

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă  

 

9. Ministerul Public.  

Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 

Instituția 

inițiatoare 

Ministerul Public. Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie 

Obiective 

atinse 

Colaborarea are ca scop crearea de mecanisme necesare colaborării 

eficiente în vedere tragerii la răspundere penală a persoanelor care au 

comis abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului în perioada regimului 

comunist în România.  

Beneficiari ✓ Publicul larg 

✓ Corpul magistraților 

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă   

 

10. FEDEREII – Asociația Adulților din Casele de Copii 

 

Instituția 

inițiatoare 
FEDEREII – Asociația Adulților din Casele de Copii 

Obiective Colaborarea în vederea facilitării studierii realităților cotidiene proprii 
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atinse instituțiilor publice de ocrotire a minorilor, în timpul regimului 

comunist din România. 

Beneficiari ✓ Supraviețuitorii sistemului asistențial al regimului comunist 

✓ Publicul larg 

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă   

 

11. Universitatea Petre Andrei din Iași 

 

Instituția 

inițiatoare 
Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea implementării proiectului Procesul comuniștilor 

din România, din perioada 1 Octombrie 2017 – 31 Mai 2020 

Beneficiari ✓ Publicul larg 

✓ Publicul de specialitate interesat de evenimentele din istoria 

recentă   

12. Complexul Muzeal Național Moldova Iași 

 

Instituția 

inițiatoare 
Complexul Muzeal Național Moldova Iași 

Obiective 

atinse 

Colaborarea în vederea găzduirii expoziției foto-documentare 

Comunismul în România în prima jumătate a lui 2018, dar și organizarea 

unor alte proiecte comune precum conferințe, dezbateri publice, lansări 

de carte etc. 

 


