Observator cultural – 1 iulie 2012
IICCMER demarează o campanie de investigaţii arheologice pentru identificarea rămăşiţelor
pămînteşti ale deţinuţilor politici decedaţi în penitenciarul Aiud
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)
desfăşoară la Aiud, începînd cu data de 2 iulie 2012, o campanie de investigaţii arheologice în
zona Râpa Robilor, unde au fost înhumaţi o parte dintre deţinuţii decedaţi în închisoarea din
localitate.
Cercetarea arheologică din acest an are drept scop căutarea, recuperarea şi deshumarea
osemintelor unor foşti deţinuţi politici, precum şi identificarea acestora. Datorită lucrărilor
efectuate în zonă, investigaţiile se vor desfăşura doar într-un anumit sector din fosta parcelă de
teren rezervată în trecut pentru cimitirul penitenciarului, pe o suprafaţă ce nu a fost afectată de
lucrările menţionate. Cercetarea arheologică va fi realizată de o echipă de arheologi coordonată
de către d-nul Marius Oprea, directorul departamentului de investigaţii din cadrul IICCMER. În
teren, lucrările vor fi coordonate de dl. Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei din Cluj, alături de care se vor afla Paul Scrobotă (director Muzeul de
Istorie Aiud), Gabriel Rustoiu (director Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza
(Muzeul de Istorie Turda). Forţa de muncă necesară pentru săpăturile arheologice va fi
asigurată de către penitenciarul Aiud.
Conform actelor nominale de deces aflate la Primăria Aiud, în perioada 1945- 1947, nu mai
puţin de 149 de persoane au decedat în penitenciarul Aiud, jumătate din aceştia fiind acuzaţi de
delicte politice. În intervalul 1948–1964, aici au decedat 437 de persoane, însă după unele
estimări neoficiale, cifra deceselor ar fi de circa 700.
IICCMER face precizarea că acţiunea de la Aiud are inclusiv o dimensiune de recuperare a
memoriei, căutînd să cinstească amintirea celor care, pentru convingerile lor democratice, au
fost eliminaţi în sistemul carceral al regimului comunist.
http://www.observatorcultural.ro/IICCMER-demareaza-o-campanie-de-investigatii-arheologicepentru-identificarea-ramasitelor-pamintesti-ale-detinutilor-politici-decedati-in-penitenciarulAiud*id_4021-news_details.html
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jurnalul Naţional – 30 iunie 2012
Reîncep săpăturile arheologice la Râpa Robilor. Se caută trupurile deţinuţilor morţi la Aiud
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)
desfăşoară la Aiud, începând cu data de 2 iulie 2012, o campanie de investigaţii arheologice în
zona Râpa Robilor, unde au fost înhumaţi o parte dintre deţinuţii decedaţi în închisoarea din
localitate.

Cercetarea arheologică din acest an are drept scop căutarea, recuperarea şi deshumarea
osemintelor unor foşti deţinuţi politici, precum şi identificarea acestora. Datorită lucrărilor
efectuate în zonă, investigaţiile se vor desfăşura doar într-un anumit sector din fosta parcelă de
teren rezervată în trecut pentru cimitirul penitenciarului, pe o suprafaţă ce nu a fost afectată de
lucrările menţionate. Cercetarea arheologică va fi realizată de o echipă de arheologi coordonată
de către Marius Oprea, directorul departamentului de investigaţii din cadrul IICCMER.
În teren, lucrările vor fi coordonate de dl. Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei din Cluj, alături de care se vor afla Paul Scrobotă (director Muzeul de
Istorie Aiud), Gabriel Rustoiu (director Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza
(Muzeul de Istorie Turda). Forţa de muncă necesară pentru săpăturile arheologice va fi
asigurată de către penitenciarul Aiud.
Conform actelor nominale de deces aflate la Primăria Aiud, în perioada 1945- 1947, nu mai
puţin de 149 de persoane au decedat în penitenciarul Aiud, jumătate din aceştia fiind acuzaţi de
delicte politice. În intervalul 1948–1964, aici au decedat 437 de persoane, însă după unele
estimări neoficiale, cifra deceselor ar fi de circa 700.
IICCMER face precizarea că acţiunea de la Aiud are inclusiv o dimensiune de recuperare a
memoriei, căutând să cinstească amintirea celor care, pentru convingerile lor democratice, au
fost eliminaţi în sistemul carceral al regimului comunist.
http://www.jurnalul.ro/observator/video-reincep-sapaturile-arheologice-la-rapa-robilor-secauta-trupurile-detinutilor-morti-la-aiud-617004.htm
..........................................................................................................................................................
Romania liberă – 2 iulie 2012
Echipa de arheologi coordonată de Marius Oprea începe săpăturile pentru identificarea
mormintelor unora dintre victimele regimului comunist
de Claudiu Padurean
Râpa Robilor din Aiud este locul în care zac îngropaţi, fără a avea o cruce la căpătâi, zeci de
martiri, ucişi în Zarca Aiudului pentru că au avut curajul să se opună comunismului. Zeci de ani,
martirii Aiudului au zăcut nepomeniţi de nimeni în râpa de la marginea orăşelului din Ardeal.
Acum, însă, osemintele multora dintre ei vor fi deshumate şi apoi vor avea parte de rugăciuni
creştineşti, ca urmare a demersurilor făcute de arheologii din echipa condusă de şeful
departamentului de investigaţii din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc, istoricul Marius Oprea. „Am identificat pe teren 26 de posibile
morminte unde zac rămăşiţele pământeşti ale martirilor de la Aiud. În acestă campanie de
săpături vom încerca să exhumăm rămăşiţelor celor ucişi în Penitenciarul Aiud şi care au dreptul
să fie reînhumaţi cu o slujbă creştinească", a declarat istoricul Marius Oprea.
Cine va face cercetarea pe teren
„Cercetarea arheologică din acest an are drept scop căutarea, recuperarea şi deshumarea
osemintelor unor foşti deţinuţi politici, precum şi identificarea acestora. Datorită lucrărilor

efectuate în zonă, investigaţiile se vor desfăşura doar într-un anumit sector din fosta parcelă de
teren rezervată în trecut pentru cimitirul penitenciarului, pe o suprafaţă ce nu a fost afectată de
lucrările menţionate. Cercetarea arheologică va fi realizată de o echipă de arheologi coordonată
de către d-nul Marius Oprea, directorul departamentului de investigaţii din cadrul IICCMER. În
teren, lucrările vor fi coordonate de dl. Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei din Cluj, alături de care se vor afla Paul Scrobotă (director Muzeul de
Istorie Aiud), Gabriel Rustoiu (director Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza
(Muzeul de Istorie Turda). Forţa de muncă necesară pentru săpăturile arheologice va fi
asigurată de către penitenciarul Aiud", spun reprezentanţii Institutului.
Cei 26 de martiri care ar putea fi deshumaţi în această campanie de săpături nu reprezintă
decât o mică parte a martirilor din Aiud. „Conform actelor nominale de deces aflate la Primăria
Aiud, în perioada 1945- 1947, nu mai puţin de 149 de persoane au decedat în penitenciarul
Aiud, jumătate din aceştia fiind acuzaţi de delicte politice. În intervalul 1948-1964, aici au
decedat 437 de persoane, însă după unele estimări neoficiale, cifra deceselor ar fi de circa 700.
IICCMER face precizarea că acţiunea de la Aiud are inclusiv o dimensiune de recuperare a
memoriei, căutând să cinstească amintirea celor care, pentru convingerile lor democratice, au
fost eliminaţi în sistemul carceral al regimului comunist", spune istoricul Gheorghe Petrov. În
luna mai a acestui an, la Râpa Robilor, a fost dezvelită o troiţă, la iniţiativa primarului Aiudului,
Mihai Horaţiu Josan, şi a istoricului Marius Oprea.
Sit arheologic afectat
Cercetarea arheologică nu va viza decât o parte a locului în care au fost îngropaţi martirii de la
Aiud.
O parte a Râpei Robilor a fost distrusă ca urmare a lucrărilor făcute pentru ridicarea,
neautorizată, a unui metoc ortodox. Chiar dacă cei care slujesc la acest lăcaş de cult au fost
animaţi de intenţii bune şi au dorit cinstirea martirilor, acţiunea constructorilor a compromis
iremediabil o parte a sitului arheologic.
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/in-cautarea-martirilor-de-la-aiud-269218.html
..........................................................................................................................................................
Adevarul – 3 iulie 2012
Mormintele a patru foşti deţinuţi politici dezgropate la Râpa Robilor din Aiud
de Dorin Ţimonea
Noua campanie de săpături demarată la Râpa Robilor din Aiud de Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a dat primele rezultate. Marţi au fost
descoperite rămăşiţele a patru foşti deţinuţi politici îngropaţi aici de către securitatea
comunistă de la închisoarea din Aiud.
Cercetarea arheologică din acest an are drept scop căutarea, recuperarea şi deshumarea
osemintelor unor foşti deţinuţi politici, precum şi identificarea acestora. Datorită lucrărilor

efectuate în zonă, investigaţiile se vor desfăşura doar într-un anumit sector din fosta parcelă de
teren rezervată în trecut pentru cimitirul penitenciarului, pe o suprafaţă ce nu a fost afectată de
lucrările menţionate. Râpa Robilor este zona în care au fost îngropaţi foştii deţinuţi politici care
mureu în închisoarea de la Aiud
Cercetarea arheologică este realizată de o echipă de arheologi coordonată de către istoricul
Marius Oprea, directorul departamentului de investigaţii din cadrul IICCMER. În teren, lucrările
sunt coordonate de Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj, alături de care află Paul Scrobotă (director Muzeul de Istorie Aiud),
Gabriel Rustoiu (director Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza (Muzeul de
Istorie Turda). Forţa de muncă necesară pentru săpăturile arheologice este asigurată de către
Penitenciarul Aiud.
Îngropaţi în lăzi de lemn fără cruce
„Am găsit 4 morminte, deocamdată, s-ar putea să fie încă două. În teren sunt mult mai multe,
dar nu avem atâtea fonduri pentru a dezvolta un şantier complex. Am continuat ceea ce
începusem anul trecut. Nu ne trebuie un mare volum de muncă pentru a-i găsi, pentru că
săpăm exact pe ei. Şi într-un mod paradoxal lucrăm cu actuali deţinuţi de la Penitenciar pentru
a-i dezgropa pe foştii deţinuţi politici de la Penitenciar. Cu ocazia asta le facem şi lor un fel de
mică educaţie, să înţeleagă ce s-a întâmplat înainte, cum era în anii 50 şi cum au murit aceşti
oameni pe care ei îi găsesc cu mâna lor. Este impresionant, ei sunt impresionaţi“, a spus
istoricul Marius Oprea. Unul dintre schelete avea urme de haine, ceea ce arată că era îmbrăcat
la momentul când a fost îngropat.
Acesta a completat că prin săpăturile din acest an a fost delimitată zona în care au fost
înmormântaţi foştii deţinuţi politici şi că speră să continue campania şi în 2013. „Suntem
convinşi că sunt deţinuţi politici pentru că că îi găsim fără cruce, aruncaţi în nişte lăzi de lemn,
fără haine pe ei. Au fost îngropaţi goi în nişte lăzi de brad, lăzi din şipcă de brad bătute în cuie.
Nu se cunoaşte în nici un fel identitatea şi cred că este practic imposibil de stabilit identitatea
lor. Fiecare schelet pe care îl găsim îl sigilăm şi îl predăm bisericii de aici de la Râpa Robilor şi să
fie depuse în osuar“, a completat istoricul.
Conform actelor nominale de deces aflate la Primăria Aiud, în perioada 1945- 1947, nu mai
puţin de 149 de persoane au decedat în Penitenciarul Aiud, jumătate din aceştia fiind acuzaţi de
delicte politice. În intervalul 1948–1964, aici au decedat 437 de persoane, însă după unele
estimări neoficiale, cifra deceselor ar fi de circa 700. Rămăşiţele pământeşti voar fi scoase din
gropi după o slujbă religioasă şi după ce vor fi văzute de un procuror. În 2011 au fost
dezhumate rămăşiţele a trei foşti deţinuţi politici. Osemintele dezgropate anul trecut se află și
în acest moment la Institutul de Medicină Legală de la Cluj, deoarece Parchetul Militar nu a
plătit contravaloarea testelor efectuate. Din acest motiv s-a decis ca testele pe osemnitele
dezgropate anul acesta să fie realizate în Alba.

http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Mormintele-dezgropate-Rapa-RobilorAiud_0_730127250.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jurnalul Naţional – 4 iulie 2012
Rămăşiţele a patru deţinuţi politic, scoase de Marius Oprea din pământul Râpei Robilor din
Aiud
de Lucian Dobrater
Descoperirea a fost făcută în zona Râpa Robilor, unde şi anul trecut au fost identificate mai
multe morminte de acest gen. Scheletele vor fi scoase la lumină în cel mai scurt timp şi vor
ajunge la osuarul din apropierea fostului cimitir. Investigaţia arheologică aparţine Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi are ca scop
căutarea, recuperarea şi deshumarea osemintelor unor foşti deţinuţi politic, precum şi
identificarea acestora. În acest an investigaţiile s-au desfăşurat doar într-un anumit sector din
fosta parcelă de teren rezervată în trecut pentru cimitirul penitenciarului, în imediata apropiere
a săpăturilor efectuate anul trecut. Istoricul Marius Oprea, directorul departamentului de
investigaţii din cadrul IICCMER, a declarat că acţiunea de la Aiud are inclusiv o dimensiune de
recuperare a memoriei, căutând să cinstească amintirea celor care, pentru convingerile lor
democratice, au fost eliminaţi în sistemul carceral al regimului comunist. „Deţinuţii de la Aiud,
în marea lor majoritate, au murit de foame. Aşa ştim din documentele penitenciare. Îi găsim
aruncaţi în nişte, nici măcar nu sunt coşciuge, în nişte lăzi din lemn de brad, unii pur şi simplu
goi, cei de la finele anilor 50. Acum am găsit însă, probabil, un ţăran arestat, pentru că i-am
găsit surtucul şi iia pe el. Este în mod evident un om care a murit aici în penitenciar. Şi pentru
noi este tulburător.
Osemintele vor fi predate bisericii şi vor fi depuse în osuar, pentru că nu putem stabili cui
aparţin, nu există bani pentru probe ADN sau pentru astfel de situaţii şi noi nu ştim de pildă cine
ar fi bunicul sau tatăl cuiva. Este foarte greu de identificat. Ceea ce ştim însă este că sunt morţi
în închisoare şi sunt deţinuţi politic”, a declarat Marius Oprea. Conform documentelor aflate la
Primăria Aiud, în perioada 1945-1947, nu mai puţin de 149 de persoane au decedat în
penitenciarul Aiud, jumătate dintre aceştia fiind acuzaţi de delicte politice. În intervalul 1948–
1964, aici au decedat 437 de persoane, însă după unele estimări neoficiale, cifra deceselor ar fi
de circa 700.
http://www.jurnalul.ro/observator/ramasite-detinuti-politic-617308.htm

