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PREAMBUL

În conformitate cu H.G. nr. 1.372/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) are următoarele obiective determinante:
a) administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului
comunist din România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu
celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale ale democraţiei, statului
de drept şi pluralismului;
b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de informare destinate să
promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste din
istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a
statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România şi analiza
mecanismelor statului totalitar;
c) dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul istoriei
comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu standardele
internaţionale;
d) culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din
perioada 1940-1989;
e) investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor
omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea
organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii.
Atribuţiile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc se subscriu măsurilor prevăzute în Programul de guvernare. Astfel,
IICCMER și-a desfășurat activitatea în anul 2012 pornind de la o serie de principii
directoare:
a. cercetarea ştiinţifică a variilor aspecte ce ţin de istoria regimului comunist din
România şi a perioadei imediat postcomuniste la un nivel de performanţă
comparabil cu cel existent la instituţii similare internaţionale.
b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania şi
comunitatea ştiinţifică internaţională.
c. realizarea unei serii de proiecte educaţionale (manuale/broşuri/mape, şcoli de
vară, conferinţe, expoziţii, vizionări de filme/piese de teatru, etc.) al căror scop
fundamental a fost comunicarea şi instruirea elevilor şi studenţilor asupra
experienţei istorice a comunismului.
d. implementarea de programe şcolare concentrate pe problematica trecutului.
e. sprijinirea tinerilor cercetători din România prin organizarea unui program de
burse de studiu.
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f. stabilirea unui sistem extins şi comprehensiv de parteneriate cu instituţii de
profil similar din ţară şi din străinătate, cu fundaţii şi organizaţii naţionale şi
internaţionale, cu instituţii de stat sau private care deţin materiale relevante în
vederea studierii comunismului din România.
g. acordarea de sprijin instituţional pentru victimele represiunii comuniste, prin
susţinerea unor proiecte de legi şi soluţionarea de petiţii.
h. sprijinirea politicilor de memorializare prin organizarea unui spaţiu memorial la
fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat.
i. alcatuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri si incalcari ale
drepturilor omului pe intreaga perioada a regimului comunist si stabilirea
responsabilitatilor decizionale si de executie pentru fiecare dintre acestea.
j. publicarea unor rapoarte trimestriale si a unui raport final anual, care vor
sintetiza rezultatele investigatiilor intreprinse.

PORNIND DE LA CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE, ACTIVITATEA
IICCMER ÎN ANUL 2013 S-A CONCENTRAT PE:


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 obiectului său de activitate.
Evenimentele s-au concentrat pe diverse teme ştiinţifice şi educaţionale precum:
memoria Gulagului, minorităţile etnice, cultura în timpul regimului comunist, exilul
românesc, accesul la arhivele comunismului sau asumarea trecutului recent.



demersuri de arheologie contemporană prin intrarea în vigoare a H.G./ 768 din
25 iulie 2012, prin care IICCMER și-a redobândit unul dintre scopurile principale
de activiatate, şi înfiinţarea unui departament specializat, Departamentul
Investigaţii speciale.



IICCMER a desfăşurat o bogată activitate publicistică, care a presupus
valorificarea activităţii de cercetare prin publicarea a numeroase volume de
autor, anuare, memorialistică, traduceri, dicţionare, ediţii de documente ale
cercetătorilor institutului, autori români şi străini consacraţi, pe teme legate de
ideologia comunistă, politicile sociale, culturale sau represive ale statului
comunist, tranziţia postcomunistă etc.



răspunzând unuia dintre principalele scopuri pentru care a fost înfiinţat, IICCMER
a continuat să acorde sprijin victimelor regimului comunist sau al rudelor
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acestora prin iniţiative legislative, sesizări penale împotriva celor ce se fac
vinovați de abuzuri și încălcări ale drepturilor omului în perioada comunistă,
acordarea de consultanţă juridică, acţiuni de exhumare dar şi interviuri, proiecte
expoziţionale, muzeale şi de cercetare pentru cinstirea memoriei celor care au
suferit pe parcursul celor 45 de ani de dictatură comunistă.


IICCMER, prin intermediul cercetătorilor şi colaboratorilor săi, specializaţi în
istoria exilului românesc din timpul regimului comunist, a desfășurat activităţi
legate de cercetarea arhivistică, de istoria orală şi de analiza fenomenului exilului
românesc, pe care le promovează prin intermediul publicaţiilor proprii sau
externe, al organizării de conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, al proiectelor
expoziţionale sau portalurilor web, al documentarelor video şi materialelor audio,
toate integrate proiectelor derulate de către Institut.
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EXPOZIŢII
Biblioteca Română din Freiburg – izvor de cultură românească în Occident şi loc
al memoriei exilului românesc
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Mihaela Toader
18 februarie 2013 - 15 decembrie 2013
Proiectul şi-a propus abordarea fenomenului exilului românesc din
perspectiva culturală reflectată în activitatea bibliotecii şi, totodată,
explorarea „faţetelor” exilului românesc în lupta cu regimul de la
Bucureşti dar şi relaţionarea cu autorităţile statului german sau cu
reprezentanţii altor state. Punctul de plecare în vernisarea acestei
expoziţii l-a constituit completarea unui spaţiu neabordat din istoria
exilului românesc postbelic.
Proiect educațional și memorialistic
Organizarea expoziţiei a avut ca scop promovarea Bibliotecii
Române din Freiburg ca valoare de patrimoniu cultural al românilor
din exil. De asemenea, expoziţia a urmărit să ofere publicului
român o imagine de ansamblu cu privire la importanţa culturală a
bibliotecii considerate multă vreme un avanpost al culturii
româneşti în Occident. Expoziţia a intenţionat să ofere un tablou al
întregii activităţi culturale a instituţiei, informaţii despre principalele
colecţii de carte, despre personalităţile exilului românesc postbelic
şi raporturile cu autorităţile de la Bucureşti etc.
Expoziţia a deschis calea unui demers exploratoriu, reunind, în
imaginile redate în panourile expuse, mărturii care au dovedit
activitatea culturală a bibliotecii şi a unor personalităţi culturale
româneşti şi străine care au susţinut această instituţie a exilului cât
şi mărturiile din arhivele Securităţii cu privire la acţiunile de
transformare a acestei instituţii într-un centru de informare culturalştiinţifică a R.S.R. De asemenea şi-a propus, pe termen scurt, să
deschidă perspectiva unei cercetări interdisciplinare, dată fiind
bogăţia lucrărilor din toate domeniile (filozofie, istorie, literatură,
etnografie, geografie etc) care se găsesc la Biblioteca Română din
Freiburg. Un alt obiectiv pe termen lung a fost atragerea opiniei
publice româneşti asupra existenţei acestui patrimoniu cultural
9

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact
11. Perspective

unic al exilului românesc postbelic cu intenţia de atragere a unor
finanţări publice pentru susţinerea Bibliotecii Române din Freiburg,
aflată, în prezent, într-un stadiu de degradare ce necesită
protejarea spaţiului şi a impresionantei colecţii de documente.
IICCMER, publicul larg
Institut de Cercetări/Biblioteca Română din Freiburg şi Institutul
Cultural Român, Bucureşti
O mai bună conştientizare a activităţii culturale a Bibliotecii
Române din Freiburg
O mai bună colaborare cu Biblioteca Română din Freiburg în
calitate de parteneri.

Expoziţie şi Dezbatere. ADN-ul şi Crimele Comunismului
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei
5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Luciana Jinga, Andrei Lascu
6 – 12 mai 2013
Proiect cu caracter informativ-educaţional şi memorialistic ce a
vizat problema identificării, prin intermediul ADN-ului, victimelor
regimurilor totalitare
Expoziţie, conferinţă. Proiect educaţional
Proiectul a avut ca scop realizarea unei dezbateri privind utilitatea
cercetărilor ADN și a unei expoziții având ca subiect acţiunile de
deshumare care au fost realizate de către Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului în România în perioada 2007-2009.
Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei cuprind un număr de 17
persoane executate de către Securitate, de regulă prin împuşcare,
acestea fiind descoperite şi apoi deshumate prin metode
arheologice pe teritoriul localităţilor Hălmăsău, Nepos (jud. BistriţaNăsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. Satu
Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni
(jud. Alba), Sântejude Vale (jud. Cluj).
Invitaţi: Adrian Cioflâncă, Marius Oprea, Dan Voinea, Alexandru
Florian.
Expoziţia a cuprins fotografii cu rămășițele celor împuşcaţi,
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7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

fotografii de familie, din arhiva fostei Securităţi, din timpul acţiunilor
arheologice de deshumare, și explicații privind aplicații ale
tehnicilor criminalisticii pe baza analizelor ADN.
În cadrul dezbaterii participanții au analizat cazurile de investigații
în care s-a folosit analiza ADN și posibile utilizări ale tehnicilor de
identificare pe baza analizei comparative a acidului
dezoxiribonucleic în identificarea victimelor descoperite în urma
campaniilor de arheologie contemporană, au fost derulate de
IICCMER.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat familiarizarea
publicului românesc cu activitățile de arheologie contemporană
derulate de IICCMER, prezentarea atrocităților comise de către
Securitate în perioada dejistă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv
general, au fost luate în vedere următoarele obiective specifice:
 Prezentarea studiilor de caz;
 Prezentarea tehnicilor de identificare ADN;
 Prezentarea legislației în vigoare.
Cercetători, elevi, studenţi şi publicul larg interesat de identificarea
prin ADN a victimelor regimurilor totalitare.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
“Elie Wiesel”
Informarea publicului cu privire la aplicațiile cercetarilor pe baza
analizelor ADN în investigarea crimelor comunismului,
conștientizarea practicilor represive a regimului comunist în
perioada sa de început şi cunoașterea grupurilor de rezistență
anticomunistă, și localizarea acestora.
Se remarcă necesitatea continuităţii proiectului, în vederea
informării şi educării publicului larg.

PROIECTE EDUCAŢIONALE
Caravana cinematografică
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Florin Soare, Ramona Toma, Georgiana Leșu, Andrei Galiță,
Gabriel Zamfir, Andrei Lascu, Bogdan Jitea
Martie-Noiembrie 2013
Caravana Cinematografică a fost un proiect educaţional de
11

problemei
5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

analiză a fenomenului totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în timpul
regimurilor comuniste, prin intermediul cinematografiei.
Proiect educaţional
În acest sens, IICCMER a colaborat cu licee sau facultăți
prestigioase din diferite oraşe ale ţării, în vederea unor proiecţii de
filme, prezentate de către o persoană calificată din cadrul
Institutului. Tema fiecărui film a constituit obiect de dezbatere în
cadrul unei mese rotunde între unul dintre profesorii de istorie ai
liceului/facultății, reprezentantul IICCMER, invitaţii desemnaţi de
Institut şi publicul alcătuit din elevi sau studenți. Acest demers și-a
propus să asigure o mai bună înţelegere a ceea ce a reprezentat
comunismul pentru secolul XX.
Obiectiv general: Familiarizarea unui număr cât mai mare de
elevi și studenți din ţară cu rigorile regimului comunist, necunoscut
pentru majoritatea dintre ei, născuţi după 1990.
Obiective specifice: Dată fiind aplecarea tinerilor spre imagine,
filmele documentare şi artistice au reprezentat pretextul cel mai
bun pentru a porni o discuţie tematică despre viaţa în comunism şi
efectele regimului asupra societăţii de astăzi. Umplerea vidului
informaţional al tinerilor asupra comunismului şi trezirea unui
interes sporit faţă de trecutul României, reprezintă un alt obiectiv
al acestui proiect.
Elevi de liceu din colegiile naţionale selectate și studenți din
facultățile de profil uman (istorie, filosofie, științe politice, drept)
Fundaţia Konrad Adenauer
Ecoul pozitiv de care a beneficiat proiectul în rândul unităţilor de
învăţământ din ţară, precum şi numărul mare de elevi/studenți
participanţi, au asigurat o diseminare prolifică a mesajului
educaţional asumat de IICCMER.
Încurajaţi de feedback-ul pozitiv, proiectul îşi poate diversifica şi
rafina abordarea prin proiectarea peliculelor cinematografice
create în perioada comunistă. O asemenea tentativă îşi doreşte
demantelarea propagandei comuniste subliminale efectuate prin
intermediul „epopeii cinematografice naţionale”.

Universitatea de Vară de la Râmnicu-Sărat „Închisoarea Tăcerii – Lecția
comunismului” Ediţia a VII-a
1. Instituţia

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
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iniţiatoare

Exilului Românesc

2. Persoane
implicate

Adelina Țînțariu, Cosmin Chiriță, Ramona Toma, Georgiana Leșu,
Theo Enache

3. Perioada de
desfăşurare

25 – 31 august 2013

4. Formularea
problemei

Proiectul a avut la bază dialogul între cercetători şi studenţi privind
regimul comunist din România şi efectele acestuia asupra
societăţii. Mai mult, IICCMER a dorit familiarizarea generaţiei
tinere cu locurile de memorie, în acest caz fosta închisoare
comunistă de la Râmnicu Sărat.

5. Denumirea
politicii

Proiect educaţional

6. Scop

Analizarea modalităţilor de amintire şi reamintire sub raport istoric
şi biografic a perioadei 1944-1989, prin intermediul dialogului
direct dintre studenţi şi victime ale sistemului comunist sau
cercetători de prestigiu în acest domeniu.

7. Obiective

Obiectiv general: Avizarea opiniei publice asupra regimului de
exterminare practicat de autorităţile comuniste asupra deţinuţilor
politici încarceraţi în penitenciarul de la Râmnicu Sărat.
Obiective specifice: Promovarea spaţiului memorial de la Râmnicu
Sărat în vederea transformării lui în Memorial al Victimelor
Comunismului. Analiza trecutului comunist prin dialogul direct cu
victimele sistemului represiv, dar şi prin intermediul lectorilor,
personalităţi marcante ale României post-decembriste şi istorici
specializaţi în istoria comunismului european. Stimularea
interesului studenţilor pentru cercetarea trecutului recent.

8. Beneficiari

Studenții participanţi şi comunitatea locală.

9. Parteneri

Fundaţia Konrad Adenauer, Primăria Râmnicu Sărat

10. Impact

Universitatea de Vară aflată deja la a VII-a ediţie s-a bucurat de un
real succes în mediul academic, un argument în acest sens fiind
participarea, alături de studenţi români, a studenţilor din Republica
Moldova. De asemenea, mediatizarea a contribuit la sporirea
impactului evenimentului.
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11. Perspective

Având în vedere interesul sporit manifestat de către studenţii
străini pentru cercetarea regimului comunist din România, ediţia
viitoare îşi propune lărgirea participării internaţionale, pentru a
încuraja perspectiva academică comparată.

Programul de burse doctorale al IICCMER
1. Instituţia
iniţiatoare

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc

2. Persoane
implicate

Luciana Jinga

3. Perioada de
desfăşurare

Ediţia 2013 – 2014

4. Formularea
problemei

Începând cu anul universitar 2012-2013, Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER)
a lansat programul de burse doctorale. IICCMER pune și în anul
universitar 2013-2014 la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de
patru burse în valoare netă de 1.500 lei pe lună, acordate pe
durata unui an universitar (9 luni).

5. Denumirea
politicii

Proiect Educațional

6. Scop

Stimularea cercetării ştiinţifice
regimului comunist din România.

7. Obiective

Tema tezelor de doctorat propuse de către candidați s-au încadrat
în următoarele direcții de cercetare pe care IICCMER le-a
dezvoltat sau le va dezvolta în perioada următoare:

riguroase

asupra

perioadei

Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv
comunist și mișcarea de rezistență;
Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a
instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului
comunist;
Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului
comunist din România;
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Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei
comuniste în domenii de impact public precum literatura,
cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.
8. Beneficiari

Studenți în vârstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării,
înscriși la doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei
universități acreditate din România.

9. Parteneri

-

10. Impact

Stimularea cercetării în domeniul istoriei recente.

11. Perspective

Predarea la sfârșitul bursei a unui studiu care reprezintă rezultatul
cercetării, cuprinzând contribuţii originale de cercetare, realizate cu
acurateţe metodologică. Lungimea recomandată a textului este de
minimum 100.000 - maximum 150.000 de semne. Studiile vor fi
incluse într-o publicație IICCMER.

Educaţia Pentru Drepturile Omului Prin Studierea Istoriei Comunismului. Cursuri
de formare pentru învăţători şi profesori
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Ţînţariu, Ramona Toma, Cosmin Chiriță, Theo Enache,
trainer: Mihai Stamatescu

3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Martie - octombrie 2013

5. Denumirea
politicii

Acest program a fost demarat de IICCMER începând cu anul 2008,
până în prezent fiind organizate cursuri în majoritatea județelor din
România. Proiectul și-a propus realizarea unui curriculum extraşcolar pentru elevi între 8 şi 15 ani, cu scopul de a promova
educaţia pentru drepturile omului, prin intermediul unei analize
critice a trecutului comunist. Activităţile propuse au fost însoţite de
materiale didactice pentru elevi (portofolii de surse istorice,
exerciţii, modele de campanii civice cu privire la drepturile omului)
şi pentru profesori (orientări metodologice, modele de activităţi
didactice).
Drepturile omului în istoria recentă a României - training pentru
învăţători şi profesori care predau discipline umaniste (istorie,
ştiinţe socio-umane, limba română, limbi străine).
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6. Scop

7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

Prin organizarea de cursuri de perfecţionare pentru profesori de
istorie şi cultură civică, IICCMER și-a propus să contribuie la
interiorizarea valorilor reprezentate de drepturile omului în rândul
învăţătorilor şi profesorilor, precum şi ale elevilor, să dezvolte un
model de educaţie pentru autonomie fundamental diferit de cel al
educaţiei de tip paternalist. Premisa este însăşi privirea
retrospectiv-critică asupra situaţiei drepturilor omului în perioada
regimului comunist. Pentru acţiunea didactică a învăţătorilor şi
profesorilor, proiectul a promovat un tip de demers didactic realizat
din perspectiva pedagogiei libertăţii, având ca repere
fundamentale: educaţia pentru diversitate, educaţia pentru
dimensiunea de gen, educaţia pentru respectul faţă de minorităţile
de orice fel, educaţia pentru apărarea activă a drepturilor omului.
Obiectiv general:
Programul s-a adresat învăţătorilor şi profesorilor. Scopul
programului a reprezentat formarea şi consolidarea valorilor
democratice în rândul elevilor şi profesorilor, precum şi dezvoltarea
unei didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a educaţiei pentru
diversitate, a respectului pentru drepturile omului şi a educaţiei
civice.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din toată aria
disciplinelor umaniste, în domeniul educaţiei civice şi al educaţiei
pentru drepturile omului în rândul elevilor din învăţământul primar,
gimnazial și liceal.
Profesorii de istorie, elevii ciclului liceal superior.
Fundaţia Konrad Adenauer, Ministerul Educaţiei Naționale
Au fost organizate 6 cursuri de formare în cadrul cărora au
participat 180 de profesori care predau discipline umaniste.
Pitești – 25-26 martie (30 de profesori din municipiul Pitești şi
zonele limitrofe)
Alexandria – 8-9 iunie (30 de profesori din municipiul Alexandria
şi zonele limitrofe)
Alba Iulia – 28-29 septembrie (30 de profesori din municipiul Alba
Iulia şi zonele limitrofe)
Piatra Neamț – 12-13 octombrie (30 de profesori din municipiul
Piatra Neamț şi zonele limitrofe)
Slatina – 19-20 octombrie (30 de profesori din municipiul Slatina
și zonele limitrofe)
Drobeta Turnu Severin – 26-27 octombrie (30 de profesori din
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11. Perspective

municipiul Drobeta Turnu Severin și zonele limitrofe)
 Materialele educaţionale, suportul de curs şi cursul propriuzis au fost receptate pozitiv şi au surprins prin originalitatea
produselor şi prin stilul atractiv, stimulativ şi motivant de
lucru;
 Au fost apreciate: maniera interactivă de desfăşurare a
cursului, activităţile practice, atmosfera destinsă, relaxată,
dar foarte responsabilă;
 A fost apreciată ideea abordărilor transdisciplinare şi a
cooperării cadrelor didactice din mai multe discipline;
 S-a exprimat fără rezerve disponibilitatea de a participa la
alte activităţi similare;
 A fost remarcată iniţiativa IICCMER.
 Dezvoltarea unor activităţi de formare pentru cadrele
didactice care resimt deficitul de calitate în domeniul formării
profesionale iniţiale şi continue;
 Dezvoltarea comunicării între profesori, cercetători etc. în
cadrul unor reţele profesionale care să stimuleze reflecţia
profesională, să confere încredere şi optimism, să trateze cu
respect cadrele didactice;
 Lărgirea ofertei de activităţi pentru elevi coordonate de
instituţii din afara MEN;
 Producerea de materiale educaţionale care sa depăşească
limitele manualelor şcolare.

Şcoala de Vară – „Descoperă România Instituțională. Evoluţia sistemului
instituţional (1945-prezent)”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Țînțariu, Ramona Toma, Theo Enache, Georgiana Leșu
7 - 19 iulie 2013
IICCMER, în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer, a inițiat în
2013 un proiect educațional: Școala de Vară Descoperă România
Instituțională. Proiectul a presupus organizarea de vizite de lucru
la importante instituții românești și dezbateri la care au fost invitate
personalități importante ale României.
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5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

Proiect educaţional
Școala de Vară a facilitat înțelegerea de către tinerii participanți a
diferențelor instituționale dintre sistemul comunist și cel
democratic, dar și conștientizarea rolului pe care instituţiile îl dețin
în societatea românească. Prin intermediul contactului cu lectorii,
personalități publice ale României, studenții participanți la proiect
au înțeles care a fost evoluția sistemului instituțional românesc și
în ce context s-a realizat aceasta.
Înțelegerea, dintr-o perspectivă obiectivă, a rolului pe care
instituțiile îl ocupă în societatea românească și a funcției
îndeplinite în ordinea socială;
Analiza instituționalismului românesc și a evoluției sale;
Organizarea de prelegeri de impact, cu explicații și concluzii
pertinente;
Informarea participanților asupra importanței pe care instituțiile
statului o dețin în prezent, prin comparație cu trecutul.
Studenți de la facultățile de profil uman din unitățile de învățământ
superior din România
Fundaţia Konrad Adenauer, Institutul Național al Patrimoniului
În urma implementării proiectului s-a urmărit ca studenții
participanți la Școala de Vară, să își aprofundeze cunoștințele cu
privire la problematica instituționalismului românesc și să intre în
contact direct cu experți ai instituțiilor reprezentative ale statului,
pentru a înțelege modul de funcționare, scopul și importanța
acestora în societatea românescă. Studenții participanți au devinit
mai interesați de o analiză a instituționalismului românesc.
Organizarea unei a II-a ediții a proiectului în 2014, ca urmare a
feedback-ului pozitiv primit atât din partea participanților, cât și din
partea partenerilor și a instituțiilor colaboratoare.

Şcoala de Vară de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus Ediţia a IV-a
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Cosmin Budeancă, Constantin Vasilescu, Constantin Petre
4 - 11 iulie 2013
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4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

8. Beneficiari

9. Parteneri

10. Impact

IICCMER, în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer, a
continuat în 2013 proiectul educațional destinat elevilor, Școala de
Vară de la Făgăraş. Proiectul s-a concentrat în fază iniţială pe un
concurs de eseuri şi lucrări de artă grafică, pe baza căruia au fost
selectaţi participanţii la şcoala de vară. A doua fază a proiectului a
avut ca obiectiv înţelegerea aprofundată a mecanismelor
sistemului represiv comunist.
Proiect educaţional
Proiectul a avut ca scop o mai bună cunoaştere a perioadei 19441989 de către elevi, pentru a-i determina să reflecteze asupra
caracterului ilegitim şi criminal al regimului comunist din România.
Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimţite la nivelul
societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a trecutului recent
poate să determine o înţelegere aprofundată a realităţilor prezente.
Contactul cu trecutul a fost realizat, pe de o parte, prin dialogul
direct cu cei care au fost martori şi victime ale sistemului represiv
comunist, iar pe dea altă parte, prin intermediul lectorilor,
personalităţi marcante ale României post-decembriste şi istorici
specializaţi pe perioada comunistă.
Obiectiv general: O mai bună cunoaştere a perioadei 1944-1989,
prin dialogul direct care l-au avut cu martori şi victime ale sistemului
represiv comunist, dar și cu lectorii Școlii de Vară, personalităţi
marcante ale României post-decembriste şi istorici specializaţi pe
perioada comunistă.
Obiective specifice: Schimbarea percepției asupra trecutului
recent și conștientizarea caracterului ilegitim şi criminal al regimului
comunist din România.
Îmbunătățirea perspectivelor de înţelegere a realităţilor prezente și a
celor viitoare, printr-o mai bună cunoaștere a trecutului recent.
Elevi de liceu (336 participanți la concursul de eseuri, 18 cu lucrări
de artă grafică), dintre care 15 au fost și participanți la Școala de
Vară de la Făgăraș - Sâmbăta de Sus.
Fundația Konrad Adenauer, care a asigurat cea mai mare parte a
costurilor proiectului; cu Fundația Culturală „Negru Vodă” și
Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului” din
Făgăraș, care s-a implicat în organizarea Școlii de vară; Ministerul
Educaţiei Naționale, care a promovat concursul de eseuri și artă
grafică.
Proiectul a avut un impact deosebit în rândul elevilor de liceu,
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11. Perspective

dovedit de numărul mare de eseuri trimise la concurs. În plus, a
dovedit încă o dată faptul că IICCMER reprezintă una dintre
instituțiile importante în cercetarea istoriei recente și mai ales în
transferul de cunoștințe către elevi prin programe educaționale.
Având în vedre că Școala de vară a fost la a IV-a ediție și a fost un
succes, sunt premise pentru continuarea proiectului și în anii
următori.

Şcoala de Primăvară pentru elevi „Drepturile Omului în Istoria Recentă a
României”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Ţînţariu, Florin Soare, Constantin Vasilescu
1 – 6 aprilie 2013
În urma observării unui deficit al sistemului educaţional în ceea ce
priveşte educaţia pentru drepturile omului, IICCMER, în parteneriat
cu Fundaţia Konrad Adenauer, a organizat şi a coordonat proiectul
educațional destinat elevilor, Drepturile Omului în Istoria Recentă a
României. Proiectul s-a concentrat pe prezentarea sistemului
totalitar comunist în raport cu drepturile individuale şi de grup ale
omului, atrăgând astfel atenţia participanţilor asupra valorilor
propuse de drepturile universale ale omului şi modul în care un
sistem totalitar le înlocuieşte cu valori artificiale.
Proiect educaţional
Proiectul a avut drept scop promovarea educaţiei pentru drepturile
omului, prin intermediul unei analize critice a trecutului comunist.
Activităţile propuse în cadrul şcolii au fost însoţite de materiale
didactice pentru elevi (portofolii de surse istorice, exerciţii, modele
de campanii civice cu privire la drepturile omului) şi pentru
profesori (orientări metodologice, modele de activităţi didactice).
Activităţile propuse au vizat consolidarea valorilor legate de
respectarea drepturilor omului în rândul tinerilor din România.
Obiectiv general: Prin acest proiect IICCMER a urmărit
promovarea educaţiei pentru drepturile omului, prin intermediul
unei analize critice a trecutului comunist. Activităţile propuse în
cadrul şcolii au fost însoţite de materiale didactice pentru elevi
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8. Beneficiari

9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

(portofolii de surse istorice, exerciţii, modele de campanii civice cu
privire la drepturile omului) şi pentru profesori (orientări
metodologice, modele de activităţi didactice).
Obiective specifice: Activităţile propuse au vizat consolidarea
valorilor legate de respectarea drepturilor omului în rândul tinerilor
din România. De asemenea, proiectul şi-a propus să amelioreze
metodologia specifică de predare a istoriei regimurilor totalitare şi,
în particular, a istoriei comunismului românesc.
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost elevii participanţi din
ciclul preuniversitar selectaţi din patru judeţe al ţării, respectiv
Bihor, Constanţa, Prahova şi Cluj, dar şi profesorii însoţitori, care
au fost iniţiaţi în metodologia specifică de predare a istoriei
regimurilor totalitare şi, în particular, a istoriei comunismului
românesc. Elevii au fost selectați de către Inspectoratul General
din Ministerul Educației și Cercetării de la Colegiul Tehnic Vadu
Crişului, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti,
Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj Napoca şi Liceul
Tehnologic „Ion Podaru” din Constanţa pe baza interesului lor
pentru istoria recentă a României.
Fundaţia Konrad Adenauer, Ministerul Educaţiei Naţionale
Proiectul a contribuit, prin prezentări, proiecţii de film, intrarea în
contact cu locurile de memorie ale represiunii comuniste (spre
exemplu Fortul 13 Jilava), implicarea elevilor în dezbateri, la
consolidarea valorilor legate de respectarea drepturilor omului,
formarea şi consolidarea valorilor democratice în rândul elevilor şi
profesorilor, precum şi dezvoltarea unei didactici bazate pe o
pedagogie a libertăţii, a educaţiei în spiritul diversităţii, a
respectului pentru drepturile omului şi a educaţiei civice.
Prin derularea proiectului în cadrul Programului Naţional „Şcoala
Altfel”, institutul a urmărit să stimuleze interesul generaţiei tinere
pentru istoria comunismului românesc, iar pentru profesori să
iniţieze demersuri pentru adoptarea în şcoli a cursului opţional de
istoria comunismului. De asemenea participanţii şi-au manifestat
intenţia de a participa pe viitor la alte acţiuni educaţionale ale
IICCMER, precum concursuri de concursuri de eseuri şi artă
grafică pentru elevi, respectiv cursuri de formare pentru profesori.
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Școala de Vară „Astra” Festivalul de Film Istoric – Râşnov
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Georgiana Leşu
2 – 11 august 2013
Festivalul de Film Istoric Râşnov a apărut în anul 2009 tocmai
din necesitatea valorificării unui capitol important din istoria
cinematografiei româneşti, a urmăririi fenomenului filmului istoric
contemporan şi a oportunităţii dezvoltării unui eveniment inedit pe
piaţa culturală românească în care Istoria şi Filmul Istoric să se
întâlnească sub o formă serioasă, dar şi recreativă. După patru
ediţii, Festivalul de Film Istoric face parte din identitatea culturală a
Râşnovului, oraşul care în ultimii ani a devenit o marcă inedită şi
spectaculoasă în oferta culturală şi turistică naţională (cu un număr
de peste 200.000 vizitatori pe an).
Proiect educaţional

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective










Proiectul a avut ca scop promovarea valorilor culturale şi istorice
prin intermediul filmului istoric. Scopul specific al proiectului a fost
proiecţia de filme istorice, ce au avut ca temă comunismul, urmată
de prelegeri şi dezbateri.
Obiectiv general: Promovarea valorilor culturale şi istorice în
rândul publicului larg;
Promovarea fenomenului filmului istoric contemporan;
Promovarea unor teme istorice importante la nivel internaţional şi
local;
Analiza evenimentelor politice şi a impactului acestora asupra
cotidianului;
Obiective specifice: Organizarea unei Şcoli de Vară pentru tineri
şi publicul larg;
Atragerea atenţiei publicului, prin dezbateri şi proiecţii, asupra unor
aspecte cât mai diverse ale Războiului Rece şi asupra
consecinţelor pe care populaţia de ambele părţi ale Cortinei de
Fier le resimte.
Pe lângă proiecţiile de film, au fost organizate dezbateri ce au
urmărit contextualizarea evenimentului istoric, analiza cauzelor şi a
măsurii în care în societatea actuală regăsim consecinţe ale
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8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

politicii acelor ani;
Participanţii la Şcoala de Vară şi lectorii invitaţi.
Asociaţia Mioritics, Primăria Râşnov, Institutul Roman de Istorie
Recenta, Fundaţia Calea Victoriei.
Proiectul a oferit atât studenţilor participanţi la Şcoala de Vară cât
şi publicului din cadrul Festivalului de Film Istoric ocazia unor
dezbateri cu privire la anii '60, la comunismul românesc şi la
aspecte ale relaţiilor internaţionale ale momentului.
În cadrul dezbaterilor şi a proiecţiilor de film s-a urmărit sporirea
interesului publicului larg pentru perioada din istoria contemporană
a cărei produs este societatea actuală. A fost conştientizat
impactul pe care societatea de consum îl are asupra mentalităţilor
şi asupra formării celor care au făcut istoria mai târziu, impact pe
care îl resimţim în prezent şi care îşi are rădăcinile în anii '60.
Impactul pe care Festivalul de Film Istoric îl are în rândul publicului
a determinat o reapreciere a societăţiii moderne şi a bazelor pe
care este structurată şi o creştere a interesului faţă de aspecte ce
ţin de politic, economic şi cotidian în comunismul românesc.
Continuarea colaborării în proiecte asemănătoare în viitor.

CONFERINŢE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE
Conferinţa „Condamnaţi, dar nu uitaţi: soarta unor activişti pro-britanici din
România. 1945-1964”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adriana Niculescu
18 iulie 2013
Dennis Deletant, profesor de studii româneşti la Georgetown
University, Washington D.C. a examinat soarta câtorva dintre
membrii români ai Legaţiei Britanice, ai Oficiului Britanic de Presă
şi ai Misiunii Militare Britanice, arestaţi sub acuzaţia de spionaj în
1949 şi 1950 şi condamnaţi la ani grei de închisoare de către
autorităţile comuniste.
Conferinţă
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Conferinţa a avut ca scop prezentarea abuzurilor regimului
comunist împotriva persoanelor ce aveau legături cu lumea
occidentală şi prezentarea relaţiilor România–Occident după
instaurarea regimului comunist.
Obiectiv general: Sensibilizarea publicului cu privire la regimul de
persecuţie la care au fost supuşi cetăţenii români care au avut
contact sau care au lucrat pentru misiunile diplomatice britanice în
timpul regimului comunist, într-o perioadă în care contactul cu
Occidentul reprezenta o acuzaţie gravă.
Obiective specifice
1. Prezentarea implicaţiilor instalării regimului comunist asupra
relaţiilor cu lumea occidentală;
2. Prezentarea măsurilor abuzive luate de autorităţile comuniste
împotriva persoanelor care aveau legături sau care lucrau
pentru legaţiile şi instituţiile occidentale;
3. Prezentarea unor studii de caz.
Publicul larg interesat de istoria comunismului, reprezentanţii
Ambasadei şi instituţiilor britanice din România, cercetători,
doctoranzi, masteranzi şi studenţi.
Readucerea în atenţia publică a abuzurilor comise în timpul
regimului comunist.
Revitalizarea interesului general asupra perioadei comuniste.

Conferința „Arhivele comunismului – între discurs și realitate”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei
5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Dalia Bathory
23 august 2013
Conferinţa Arhivele Comunismului – Între discurs şi realitate a
reunit 50 de studenţi şi cercetători interesaţi de problema
arhivelelor comunismului şi accesul la acestea.
Conferinţă
Conferinţa a avut ca scop dezbaterea problemei accesului la
arhivele comunismului.
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Obiectiv general: evaluarea situației actuale a accesului la
arhivele comunismului.
Obiective specifice: elaborarea unui ghid de bune practici în
vederea înlesnirii accesului la arhive.
Istorici, cercetători, arhiviști și doctoranzi în științe umaniste
interesați de regimul arhivelor comunismului în statele extotalitare.
La conferinţă au participat 50 de studenţi şi cercetători,
evenimentul fiind transmis în direct pe postul TV Digi24 şi la ştirile
Realitatea TV
Se remarcă necesitatea organizării unei conferinţe anuale pe
această tematică.

Conferinţa susținută de Dorin Tudoran. „Ce a fost/ce este un disident?”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Luciana Jinga
23 aprilie 2013
Într-un context în care victimele comunismului sunt foarte multe, iar
natura prejudiciului adus de către regimul comunist variază de la
caz la caz, Dorian Tudoran atrage atenţia asupra calităţii de
disident al regimului Ceauşescu şi persecuţia socio-politică la care
aceştia au fost supuşi de către regim.
Conferinţă
Conferinţa a avut ca scop organizarea unei dezbateri despre
disidenţa anticomunistă, statutul disidentului şi modalităţile legale
de opunere practicilor abuzive şi discreţionare ale unui regim
comunist, potrivnic intereselor propriilor cetăţeni. În cadrul
conferinţei, disidentul anticomunist Dorin Tudoran a prezentat şi
analizat principalele caracteristici ale disidenţei anti-ceauşiste,
modalităţile de luptă legale alese de disidenţi, măsurile abuzive
luate de autorităţi împotriva disidenţilor politici.
Un alt scop al conferinţei l-a constitut analiza statutului disidentului
politic pornind de la câteva întrebări fundamentale: ce a fost/ce
este un disident?
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Acest proiect a avut drept obiectiv principal sensibilizarea
publicului cu privire la disidenţa anticomunistă, mai exact asupra
statutului disidenţei şi a disidentului în România comunistă. Pentru
îndeplinirea acestui obiectiv general, au fost urmărite următoarele
obiective specifice:
- prezentarea strategiilor disidente din perioada comunistă;
- descrierea a statutului disidentului în societatea românească;
- prezentarea măsurilor abuzive luate de autorităţile comuniste
împotriva disidenţilor anticomunişti.
Cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi în ştiinţe umaniste.
Atragerea atenţiei asupra calităţii de disident în perioada
Ceauşescu şi stimularea dezbaterii pe tema disitenţei politice în
timpul regimului comunist.
Se remarcă necesitatea continuării organizării de conferinţe pe
teme informativ-educative.

Conferință susținută de William Totok. “Reconsiderarea critică a trecutului – între
mit şi minimalizare. Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată
anticomunistă din România.”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Luciana Jinga
18 aprilie 2013
Proiectul a constat în susținerea unei conferințe publice de către
cercetătorul german de origine română William Totok, absolvent al
Facultăţii de Filologie – Istorie, Universitatea din Timişoara, cofondator al „Grupului de Acţiune Banat” şi corespondent Europa
Liberă Berlin.
Conferinţă
Proiectul Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi
minimalizare. Despre Ion Gavrilă Ogoranu şi rezistenţa armată
anticomunistă din România a avut ca scop promovarea unei
analize critice a memoriei perioadei comuniste din istoria
României, în acest caz, modul în care societatea românească
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actuală și istoriografia au reușit (sau nu) să discearnă ori să pună
în balanță activitatea de rezistență anticomunistă și activismul
(neo)legionar.
Acest proiect a avut drept obiectiv principal sensibilizarea
publicului la problemele pe care continuă să le ridice în
istoriografie, și nu numai, problema membrilor mișcării legionare
care au făcut parte din grupurile de rezistență armată
anticomunistă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, au fost
urmărite următoarele obiective specifice:
 Prezentarea cazului Ion Gavrilă Ogoranu: biografie,
activitate anticomunistă, activitate după decembrie 1989.
 prezentarea modului în care imaginea acestuia este
reflectată atăzi în scrierile istorice, literatură, film și teatru.
 analiză a mecanismelor care conduc la intensificarea
mișcărilor extremiste în România, atât de extremă dreaptă
cât și de extremă stângă.
Cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi interesaţi de
problematica extremismului.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie
Wiesel
Proiectul a urmărit să contribuie la o mai bună înțelegere a
fenomenelor și mișcărilor totalitare, indiferent de amplasarea lor pe
axa politică, pericolul reprezentat de extremism, antisemitism,
rasism, xenofobie și alte forme de comportament discriminatoriu.
Se remarcă necesitatea organizării unor noi astfel de evenimente,
care să atragă atenţia publicului larg asupra formelor de
manifestare a extremismului.

Expoziţie şi Dezbatere. „ADN-ul şi Crimele Comunismului”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Luciana Jinga, Andrei Lascu
6 – 12 mai 2013
Proiect cu caracter informativ-educaţional şi memorialistic ce
vizează problema identificării, prin intermediul ADN-ului, victimelor
regimurilor totalitare
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Expoziţie, conferinţă şi proiect educaţional
Proiectul a avut ca scop realizarea unei dezbateri privind utilitatea
cercetărilor ADN și a unei expoziții având ca subiect acţiunile de
deshumare care au fost realizate de către Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului în România în perioada 2007-2009.
Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei au cuprins un număr de 17
persoane executate de către Securitate, de regulă prin împuşcare,
acestea fiind descoperite şi apoi deshumate prin metode
arheologice pe teritoriul localităţilor Hălmăsău, Nepos (jud. BistriţaNăsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. Satu
Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni
(jud. Alba), Sântejude Vale (jud. Cluj).
Invitaţi: Adrian Cioflâncă, Marius Oprea, Dan Voinea, Alexandru
Florian.
Expoziţia a cuprins fotografii cu rămășițele celor împuşcaţi,
fotografii de familie, din arhiva fostei Securităţi, din timpul acţiunilor
arheologice de deshumare și explicații privind aplicații ale
tehnicilor criminalisticii pe baza analizelor ADN.
În cadrul dezbaterii participanții au analizat cazurile de investigații
în care s-a folosit analiza ADN și posibile utilizări ale tehnicilor de
identificare pe baza analizei comparative a acidului
dezoxiribonucleic în identificarea victimelor descoperite în urma
campaniilor de arheologie contemporană, derulate de IICCMER.
Obiectivele generale ale proiectului au fost familiarizarea publicului
românesc cu activitățile de arheologie contemporană derulate de
IICCMER și prezentarea atrocităților comise de către Securitate în
perioada dejistă. Pentru îndeplinirea acestor obiective generale, sau avut în vedere următoarele obiective specifice:
 Prezentarea studiilor de caz;
 Prezentarea tehnicilor de identificare ADN;
 Prezentarea legislației în vigoare.
Cercetători, elevi, studenţi şi publicul larg interesat de identificarea
prin ADN a victimelor regimurilor totalitare.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie
Wiesel
Informarea publicului cu privire la aplicațiile cercetărilor pe baza
analizelor ADN în investigarea crimelor comunismului,
conștientizarea practicilor represive a regimului comunist în
perioada sa de început şi cunoașterea grupurilor de rezistență

28
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anticomunistă și localizarea acestora.
S-a remarcat necesitatea continuităţii proiectului, în vederea
informării publicului larg.

Gala IICCMER. „După 24 de ani: Nu este prea târziu pentru a face dreptate”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adriana Niculescu, Loredana Feigi, Cosmin Chiriță, Andrei Galiță,
Gabriel Zamfir
10 Decembrie 2013
Proiectul a răspuns misiunii asumate de către Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc, stipulată în H.G. nr. 1372/2009 cu modificările şi
completările ulterioare, Art. 2, lit. B) prin care IICCMER „sprijină
constituirea unor mecanisme educaţionale şi de informare
destinate să promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional,
memoria perioadei comuniste din istoria României şi de încurajare
a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a statului de
drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România
şi analiza mecanismelor statului totalitar;” şi Art. 3, litera l) ce
prevede că Institutul are ca misiune organizarea unor „expoziţii
memoriale, lansări de carte, dezbateri privind situarea memoriei
comunismului în geografia simbolică a culturii române”.
Politică educațională
Evenimentul a urmărit crearea unui spaţiu de evocare şi dezbatere
a demersurilor întreprinse de IICCMER în anul 2013, a impactului
pe care acestea le-au avut asupra societăţii româneşti şi asupra
publicului larg, a modului în care acestea au influenţat studierea și
analizarea istoriei comunismului din România. În acelaşi timp,
proiectul a urmărit să stabilească, cu sprijinul tuturor actorilor
implicaţi, cele mai bune direcţii comune de acţiune pentru
continuarea susţinută a activităţii în domeniul analizei regimului
comunist şi pentru menţinerea în conştiinţa publică a consecinţelor
acestuia.
Obiectiv general: Obiectivul principal al proiectului a constat în
evaluarea rezultatelor acţiunilor IICCMER şi stabilirea direcţiilor de
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acţiune următoare pentru maximizarea impactului acestora asupra
societăţii româneşti.
Obiective specifice:
 Discutarea modului în care demersurile IICCMER au influenţat
societatea per ansamblu şi, în particular, felul în care au fost
percepute de diverşii actori implicaţi: procuratură, mass-media
şi societatea civilă;
 Identificarea de soluţii, cu ajutorul tuturor părţilor implicate,
pentru continuarea eficientă demersurilor IICCMER şi
maximizarea impactului acestora.
Istorici, cercetători și publicul larg
Fundația Konrad Adenauer
Potenţarea interesului pentru istoria comunismului şi promovarea
conservării memoriei victimelor regimului;
Creşterea vizibilităţii IICCMER cu privire la activitatea desfăşurată
în baza Hotărârii de Guvern nr. 1372/2009 cu modificările şi
completările ulterioare;
Informarea partenerilor asupra direcţiilor în materie de politici de
recuperare şi conservare a memoriei comunismului şi a victimelor
acestuia;
Identificarea de noi măsuri pentru promovarea la nivel public a
unei atitudini de respingere a totalitarismului.

Conferinţa internatională. „2nd Annual Interdisciplinary Conference on
Totalitarianism for PhD Students: Re-thinking the Central and Eastern Europe
Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and Reassessments”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Ştefan Bosomitu
17 – 18 octombrie 2013
Dialogul ştiinţific între doctoranzi din străinătate (Georgia, Ucraina,
Kosovo, Germania, USA) şi de la principalele universităţi din
România care analizează fenomenele totalitarismelor Europei
Centrale şi de Est.
Conferinţă
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Conferinţa „2nd Annual Interdisciplinary Conference on
Totalitarianism for PhD Students: Re-thinking the Central and
Eastern Europe Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and
Reassessments” s-a dorit a fi un forum de dezbatere şi prezentare
a rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor din domeniile istoriei,
ştiinţelor politice, sociologiei, artelor, literaturii, ş.a. Conferinţa a
încurajat un schimb interaţional inter- şi trans-disciplinar între
doctoranzii angrenaţi în proiecte de cercetare din domeniile:
totalitarismelor din Europa Centrală şi de Est, istoria comunismului
şi post-comunismului, studii asupra Holocaustului, ş.a. Scopul
proiectului a fost acela de a sprijini crearea unei reţele şi
colaborarea între doctoranzi care lucrează pe tematici specifice
legate de temele de cercetare menţionate anterior.
Obiectiv general:
Acest proiect şi-a propus să încurajeze cercetarea şi studiul
avansat în domeniile totalitarismelor Europei Centrale şi de Est,
comunism şi postcomunism şi studiile asupra Holocaustului. De
asemenea, conferinţa a încurajat schimburile interdisciplinare între
doctoranzi angrenaţi în proiecte de cercetare pe tematici specifice
legate de temele de cercetare menţionate anterior.
Obiective specifice:
Analiza modului în care istoria totalitarismelor din Europa Centrală
şi de Est este percepută şi abordată în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior din România şi Europa; Cunoaşterea temelor
şi direcţiilor principale de cercetare susţinute şi promovate de către
universităţile din România şi din Europa;
Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor raporturi de colaborare
între doctoranzii cu proiecte de cercetare în domeniile
totalitarismelor Europei Centrale şi de Est;
Stabilirea unui dialog între doctoranzii din România şi Europa.
Doctoranzi din domeniile antropologie, studii culturale, etnologie,
istorie, filozofie, ştiinţe politice, geografie socială, sociologie ş.a.,
de la instituţiile de învăţământ superior din România şi Europa.
Konrad Adenauer Stiftung şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
În urma conferinței au fost selectate 13 lucrări ale unor doctoranzi
de la universităţi din România, Georgia, Ucraina, Kosovo,
Germania, USA.
Conferinţa Re-thinking the Central and Eastern Europe
Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and Reassessments
a fost ediţia a doua a unei serii de conferinţe anuale organizate în
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cadrul proiectului Annual Interdisciplinary Conference on
Totalitarianism for PhD Students. În anul 2014 se va organiza o
nouă conferinţă. De asemenea, se ia în calcul publicarea
contribuţiilor celor prezenţi la conferinţă în cadrul unui volum
colectiv.

Workshop Internaţional Râmnicu Sărat. Memorialul Victimelor Comunismului
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Ţînţariu, Theo Enache, Ramona Toma, Adriana Niculescu
11 – 15 septembrie 2013
Poriectul Memorial Râmnicu Sărat a fost demarat ca urmare a
preluării, în iunie 2007, în administrare de către IICCMER a fostei
închisori de la Râmnicu Sărat, imobil aflat într-o avansată stare de
degradare, Institutul angajându-se să organizeze un Memorial al
Victimelor Comunismului. Alături de închisori precum Sighet,
Gherla sau Aiud, Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre punctele
represiunii comuniste, regimul de exterminare practicat contribuind
la trista sa reputaţie şi justificând pe deplin proiectul de valorificare
muzeală propus de IICCMER. În ultimii ani, IICCMER a demarat o
serie de acţiuni menite să sensibilizeze factorii decizionali, să
informeze publicul larg asupra imensului capital memorial al
acestui loc, dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală.
În decembrie 2012 Guvernul României şi-a asumat, prin
Programul de guvernare pentru 2013-2016, organizarea unui
spaţiu muzeal distinct care să ilustreze inclusiv amprenta represivă
a regimului comunist. Tot în decembrie 2012, IICCMER a reuşit cu
sprijinul Secretariatului General al Guvernului şi al altori factori
guvernamentali, achiziţionarea ultimei suprafeţe de teren care să
permită demararea proiectului, pas decisiv pentru transformarea
închisorii de la Râmnicu Sărat în Memorial.
Workshop internaţional, proiect educaţional
Workshop-ul Râmnicu Sărat a fost organizat cu scopul de a
identifica soluţii pentru crearea unui memorial şi a unui centru de
informare la fosta închisoare de la Râmnicu Sărat, dedicate
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victimelor comunismului în România, care să redea universul
perioadei comuniste.
Obiectiv general: Crearea unui memorial şi centru de informaţii la
Râmnicu Sărat, dedicate victimelor comunismului în România.
Obiective specifice: Identificarea unor modalităţi viabile de
transformare a fostei închisori de la Râmnicu Sărat într-un loc
permanent de rememorare, reflecţie, educaţie şi cercetare,
conservarea arhitecturii fostei închisori şi dezvoltarea conceptului
de memorial.
Publicul larg, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, IICCMER
Konrad Adenauer Stiftung şi Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Conferinţa de presă din 13 septembrie 2013, la care au fost
prezenţi reprezentanţi ai presei locale şi naţionale, a mediatizat
proiectul Memorial Râmnicu Sărat, artăgând atenţia publicului larg
asupra iniţiativei IICCMER de a conserva şi transforma fosta
închisoare de la Râmnicu Sărat într-un memorial dedicat victimelor
comunismului în România. Totodată, la conferința de presă au
participat experţii internaţionali invitaţi la Workshop, aceştia
aducând un aport de imagine şi prestigiu iniţiativei IICCMER.
Pe lângă tematica de bază (închisoarea Râmnicu Sărat),
workshop-ul a pus în discuţie şi o serie de perspective de
dezvoltare regională, dezvoltare ce poate fi centrată în jurul
Memorialului Victimelor Comunismului.
Transformarea fostei închisori de la Râmnicu Sărat într-un loc
memorial şi centru de informaţii, dedicate victimelor comunismului
în România.
Seria de workshop-uri „Seminariile IICCMER”

1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei
5. Denumirea
politicii

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Ştefan Bosomitu
Ianuarie - decembrie 2013
Necesitatea de a prezenta într-un cadru organizat cercetările în
curs ale experţilor IICCMER, volume recent apărute sau ideile de
proiecte ce pot fi demarate de către IICCMER.
Organizarea de workshop-uri
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Seminariile și-au propus îmbunătăţirea activităţii de cercetare din
cadrul IICCMER, cât şi asigurarea unui context instituţional menit
să încurajeze dialogul şi dezbaterea interdisciplinară şi
interdepartamentală.

7. Obiective

Ideea care a stat la baza organizării Seminariilor au plecat de la
premisa că poţi înţelege mai bine propriile interese de cercetare
prin intermediul dialogului cu cercetătorii de formaţii diferite şi cu
domenii de interes diferite. Seminariile şi-au propus totodată să
stimuleze relaţiile şi colaborările dintre cercetătorii IICCMER, prin
promovarea dezbaterilor ştiinţifice, teoretice şi metodologice.
Cercetătorii IICCMER și alți cercetători din domeniul istoriei
În 2013 au fost organizate un număr de 13 workshop-uri, care au
abordat o tematică foarte variată:
Raluca Grosescu, Drept natural și drept pozitiv în justiția de
tranziție. Cazul Europei de Est după 1989;
Mihail Bumbeş, Sportivii și Securitatea: studii de caz;
Dan Drăghia, Lupta pentru putere în cadrul PMR. O perspectivă a
leadership-ului organizaţional;
Bogdan Jitea, Andrei Lascu, Mitologia cinematografică a
ilegalistului;
Mihaela Toader, Biblioteca Română de la Freiburg;
Luciana Jinga, Femeile în cadrul Partidului Comunist Român
(1944-1989);
Florin Soare, Consecinţe ale politicii pronataliste din România
comunistă;
Ştefan Bosomitu, Partidul şi duşmanii din interior - "afacerea"
Andrei Pătraşcu;
Camelia Runceanu, Parcursuri intelectuale, forme de sociabilitate
în lumea intelectuală şi socializare politică în România comunistă;
Liviu Tofan, Afacerea Tănase. Leapşa pe murite;
Georgiana Leşu, Realismul socialist în literatură. Studiu de caz:
Desculţ, Zaharia Stancu;
Dalia Bathory, De la memorie individuală la memorie socială.
<<Confruntarea>> cu istoria;
Claudia Dobre, Valeriu Antonovici, Deportaţi în Bărăgan. Amintiri
din Siberia românească;
Se impune continuarea organizării acestor workshop-uri.
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Saloanele Memoriei Exilului Românesc
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Filip Iorga, Andrei Galiţa, Gabriel Zamfir, Tudor Mihăescu

3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

23 mai 2013, 6 iunie 2013, 23 octombrie 2013

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Camilian Demetrescu: „Acesta e Paradisul!”: În 2013 s-a
împlinit un an de la dispariţia artistului plastic Camilian
Demetrescu, reprezentant de primă importanţă al exilului
românesc din Italia. Întâlnirea din 23 mai şi-a propus să evoce
personalitatea marcantă a lui Camilian Demetrescu, artist plastic,
critic de artă, publicist şi memorialist. În cadrul evenimentului au
fost proiectate fragmente din trei filme documentare din cadrul
serialului ”Memoria exilului românesc” realizat de Marilena Rotaru.
„Ion Flueraş. Un artizan al Marii Uniri ucis, acum 60 de ani, în
timpul represiunii comuniste Cu Mircea Carp, auzind numai de
bine”: În iunie 2013 s-au împlinit 60 de ani de la asasinarea, la
închisoarea Gherla, a liderului social-democrat, artizan al Marii
Uniri, Ion Flueraş. Personalitatea acestuia a fost evocată de
inginerul Constantin Erbiceanu, nepotul lui Ion Flueraş şi
reprezentant al exilului românesc din Germania, de istoricul Sorin
Radu (autor al celei mai valoroase biografii a lui Flueraş) şi
Constantin Avramescu (vice-preşedinte al Jockey Club Român).
„Virgil Tănase : Conspirativ Rebelul”: În contextul mai larg al
actualelor dezbateri din mass-media dedicate memoriei perioadei
comuniste şi cu ocazia lansării documentarului „Afacerea Tănase.
Leapșa pe murite”, ce a prilejuit sosirea în ţară a domnului Virgil
Tănase, IICCMER şi-a propus să aducă mai aproape de publicul
român interesat de exilul românesc din perioada comunistă
imaginea celui numit conspirativ de către Securitate Rebelul. În
cadrul evenimentului au fost proiectate secvenţe din filmul
documentar mai sus menţionat, în compania protagonistului, a
unuia dintre scenarişti – Liviu Tofan, precum şi lui Dinu Zamfirescu
şi Eugen Simion. Împreună aceştia redau imaginea şi atmosfera
tumultoasă a exilului românesc.
Memorialistică
Saloanele

Memoriei
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Exilului

Românesc

continuă

tradiţia

7. Obiective

Saloanelor INMER şi și-au propus să organizeze, periodic,
întâlniri, conferinţe şi evenimente dedicate evocării figurilor
reprezentative ale exilului românesc postbelic şi activităţilor
exilului. Obiectivul fundamental a fost readucerea în atenţia
publică a rolului exilului românesc, ca păstrător şi apărător al unor
valori pe care regimul comunist din România a încercat să le
anihileze.
Camilian Demetrescu: „Acesta e Paradisul!”: Acest proiect a
avut drept obiectiv principal sensibilizarea publicului la problemele
pe care continuă să le ridice în istoriografie natura regimului
comunist din România şi istoria exilului românesc postbelic. Pentru
îndeplinirea acestui obiectiv, au fost urmărite următoarele obiective
specifice:
• Prezentarea principalelor lucrări ale lui Camilian Demetrescu; •
Prezentarea biografiei lui Camilian Demetrescu şi a legăturilor
acestuia cu exilul românesc anticomunist;
• Conturarea locului şi rolului lui Camilian Demetrescu în cadrul
exilului românesc din Italia
„Ion Flueraş. Un artizan al Marii Uniri ucis, acum 60 de ani, în
timpul represiunii comuniste Cu Mircea Carp, auzind numai de
bine”: Acest proiect a avut drept obiectiv principal sensibilizarea
publicului la problemele pe care continuă să le ridice în
istoriografie natura regimului comunist din România şi istoria
exilului românesc postbelic. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv,
au fost urmărite următoarele obiective specifice:
• Prezentarea biografiei lui Ion Flueraş;
• Descrierea condiţiilor în care Ion Flueraş şi-a găsit sfârşitul, la
închisoarea politică de la Gherla;
• Explicarea impactului pe care persecutarea lui Ion Flueraş l-a
avut asupra biografiei nepotului său, inginerul Constantin
Erbiceanu, care a ales calea exilului;
• Prezentarea biografiei lui Mircea Carp;
• Explicarea rolului lui Mircea Carp în exilul românesc.
„Virgil Tănase. Conspirativ Rebelul”:
Obiectiv general: Aducerea în fața publicului larg a personalității
lui Virgil Tănase și a întâmplărilor legate de ceea ce, generic, este
cunoscut sub numele de “Afacerea Tănase”. Promovarea
personalităților din exilul românesc și a demersurilor lor în ceea ce
a însemnat condamnarea și combaterea regimului comunist din
România.
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Obiective specifice:
• Prezentarea biografiei lui Virgil Tănase şi a legăturilor acestuia cu
exilul românesc anticomunist;
• Conturarea locului şi rolului lui Virgil Tănase în cadrul exilului
românesc din Franța;
• Prezentarea personalităţii lui Virgil Tănase, ca om de cultură în
peisajul cultural francez;
Studenţii la ştiinţe politice, istorie, arte plastice, studii europene și
cercetătorii preocupaţi de tematica abordată;
Jockey Club Român.
Apariții în presă (Antena 3; TVR). Părţi din filmarea evenimentului
au fost publicate în secţiunea Foto-videotecă a site-ului
www.arhivaexilului.ro
Seria Saloanelor Memorie Exilului Romanesc ofera sansa de a
aduce în fața publicului mai puțin familiarizat cu fenomenul exilului
românesc, personalități și povești din jurul acestora, mai puțin
cunoscute, analizate, comentate. În acest sens, saloanele
dedicate personalităților din exil creează premisele unei promovari
mai facile și poate, mai eficiente a istoriilor mai puțin știute din
perioada 1948-1989.

Lansarea volumului „Cârtiţele Securităţii. Agenţi de influenţă din exilul
românesc”, Dinu Zamfirescu
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei
5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Andrei Galiţa, Gabriel Zamfir
9 octombrie 2013
Proiectul a avut ca subiect principal aducerea în discuţie a
acţiunilor regimului comunist faţă de exilul românesc, prin
intermediul agenţilor de influenţă, agenţi ai Securităţii.
Cercetare, memorialistică
Evenimentul de lansare a volumului Cârtiţele Securităţii. Agenţi de
influenţă din exilul românesc, al domnului Dinu Zamfirescu, a avut
ca scop aducerea în faţa publicului interesat, prin intermediul
lucrării ce a făcut obiectul lansării, a unui set de documente din
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arhiva CNSAS ce dezvăluie acţiunile regimului comunist împotriva
exilului, desfăşurate prin intermediul a trei agenţi de influenţă:
Virgil Veniamin, Eftimie Gherman şi Pamfil Şeicaru. Totodată, au
fost readuse în atenţia publicului detalii despre metodele prin care
Securitatea încerca să-i combată pe românii din străinătate ce
criticau conducerea totalitară, de la tentativele de compromitere a
opozanţilor mai virulenţi, la menţinerea insidioasă a unui aşa-zis
„dialog cu ţara”, totul în scopul de a anihila acţiunile exilaţilor.
Obiectiv general:
Acest proiect a avut drept obiectiv
sensibilizarea publicului la problemele pe care continuă să le ridice
în istoriografie natura regimului comunist din România şi istoria
exilului românesc postbelic. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv
general, au fost urmărite următoarele obiective specifice:
 Prezentarea, de către invitaţii-vorbitori ai evenimentului, a
fenomenului exilului românesc din perioada comunistă, în
general şi a influenţelor agenţilor de Securitate infiltraţi în
eforturile opozanţilor regimului, în mod special. În acest sens sau adresat publicului Zoe Petre, Neagu Djuvara, Stelian Tănase
şi Liviu Tofan;
 Prezentarea lucrării de către autor, a metodologiei şi
dificultăţilor ridicate de procesul de documentare;
 Prezentarea, de către autor, a unor informaţii neştiute despre
exilul românesc şi a concluziilor lucrării sale.
Pe termen scurt, proiectul a urmărit stârnirea interesului publicului
larg faţă de fenomenul exilului, iar pe termen lung, stimularea
studenţilor şi a cercetătorilor pentru studierea documentelor
CNSAS şi pentru declanşarea unor proiecte similare, care să
dezvăluie noi informaţii despre activitatea Securităţii în mediile
create de personalităţile exilului românesc.
Studenţii la ştiinţe politice, istorie, arte plastice, studii europene și
cercetătorii preocupaţi de tematica abordată.
Jockey Club Român
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Publicul, format preponderent din membri ai acestor domenii de
studiu, a apreciat pozitiv readucerea în prim-plan a unuia dintre
puținii “doctrinari” pe care partidele politice interbelice i-au avut.
Invitații din mediul politic au apreciat promovarea unei personalități
de talia lui Dinu Zamfirescu.
O mai bună conştientizare a importanţei studierii metodelor prin
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care Securitatea încerca să-i combată pe românii din străinătate
ce criticau conducerea totalitară, de la tentativele de compromitere
a opozanţilor mai virulenţi, la menţinerea insidioasă a unui aşa-zis
„dialog cu ţara”, totul în scopul de a anihila acţiunile exilaţilor.
Stimularea cercetătorilor pentru studierea regimului comunist şi a
fenomenului exilului românesc.

Lansarea volumului „Viitorul Libertăţii. Publicistică din ţară şi din exil”, Mihail
Fărcăşanu
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei
5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Andrei Galiţa, Gabriel Zamfir
24 octombrie 2013
Proiectul a avut ca subiect principal aducerea în discuţie a exilului
românesc în raport cu regimul comunist şi prezentarea memoriilor
autorului.
Memorialistică
Volumul Viitorul Libertăţii. Publicistică din ţară şi din exil a
apărut anul 2013, la Editura Polirom, cu sprijinul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc. Evenimentul de lansare a volumului de texte semnate
de Mihail Fărcăşanu a avut ca scop aducerea în faţa publicului
interesat, prin intermediul lucrării ce face obiectul lansării, a
personalităţii autorului textelor reunite în volum.
Obiectiv general: Acest proiect a avut drept obiectiv principal
sensibilizarea publicului la problemele pe care continuă să le ridice
în istoriografie natura regimului comunist din România şi istoria
exilului românesc postbelic.
Obiective specifice:
Prezentarea, de către invitaţii-vorbitori ai evenimentului, a
fenomenului exilului românesc din perioada comunistă, în general
şi a personalităţii lui Mihail Fărcăşanu, în mod special;
Prezentarea lucrării de către doamna Pia Bader Fărcăşanu, cea
care a reunit în acest volum trextele lui Mihail Fărcăşanu, a
metodologiei şi dificultăţilor ridicate de procesul de documentare;
Prezentarea, de către invitaţi, a unor informaţii noi despre exilul
39

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

românesc. În acest sens, s-au adresat publicului: Pia Bader
Fărcăşanu, Cristian David, Emil Hurezeanu şi Dinu Zamfirescu.
Studenţi la ştiinţe politice, istorie, arte plastice, studii europene și
cercetători preocupaţi de tematica abordată.
Jockey Club Român
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic, dar și în zona societății civile și a presei românești.
Publicul, format preponderent din membri ai acestor domenii de
studiu și profesionale a apreciat pozitiv readucerea în prim-plan a
unuia dintre puținii “doctrinari” pe care partidele politice interbelice
i-au avut.
Invitații din mediul politic au apreciat promovarea unei personalități
de talia lui Mihail Fărcășanu.
Lansarea volumului de publicistică al lui Mihail Fărcășanu poate fi
un prim pas în ceea ce înseamnă promovarea unor personalități
marcante, reprezentative pentru mediul politic interbelic, ce pot fi,
în zilele noastre, percepute ca adevărate modele. Din punct de
vedere al conduitei morale și politice, oameni de talia lui Mihail
Fărcășanu și scrierile lor, merită mai multă promovare, mai ales în
randurile generației tinere.

Lansarea volumului “Refugiaţi polonezi în România (1939-1947). Documente din
Arhivele Naţionale ale României”
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Georgiana Leşu
12 decembrie 2013
Proiectul a evidențiat momentele din secolul XX în care istoria
Poloniei şi cea a României se încrucişează, accentul volumului
fiind pus pe perioada 1939 – 1947, perioadă de incertitudine
sociala, politică şi teritorială pentru întreaga Europă.
Cercetare, informare, memorialistică
Volumul a adus faţa publicului destinul refugiaţilor polonezi în
România, unul dintre numeroasele cazuri în care istoria celor două
ţări se încrucişează pe parcursul secolului XX. Cercetarea a fost

40

7. Obiective

8. Beneficiari

9. Parteneri
10. Impact

rezultatul colaborării începute în 2008 între Institutul Memoriei
Naţionale din Polonia şi instituţii româneşti, precum IICCMER şi
CNSAS. Institutul Memoriei Naţionale din Polonia a încheiat un
parteneriat cu IICCMER, colaborarea de la care a pornit ideea
volumului de faţă. Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc s-a implicat apoi
activ în desfăşurarea proiectului prin documentare, corectura
manuscrisului şi finanţarea traducerii în limba poloneză, fiind
implicat şi în activitatea de editare. Dedicat memoriei profesorului
Janusz Kurtyka, volumul de faţă documentează soarta refugiaţilor,
printre care s-au aflat şi reprezentanţi ai Republicii Polone, dar
aminteşte şi pe cel care a contribuit atât de mult la descrierea
destinului tragic al Poloniei şi al polonezilor în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial.
Volumul a fost lansat la Varşovia, în luna noiembrie a anului 2013.
Scopul proiectului a fost de a prezenta volumul publicului
românesc, motiv pentru care a fost organizat lansarea la Bucureşti
pe 12 decembrie, la sediul Arhivelor Naţionale ale României.
Partenerii polonezi au fost reprezentaţi la eveniment de invitaţi de
la Institutul Memoriei Naţionale din Polonia: Dr Lukasz Kaminski,
președintele institutului, Dr Rafal Leskiewicz, director, Marcin
Majewski și Dr Jerzy Bednarek. Alături de invitaţii polonezi, au
participat şi reprezentanţi ai Ambasadei Poloniei la Bucureşti, ai
Academiei Române, ai Universităţii din Bucureşti şi a diferitelor
instituţii de cercetare.
Obiectiv general: Volumul şi-a propus să urmărească destinul
refugiaţilor polonezi în România.
Obiectiv specific: Volumul şi-a propus să facă publice, pentru
cercetătorii interesaţi dar şi pentru publicul larg, documentele
privitoare la refugiaţii polonezi din România, după cum reies din
cercetarea desfăşurată în Arhivele Naţionale ale României.
Proiectul a fost adresat publicului interesat de aspecte ale
comunismului românesc şi polonez, de relaţiile dintre cele două
state sau de diverse asecte ale istoriei secolului XX.
Arhivele Naţionale ale României
Finalitatea proiectului e reprezentată de dezvoltarea interesului
participanţilor pentru studierea perioadei comuniste, facilitarea
unei mai bune comprehensiuni a prezentului prin intermediul
trecutului recent, dezvoltarea simţului critic în privinţa surselor de
informare, încurajarea dezbaterii ca metodă de rafinare a opiniei.
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De asemenea proiectul a contribuit la promovarea activităţii
IICCMER şi a colaborării începute încă din anul 2008, între
instituţiile poloneze şi cele româneşti.
S-a remarcat oportunitatea continuării colaborării cu ANR în
vederea organizării unor proiecte asemănătoare.
PUBLICAŢII

„Destine individuale și colective în comunism”, Cosmin Budeancă, Florentin
Olteanu (editori), Polirom, Iaşi, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

3. Denumirea
politicii
4. Scop
5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
În perioada 22- 25 iulie 2010 a avut loc ediția a V-a a
Simpozionului Internațional de la Făgăraș - Sâmbăta de Sus.
Lucrările prezentate în cadrul simpozionului au fost cuprinse în
volumul Destine individuale și colective în comunism, publicat la
editura Polirom din Iași.
Publicaţie
Publicarea volumului simpozionului.
Obiectiv general: Valorificarea rezultatelor cercetării prin
publicarea unei lucrări științifice.
Obiective specifice:
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.
Aducerea la cunoştinţa opiniei publice a crimelor, abuzurilor,
instigărilor la crime în numele «luptei de clasă».
Dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în
domeniul istoriei comunismului, prin metode critice şi comparative
şi în concordanţă cu standardele internaționale.
Cercetători ai perioadei comuniste din România și din străinătate,
studenți, publicul larg.
Editura Polirom
Volumul a fost bine receptat în mediile științifice naționale și
internaționale.
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Continuarea proiectului simpozioanelor de la Făgăraș-Sâmbăta de
Sus va atrage după sine publicarea de noi volume, ce vor aduce o
contribuție importantă la cunoașterea trecutului recent.

„Viitorul Libertăţii. Publicistică din ţară şi din exil”, Mihail Fărcășanu, Polirom,
Iași, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea
politicii
4. Scop
5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact
9. Perspective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Proiectul a avut ca subiect principal aducerea în discuţie a exilului
românesc în raport cu regimul comunist şi prezentarea memoriilor
autorului.
Publicaţie
Scopul publicării volumului a constat în promovarea valorilor
culturale și intelectuale românești.
Prezentarea personalităţii lui Mihail Fărcăşanu, prin scrierile
acestuia, din ţară şi din exil;
Prezentarea scrierilor şi memoriilor lui Mihail Fărcăşanu,
reprezentant al exilului românesc.
Cercetători, publicul larg.
Editura Polirom
Volumul a avut un impact deosebit în mediul universitar, academic
dar și în zona societății civile și a presei românești.
Lansarea volumului de publicistică al lui Mihail Fărcășanu poate fi
un prim pas în ceea ce înseamnă promovarea unor personalități
marcante, reprezentative pentru mediul politic interbelic, ce pot fi,
în zilele noastre, percepute ca adevărate modele. Din punct de
vedere al conduitei morale și politice, oameni de talia lui Mihail
Fărcășanu și scrierile lor, merită mai multă promovare, mai ales în
randurile generației tinere.

„Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine!”, Mircea Carp, Polirom, Iași, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Proiectul a avut ca subiect principal aducerea în discuţie a exilului
românesc în raport cu regimul comunist şi prezentarea memoriilor
autorului.
Publicaţie
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Publicarea volumului a avut scopul de a aduce la cunoștință
publicului larg aspecte din viața jurnalistului român Mircea Carp.
Prezentarea vieții și operei lui Mircea Carp;
Descrierea activității posturilor de radio Europa Liberă și Vocea
Americii.
Cercetători, publicul larg.
Editura Polirom
Volumul a avut un impact deosebit în mediul universitar, academic
dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de
volume originale şi inedite de către IICCMER.

„Cârtiţele Securităţii. Agenţi de influenţă din exilul românesc”, Dinu Zamfirescu
(editor), Polirom, Iaşi, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Volumul are ca subiect principal aducerea în discuţie a acţiunilor
regimului comunist faţă de exilul românesc, prin intermediul
agenţilor de influenţă, agenţi ai Securităţii.
Publicaţie
Volumul prezintă o specie de agenţi de influenţă din exilul
românesc, agenţi recrutaţi, în diverse perioade, de către
Securitate, în scopul infiltrării, influenţării şi destabilizării entităţii
denumită „exilul românesc”.
Volumul explică rolul Securităţii în încercarea de măcinare a
exilului, adică a acelor români instalaţi în Occident, refugiaţi politic
care, cu posibilităţile din acele vremuri, duceau o opoziţie fermă
faţă de regimul instalat la Bucureşti.
Sunt prezentate succint modalităţile de acţiune ale regimului
împotriva acestor români patrioţi prin infiltrarea lor, prin recrutarea
unora dintre aceştia, prin tentative de compromitere a liderilor, în
scopul anihilării acţiunilor exilaţilor.
Documentaţia este deosebit de amplă, provenind în mare măsură
din actuala arhivă a CNSAS.
Cercetători, publicul larg.
Editura Polirom, KAS.
O mai bună conştientizare a importanţei studierii metodelor prin
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9. Perspective

care Securitatea încerca să-i combată pe românii din străinătate
ce criticau conducerea totalitară, de la tentativele de compromitere
a opozanţilor mai virulenţi, la menţinerea insidioasă a unui aşa-zis
„dialog cu ţara”, totul în scopul de a anihila acţiunile exilaţilor.
Stimularea cercetătorilor pentru studierea regimului comunist şi a
fenomenului exilului românesc. Volumul a avut un impact deosebit
în mediul universitar, academic dar și în zona societății civile și a
presei românești.
A fost remarcată necesitatea de a continua publicarea unor astfel
de volume originale şi inedite de către IICCMER.

„Dosarul Brucan. Documente ale Direcției a III-a Contraspionaj a Departamentului
Securității Statutului (1987- 1989)”, Radu Ioanid (editor), Polirom, Iaşi, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Scop şi
obiective
6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Ediția conține documentele de urmărire informativă a lui Silviu
Brucan, majoritatea referindu-se la perioada 1987- 1989. Structura
cărții respectă, cu modificări minore, ordinea și conținutul dosarelor
de lucru create de Departamentul Securității Statului (DSS), așa
cum au fost ele găsite de familia lui Silviu Brucan în arhiva
personală a acestuia imediat după decesul său.
Publicaţie
Scopul fiind unul informativ, documentele publicate se regăsesc în
ordinea lor cronologică și tematică inițială (dosarele conținând note
informative, de filaj, rapoarte și interogatorii etc.), așa cum au fost
ele create de ofițerii DSS care instrumentalizau cazul Brucan.
Dosarele reproduc fără alterări comentariile cadrelor DSS privind
pretinsa apartenență la unele servicii de informații occidentale a
unor diplomați ori cetățeni americani și britanici. Volumul conține
anexe în care sunt publicate o serie de documente provenind din
alte dosare ale lui Silviu Brucan sau care îl privesc pe acesta, și
regăsite ulterior în arhivele CNSAS, SRI ori SIE.
Obiectivele volumului s-au regăsit în intenţia autorului de a
prezenta, aparent nealterat şi obiectiv, aspecte ale modului de
operare a Securităţii în cazul specific al lui Silviu Brucan.
Cercetători, publicul larg
Editura Polirom, KAS.
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
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academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de
volume de către IICCMER.

“O <<tribună captivantă>>.Televiziunea în România socialistă. 1965 – 1983”,
Alexandru Matei, Curtea Veche, Bucureşti, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact
9. Perspective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Proiectul de cercetare desfăşurat de Alexandru Matei şi-a propus
analiza regimului Ceauşescu în raport cu evoluţia programelor
audio-vizuale ale Televiziunii Române.
Publicaţie
Acest volum are scopul de a prezenta rezultatul unei cercetări
postdoctorale în câteva arhive mai mult sau puţin frecventate
(ANR, Arhiva Muncipiului Bucureşti, Arhiva documentară a
Societăţii de Radio, Arhiva documentară a TVR, Filmoteca TVR).
Această lucrare urmăreşte două obiective. În primul rând, trasarea,
în premieră, a unei istorii a televiziunii române după pragul
transformării ei în instituţie mediatică de masă (1965) şi până în
clipa în care, reducând emisia la 2 ore zilnice, regimul Ceauşescu
a abandonat-o agoniei (1984). S-a pus accent mai ales pe
emisiunile social-educative care reprezintă televiziunea cel mai
bine, alături de programele de divertisment. De ce anchetele,
reportajele şi mai puţin varietăţi sau teleficţiuni? Pentru că filmul,
teatrul, muzica la televizor reprezintă nişte forme artistice şi
ideologice care preexistă televizării şi, pe de altă parte, pentru că
varietăţile din epocă sunt astăzi destul de prezente în programele
TVR. În al doilea rând, s-a urmărit periodizarea regimului
Ceauşescu în funcţie de etapele acestui ethos social (oficial) pe
care televiziunea le reprezintă.
Cercetători, publicul larg.
Editura Curtea Veche
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de
studii originale şi inedite de către IICCMER.
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„Guvernaţi şi guvernanţi. Scrisori către putere (1945 - 1965)”, Mioara Anton,
Laurenţiu Constantiniu (editori), Polirom, București, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact
9. Perspective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Prin prezenta lucrare autorii și-au propus să analizeze maniera de
comunicare – caracteristică totalitarismului de stânga – dintre
cetăţeni şi autorităţi, în prima parte a regimului comunist.
Publicaţie
Scopul lucrării este unul de natură informativă, autorii şi-au
fundamentat demersul lor ştiinţific, în primul rând, pe un amplu
material documentar inedit – provenit de la Arhivele Naţionale ale
României şi de la Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al
României – şi pe cele mai noi rezultate ale cercetărilor la nivel
mondial (Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Marea
Britanie, Franţa). O mare parte a documentelor care s-au aflat la
baza cercetării autorilor a fost inclusă, la sfârşitul capitolelor,
tocmai pentru a ilustra demersul analitic.
Având ca obiectiv prezentarea relaţiei guvernant-guvernat din
timpul regimului comunist prin documente şi alte înscrisuri istorice,
volumul este structurat în cinci capitole tematice, fiecare fiind
însoţit de un corp de documente specifice, care întregesc analiza
autorilor. În total, în volum, sunt incluse 202 documente.
Cercetători, publicul larg.
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea de a continua publicarea de către
IICCMER a volumelor ce au la bază documente de arhivă şi
tratează subiectul relaţiei statului comunist cu cetăţeanul.

„Șacalul Securității. Teroristul Carlos în solda spionajului românesc”, Liviu Tofan,
Editura Polirom, Iaşi, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei
3. Denumirea

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Volumul reprezintă o carte-anchetă, bazată pe documente oficiale,
despre relaţia Securitate – Carlos Şacalul în perioada 1979– 1982.
Publicaţie
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politicii
4. Scop

5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact
9. Perspective

Având ca scop prezentarea obiectivă a relaţiei Carlos “Şacalul” –
Securitatea Română, lucrarea are la bază documente oficiale
rezultate în urma unei activități asidue de documentare: anchete,
analize, interogatorii și rapoarte ale unor servicii de informații sau
organe de urmărire penală. Ele provin din surse precum Ministerul
de Interne al Ungariei, Ministerul Securității Statului (MfS-Stasi) din
Germania Răsăriteană, Procuratura din Germania Federală,
Procuratura din Franța, Poliția Federală Elvețiană. Dosarul “C 79”
constituie sursa principală de informații. “C 79” a fost indicativul dat
de serviciul ungar de contra-informații acțiunii de supraveghere a
lui Carlos începând cu anul 1979, când teroristul și-a stabilit baza
de operații la Budapesta. Ungurii au tolerat prezența lui Carlos la
indicațiile KGB care urmărea prin aceasta să-l țină sub
supraveghere. Serviciul ungar (AVO) l-a monitorizat pe Carlos zi și
noapte cu toate mijloacele: filaj, ascultarea permanentă a
telefonului, percheziții clandestine. Rapoartele rezultate formează
dosarul “C 79”. Documentele probează colaborarea strânsă dintre
Carlos și Securitate în perioada 1979– 1982, colaborare în cadrul
căreia gruparea teroristă condusă de Carlos a primit și executat
misiuni din partea Securității, inclusiv atentatul cu bombă din 21
februarie 1981 asupra sediului postului de radio Europa Liberă.
Prezentarea modului în care a fost monitorizat Carlos de către
serviciul ungar;
S-a urmărit prezentarea strânsei colaborări dintre Carlos și
Securitate și efectele pe care aceasta le-a avut.
Cercetători, publicul larg
Editura Polirom
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de
studii originale şi inedite de către IICCMER.

„Grigore Gafencu şi Proiectul Europei unite. Documente (1944- 1956)”, Mioara
Anton, Laurenţiu Constantiniu, Dan Taloş, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2013
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
În istoria contemporană a României, Grigore Gafencu face figură
aparte. Ziarist de înaltă competență, politician și diplomat înzestrat
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3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Obiective

6. Beneficiari
7. Parteneri
8. Impact
9. Perspective

cu o remarcabilă capacitate de analiză, fin istoric și memorialist
strălucit, Gafencu excelează în toate domeniile în care s-a
manisfestat.
Seria Grigore Gafencu a fost iniţiată în anul 2010, în colaborare cu
două instituţii importante, Institutul Diplomatic Român şi Ministerul
Afacerior Externe, din dorinţa de a aduce în faţa publicului o figură
marcantă a diplomaţiei româneşti, cu real talent de scriitor, care a
fost percepută în străinătate, în tot timpul celui de-al Doilea Război
Mondial şi în cei zece ani care au urmat, ca personalitatea română
cea mai strălucită şi reprezentativă.
Publicaţie
Scopul acestui volum este de a prezenta implicarea foștilor
diplomați români, aflați în exil după 1945, în probleme importante
de politică externă la nivel european.
Unul dintre obiectivele volumului îl reprezintă prezentarea implicării
fostului diplomat și jurnalist în procesul de constituire a unei
Europe Unite, prin prezentarea unor documente din perioada
1944- 1956.
Cercetători, publicul larg.
Editura Curtea Veche, Institutul Diplomatic Român.
Evenimentul a avut un impact deosebit în mediul universitar,
academic dar și în zona societății civile și a presei românești.
Se remarcă necesitatea continuării promovării valorilor culturale
române.

PROIECTE DE ARHIVĂ
Petiţii
1. Instituţia
iniţiatoare

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc

2. Persoane
implicate

Florin Soare, Cosmin Budeancă, Constantin Vasilescu, Constantin
Petre, Cristina Roman, Dalia Bathory, Camelia Runceanu, Ştefan
Bosomitu, Cristina Bordaş.

3. Perioada de
desfăşurare

Ianuarie – decembrie 2013
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4. Formularea
problemei

Această activitate a urmărit să ofere sprijin instituţional victimelor
abuzurilor şi crimelor din perioada comunistă.
Prin aceste proiecte, Institutul a reușit să se apropie de nevoile
imediate ale victimelor comunismului, acţionând ca agent de
legătură între acestea şi alte instituţii. Prin intermediul acestui proiect
IICCMER și-a asumat obligațiile legale, prevăzute în Legea
544/2001.

5. Denumirea
politicii

Relaţii publice

6. Scop

Problematica generală care s-a regăsit în aceste petiţii se referă la
solicitări de copii ale fişelor de deţinuţi politici, cereri de exprimare a
unui punct de vedere ştiinţific asupra unor experienţe individuale în
perioada comunistă sau solicitări către IICCMER pentru oferirea de
expertiză juridică sau istorică legată de crimele şi abuzurile comise
în perioada comunistă.

7. Obiective

Obiectiv general:
încurajarea dialogului privind
drepturilor omului din timpul regimului comunist.

încălcările

Obiective specifice: dezvoltarea unui mecanism instituţional de
ajutorare a victimelor regimului comunist.
8. Beneficiari

Victimele regimului comunist şi rudele acestora, cetățeni interesați
de cunoașterea trecutului recent și de activitatea IICCMER

9. Impact

În anul 2013, IICCMER a primit un număr de 136 petiţii scrise şi 50
de petiţii online (office@iiccr.ro) prin care s-au cerut informaţii cu
privire la condiţiile de detenţie din diferite penitenciare în timpul
regimului comunist, informaţii cu privire la baza legală prin care s-a
dispus luarea măsurii detenţiei prizonierilor de război, raportat la
Armistiţiul încheiat între România şi URSS în 1944, sau informaţii
referitoare la diferite grupuri de partizani anticomunişti.
Tot în decursul anului 2013, IICCMER a primit aproximativ 20 de
cereri de primire în audienţă, acestea fiind susţinute la sediul
Institutului, în urma unor programări prealabile. Au existat, de
asemenea, persoane care au venit fără programare la sediul
IICCMER, ori au telefonat, pentru a solicita informaţii sau pentru a
semnala diverse aspecte referitoare la abuzurile săvârşite în timpul
regimului comunist. Acestea au fost îndrumate de experţii

50

Institutului, în conformitate cu reglementările impuse de cadrul legal
de funcţionare a IICCMER şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
10. Perspective

Se impune continuarea acestei activităţi.

CAMPANII DE INVESTIGAŢII SPECIALE
Campanie de investigaţii arheologice pentru identificarea rămăşiţelor pământeşti
ale deţinuţilor politici decedaţi la Colonia de Muncă de la Periprava
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Andrei Muraru, Dan Mihai Ţălnaru, Constantin Vasilescu
14 – 18 septembrie 2013
Prin acest proiect, IICCMER a continuat programul de cercetare şi
investigaţii arheologice pentru a descoperi dovezi materiale în
cazul fostei colonii de muncă de la Periprava şi a crimelor şi
abuzurilor comise de către fostul comandant Ioan Ficior. În urma
investigațiilor întreprinse în anul 2013 de IICCMER la Periprava
(jud. Tulcea), a fost identificat un posibil loc de înhumare a
deținuților decedați în perioada 1958-1963 în colonia de muncă
Periprava. Acesta se află în perimetrul actualului cimitir al
localității, în colțul de N-V, într-o zonă lipsită de morminte ale
comunității locale de ruși lipoveni. Din informaţiile provenite de la
săteni în urma a şase sondaje, au fost identificate şapte morminte,
cercetările efectuându-se la patru dintre ele.
Investigaţii speciale
Scopul unei astfel de investigaţii pe teren a fost îndreptat către
identificarea unor locuri de înhumare şi de recuperare a
rămăşiţelor pământeşti ale celor executaţi sau a celor care au fost
ucişi fără judecată, ori au murit în timpul detenţiei din închisorile şi
lagărele de muncă ale regimului comunist.
Obiective generale: cercetare de teren şi săpături arheologice în
cimitirul satului Periprava, jud. Tulcea, pentru a descoperi dovezi
materiale în cazul coloniei de muncă Periprava. Operaţiunea a
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8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

necesitat excavarea unui spaţiu de aproximativ 35 m x 20 m (700
mp) în zona de N-V a actualului cimitir din Periprava.
Obiectivul principal al acestui proiect a fost descoperirea de
rămăşiţe ale deţinuţilor decedaţi în perioada 1958- 1963 spre
stabilirea unei posibile identităţi şi identificarea cauzei decesului.
Căutarea acestor morminte s-a făcut pe baza unor mărturii
provenite de la săteni, care au identificat cu certitudine o zonă din
actualul cimitir ca conţinând rămăşiţele unor deţinuţi.
Victimele şi urmaşi ai victimelor regimului comunist, cercetători,
publicul larg, IICCMER
Descoperirea a 4 gropi cu rămăşiţele a 5 deţinuţi decedaţi la fosta
colonie de muncă de la Periprava, în perioada 1958- 1963.
Dovezile găsite în urma săpăturilor arheologice au fost înaintate
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, făcând
parte din plângerea penală împotriva fostului comandant al
coloniei de muncă Periprava, col. (r) Ioan Ficior. Această acțiune
IICCMER a reprezentat înca un pas în demersul de a identifica
crimele sistemului comunist şi autorii acestora, reprezentanţi ai
sistemului totalitar comunist, şi aducerea lor în faţa justiţiei.
Se preconizează reluarea cercetărilor arheologice în 2014

WEBSITE-URI
Lansarea turului virtual Râmnicu Sărat. http://www.memorialulramnicusarat.ro/
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Țînțariu
Decembrie 2012– Iunie 2013
Proiectul s-a încadrat în prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, art 2, litera b)
prin sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale, 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
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5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din
România şi analiza mecanismelor statului totalitar; şi a art 3, lit. m)
amenajează, în colaborare cu alte instituţii publice şi private, în
ţară şi în străinătate, spaţii memoriale temporare sau permanente,
căutând să facă mai bine cunoscută harta universului
concentraţionar comunist din România.
Politica educaţională şi de memorie
Proiectul a avut ca scop conservarea imaginii închisorii, care, din
cauza deteriorării sau amenajării îşi va pierde aspectul original.
Prin acest proiect am dorit să aducem la cunoştinţa publicului un
subiect mai puţin cunoscut al istoriei noastre recente şi anume
regimul de exterminare practicat de autorităţile comuniste
împotriva „duşmanilor poporului” în penitenciarul de la Râmnicu
Sărat, în perioada 1945 -1963. Asemeni altor spaţii recluzionare
de pe harta gulagului românesc, închisoarea de la Râmnicu Sărat
a devenit un loc în care autorităţile comuniste au aplicat un regim
de exterminare lentă, fizică şi psihică a opozanţilor, prin izolarea
totală de familii şi societate, prin înfometare şi condiţii inumane de
trai şi prin lipsa asistenţei medicale. Penitenciarul s-a remarcat prin
restricţii extreme, deţinuţii politici supranumindu-l „închisoarea
tăcerii”. Regimul alimentar precar, lipsa tratamentului medical,
tortura, au dus la decesul multor personalităţi închise aici.
 De informare a publicului din România şi din străinătate cu
privire la existenţa şi starea actuală a închisorii de la Râmnicu
Sărat;
 Promovarea imaginii închisorii de la Râmnicu Sărat în vederea
organizării unui Memorial al Victimelor Comunismului.
Elevi de liceu care studiază istoria comunismului, studenţi de la
facultăţile de profil, potenţialii vizitatori ai închisorii Râmnicu Sărat.
Fundaţia Konrad Adenauer
Turul virtual este primul de acest gen realizat cu o locaţie istoric
neamenajat, un sit prezervat exact cum este el în starea actuală.
Potenţialii vizitatori ar putea să sprijine proiectul de restaurare prin
donaţii. De asemenea, estimăm că va spori conştientizarea
necesităţii unui proiect de consolidare şi conservare a clădirii
penitenciarului, într-o primă etapă, iar apoi amenajarea spaţiului ca
memorial.
Turul
este
integrat
website-ului
http://www.memorialulramnicusarat.ro/, care este construit ca o
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bază de date accesibilă atât cercetătorilor, cât şi tuturor celor
interesaţi.
Workshop Râmnicu Sărat. http://workshopramnicusarat.iiccr.ro
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

7. Obiective

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Adelina Ţînţariu, Theo Enache, Ramona Toma, Adriana Niculescu
11 – 15 septembrie 2013
Poriectul Memorialul Râmnicu Sărat a fost demarat ca urmare a
preluării, în iunie 2007, în administrare de către IICCMER a fostei
închisori de la Râmnicu Sărat, imobil aflat într-o avansată stare de
degradare, Institutul angajându-se să organizeze un Memorial al
Victimelor Comunismului. Alături de închisori precum Sighet,
Gherla sau Aiud, Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre punctele
represiunii comuniste, regimul de exterminare practicat contribuind
la trista sa reputaţie şi justificând pe deplin proiectul de valorificare
muzeală propus de IICCMER. În ultimii ani, IICCMER a demarat o
serie de acţiuni menite să sensibilizeze factorii decizionali, să
informeze publicul larg asupra imensului capital memorial al
acestui loc, dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală.
În decembrie 2012 Guvernul României şi-a asumat, prin
Programul de guvernare pentru 2013-2016, organizarea unui
spaţiu muzeal distinct care să ilustreze inclusiv amprenta represivă
a regimului comunist. Tot în decembrie 2012, IICCMER a reuşit cu
sprijinul Secretariatului General al Guvernului şi al altori factori
guvernamentali, achiziţionarea ultimei suprafeţe de teren care să
permită demararea proiectului, pas decisiv pentru transformarea
închisorii de la Râmnicu Sărat în Memorial.
Politică educațională și de memorie
Workshop-ul Râmnicu Sărat a fost organizat cu scopul de a
identifica soluţii pentru crearea unui memorial şi a unui centru de
informare la fosta închisoare de la Râmnicu Sărat, dedicate
victimelor comunismului în România, care să redea universul
perioadei comuniste.
 Informarea publicului din România şi din străinătate cu privire la
existenţa şi starea actuală a închisorii de la Râmnicu Sărat;
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8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

Promovarea imaginii închisorii de la Râmnicu Sărat în vederea
organizării unui Memorial al Victimelor Comunismului;
 Atragerea atenției asupra memoriei sistemului represiv
comunist.
Publicul larg, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, IICCMER,
potențiali vizitatori ai fostei închisori
Konrad Adenauer Stiftung şi Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Website-ul vine ca suport la workshop-ul desfășurat la Râmnicu
Sărat în luna septembrie, acesta având un rol informativ și
educativ, aducând în discuție problematica conservarea memoriei
fizice și psihologice a regimului represiv comunist pentru a nu fi
repetată.
Transformarea fostei închisori de la Râmnicu Sărat într-un loc
memorial şi centru de informaţii, dedicate victimelor comunismului
în România.

Tur virtual al expoziţiei „Cei din lume fără nume – Politica pronatalistă a regimului
Ceaușescu”. http://politicapronatalista.iiccr.ro
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Corina Doboș, Florin Soare
Octombrie 2012 – mai 2013
Expoziţia a invitat la informare suplimentară şi reflecţie asupra
dimensiunii fenomenului totalitar, pentru înţelegerea importanţei pe
care influenţarea comportamentului reproductiv al populaţiei îl are
în proiectele totalitare. Pentru cei contemporani evenimentelor
evocate simbolic, care au experimentat direct sau indirect
invadarea brutală a spaţiului privat, proiectul a facilitat
rememorarea simbolică a traumei, contribuind astfel la depăşirea
ei. Celor care nu au experimentat în mod direct aceste
evenimente, puzzle-ul expoziţional a avut menirea de a le provoca
interesul pentru această temă.
Politica educaţională şi de memorie
Plecând de la o cercetare istorică, proiectul cultural şi-a propus să
utilizeze mijloacele tehnice şi de exprimare proprii spaţiului
expoziţional pentru a aduce în atenţia publicului un element
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7. Obiective

8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

11. Perspective

definitoriu al fenomenului totalitar în general şi al comunismului
românesc în special, anume transformarea coercitivă a naşterii, un
element al spaţiului privat, într-unul de interes public şi intervenţie
guvernamentală.
Obiectiv general: Proiectul cultural a urmărit punerea în evidenţă
a impactului social obţinut în urma unei abordări pluridisciplinare a
unui subiect de cercetare istorică, căci limbajul expoziţional
recreează cercetarea istorică: o dezvoltă.
Obiective specifice: familiarizarea publicului tânăr cu politica
pronatalistă ceauşistă, prin intermediul limbajului expoziţional.
Publicul larg
Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Turul virtual este destinat atât celor care nu au reuşit să viziteze
expoziţia organizată la MNŢR la finalul anului 2012, cât şi celor
care doresc să afle mai multe pe tema politicii pronataliste din
perioada regimului Ceauşescu. Website-ul recrează atmosfera
expoziţiei, printr-o prezentare virtuală a spaţiului expoziţional.
Turul virtual reprezintă o extensie online a expoziţiei Cei din lume
fără nume – Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu, expoziţie
ce poate fi acum accesată de oricine şi de oriunde.
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SESIZĂRI PENALE
Cazurile Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Dan Mihai Țălnaru, Adelina Țînțariu, Florin Soare, Dalia Bathory,
Ştefan Bosomitu, Constantin Vasilescu, Gina Radu, Cosmin
Budeancă, Constantin Petre, Daniel Velicu, Constantin Băjenaru,
Dan Vasilescu; Arheologi: Constantin Băjenaru, Dan Vasilescu

3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

aprilie – decembrie 2013

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Proiecte de investigaţii

În aprilie 2013, IICCMER a anunțat că a identificat numeroase
fapte cu posibile consecințe de natură penală comise de 35 de
angajați ai Direcției Generale a Penitenciarelor în urma exercitării
funcțiilor în perioada 1950-1964. Persoanele investigate au vârste
cuprinse între 81 și 99 de ani și locuiesc pe teritoriul României.
Totodată, IICCMER informa atunci că a intrat în posesia datelor de
identificare, a numelor și adreselor exacte ale persoanelor în
cauză.

8. Beneficiari

Scopul proiectelor de investigaţii a fost trimiterea în justiţie a
persoanelor responsabile de crime şi abuzuri politice în comunism,
ca o reparaţie morală pe care victimele comunismului o aşteaptă
de 25 de ani.
Documentarea şi înaintarea către organismele abilitate a unor
denunţuri penale pe numele persoanelor suspectate de a fi comis
crime şi abuzuri politice în timpul regimului comunist, în vederea
trimiterii lor în justiţie.
Societatea românească

9. Parteneri

-

10. Impact

Pe 30 iulie a.c., IICCMER a solicitat Parchetului începerea urmăririi
penale împotriva primei persoane dintre cele 35 investigate, fostul
comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu,
pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav. Pe 3
septembrie 2013, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiţie a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de genocid.

7. Obiective
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Pe 18 septembrie 2013, IICCMER a solicitat Parchetului începerea
urmării penale împotriva celei de-a doua dintre cele 35 de
persoane investigate pentru comiterea de crime politice în timpul
regimului comunist, fostul comandant al penitenciarului Periprava,
colonel (r) Ioan Ficior (85 de ani), pentru săvârșirea infracțiunii de
genocid. Pe 24 octombrie 2013, Parchetul instanței supreme a
anunțat că a dispus începerea urmăririi penale faţă de Ioan Ficior
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de genocid, constând în aceea
că, în virtutea funcţiilor de comandant şi locţiitor de comandant
deţinute în perioada 1958-1963, a introdus şi coordonat un regim
de detenţie represiv, abuziv, inuman şi discreţionar împotriva
categoriei deţinuţilor politici aflaţi în Colonia de muncă Periprava.
La 1 octombrie 2013, IICCMER făcea public raportul investigației
de teren de la fosta colonie de muncă de la Periprava, care
confirma existența unei gropi comune cu rămășițe umane
aparținând unor victime de la colononia de muncă.
Un alt caz pe care IICCMER l-a investigat în 2013 este cel al lt.maj. Sebestyen Gheorghe Iuliu, fost locțiitor pentru pază şi regim
în cadrul Penitenciarului Gherla (ianuarie 1954 – decembrie 1955),
suspectat de comiterea unor crime şi abuzuri politice în perioada
în care a ocupat această funcţie.
La solicitarea IICCMER, în luna noiembrie 2013, organele abilitate
au comunicat că Sebestyen Gheorghe Iuliu a decedat în octombrie
2013. Având în vedere această informație, IICCMER a dispus,
conform procedurii interne, clasarea investigației și a demersurilor
de sesizare a organelor de cercetare penală.
În cazul Sebestyen urmau să fie făcute și alte acte de investigații,
pentru identificarea mai multor probe, dacă nu ar fi intervenit
decesul.
Demersul IICCMER s-a situat în atenţia presei interne şi
internaţionale timp de săptămâni la rând. Povestea abuzurilor
foştilor comandanţi de la închisoarea Râmnicu Sărat şi de la
colonia de muncă Periprava a făcut rapid înconjurul lumii. Entităţi
media prestigioase la nivel mondial, precum The Washington Post,
BBC, Reuters, The Economist, Fox News, ABC News, Al Jazeera,
The New York Times, The Telegraph, Huffington Post și mulţi alţii,
au publicat materiale ample despre acţiunea IICCMER în cazurile
Vişinescu şi Ficior, care au contribuit semnificativ la creşterea
notorietăţii Institutului la nivel global şi la cunoaşterea contribuţiei
acestuia la conservarea memoriei, sancționarea crimelor
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comunismului şi la onorarea amintirii victimelor acestui regim. De
asemenea, principalele televiziuni din țară (ProTV, Realitatea,
Digi24, Antena 1, Antena 3 etc), agenții de presă (Mediafax,
Agerpres), site-uri și radio-uri, au relatat pe larg despre aceste
cazuri.

11. Perspective

În septembrie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) a avizat favorabil un proiect de lege privind pensiile
responsabililor comunişti. Persoanele condamnate definitiv pentru
faptele comise în 1945-1989 vor fi obligate să plătească victimelor
despăgubiri între 25 şi 70 la sută din venitul lor lunar, iar durata
plăţii va fi stabilită la cinci ani, potrivit unui proiect de lege aprobat
de Guvern.
În perioada următoare, alte persoane care au deținut funcții de
conducere în aparatul represiv comunist urmează să fie trimise în
justiție.
Potrivit cadrului legal de funcționare, Institutul este abilitat să
efectueze investigaţii științifice cu privire la crimele, abuzurile şi
încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului
comunist şi să sesizeze organele în drept. În perioada 2010-2012,
aceste atribuții au fost suprimate printr-o decizie a Executivului,
Guvernul redând Institutului, în iulie 2012, dreptul a efectua
investigații și de a sesiza Parchetul.

PROIECTUL MEMORIAL RÂMNICU SĂRAT
Transformarea fostei înschisori de la Râmnicu Sărat în Memorial al Victimelor
Comuismului
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc
Andrei Muraru, Adelina Ţînţariu, Dan Mihai Ţălnaru
Permanent
În ultimii ani, IICCMER a demarat o serie de acţiuni menite să
sensibilizeze factorii decizionali, să informeze publicul larg asupra
imensului capital memorial al fostei închisori de la Râmnicu Sărat,
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dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală. Printre
acţiunile întreprinse în acest sens se numără realizarea unei
expoziţii şi a unui website, organizarea unor conferinţe cu tematică
specifică, dar şi organizarea unui concurs de proiecte destinat
tinerilor arhitecţi şi un tur virtual.
În anul 2012, IICCMER, cu sprijinul consistent al Secretariatului
General al Guvernului şi al altor factori guvernamentali, a reuşit
achiziţionarea ultimei suprafeţe de teren care permite demararea
proiectului de transformare a închisorii de la Râmnicu Sărat în
Memorial. Resursele financiare pentru acest demers au fost
asigurate de Guvernul României. Astfel, o primă etapă din
proiectul muzeal (întregirea proprietăţii) a fost deja parcursă. În
2013, Guvernul a alocat fonduri bugetare pentru realizarea studiile
tehnice, fundamentale pentru realizarea proiectului.
În prezent, monumentul se află într-o stare accentuată de
degradare. Dat fiind statutul acestui imobil, acela de monument
istoric, procedurile de consolidare și restaurare necesită eforturi
bugetare semnificative, prin investiţii administrative de amploare.
5. Denumirea
politicii
6. Scop

Proiect Memorial Râmnicu Sărat

8. Beneficiari

Păstrarea memoriei perioadei comuniste în rândul publicului larg
prin amenajarea unui fost spațiu de detenție în Memorial, ca act al
cinstirii memoriei numeroaselor victime ale regimului, dar şi în scop
educaţional
Transformarea fostei închisori de la Râmnicu Sărat în Memorial al
Victimelor Comunismului
Publicul larg

9. Parteneri

Fundaţia Konrad Adenauer, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat

10. Impact

Mai multe personalităţi au vizitat fosta închisoare de la Râmnicu
Sărat, ceea ce a sporit vizibilitatea proiectului:
Principele Nicolae al României (20 februarie 2013)
Oficialul american Radu Ioanid (10 iunie 2013)
Ministrul Culturii, Daniel Barbu (12 iunie 2013)
Excelenţa sa Ambasadorul Republicii Cehe în România, Jiři Šitler
(6 septembrie 2013)

7. Obiective

Specialişti şi experţi în domeniul restaurărilor de monumente și al
represiunii comuniste, din ţară şi din străinătate, s-au reunit la
Râmnicu Sărat, pe 23 septembrie 2013, la primul workshop
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internațional organizat vreodată în România în vederea identificării
unor
soluții
pentru
realizarea
Memorialului
Victimelor
Comunismului.

11. Perspective

Ştirea despre lansarea primului tur virtual al unei foste închisori
comuniste din România a beneficiat de acoperire media extinsă
(Mediafax, Gândul, Digi24, Antena 1, Realitatea TV etc.).
Având în vedere starea imobilului, IICCMER va urgenta realizarea
proiectului de consolidare-restaurare pentru viitorul Memorial de la
Râmnicu Sărat. Necesitatea urgentării proiectului este dată de
starea imobilului și semnarea unui contract de finanțare europeană
prin Programul Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene în
perioada de programare 2014 -2020. Finalizarea proiectului este
estimată pentru anul 2016.
IICCMER va intensifica eforturile pentru ca tot mai mulţi oficiali şi
persoane publice să viziteze fosta închisoare de la Râmnicu Sărat
şi să devină promotori ai proiectului memorial.
În perspectiva amenajării unui memorial al victimelor
comunismului, este necesară o monografie a fostei închisori de la
Râmnicu Sărat, care să reprezinte și un mijloc de resuscitare a
memoriei colective actuale, un instrument prin care să se
reconstituie o parte a trecutului recent pentru generațiile tinere.
Monografia va completa un gol atât în istoriografia sistemului
carceral comunist românesc, cât și în cea a comunismului din țara
noastră în general.
În 2014, se vor centraliza toate documentele ce țin de istoria
închisorii de la Râmnicu Sărat.
Se vor realiza materiale de prezentare a proiectului, pentru a fi
distribuite la toate evenimentele IICCMER şi ale instituţiilor
partenere, în vederea popularizării proiectului.
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PROIECT DE LEGE
Modificarea legii privind acordarea pensiilor persoanelor care au deţinut funcţii
de conducere în sistemul carceral communist
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Persoane
implicate
3. Perioada de
desfăşurare
4. Formularea
problemei

5. Denumirea
politicii
6. Scop

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc şi Ministerul Justiţiei
Andrei Muraru, Adelina Ţînţariu, Dan Mihai Ţălnaru
Aprilie – septembrie 2013
Prin legislaţia adoptată până în prezent, statul român a instituit
măsuri de reparaţie a suferinţelor victimelor regimului totalitar
comunist instaurat începând cu data de 6 martie 1945, inclusiv
compensaţii băneşti, adoptând acte normative precum: Decretullege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite prizonieri, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracţiuni
săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva
cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative
abuzive, Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
În mod corelativ acestor drepturi, persoanele care au contribuit la
susţinerea regimului comunist, care au săvârşit crime şi abuzuri
grave împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor nu au suportat nicio rigoare a legii, în sarcina acestora
nu a fost instituită nicio măsură de sancţionare, penală, bănească
sau de altă natură. Aceste persoane au beneficiat de venituri
substanţiale (salarii şi pensii) ca urmare a deservirii regimului
totalitar, ca urmare a rolului şi funcţiei deţinute în aparatul represiv
comunist, venituri care s-au menţinut şi după anul 1989, chiar
până în prezent.
Proiect legislativ
În urma constatării inechitabilităţii modului în care se plătesc
pensiile persoanelor care au săvârșit crime și abuzuri în timpul
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7. Obiective

regimului comunist şi victimelor acestora, IICCMER, în colaborare
cu experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, a stabilit ca scop pentru
proiectul legislativ modificarea cadrului legal de acordare a
pensiilor către persoanele care au deţinut funcţii de
conducere în sistemul carceral comunist. Prin proiectul de lege
privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor
condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
la data de 6 martie 1945, IICCMER propune constituirea unui fond
destinat plăţii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6
martie 1945, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Fondul este alimentat din sumele
plătite cu titlu de despăgubire potrivit şi se utilizează pentru
completarea sumelor plătite de la bugetul de stat, potrivit legii,
persoanelor persecutate din motive politice. Totodată, persoanele
condamnate definitiv pentru săvârşirea, în perioada 6 martie 1945
– 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare
moartea, vătămarea corporală, producerea unei dureri ori suferinţe
puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, sunt
obligate la plata unor prestaţii băneşti lunare, cu titlu de
despăgubire.
Prin proiectul de act normativ, se propune instituirea unei
sancţiuni pecuniare, cu titlu de despăgubire, complementară
sancţiunii penale, care să fie plătită lunar
de persoanele
condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, indiferent de forma de
participaţie penală, care au avut ca urmare moartea, vătămarea
corporală sau producerea unei dureri ori suferinţe puternice, fizice
ori psihice persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist.
Raţiunea juridică şi socială a unei astfel de măsuri este că, în baza
actelor normative menţionate sus, victimele regimului totalitar
comunist au dreptul la unele indemnizaţii băneşti lunare plătite din
bugetul statului, fiindu-le recunoscute moral, dar şi material
suferinţele îndurate şi sacrificiile făcute. În acest context, apare ca
rezonabilă şi fundamentată suportarea, cel puţin în parte, a
acestor cheltuieli ale statului de către persoanele dovedite ca fiind
vinovate de săvârşirea unor crime şi abuzuri grave împotriva
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor în perioada
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8. Beneficiari
9. Parteneri
10. Impact

comunistă. Astfel, pe lângă aspectul penal, se impune şi repararea
nedreptăţii sociale decurgând din încasarea de către aceste
persoane (atât pe perioada exercitării funcţiei în aparatul de stat,
cât şi ulterior pensionării, dar în considerarea veniturilor salariale
obţinute în timpul activităţii) a unor venituri semnificative, lipsite de
echitate socială.
În acest sens, a fost prevăzută constituirea unui fond destinat plăţii
drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945,
fond ce va fi alimentat din sumele plătite cu titlu de despăgubire de
către foştii torţionari, condamnaţi definitiv. Fondul este gestionat
de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice. Hotărârea definitivă de condamnare se comunică de
instanţa de executare Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Proiectul prevede că despăgubirea se stabileşte de către instanţa
de judecată, prin hotărârea de condamnare a persoanei vinovate.
Prin hotărârea de condamnare instanţa de judecată stabileşte
durata pentru care se dispune plata despăgubirii, precum şi
cuantumul lunar al despăgubirii.
Urmărind asigurarea proporţionalităţii măsurii, proiectul prevede că
durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai
mică de 5 ani, iar cuantumul lunar al despăgubirii nu poate fi mai
mic de 25% din venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici
mai mare de 75% din acest venit. Prin venit lunar net, în sensul
proiectului, se înţelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii,
drepturi de autor şi alte venituri lunare periodice. Raţiunea instituirii
unor limite (minimă şi maximă) este justificată pe de o parte de
eliminarea posibilităţii stabilirii unor despăgubiri simbolice şi, pe de
altă parte, de necesitatea asigurării unui minim de venituri pentru
persoana condamnată.
La stabilirea cuantumului despăgubirii şi a duratei măsurii, instanţa
are în vedere criterii precum: fapta săvârşită, poziţia deţinută de
persoana condamnată în aparatul de represiune al regimului
totalitar comunist, amploarea activităţii acesteia, măsura în care
prin activitatea desfăşurată de aceasta au fost lezate drepturile şi
libertăţile fundamentale ale persoanelor.
Victimele crimelor şi abuzurilor regimului comunist
Ministerul Justiţiei
Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul României, în data de
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18 septembrie 2013.
Se remarcă necesitatea urmăririi modului în care legea va fi
aplicată în cazul condamnărilor persoanelor care au săvârşit crime
şi abuzuri, şi care au deţinut funcţii de conducere în sistemul
carceral comunist, în vederea contribuţiei la jurisprudenţa
românească de după 1989.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ – PARTENERIATE
Platforma Memoriei şi Conştiinţei Europene
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

3. Denumirea
politicii
4. Scop

5. Obiective

Institutul pentru Studierea Regimurilor Totalitare din Republica Cehă
Crearea unei asociaţii internaţionale formată din instituţii
guvernamentale şi non-guvernamentale, care au drept scop analiza
trecutului totalitar şi onorarea victimelor regimurilor de extremă
dreaptă sau stângă din Europa.
Colaborare internaţională în vederea recunoaşterii pe plan european
a crimelor regimurilor totalitare şi reflectarea acestei recunoaşteri în
legislaţie, educaţie şi mediul instituțional.
IICCMER se numără printre membrii fondatori ai Platformei
Memoriei şi Conştiinţei Europene şi este semnatar al actului
constitutiv al acesteia. Înfiinţată în 2009, la iniţiativa Comisiei
Europene, Platforma Memoriei şi Conştiinţei Europene promovează
cooperarea dintre institute de cercetare, arhive, muzee şi alte
organizaţii publice şi private, specializate în istoria şi memoria
regimurilor şi ideologiilor fasciste şi comuniste. Platforma are un rol
fundamental în demersurile de consolidare a democraţiei, prin
intermediul confruntării experienţei istorice a răului radical, în statele
afectate de fenomenul totalitar în secolul XX.
Obiectiv general: implicarea IICCMER într-o platformă
internaţională care promovează politici de asumare şi cercetare a
trecutului totalitar în Europa.
Obiective specifice:
 Adoptarea unui cadru legislativ pe plan european, care să
permită IICCMER şi instituţiilor de profil din alte ţări să îşi
îndeplinească mandatul în condiţii mai favorabile.
 Colaborare instituţională pentru promovarea de proiecte pan-
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europene concentrate pe procesul de asumare a trecutului
comunist.
 Colaborare ştiinţifică internaţională pentru studierea comparativă
a regimurilor comuniste în Europa.
 Victimele regimului comunist din România.
 Publicul larg prin facilitarea unei mai bune cunoaşteri a
experienţei totalitare în secolul XX în Europa.
 Cercetătorii care vor beneficia de un cadru internaţional larg în
care îşi pot prezenta, prin intermediul proiectelor IICCMER,
activitatea.
 Publicul nespecializat interesat de procesul de asumare a
trecutului comunist în România.
Douăzeci şi una de instituţii din treisprezece ţări au semnat actul de
înfiinţare al Platformei Memoriei şi Conştiinţei Europene.
 Considerăm că participarea IICCMER în această asociaţie va
permite o promovare la nivelul Uniunii Europene a agendei de
probleme ce ţin de asumarea trecutului comunist în Romania.
 Prezentarea crimelor regimului comunist din România într-un
cadru instituţional recunoscut de principalele instituţii ale Uniunii
Europene (Parlament, Comisie etc.).
 Colaborări viitoare cu instituţiile membre ale Platformei.
 Andrei Muraru, preşedintele executiv al Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), a fost ales unul din cei trei membri ai conducerii
Platformei pentru un mandat de 2 ani.
Se remarcă necesitatea de a extinde şi aprofunda implicarea
IICCMER în această asociaţie internaţională.

Parteneriat IICCMER şi Fundaţia Konrad Adenauer - Biroul din România
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

3. Denumirea
politicii

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc şi Fundaţia Konrad Adenauer
Parteneriatul dintre Fundaţia Konrad Adenauer şi Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
a reprezentat un sprijin important pentru realizarea proiectelor ce ţin
de administrarea trecutului comunist din România.
Program de finanțare
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Fundația Konrad Adenauer a sprijinit financiar majorității proiectelor
educaţionale şi de cercetare întreprinse de IICCMER.
Cu mai bine de 70 de birouri şi proiecte în peste 120 de ţări,
Fundaţia Konrad Adenauer are o îndelungată experienţă în
promovarea democraţiei, a statului de drept şi a economiei sociale
de piaţă. Pentru consolidarea păcii şi a libertăţii, KAS promovează
dialogul continuu în politica externă şi de securitate, precum şi
schimburile între diferitele culturi şi religii. Fundaţia Konrad
Adenauer desfăşoară în România, încă din 1991, activităţi de
educaţie politică şi consultanţă şi sprijină sistematic proiecte legate
de reconcilierea cu trecutul comunist. Din 1998, KAS este prezentă
cu o reprezentanţă permanentă la Bucureşti. Începând cu anul 2006,
KAS a sprijinit sistematic proiectele derulate de IICCMER în
domeniul educaţional.
Publicul larg
Pentru IICCMER, semnarea parteneriatului oficial cu Fundaţia
Konrad Adenauer a reprezentat consolidarea dialogului şi a
cooperării cu o instituţie europeană implicată în dezvoltarea
democraţiei şi a statului de drept, precum şi recunoaşterea calităţii şi
a importanţei activităţii derulate de IICCMER în domeniul studierii
trecutului comunist.
Se remarcă necesitatea de a continua acest parteneriat.

Parteneriat IICCMER şi Institutul Cultural Român
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

3. Denumirea
politicii

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc şi Institutul Cultural Român
Parteneriatul dintre Institutul Cultural Român şi Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
a reprezentat un sprijin important pentru realizarea proiectelor ce ţin
de administrarea trecutului comunist din România. Acest parteneriat
a presupus cooperarea instituţională şi susţinerea reciprocă pentru
realizarea unor proiecte comune de promovare a istoriei recente a
României, în ţară şi în străinătate, dintre care amintim: editarea unor
volume fundamentale, programe de prelegeri privind istoria
comunismului în România, realizarea de filme documentare, proiecte
educaţionale, organizarea de expoziţii şi conferinţe academice.
Parteneriat instituţional
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Coopereare instituţională având ca scop sprijinirea reciprocă în
promovarea istoriei recente a României
Deschidere şi cooperare instituţională, în vederea promovării
democraţiei, a valorilor culturale române, a istoriei României şi
satisfacerea menirii acestor Institute de a reda până la capăt istoria
acestei ţări şi de a face din asumarea istoriei o parte fundamentală a
dezvoltării democraţiei la nivel naţional.
Obiective comune: editarea unor volume, demararea unor
programe de prelegeri privind istoria comunismului în România,
realizarea de filme documentare, proiecte educaţionale, organizarea
de expoziţii şi conferinţe tematice.
Publicul larg
Pentru IICCMER, semnarea parteneriatului cu Institutul Cultural
Român a reprezentat consolidarea dialogului instituţional pe plan
naţional şi a cooperării culturale cu o instituţie implicată în
dezvoltarea democraţiei şi promovarea valorilor culturale în
România.
Se remarcă necesitatea de a continua acest parteneriat.

Parteneriat IICCMER şi Institutul Naţional al Patrimoniului
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc şi Institutul Naţional al Patrimoniului
Parteneriatul dintre Institutul Naţional al Patrimoniului şi Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
a reprezentat un sprijin important pentru realizarea proiectelor
cultural-educaţionale ce ţin de administrarea trecutului comunist din
România. Acest parteneriat a presupus cooperarea instituţională şi
susţinerea reciprocă pentru realizarea unor proiecte educaţioanle
comune de promovare a memoriei şi a istoriei recente a României,
dintre care amintim: Descoperă România Instituţională, Universitatea
de Vară de la Râmnicu Sărat şi Workshop-ul Râmnicu Sărat.

3. Denumirea
politicii
4. Scop

Parteneriat instituţional pe proiecte cultural-educaţionale
Coopereare instituţională având ca scop sprijinirea reciprocă în
derularea de proiecte cultural-educaţionale ce au ca tematică istoria
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recentă a României şi promovarea culturii româneşti.
Deschidere şi cooperare instituţională, în vederea promovării
democraţiei, a valorilor culturale române, a istoriei României şi
satisfacerea menirii acestor Institute de a reda până la capăt istoria
acestei ţări şi de a face din asumarea istoriei o parte fundamentală a
dezvoltării democraţiei la nivel naţional.
Obiective comune: demararea unor programe educaţionale
tematice, având ca scop conservarea memoriei trecutului comunist
în vederea conştientizării naţionale asupra lecţiilor istoriei recente a
României.
Publicul larg, patricipanţii la proiectele educaţionale, IICCMER şi INP
Pentru IICCMER, semnarea parteneriatului cu Institutul Naţional al
Patrimoniului a reprezentat consolidarea dialogului instituţional pe
plan naţional şi a cooperării culturale cu o instituţie implicată în
dezvoltarea democraţiei şi promovarea valorilor culturale în
România. Relaţia dintre cele două Institute a reprezentat un pas
înainte în demersurile de promovare a transparenţei instituţionale.
Se remarcă necesitatea de a continua acest parteneriat.

Parteneriat IICCMER şi Comitetul pentru Dezvăluirea Documentelor și Anunțarea
Afilierii Cetățenilor Bulgari la Securitatea de Stat și Serviciile de Informații ale
Armatei Naționale Bulgare
1. Instituţia
iniţiatoare

2. Formularea
problemei

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc şi Comitetul pentru Dezvăluirea Documentelor şi Afilierii
Cetăţenilor Bulgari la Securitatea de State şi Serviciile de Informaţii
ale Armatei Naţionale Bulgare
Comitetul pentru Dezvăluirea Documentelor şi Anunţarea Afilierii
Cetăţenilor Bulgari la Securitatea de Stat şi Serviciile de Informaţii
ale Armatei Naţionale Bulgare este un organism independent,
subordonat Parlamentului bulgar, creat de statul bulgar pentru
asigurarea accesului, declasificarea, utilizarea, păstrarea şi
gestionarea arhivelor fostelor servicii secrete din perioada comunistă
(1944– 1991). Acordul semnat între Institut şi Comitet, primul de
acest fel încheiat între România şi Bulgaria, și-a propus să
îmbunătăţească şi să consolideze colaborarea internaţională în
domeniul cercetării documentelor serviciilor secrete din perioada
comunistă.
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Colaborare internaţională în vederea recunoaşterii pe plan european
a crimelor regimurilor totalitare şi reflectarea acestei recunoaşteri în
legislaţie, educaţie şi mediul instituțional.
Prin acest acord de colaborare, părţile și-au propus să organizeze şi
să desfăşoare acţiuni şi proiecte comune din domeniul lor de
activitate, precum workshop-uri, vizite de lucru, expoziţii, publicaţii
etc. Totodată, acordul prevede ca cele două instituţii să organizeze
activităţi care vizează schimburi de experienţă şi să folosească
bunele relaţii pentru instruirea reciprocă a personalului.
Publicul larg, cercetători, IICCMER şi Comitetul.
Pentru IICCMER, semnarea parteneriatului cu Comitetul pentru
Dezvăluirea Documentelor şi Afilierii Cetăţenilor Bulgari la
Securitatea de State şi Serviciile de Informaţii ale Armatei Naţionale
Bulgare a reprezentat consolidarea dialogului instituţional european,
având ca tematică crimele şi abuzurile săvârşite de către regimurile
comuniste, şi a cooperării pentru dezvoltarea democraţiei şi
promovarea istoriei europene recente. Parteneriatul dintre cele două
instituţii a reprezentat un pas înainte în demersurile de promovare a
transparenţei instituţionale, precum şi accesul publicului larg la
documentele secrete ale fostelor regimuri comuniste.
Se remarcă necesitatea de a continua acest parteneriat.
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