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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 2015 pornind de la o serie de principii
directoare:
a. cercetarea ştiinţifică a variilor aspecte ce ţin de istoria regimului comunist din
România la un nivel de performanţă comparabil cu cel existent la instituții similare
internaționale;
b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania și
comunitatea științifică internațională;
c. realizarea unei serii de proiecte educaţionale (scoli de vară, workshop-uri,
cursuri de formare, conferinţe, expoziţii, vizionări de filme, manuale/broşuri/mape etc.)
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al căror scop fundamental a fost comunicarea şi instruirea profesorilor, studenţilor și
elevilor asupra experienţei istorice a comunismului;
d. implementarea de programe şcolare concentrate pe problematica trecutului
recent;
e. sprijinirea tinerilor cercetători din România prin organizarea unui program de
burse de studiu;
f. stabilirea unui sistem extins şi comprehensiv de parteneriate cu instituţii de
profil similar din ţară şi din străinătate, cu fundaţii şi organizaţii naţionale şi
internaţionale, cu instituţii de stat sau private care deţin materiale relevante în vederea
studierii comunismului din România sau organizează evenimente culturale relevante
pentru publicul larg cu tematici asemănătoare sau adiacente;
g. acordarea de sprijin instituţional pentru victimele represiunii comuniste, prin
susţinerea unor proiecte de legi şi soluţionarea de petiţii;
h. sprijinirea politicilor de memorializare prin demersuri în vederea organizării
unui spaţiu memorial la fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat, dar și a altor spații
de memorie recentă;
j. realizarea unui raport final anual, care sintetizează rezultatele activităților
Institutului.

PORNIND DE LA CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE, ACTIVITATEA IICCMER ÎN
ANUL 2015 S-A CONCENTRAT PE:


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



îmbunătățirea transparenței instituției, atât în interior (prin îmbunătățirea
semnificativă a tuturor procedurilor operaționale și comunicarea acestora
angajaților), cât și spre public, mai ales prin regândirea identității vizuale și prin
comunicarea permanentă, dar și prin organizarea unor concursuri de manuscrise
și proiecte. Activitatea Institutului s-a diversificat prin proiecte educaționale
vizând sporirea interesului pentru studiul perioadei comuniste, dar și mărirea
gradului de conștientizare a publicului larg asupra caracterului criminal și
ilegitim al regimului totalitar. În acest scop, IICCMER a derulat campanii de presă
împreună cu Televiziunea Română, PRO TV, cotidianul Adevărul etc., fiind
totodată susținută publicarea unor noi titluri din bibliografia privind
totalitarismul prin colaborarea cu un număr record de edituri.
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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.



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



activităţi legate de cercetarea arhivistică, de istoria orală şi de analiza fenomenului
exilului românesc, pe care IICCMER le promovează prin intermediul publicaţiilor
proprii sau externe, al organizării de conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, al
proiectelor expoziţionale sau portalurilor web, al documentarelor video şi
materialelor audio, toate integrate proiectelor derulate de Institut.



Pe ansamblu, proiectele demarate în anii precedenți au beneficiat de continuitate,
unele devenind repere în mediile academice și culturale. IICCMER și-a consolidat
reputația internațională inclusiv prin prezența la marile dezbateri în domeniu.
Institutul este de asemeni prezent și în cadrul evenimentelor majore de pe agenda
culturală a anului precum Festivalul One World, Festivalul Internațional de Film
Transilvania (TIFF), Festivalul de Film Istoric de la Râșnov etc.

PROBLEME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


În anul 2015 s-a accentuat nevoia de personal suplimentar. Activităţile şi
proiectele pe care IICCMER le-a avut în vedere au fost restrânse la personalul de
care dispunem. Proiecte esențiale pentru menirea Institutului nu au putut fi
demarate, continuate sau realizate pentru că nu dispunem de personal suficient,
atât la nivel de cercetare, cât și pe plan administrativ. Am încercat, prin
propunerea de modificare a H.G. 1372/2009, să revenim la numărul iniţial de 42 de
angajaţi, însă Ministerul Finanțelor Publice s-a opus. Nevoile de personal ale
IICCMER ar putea fi rezolvate într-o măsură rezonabilă cu un colectiv de 42 de
oameni, așa cum a funcționat inițial Institutul, modificare ce nu presupune un
efort bugetar major.
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Activităţile variate şi menirea IICCMER au nevoie de un spaţiu adecvat. De aceea,
am sesizat necesitatea identificării unui spaţiu locativ care să se preteze mai bine
scopurilor şi activităţilor noastre, cu atât mai mult cu cât chiria solicitată pe spațiul
actual a crescut nejustificat de mult față de condițiile oferite, fiind chiar peste piața
liberă. Deși am identificat cel puțin un spațiu care s-ar preta perfect nevoilor
noastre, modificările legislative de la finalul anului 2015, îndeosebi ale Codului
Fiscal, ne-au încurcat situația.



În anul 2015 am făcut paşi importanţi pentru reabilitarea Închisorii de la
Râmnicu Sărat, monument istoric aflat în administrarea Institutului. Eforturile
noastre s-au blocat deoarece IICCMER nu este instituţie eligibilă in cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, nefiind autoritate a administrației
publice centrale. Am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării regionale şi la
Secretariatul General al Guvernului, însă nu am primit răspunsuri favorabile.
Închisoarea de la Râmnicu Sărat este un monument istoric deosebit de important,
sistemul carceral aplicat fiind unic în Romania comunistă. Continuăm să facem
demersuri în sensul reabilitării, însă acest proiect trebuie sprijinit şi de autoritățile
statului.
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EXPOZIȚII
Explorathon – Noaptea cercetătorilor europeni
Glasgow Science Centre, Glasgow, Marea Britanie
25 septembrie 2015
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri
5. Perspective

Explorathon – Noaptea cercetătorilor europeni –
proiectul „Vieţi în spatele gratiilor comuniste”
septembrie 2015

Obiectiv general
Prezentarea proiectului „Vieţi în spatele gratiilor
comuniste” publicului de la Explorathon Glasgow –
Noaptea cercetătorilor europeni.
Obiective specifice
În cadrul proiectului a fost realizat un stand
expoziţional care a inclus materiale video, fotografii şi
materiale de arhivă, ceea ce a facilitat diseminarea
informaţiilor asupra represiunii din perioada regimului
comunist din România.
Reprezentantul IICCMER, Alina Urs, a discutat cu
numeroşii vizitatori (peste 120 de persoane la standul
„Vieţi în spatele gratiilor comuniste”) despre metodele de
cercetare folosite pentru studierea regimului comunist, dar
şi despre regimul de viaţă din închisori, despre fenomenul
rezistenţei anti-comuniste şi despre investigaţiile
arheologice desfăşurate de Institut. De asemenea, a fost
abordat şi subiectul aducerii în instanţă a foştilor
comandanţi de penitenciare, fiind discutate cazurile
Alexandru Vişinescu şi Ioan Ficior. O altă temă de interes
pentru vizitatori a fost cea a demersurilor de tip
educaţional realizate de Institut şi a impactului acestora
asupra participanţilor.
Universitatea Glasgow (Corina Șnitar, drd.)
Proiectul, în forma sa prezentată la Explorathon
2015 Glasgow, nu va mai continua din motive obiective.
Informațiile rezultate din feedbackul primit din partea
vizitatorilor, care a reliefat principalele teme de interes ale
publicului străin, vor fi însă utilizate cu ocazia
implementării unor proiecte viitoare ale Institutului.
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Expoziție de fotografii. EXPUNERI
Teatrul Național „I.L.Caragiale”, București
23 decembrie 2015
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

Expoziție fotografică „Foștii oameni normali –
Viitorii deținuți politici”
august - decembrie 2015

Obiectiv general:
Să fie prezentate public (în București și în țară) prin
imagine – deci ușor accesibil vizitatorilor – mărturii ale
frângerii vieților semenilor noștri, reflectate în fotografii
din trei episoade de viață, dramatic diferite: dinainte de
arestare, din detenție și din viața de după detenție, în
perioada comunistă. Astfel publicul va putea reflecta și
contrafactual cum ar fi fost dacă acele persoane s-ar fi
dezvoltat într-o societate democratică.
Să se dezbată public importanța aspectului vieții
cotidiene, cu bogatele ei valențe antropologice – viața de
familie, comunitară, profesională.
Atragerea tinerilor, prin puterea imaginii, asupra
unor fragmente de istorie recentă la nivelul vieții cotidiene,
care le este probabil mai accesibilă, trăind-o cu toții zi de zi
(față de sfera politică, profesională sau de activism civic).
Obiective specifice:
Realizarea unui corp de lucrări de artă – o serie de
fotografii (plus text) printate pe hârtie manuală, unicat, cu
texturi și nuanțe diferite, și înrămate în mod estetic și
funcțional deopotrivă – ușor de depozitat și de transportat.
Astfel se va sublinia prețiozitatea și unicitatea
documentelor prezentate. Prin atenția deosebită dată
formei acestor povești de viață se va arăta importanța și
inspirația pe care o pot avea ele pentru mai multe categorii
de public, de la istorici și jurnaliști, la artiști și cercetători
ori cadre didactice etc.
Realizarea compoziției grafice, împreună cu
modalitatea de înrămare și de prindere.
Menținerea legăturii cu donatorii fotografiilor.
Îmbogățirea bazei de date cu noi nume de persoane
care au fost victime ale represiunii comuniste.
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4. Parteneri
5. Perspective

6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

Teatrul Național „I.L.Caragiale” București
Expoziţia care a fost vernisată pe 23 decembrie 2015,
la Teatrul Național „I.L. Caragiale” București a fost una
itinerantă, la fiecare nouă expunere adăugându-se alte
nume.
Expoziția este îmbogățită permanent, iar foştii
deţinuţi politici, dar şi pe membrii familiilor acestora pot să
trimită fotografii reprezentative din perioada anterioară
arestării, poze din detenţie (inclusiv cele din dosarul de
încarcerare) sau realizate după eliberare, însoţite de o
scurtă descriere.
http://www.agerpres.ro/social/2015/12/18/o-expozitie-cesurprinde-destinele-a-30-de-detinuti-politici-din-romaniacomunista-va-fi-vernisata-la-tnb-16-18-24
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timpliber/articol/expozitie-fotografii-destinele-detinutilorpolitici-romania
http://www.cotidianul.ro/expozitie-de-fotografii-despredestinele-detinutilor-politici-din-romania-comunista273460/
http://adevarul.ro/cultura/arte/expozitie-fotografii-despredetinutii-politici-romania-comunista-tnb1_56799d5937115986c6b8332b/index.html

Expoziția permanentă
„Rezistență și represiune în Bihor”
Oradea, 23 decembrie 2015

1. Titlu

Expoziția permanentă „Rezistență și represiune în
Bihor”

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

august-decembrie 2015

Obiectiv general
Obiectivul general este de a crea un eveniment care
să ofere publicului interesat o imagine cât mai concretă a
chintesenţei represiunii comuniste din cadrul spaţiilor de
detenţie, precum şi creşterea vizibilităţii proiectelor
11

IICCMER în această zonă a ţării.
Obiective specifice
- Relaționarea cu instituțiile centrale și locale şi
stabilirea modalităţilor de colaborare.

4. Parteneri

5. Perspective

-

Organizarea expoziţiei într-o manieră clară,
accesibilă publicului larg, cu prezentare bilingvă.

-

Asigurarea vizibilităţii evenimentului, prin
promovarea lui on-line şi prin comunicat de
presă.

-

Asigurarea în Cetate a unui nou punct de interes
expozițional.

Primăria Oradea
Administrația Cetății Oradea
Asociația „Cei 40 de mucenici”
Proiectul va continua și în anul 2016, expoziția
urmând a fi completată și pentru celelalte 6 celule puse la
dispoziție de Administrația Cetății Oradea.
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PROIECTE EDUCAȚIONALE
Şcoala de vară de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus
Ediţia a VI-a, 5-12 iulie 2015
1. Titlu

Școala de vară de la Făgăraș-Sâmbăta de Sus, ediția a VI-a

2. Perioada
de
implementare

februarie - octombrie 2015

3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

6.

Promovarea
acţiunii/proie

Obiectiv general
Proiectul are 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, un atare demers poate să determine o
înţelegere aprofundată a realităţilor prezente.
Contactul cu trecutul se realizează, pe de o parte, prin
dialogul direct cu cei care au fost martori ai sistemului represiv
comunist, iar pe de altă parte, prin intermediul lectorilor,
personalităţi marcante ale României post-decembriste şi istorici
specializaţi pe perioada comunistă.
Obiective specifice
Selectarea celor 15 participanți la Școala de vară, în urma
Concursului Național de eseuri și artă grafică ”Fără confirmare de
primire”, la care au luat parte peste 400 de tineri de la licee din toată
țara.
În timpul lucrărilor Școlii de vară, aceștia au avut ocazia să
afle mai multe informații despre perioada 1944-1989, prin dialogul
direct pe care l-au avut cu victime ale sistemului represiv comunist,
dar și cu lectorii Școlii de Vară. Mai mult, tinerii participat la
dezbateri cu privire la anumite subiecte aparținând de istoria
recentă a țării și au luat parte la ateliere de artă plastică și interviuri
de istorie orală cu oameni din Țara Făgărașului.
Fundația Konrad Adenauer,
Fundația Culturală „Negru Vodă”
Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului”
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Aflat la cea de-a șasea ediție, proiectul s-a bucurat pe
parcursul anilor de un real succes, urmând să continue și în anii
viitori, chiar dacă în alt loc.
http://www.ziare.com/focsani/stiri-actualitate/scrisoarea-unei-elevedin-panciu-catre-disidenta-doina-cornea-premiata-5522744
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ctului

http://www.ziarelive.ro/stiri/scoala-de-vara-de-la-fagaras-sambatade-sus-organizata-in-luna-iulie-de-catre-iiccmer-si-parteneriisai.html
http://www.bunaziuafagaras.info/scoala-de-vara-pe-temacomunismului/
http://www.impactfagaras.ro/stirile-nova-tv-fagaras-8-iulie-2015/
http://www.tvfagaras.ro/perioada-comunista-in-atentialiceenilor.html
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bp
LFy9a7uxg )
http://www.ultimelestiri.com/memoria-rezistentei-anticomunisteomagiata-in-scoala-de-vara-din-fagaras-sambata-de-sus619996.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/scoala-varafagaras-sambata-sus-organizata-luna-iulie-iiccmer
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/memoria-rezistenteianticomuniste--omagiata-in-scoala-de-vara-din-fagaras---sambatade-sus-384739
http://ziarullumina.ro/simpozion-internaional-si-coala-de-vara-lasambata-de-sus-103468.html

„Memorie locală - Memorie naţională”
Școala de primăvară pentru elevi, Făgăraș
6-9 aprilie 2015
Proiect desfăşurat în cadrul săptămânii Şcoala altfel
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

„Memorie locală - Memorie naţională”. Proiect
desfăşurat în cadrul săptămânii „Şcoala altfel - Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”
februarie-aprilie 2015

Obiectiv general:
Obiectivele concursului au fost identificarea,
cercetarea, repertorierea şi reprezentarea obiectivelor
considerate „locuri ale memoriei” : închisori, foste sedii ale
Securităţii, monumente ridicate în memoria victimelor
comunismului, plăci comemorative, busturi, troiţe, inclusiv
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4. Parteneri

locuri care nu au fost încă „memorializate”.
Obiective specifice:
Şcoala de primăvară de la Făgăraş a reprezentat
modalitatea de recunoaştere a muncii depusă de
participanţii la concursul de creaţie. Aceştia s-au implicat
într-o serie de activităţi al căror scop a fost creşterea
nivelului de interes asupra a ceea ce a însemnat
comunismul în România şi promovarea memoriei prin
repertorierea locurilor memoriei şi represiunii comuniste.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

5. Perspective

Activitatea va fi continuată în anii următori, dar se
va schimba locul de desfășurare.

6.

https://brailachirei.wordpress.com/2015/03/25/cinci-echipede-liceeni-castigatorii-concursului-de-creatie-locuri-alememoriei-in-localitatea-ta/

Promovarea
acţiunii/proiectului

http://www.buletindecarei.ro/2015/02/concurs-national-decreatie-locuri-ale-memoriei-in-localitatea-ta.html
http://ziarulceahlaul.ro/elevii-de-la-colegiul-nationalroman-voda-printre-castigatorii-concursului-de-creatielocuri-ale-memoriei-in-localitatea-ta/

Bursele IICCMER pentru masteranzi
1. Titlu

Seminariile bursierilor masteranzi IICCMER

2. Perioada de
implementare

noiembrie 2015 - iunie 2016

3. Obiective

Obiectiv general:
Principalul obiectiv al acestui proiect este
încurajarea cercetării românești în probleme ce țin de
studierea trecutului recent, în mod special, de geneza şi
proliferarea ideologiei comuniste în spaţiul românesc.
Obiective specifice:
În urma procesului de selecție organizat de
IICCMER, zece tineri cercetători au fost desemnați
câștigătorii, pentru o perioadă de 9 luni, a unei burse.
Grație acestui subsidiu, tinerii cercetători sunt încurajați săși organizeze și să-și conducă în cele mai bune condiții atât
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activitatea de documentare cât și cea de diseminare a
rezultatelor cercetării, prin participarea la conferințe,
workshop-uri, alte evenimente cu caracter științific.
O parte importantă a materialului rezultat în urma
activității de cercetare va fi publicat într-unul dintre
volumele IICCMER, beneficiind astfel de vizibilitatea celor
mai prestigioase edituri din România.
Aflat la cea de-a patra ediție, proiectul s-a bucurat
pe parcursul anilor de un real succes, urmând să continue
și în anii viitori.

4. Perspective

„Drepturile omului prin studierea istoriei comunismului”
Cursuri de formare a profesorilor în istoria comunismului
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

Cursuri de formare a profesorilor în istoria
Comunismului - „Drepturile omului prin studierea istoriei
comunismului”
martie - iunie 2015
(25-26 aprilie 2015 - Suceava; 9-10 mai 2015 Focşani; 23-24 mai 2015 - Vaslui)
Obiectiv general:
Dezvoltarea unei politici educaţionale destinată
învăţătorilor şi profesorilor care lucrează cu copii având
vârste cuprinse între 10 şi 18 ani. Scopul programului este
formarea şi consolidarea valorilor democratice în rândul
elevilor şi profesorilor, precum şi dezvoltarea unei
didactici bazate pe pe o pedagogie a libertăţii, a educaţiei
pentru diversitate, a respectului pentru drepturile omului
şi a educaţiei civice. Temele abordate în cadrul cursului au
fost „Şcolarizarea emoţiilor”, „Comunismul vs Drepturile
omului”, „Cetăţenia şi spiritul public”.
Obiective specifice:
Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei
civice şi drepturile omului a cadrelor didactice din aria
disciplinelor umaniste.
Fundația Konrad Adenauer România
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Proiect postuniversitar de formare avansată în predarea muzeală și cercetarea
regimului comunist din România
Sighetul Marmației, 7-12 septembrie 2015
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri
5.

Promovarea
acţiunii/proiect
ului

Proiect postuniversitar de formare avansată în predarea
muzeală şi cercetarea regimului comunist din România
iulie - septembrie 2015

Obiectiv general:
Proiectul are ca obiective atragerea interesului publicului
asupra istoriei din perioada comunistă şi promovarea activităţii
IICCMER, precum și prezentarea crimelor comuniste unor viitori
cercetători care vor înțelege astfel o perioadă controversată din
istoria recentă a României.
Obiective specifice:
Desfăşurarea programului vizează structurarea comunităţii
epistemice şi formarea continuă a tinerilor cercetători preocupaţi
de istoria comunismului prin :
- angrenarea participanţilor în ateliere formative cu experţi
recunoscuţi ai domeniului.
- dezvoltarea abilităţilor de cercetare prin seminarii
intensive dedicate surselor şi metodologiilor de cercetare
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „BabeşBolyai”, Cluj-Napoca.
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=presa/com
unicate/scoala-de-toamna-la-memorialul-victimelorcomunismului-si-al-rezistentei-de-la-sighet

Ecumenismul Suferinţei
Excursie cu studenții din Cluj la fostele închisori comuniste de la Aiud, Făgăraș,
Pitești, Jilava, Râmnicu Sărat
15-18 aprilie 2015
1. Titlu

Ecumenismul Suferinţei

2. Perioada de
implementare

martie-aprilie 2015

3. Obiective

Obiectiv general:
Aducerea la cunoştinţa studenţilor participanţi a
unui subiect important al istoriei recente, anume regimul
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4. Promovarea
acţiunii/proiectului

de exterminare aplicat de către autorităţile comuniste
reprezentanţilor bisericilor creştine de diferite confesiuni,
în penitenciarele Aiud, Făgăraş, Piteşti, Jilava, Râmnicu
Sărat.
Obiective specifice:
Realizarea de vizite pentru studenţii Facultăţilor de
Teologie Ortodoxă, Greco-Catolică, Romano-Catolică şi
Reformată, în cinci locuri de detenţie în care au fost
încarcerați deţinuţii cu condamnări politice din perioada
comunistă. Vizitele s-au desfăşurat sub forma de tururi
ghidate, asigurate de colaboratorii IICCMER: Dragoş Ursu
şi Florentin Olteanu, pentru Aiud şi Făgăraş şi angajaţii
IICCMER: Ioana Manolache, Lucian Vasile şi Cosmin
Budeancă, pentru Piteşti, Jilava şi Râmnicu Sărat.
Activităţile proiectului le-au oferit studenţilor un
cadru generos pentru conştientizarea dimensiunii
represiunii comuniste şi i-au invitat pe aceştia la cercetarea
subiectului.
http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/ecumenismulsuferintei-1_51dc3754c7b855ff561e46a1/index.html
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/ecumenismulsuferintei-141238.html
http://www.indexstiri.ro/ecumenismul-suferintei.html
http://www.biserici.org/index.php?menu=EV&id=80185

Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat
Ediţia a IX- a
21-29 august 2015
1. Titlu
2. Perioada
implementare
3. Obiective

Universitatea de Vară de la
Râmnicu Sărat:
Închisoarea Tăcerii, o experienţă în comunism, ediţia a IX a
de
mai - septembrie 2015

Obiectiv general:
Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte
aducerea la cunoştinţa publicului a unui subiect mai puţin
cunoscut al istoriei recente, anume regimul de exterminare
practicat de autorităţile comuniste în penitenciarul de la
Râmnicu Sărat şi în alte penitenciare, între anii 1945-1963.
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4. Parteneri
5. Perspective

6. Promovarea
proiectului

Obiective specifice:
Promovarea spaţiului memorial de la Râmnicu Sărat
în vederea transformării lui în Memorial al Victimelor
Comunismului prin prezentarea, în cadrul acestui spațiu,
spectacolului de teatru „Spectatorul condamnat la moarte”,
de Matei Vişniec, regia Cristian Bajora.
Analiza trecutului comunist prin dialogul direct cu
victimele sistemului represiv comunist dar şi prin
intermediul lectorilor, al foştilor deţinuţi politic, al istoricilor
şi cercetătorilor.
Organizarea de prelegeri pentru studenți, susținute
de lectorii Jens Hüttmann, Susanne Muhle, Matei Vişniec,
Cristian Tudor Popescu etc.
Organizarea workshop-ului „Exerciții de muzeificare
a Memorialului „Închisoarea Tăcerii” din Râmnicu Sărat”,
realizat de Irina Hasnaş Hubbard, expert IICCMER.
Organizarea unei vizite la fostul Penitenciar Râmnicu
Sărat şi la Fortul 13 Jilava.
Fundația Konrad Adenauer România
Ajuns la ediția a IX-a, Universitatea de vară de la
Râmnicu Sărat se bucură de un real succes, iar proiectul se
va desfăşura şi în anii următori.
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/21/comunicatde-presa-iiccmer-13-32-21
http://www.jurnaluldebuzau.ro/educatie/se-deschideuniversitatea-de-vara-ramnicu-sarat-editia-2015/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/univ
ersitatea-var-r-mnicu-s-rat-nchisoarea-t-cerii-o-experien-n

Turul închisorilor comuniste
7-10 septembrie 2015
1. Titlu

Turul închisorilor comuniste

2. Perioada de
implementare

august - septembrie 2015

3. Obiective

Obiectiv general:
Scopul central al proiectului a fost ca elevii
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4. Parteneri

5. Perspective
6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

participanți să înțeleagă contextul și fenomenul detenției
comuniste.
Experiența
cunoașterii
mediului
concentraționar și a persoanelor direct implicate oferă nu
doar o metodă alternativă de predare - învățare, ci și o altă
modalitate de înțelegere a regimului comunist.
Cunoașterea istoriei recente prin oameni și locuri simbolice
apropie de elevi trecutul văzut îndepărtat și excepțional. Pe
termen lung, elevii implicați în proiect își vor putea exercita
în societate aptitudinile dobândite în urma acestei
experiențe.
Obiective specifice:
Transmiterea, printr-o metodă alternativă, a unor
informații despre natura regimurilor comuniste și în special
despre fenomenul de detenție politică.
Intrarea în contact direct cu foști deținuți politici și
spații memoriale: Jilava, Pitești, Aiud, Râmnicu Sărat și
Sighet.
Analizarea unor valori specifice regimurilor
democratice, valori puse în legătură directă cu aspecte ale
comunismului: libertate, respect, implicare civică, inițiativă,
integritate, etc.
Asociaţia
pentru
Promovarea
Culturii
şi
Responsabilizare Civică (APCRC)
Administrația Națională a Penitenciarelor
Fundația Academia Civică, Sighet
Fundația „Sfinții Închisorilor”, Pitești
Există posibilitatea ca acest proiect să continue în
următorii ani.
http://www.apcrc.ro/turul-inchisorilor-comuniste-concursde-eseuri/
http://www.memorialsighet.ro/proiectul-educational-turulinchisorilor-comuniste/
http://dilemaveche.ro/sectiune/dilema-veche-varecomanda/articol/gala-hop-timisoara-art-encounters-turulinchisorilor-comu
http://jmonnet.ro/proiectul-turul-inchisorilor-comuniste/
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Drumul memoriei. Vizită documentară la Pitești-Jilava
9 - 10 mai 2015
1. Titlu
2. Perioada
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

de

Drumul memoriei
mai 2015
Obiectiv general:
Înțelegerea mecanismelor de represiune a regimului
comunist reflectate în sistemul carceral.
Obiective specifice:
Vizitarea fostelor închisori Jilava și Pitești;
Descrierea
principalelor
fenomene
represive
specifice regimului comunist din România;
Prezentarea activității IICCMER;
Analiza politicilor de memorie în spațiul românesc.
Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca
Centrul de Cercetare a Imaginarului
Anticipăm că în urma desfășurării acestei excursii
documentare să se manifeste un interes crescut în cadrul
Facultății de Litere din Cluj și al Centrului de Cercetare al
Imaginarului pentru studiul perioadei comuniste,
participanții având o înțelegere mai amplă a mecanismelor
represiunii utilizate de regimul comunist în eliminarea
oponenților.
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CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE,
SIMPOZIOANE

Conferinţa Exilul românesc în perioada comunistă
1. Titlu

Conferinţa Exilul românesc în perioada comunistă

2. Perioada de
implementare

aprilie - martie 2015

3. Obiective

4. Perspective

Obiectiv general:
Evenimentul a avut ca obiectiv să reunească studenţi
şi profesori în vederea dezbaterii aspectelor ce ţin de exilul
românesc din perioada 1945-1989.
Obiective specifice:
Proiectul şi-a propus realizarea a două conferinţe pe
teme ce privesc exilul românesc din perioada comunistă.
Pentru susţinerea acestor două conferinţe, Institutul l-a
invitat pe domnul Matei Cazacu, autor, eseist, istoric
medievist şi scriitor francez originar din România.
Proiectul s-a adresat studenţilor şi profesorilor, cât şi
persoanelor interesate de tema exilului românesc şi
activitatea desfăşurată de Institut.
Activitatea mai poate fi exploatată prin activităţi
complementare.

Conferința internațională “Narratives on Totalitarianisms: Histories and Memories of
Central and Eastern European Totalitarian Regimes”
1. Titlu

2. Perioada
implementare
3. Obiective

„Narratives on Totalitarianisms: Histories and
Memories of Central and Eastern European Totalitarian
Regimes”, 4th Annual Interdisciplinary Conference on
Totalitarianism for PhD Students
de
februarie – iunie 2015
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
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4. Parteneri
5. Perspective

6.
Promovarea
acţiunii/proiectului

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 doctoranzi din
România şi Europa
Facultatea de Istorie, Universitatea din București
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București
Conferinţa
internațională
“Narratives
on
Totalitarianisms: Histories and Memories of Central and
Eastern European Totalitarian Regimes”, a fost a cincea
ediție a unei serii de conferinţe anuale organizate în cadrul
proiectului „Annual Interdisciplinary Conference on
Totalitarianism for PhD Students”.
În anul 2016 se va organiza o nouă conferinţă.
http://www.bcub.ro/cataloage/biblioteca-de-istorie-1
https://stefanbosomitu.wordpress.com/2015/06/09/phdconference-2015/

Conferința internaţională
”The countryside and communism in eastern europe: perceptions, attitudes, propaganda”
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

„The countryside and communism in eastern
europe: perceptions, attitudes, propaganda”
20 iunie-10 octombrie 2015

Obiectiv general:
Promovarea istoriei recente și a modalităților de
valorificare muzeală a istoriei regimurilor comuniste.
Obiective specifice:
Punerea în discuţie a trecutului recent; oferirea
istoricilor şi cercetătorilor români şi străini unui cadru de
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dialog asupra unor teme din istoria comunismului, mai exact
obținerea unei viziuni comparate a comunizării lumii rurale
din țările fostului „bloc sovietic”, iar temele majore avute în
vedere au fost:
 Reprezentări ale lumii rurale în discursul oficial din
„blocul estic“;
 Strategii politice ale regimurilor comuniste din
Europa de Est privind lumea rurală:
cazul
„tovarăşilor de drum”; Organizare şi practici politice
în mediul rural în „blocul estic“;
 Imaginea, percepția, comunismului în lumea rurală;
 Elitele rurale și comunismul;
 Organizațiile de partid în lumea rurală; Percepţii ale
activistului comunist în lumea satelor;
 Organizații de masă în lumea satelor;
 Instrumente ale politicilor regimurilor comuniste de
transformare a satului: între coerciţie şi persuasiune.
Propaganda și agitația comunistă în lumea rurală;
 Discursul
propagandistic; temele şi clişeele
propagandei comuniste în lumea rurală;
 Politici şi instituţii culturale în lumea satelor;
Căminul cultural și educația „culturală”;
 Schimbare socială și mentalități rurale;
 Munca la colhoz: rememorări ale vieţii de zi cu zi a
ţăranilor din Europa de Est
Efectele comunizării în lumea rurală.

4. Parteneri

5. Perspective

Publicarea unui volum în limba engleză cu lucrările
conferinței la o editură prestigioasă din Germania.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei SocioCulturale
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
„Johannes Gutenberg” Universität, Mainz, Germania
Academia Română, Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” din Iași, Departamentul de Istoria Relațiilor
Internaționale.
Conferința s-a bucurat de succes iar participanții (dar
și alți cercetători din străinătate interesați de temă și-au
manifestat interesul și dorința de a participa și la eventuale
viitoare ediții.
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6.

Promovarea
proiectului

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2015/rhn-2015-084
www.ulbsibiu.ro%2Fmyaccount%2Fsrc%2Ffile.php%3Ffile
%3Dfile1%26news%3Dtrue%26id%3D2490&usg=AFQjCNF
mcywiwUi20s-_6qRHgvMLnz6pbQ&cad=rja
http://www.iu.edu/~euroinst/sites/default/files/Sibiu%20Co
nf.pdf
http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=presa/com
unicate/iiccmer-co-organizator-al-conferintei-internationale
http://www.ulbsibiu.ro/ro/evenimente/events.php?news_id
=2490

Conferinţa internaţională Forme de justiţie în comunism şi postcomunism
1. Titlu

Justice in Communist and Post-Communist Regimes

2. Perioada de
implementare

martie - noiembrie 2015

3. Obiective

4. Parteneri
5. Perspective

Obiectiv general:
Obiectivul general al conferinței a fost acela de a
aduce laolaltă specialiști interesați de diverse aspecte ale
justiției din perioada comunistă și din post-comunism din
Europa Centrală și de Est, inclusiv România, pentru a
facilita schimbul de informații și cunoaștere în ceea ce
privește practicile de justiție din acest spațiu.
Obiective specifice:
Analiza regimului juridic din perioada comunistă și a
derapajelor sale;
Analiza modului de trecere de la un sistem juridic la
altul;
Analiza diverselor aspecte ale justiției de tranziție
(politici de retribuție și restituție, justiție restaurativă) și
impactul societății civile asupra politicilor oficiale de justiție
de tranziție; justiție de tranziție simbolică.
Fundația Konrad Adenauer România
În urma conferinței, atât cercetătorii cât și juriștii au
putut înțelege fenomenele abordate din perspective
reciproce. Au fost create premisele pentru crearea de noi
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6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

rețele de cunoaștere și diseminare a informației, precum și
contextul oportun pentru studenți de a cunoaște diverse
moduri de abordare a problemelor de justiție în comunism
și în post-comunism.
Conferința Internațională este anuală, subiectul fiind
ales în funcție de prioritățile planului de cercetare bianual.
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/10/07/cazanciuc-legeainseamna-tragerea-la-raspundere-si-dupa-25-de-ani-a-celorcare-au-comis-abuzuri-in-comunism-13-56-40
http://adevarul.ro/cultura/istorie/tranzitia-justitiei-postcomunism-1_56153deff5eaafab2c691b92/index.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timpliber/articol/conferinta-internationala-justice-communistand-post-communist
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Robert
+Cazanciuc+In+Romania+conditiile+de+detentie+sunt+ca+ac
um+

Conferinţa naţională a inspectorilor de istorie
„Perspective educaționale privind istoria comunismului românesc”
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

Conferința națională a inspectorilor de istorie.
Perspective educaționale privind istoria comunismului
românesc
octombrie - noiembrie 2015

Obiectiv general:
Conferinţa naţională a inspectorilor de istorie
organizată de IICCMER are ca obiectiv general crearea unei
rețele naționale de specialiști care să contribuie la
elaborarea unor metode potrivite pentru predarea și
reprezentarea trecutului traumatic, pe baza experienței și
expertizei lor în domeniu.
Obiective specifice:
Prezentarea modului în care elevii au receptat
subiectele de istoria comunismului la orele de istorie și felul
în care societatea, mass-media și mediul familial le
influențează anumite percepții;
Ilustrarea unor exemple de bune practici sau,
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4. Parteneri
5. Perspective

6.

Promovarea acţiunii

dimpotrivă, a unor pași greșiți, care nu ar trebui urmați
atunci când vine vorba de stilul de predare și formatul
orele de istorie în care se vorbește despre istoria
comunismului;
Prezentarea proiectelor derulate de IICCMER la
nivel național, punându-se accent pe școlile de vară,
proiecțiile de film, concursurile, proiectele din online
coordonate de Institut, dar și pe identificarea, la nivel local,
a unor locuri ale memoriei care pot face obiectul unor vizite
de grup pentru profesori și elevi.
Fundația Konrad Adenauer România
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Odată cu organizarea acestei conferințe, IICCMER
și-a lărgit platforma de lucru, devenind un nod de legătură
între persoanele interesate de a dezvolta în țară acțiuni
dedicate memoriei istoriei recente.
Promovarea acțiunii s-a făcut prin intermediul siteului IICCMER, dar și prin articole publicate în presa
națională și locală:
 Agerpres  IICCMER reuneşte inspectorii de istorie
pentru discutarea strategiilor educaţionale în domeniul
istoriei comunismului:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/22/comuni
cat-de-presa-iiccmer-16-18-31
 Agerpres  „Cine studiază istoria comunismului este
mai bine pregătit pentru democraţie”. IICCMER a
reunit inspectorii de istorie pentru discutarea
strategiilor educaţionale în domeniul istoriei recente:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/27/comuni
cat-de-presa-iiccmer-14-31-11
 Rador  Calendarul evenimentelor, 23 octombrie –
selecţiuni: http://www.rador.ro/2015/10/23/calendarulevenimentelor-23-octombrie-selectiuni/
 Şansa Buzoiană  Inspectorii şcolari de istorie, invitaţi
la un schimb de experienţă pe tema comunismului:
http://www.sansabuzoiana.ro/educational.html?aid=704
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Conferința - In memoriam Ticu Dumitrescu. 7 ani de la moartea primului președinte
al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR)
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5.

Promovarea
acţiunii/proiectului

In memoriam Ticu Dumitrescu. 7 ani de la moartea
primului președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici
din România (AFDPR)
noiembrie - decembrie 2015

Obiectiv general:
Obiectivele generale s-au regăsit în cele două
secvențe principale ale întâlnirii – prima, aceea de a crea un
eveniment care să găzduiască discuții pe marginea unor
teme de istorie recentă și de comemorare a personalității lui
Ticu Dumitrescu; și a doua, de rememorare și evocare prin
păstrarea unui moment de reculegere și depunerea unei
coroane funerare la mormântului acestuia.
Obiective specifice:
Reiterarea unor momente-cheie din istoria recentă a
României și discutarea semnificației lor în conștiința
publică;
Analizarea modului în care experiența și
memorialistica foștilor deținuți politici pot fi integrate în
diverse proiecte educaționale și politici de memorie
publică;
Vizionarea unui documentar despre viața și
activitatea lui Ticu Dumitrescu, iar apoi evocarea
personalității acestuia, ca exponent al unei generații și al
unor idealuri ce derivă din apărarea și promovarea
drepturilor fundamentale ale libertății;
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității (CNSAS)
Fundația Română pentru Democrație (FRD)
Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
(AFDPR)
Jockey Club Român
Eveniment comemorativ dedicat lui Constantin Ticu
Dumitrescu, la şapte ani de la dispariţia sa
Ingratitudinea față de Ticu Dumitrescu
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Dezbatere „Ilustrarea regimului comunist din România în
cinematografia autohtonă de după 1989”
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri
5. Perspective

6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

După 25 de ani la Festivalul Internațional de Film
Transilvania
februarie-iulie 2015

Obiective generale:
Promovarea Institutului și a misiunii sale în cadrul
unui festival internațional de film, prin implicarea și
prezența Institutului în evenimente cu specific cultural –
educațional și dezbateri, în vederea creșterii conștientizării
importanței studiului istoriei recente prin metode
alternative.
Obiective specifice:
Organizarea unei dezbateri despre felul în care a
fost ilustrat regimul comunist din România în
cinematografia autohtonă de după 1989, dar şi despre cum
se realizau filmele artistice în plină epocă totalitară, cu
prezenţa unor artişti de seamă din domeniu.
Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc
Deoarece
Festivalul
Internațional
de
Film
Transilvania este un proiect de tradiție deja, iar anul viitor
se va afla la a XV-a ediție, IICCMER va beneficia, prin
continuarea asocierii, de un public și mai mare căreia i se
va putea adresa, atât prin intermediul unei secțiunii
speciale din Festival, cât și prin evenimentele conexe
proiecțiilor de film (dezbatere, expoziție etc.). Continuarea
asocierii depinde însă în totalitate de selecția filmelor
pentru ediția din acest an, realizată de organizatorii
festivalului, care trebuie să conțină și lungmetraje legate de
perioada comunistă, pentru a intra în raza de activitate a
IICCMER.
http://actualdecluj.ro/dezbatere-despre-comunism-la-tiff/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/04/comunicatde-presa-iiccmer-17-07-34
http://www.clujulcultural.ro/sectiune-noua-la-tiff-cu-filmedespre-efectele-anului-1989-in-tarile-fostului-bloc-sovietic/
http://www.cotidianul.ro/dezbatere-speciala-desprereflectarea-comunismului-in-cinematografie-262702/
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WORKSHOP
Advocating for a Museum of Communism in Romania
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Perspective

Advocating for a Museum of Communism in
Romania
martie - mai 2015

Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului este acela de a crea
un spațiu de discuții care să faciliteze schimbul de
experiență și bune practici în ceea ce privește înființarea
unui Muzeu al Comunismului în România.
Obiective specifice:
Crearea unei rețele internaționale de specialiști care
să contribuie la elaborarea unor concepte potrivite pentru
reprezentarea trecutului traumatic, punându-ne la
dispoziție propria experiență și expertiză în domeniu;
Prezentarea conceptelor directoare și a pașilor
urmați în instituțiile similare din străinătate;
Punerea în discuție a unui model de urmat sau
elaborarea unui model propriu;
Prezentarea unor exemple de bune practici sau,
dimpotrivă, a unor pași greșiți, care nu ar trebui urmați;
Modalități de accesare de fonduri și relaționarea cu
instituțiile centrale și locale.
Activitatea continuă prin organizarea unor
workshop-uri naționale bianuale în orașele de interes, unde
există inițiative, demersuri sau concretizări ale unor
colecții/expoziții legate de perioada comunistă în România.

LANSARE DE CARTE
Lansare și dezbatere pe tema volumului „Instituţia cenzurii comuniste în România,
Documente. 1949-1977″, Vol. II, Oradea și Cluj-Napoca
1. Titlu

2. Perioada de
implementare

Lansarea volumului „Instituţia cenzurii comuniste în
România, Documente. 1949-1977″, Vol. II” la Oradea și
Cluj-Napoca
18-19 februarie 2015
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3. Obiective

4. Parteneri
5.

Promovarea
acţiunii/proiectului

Obiectiv general:
Prin lansarea acestui volum în mai multe orașe din
România, se readuce în conștiința publică generală,
mecanismul de funcționare a cenzurii din perspectiva vieții
socio-culturale și politice românești din anii 1949-1977.
Evenimentele de lansare fac cunoscut volumul
pentru publicul local, iar prin dezbaterile care urmează se
răspunde unor întrebări precum: Ce rol avea cenzura, ca
instituţie secretă, în societate? Cum relaţiona cu alte
instituţii? Unde se situa, ierarhic, DGPT în societatea
comunistă?
Obiective specifice:
Lansarea volumului „Instituţia cenzurii comuniste
în România, Documente. 1949-1977, Vol. II” la Oradea și
Cluj.
Organizarea unor dezbateri pornind de la tema
volumului, la care au participat și experți din orașele
respective.
Editura Ratio et Revelatio
http://www.observatorcultural.ro/tag/institutia-cenzuriicomuniste-in-romania/
http://www.clujlife.com/2015/02/11/institutia-cenzuriicomuniste-in-romania-1949-1977/
http://www.evenimenteoradea.ro/eveniment/lansare-decarte-liliana-corobca-institutia-cenzurii-comuniste-inromania/
http://www.crisana.ro/stiri/actualitate-13/o-carte-despreistoria-directiei-generale-a-presei-si-tipariturilor-cenzurasi-mecanismele-sale-151942.html
http://www.turdalive.ro/2015/02/19/book-cornerdezbatere-despre-cenzura-comunista/

Lansare volum Cicerone Ionițoiu, „Victimele terorii comuniste. Arestați, torturați,
întemnițați, uciși. Dicționar A-B. Completare”
1. Titlu

2. Perioada de

Lansare volum Cicerone Ionițoiu, Victimele terorii
comuniste. Arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar A-B.
Completare
26 ianuarie 2015
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implementare
3. Obiective

4. Parteneri
5.

Promovarea
acţiunii/proiectului

Obiectiv general
O mai bună cunoaștere a represiunii politice din
România comunistă de către specialiști și publicul larg prin
lansarea volumului semnat de Cicerone Ionițoiu, Victimele
terorii comuniste. Arestați, torturați, întemnițați, uciși.
Dicționar A-B. Completare. Lucrarea completează cele 11
volume apărute în perioada 2000-2010 la editura Mașina de
Scris şi conține peste 9.600 de nume de români, germani,
maghiari, evrei, armeni și alte naționalități, victime ale
terorii comuniste (arestați, condamnați, închiși, uciși sau
deportați în Bărăgan ori în Uniunea Sovietică).
Obiective specifice
Promovarea volumului semnat de Cicerone Ionițoiu,
„Victimele terorii comuniste. Arestați, torturați, întemnițați,
uciși. Dicționar A-B. Completare”, publicat la editura
Argonaut din Cluj-Napoca la 1 an de la trecerea în neființă
a autorului, fost deținut politic, luptător în exil pentru
drepturile și libertățile românilor și unul dintre cei mai
acribici cercetători ai represiunii comuniste.
O mai bună cunoaștere de către specialiști și de către
publicul larg a ceea ce a însemnat represiunea comunistă.
Punerea în circulație a unui instrument de lucru util
celor interesați de represiunea comunistă în România
Muzeul Municipiului București
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timpliber/articol/victimele-terorii-comuniste-aresta-i-tortura-intemni-i-uci-i
http://www.magazinistoric.ro/cicerone-ionitoiu-victimeleterorii-comuniste-arestati-torturati-intemnitati-ucisidictionar-a-b-completare-5050/
http://www.ziarelive.ro/stiri/victimele-terorii-comunistearestati-torturati-intemnitati-ucisi.html
http://www.oameniiliberi.ro/cultura-gratis-nu-degeaba-26ianuarie-1-februarie/
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Simpozionul Internaţional
„Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism”
Făgăraș, Sâmbăta de Sus, 8-11 iulie 2015
1. Titlu
2. Perioada de implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

6. Promovarea
acţiunii/proiectului

Simpozionul
Internaţional
„Identități
culturale, etnice și religioase în comunism”
20 aprilie-31 iulie 2015

sociale,

Obiectiv general
Promovarea istoriei recente și a modalităților de
valorificare muzeală a istoriei regimurilor comuniste.
Obiective specifice
Punerea în discuția cercetătorilor a regimului comunist din
România și nu numai, dintr-o perspectivă identitară,
respectiv modul în care acest regim a afectat România și alte
țări intrate în sfera de influență sovietică, din punct de vedere
social, cultural, etnic și religios.
Conștientizarea consecințelor pe care anii comunismului iau avut asupra societăților.
Fundația Konrad Adenauer România
Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş
Memorialul rezistenţei anticomuniste „Ţara Făgăraşului”
Asociația Culturală „Mozaic” Cluj-Napoca
Simpozionul, ajuns la cea de-a X-a ediție a fost un succes,
sunt premise pentru continuarea proiectului și în anii
următori.
http://stiri.tvr.ro/de-25-de-ani--romania-nu-reuseste-sadeschida-un-muzeu-alcomunsimului_62779_video.html#view
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20288429-directorulinstitutului-investigare-crimelor-comunismului-spuneeste-nevoie-mai-multe-muzee-dedicate-trecutului-recentdirectorul-executiv-presedintele-partidele-politice-suntfavoarea-unui-muzeu-comu.htm
http://www.evz.ro/este-nevoie-de-un-muzeu-alcomunismului.html
http://ziarullumina.ro/simpozion-internaional-si-coalade-vara-la-sambata-de-sus-103468.html
http://www.bunaziuafagaras.info/simpozion-dedicatcomunismului-la-sambata-de-sus/
http://www.simleusilvaniei.ro/istoricul-marin-pop-la-un33

simpozion-international/
http://www.graiulsalajului.ro/istoricul-marin-popparticip-la-un-simpozion-internaional-a-45995
http://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/998/simpozioninterna%C5%A3ional-dup%C4%83-25-de-anievalu%C4%83ri-%C8%99i-reevalu%C4%83riistoriografice-privind-comunismul-ed-a-x-a
http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/cosminbudeanca-iiccmer-spune-ca-e-nevoie-de-mai-multemuzee-dedicate-trecutului-recent/
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/estenevoie-de-un-muzeu-al-comunismului-5573178
http://www.ziarelive.ro/stiri/este-nevoie-de-un-muzeu-alcomunismului.html
http://www.noutati-ortodoxe.ro/simpozion-internationalsi-coala-de-vara-la-sambata-de-sus_l53576_p0.html
http://stiinta-pentru-toti.blogspot.ro/2015/07/programulcelei-de-x-editii.html

Simpozion internațional Paul Goma - 80 de ani
București, 24 septembrie
1. Titlu

Simpozion internațional „Paul Goma - 80 de ani”

2. Perioada de
implementare

mai – noiembrie 2015

3. Obiective

Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului este de a
comemora aniversarea unui important membru al exilului
românesc, Paul Goma. Prin desfășurarea simpozionului, va
ieși în evidență activitatea și valoarea Exilului românesc.
Proiectul își propune să ofere un cadru comun de
dezbatere privind valorificarea exilului românesc, precum
și a meritelor din exil ale lui Paul Goma.
Analiza
fenomenului
exilului.
Publicarea
volumului Paul Goma și exilul etern.
Obiective specifice:
Propunerea unui cadru de reflecţie teoretic asupra operei
34

lui Paul Goma și a exilului românesc.
Diseminarea în spaţiul public a rezultatelor
cercetărilor asupra regimului comunist şi a memoriei
exilului.
Promovarea unei etici a cercetării în acord cu
dreptul european privitor la drepturile şi libertăţile
fundamentale.
Contribuirea la dezvoltarea valorilor civice şi
democratice în spaţiul Central şi Est European.
4.

Promovarea
acţiunii/proiectului

http://www.cotidianul.ro/simpozion-international-paulgoma-80-de-ani-268568/
http://www.observatorcultural.ro/stire/simpozionulinternational-paul-goma-80-de-ani-organizat-de-iiccmer-2/
http://www.activenews.ro/cultura/Paul-Goma-evocat-deIICMER-intr-un-simpozion-124955
http://www.rostonline.ro/2015/10/omagierea-lui-paulgoma-la-80-de-ani/
http://adevarul.ro/cultura/istorie/cazul-paul-goma-singurtuturor-scriitorul-implineste-80-ani1_560e46b6f5eaafab2c3bbbdb/index.html
http://disidentia.blogspot.ro/2015/09/simpozionulinternational-paul-goma-80.html
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PUBLICAȚII
Tipărirea Suplimentului tematic Revista 22 despre Muzeul comunismului
1. Titlu

Muzeul comunismului - Supliment, Revista 22

2. Perioada de
implementare

18 mai - 30 iunie 2015

3. Obiective

4. Perspective

Obiectiv general
Proiectul își propune să valorifice, prin publicare și
difuzare, cele mai relevante contribuții la workshop-ul
internațional din 18 – 21 mai 2015, dedicate muzeului
comunismului și care să pună în discuție metode de
muzealizare și memorializare ale trecutului recent,
cercetări și implementări de livrare muzeografică a unor
concepte, sentimente și fapte legate de violență și suferință,
de abuz, pierdere, crimă, alienare, pe scurt, de încălcarea
drepturilor omului.
Obiective specifice
Obiectivul general al proiectului este acela de a
prezenta o platformă de discuții privind schimbul de
experiență și bune practici în ceea ce privește înființarea
unui Muzeu al Comunismului în România. Prezentarea
unei rețele internaționale de specialiști urmează să
contribuie la elaborarea unor concepte potrivite pentru
reprezentarea trecutului traumatic, punându-ne la
dispoziție propria experiență și expertiză în domeniu.
Publicarea suplimentului are ca scop și difuzarea ideilor
privind crearea Muzeului, precum și a problematicii
presupuse de aducerea la îndeplinire a proiectului.
A fost un proiect punctual. Se va încerca realizarea
de astfel de parteneriat și cu alte publicații.
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PUBLICAȚII REALIZATE CU SPRIJINUL IICCMER

Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii
instituţionale şi impact social, Editura Polirom
Volumul cuprinde lucrările prezentate la ediția a VIII-a a Simpozionului
Internaţional de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus, Stalinizare și destalinizare. Evoluții
instituționale și impact social, din 4-7 iulie 2013. Acesta analizează efectele proceselor de
stalinizare şi destalinizare la nivel instituţional, social, religios şi cultural atât în
România, cât şi în alte state din estul Europei, precum Republica Moldova, Ungaria,
Slovenia şi Polonia, fiind o veritabilă carte-document despre teroare, lagăre şi
supravieţuire. Pe baza documentelor de arhivă şi a numeroaselor interviuri, colectivul
de specialişti români şi străini a reuşit să realizeze o imagine de ansamblu asupra epocii,
evidenţiind cele mai importante forme pe care le-au luat în fostele ţări-satelit, influenţele
nefaste exercitate de măsurile represive promovate de Iosif Vissarionovici Stalin. Sunt
prezentate evoluţiile politice ale marilor partide româneşti, relaţiile diplomatice dintre
România şi Uniunea Sovietică, instituţiile de cenzură, impactul stalinizării asupra
justiţiei, dar şi situaţia colectivizării, a unor comunităţi etnice sau persecuţia religioasă
din România, RSS Moldovenească şi Ungaria. Câteva portrete ale unor personalităţi de
marcă ale vremii, precum Lucreţiu Pătrăşcanu, George Călinescu, Ioan Hudiţă, preoţii
Ioan Crişan şi Florian Raţiu sau comandorul (r) Constantin Pogonat, întregesc
perspectiva istorică oferită cititorilor.
Volumul a fost publicat la Editura Polirom cu sprijinul Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi al Fundaţiei
Konrad Adenauer.
Ștefan Bosomitu, Miron Constantinescu. O biografie, Editura Humanitas
Volumul cuprinde informații despre destinul lui Miron Constantinescu și despre
secretele lumii închise a nomenclaturii comuniste. Sociolog marxist, figură centrală a
nomenclaturii roşii în primul deceniu de după instaurarea Republicii Populare, Miron
Constantinescu este una dintre figurile importante ale epopeii comunismului românesc.
Cu toate că nu a avut anvergura politică a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Anei Pauker
sau a lui Nicolae Ceauşescu, Miron Constantinescu rămâne un personaj care apare, cu
încăpăţânare parcă, în multe momente-cheie care au marcat istoria partidului comunist.
Drept pentru care, istoria vieţii sale merită a fi cunoscută.
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Laurenţiu Ungureanu, Eremia Radu (coord.), trilogia Apostolii lui Stalin, Adevărul
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) şi ziarul Adevărul lansat trilogia Apostolii lui Stalin, semnată de jurnaliştii
Laurenţiu Ungureanu şi Eremia Radu şi apărută cu sprijinul IICCMER.
Apostolii lui Stalin este prima trilogie din România care reuneşte peste 90 de
biografii ale comuniştilor din epoca lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este vorba despre
istoriile grandioase ale bolşevicilor, dar, mai ales, istoriile lor de oameni mici.
Evenimentul de lansare a fost organizat joi, 18 iunie 2015, la Librăria Mihai
Eminescu din Bucureşti și i-a avut ca invitați pe Radu PREDA, Preşedinte executiv
IICCMER, conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,
Dinu ZAMFIRESCU, fost deţinut politic, membru în Colegiul CNSAS, Preşedintele
Consiliului Ştiinţific al IICCMER, Ion M. IONIŢĂ, Senior editor al ziarului Adevărul,
realizator TV, redactor şef al revistelor Historia şi Foreign Policy.

(IICCMER), History of Communism in Europe, nr. 5/2014, Narratives of Legitimation in
Totalitarian Regimes – Heroes, Villains, Intrigues and Outcomes, Zeta Books
În cadrul volumului sunt analizate şi explorate, prin intermediul studiilor de caz,
marile naraţiuni care au susţinut şi legitimat regimurile comuniste în Europa Centrală şi
de Est. Revista academică History of Communism in Europe este deschisă tuturor
demersurilor de cercetare privind ideologia, faptele şi efectele regimurilor comuniste şi,
în general, al totalitarismelor din secolul XX, în Europa şi nu numai. Anuarul este editat
de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

Simon Sebag Montefiore (coord.), Tînărul Stalin, Editura Polirom
La editura Polirom a apărut, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), volumul Tînărul Stalin de
Simon Sebag Montefiore, distins cu Premiul Costa pentru biografie, premiul pentru cea
mai bună biografie acordat de Los Angeles Times şi Premiul Bruno Kreisky pentru
literatură politică.
„Toţi tinerii sunt la fel”, spunea Stalin, „deci ce rost are să scrii… despre tânărul
Stalin?”. Şi totuşi se înşela: el fusese întotdeauna altfel. Tinereţea sa a fost dramatică,
aventuroasă şi ieşită din comun, cu siguranţă mai tumultuoasă decât a lui Lenin sau
Troţki. Simon Sebag Montefiore spune povestea fascinantă a unui băiat carismatic şi
periculos şi a carierei lui de revoluţionar, bandit, poet romantic, viitor preot, soţ şi amant
pasionat şi politician nemilos, care avea să creeze imperiul sovietic după chipul şi
asemănarea sa. Rezultatul mai multor ani de cercetări ale arhivelor de la Moscova şi din
Georgia, Tînărul Stalin dezvăluie secretele vieţii politice şi personale a viitorului
conducător al Uniunii Sovietice şi a apropiaţilor săi.
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Emanuel Copilaş (coord.), Naţiunea socialistă. Politica identităţii în epoca de aur,
Editura Polirom
La Editura Polirom a apărut, cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), volumul Naţiunea socialistă.
Politica identităţii în epoca de aur de Emanuel Copilaş.
De-a lungul istoriei, naţionalismul a luat o multitudine de forme, de la cel civic,
liberal, de inspiraţie franceză, şi cel romantic apărut în spaţiul cultural german până la
naţionalismele de factură comunistă. Volumul prezintă principalele teorii cu privire la
naţionalism, centrându-se pe analiza naţionalismului românesc în perioada comunistă.
Se urmăreşte evoluţia acestuia din prima fază a comunismului, când, în timpul
conducerii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, încep să fie folosite conceptele de patriotism
socialist şi naţiune socialistă, până în anii regimului Ceauşescu, când se defineşte
naţional-comunismul pe coordonate ideologice care amintesc mai curând de extrema
dreaptă interbelică decât de doctrinele de stânga. Având la bază o bibliografie amplă,
cartea este o importantă sursă de informaţii pentru studenţi, profesori şi cercetători, dar
şi pentru publicul larg interesat de istoria comunismului românesc.

Alexandru Teodorescu (coord.), Celula de minori, Editura Humanitas
Volumul Celula de minori de Alexandru Teodorescu, a apărut cu sprijinul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) și prezintă „un dureros recurs la memorie, scris fără urmă de patetism,
căutând să reconstituie cotidianul închisorilor comuniste şi al lagărelor de muncă forţată
prin care au trecut câţiva tineri care, la sfârşitul anilor ’50, au îndrăznit să se revolte, cu
idealismul specific vârstei de 17 ani, împotriva unui sistem corupt”.
Evenimentul de lansare a avut loc sâmbătă 28 noiembrie, la Libraria Humanitas de
la Cişmigiu și au participat Alexandru TEODORESCU, Micaela GHIŢESCU, redactor-şef
al Revistei Memoria, Radu PREDA, Preşedinte executiv IICCMER, şi profesorii
Alexandru TUDORICĂ şi Mihai MIRON. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de
autografe.

Evghenia Ghinzburg, Destin în bătaia vântului, Editura Corint
Volumul apărut la editura Corint, cu sprijinul Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) reprezintă una
dintre cele mai importante mărturii despre regimul lui Stalin. La sfârşitul anilor 1930,
Evghenia Ghinzburg era un membru loial şi foarte activ al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice. Totuşi, ca atâţia alţii care au suferit în timpul regimului de teroare
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instaurat de Stalin, a fost arestată – în temeiul unor acuzaţii fabricate, potrivit cărora ar fi
fost o teroristă troţkistă şi o contrarevoluţionară – şi condamnată la închisoare.
Cu o grijă impresionantă pentru detalii, o putere de fier şi un spirit de neînvins,
Ghinzburg povesteşte despre anii, zilele şi minutele îndurate în penitenciare şi lagăre de
muncă, inclusiv cei doi ani petrecuţi în izolare impusă, singură în celulă.
„Un volum care trebuie să stea alături de memoriile Nadejdei Mandelştam şi de
Arhipelagul Gulag al lui Aleksandr Soljeniţîn.” (Hannah Arendt)
„Din punct de vedere istoric, volumul reprezintă un autentic record. Din punct de
vedere uman, este o poveste pentru toate timpurile.” (The New York Review of Books).
Cartea a fost ecranizată în 2009, titlul filmului fiind Within the Whirlwind, în regia lui
Marleen Gorris.

Jean Schafhütl, Anii pierduți. Amintirile unui arhitect deportat în URSS, Editura
Vremea
Volumul Anii pierduți. Amintirile unui arhitect deportat în URSS de Jean Schafhutl
reprezintă o mărturie sinceră și lipsită de patimi a experienței traumatice a deportărilor
suferite după 1945 de persoanele de origine germană din România. Victimă a acestor
evenimente, studentul Jean Schafhutl a fost ridicat în 1945 din București, iar următorii
patru ani avea să-i petreacă în apropierea orașului Krasnodon din regiunea Donbasului.
Paginile volumului său cuprind povești de viață cotidiană și relatări ale supliciilor la care
au fost supuși etnicii germani, care trebuiau să contribuie la reconstrucția postbelică a
Uniunii Sovietice, toate fiind văzute însă din perspectiva unui om care nu și-a pierdut
încrederea în semenii săi.
Publicarea manuscrisului se datorează arhitectului Vlad-Mitric Ciupe care, în
cercetarea sa despre detenția politică a arhitecților români, a întâlnit-o pe sora lui Jean
Schafhutl care i-a oferit varianta română a memoriilor fratelui său (cea în germană fiind
pierdută în anii 90). Volumul a apărut la Editura Vremea și beneficiază de o prefață
realizată de scriitorul Sorin Lavric.

Alexandru Șiperco, Confesiunile elitei comuniste: 1944-1965: rivalități, represiune,
crime… Arhiva Alexandru Șiperco, Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului
Primul volum din seria Confesiunile elitei comuniste: 1944-1965: rivalități, represiune,
crime… Arhiva Alexandru Șiperco constituie una dintre cele mai atractive surse de
informații pentru cei interesați de geneza comunismului românesc, instaurarea
regimului comunist în România sau de biografiile nomenclaturiștilor români. Cartea
cuprinde o serie de interviuri realizate de Alexandru Șiperco cu personaje mai mult sau
mai puțin cunoscute ale mișcării comuniste din România, dar care au jucat un rol
important în primele decenii de activitate ale PCdR/PMR. Pe lângă multitudinea de
40

informații pe care le cuprind, interviurile realizate de Șiperco sunt remarcabile prin
ineditul lor, dar și prin sinceritatea cu care foștii participanți vorbesc despre evenimente
semnificative ale perioadei ilegaliste sau ale primilor ani ai regimului comunist. Volumul
a apărut sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, fiind adnotat și
prefațat de către Andrei Șiperco.

Dumitru Dobre, Veronica Nanu (coord.), Au ales libertatea, Editura Cetatea de Scaun
Au ales libertatea un volum apărut cu sprijinul IICCMER care are ca subiect exilul
românesc. Cartea este un dicționar de nume realizat pe baza buletinelor Ministerului
Interne din RPR în care sunt cuprinse informații despre aproape 7000 de persoane din
exil pe care regimul de la București le avea în evidență. Astfel, volumul este un
instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător al emigrației românești din
perioada 1945 – 1989.
Clara Mareș, Constantin Vasilescu (coord.), Anuarul IICCMER: Nesupunere și
contestare în România comunistă, volumul X, Editura Polirom
La Editura Polirom a fost publicat cel mai recent număr al anuarului Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), Nesupunere şi contestare în România comunistă, Volumul X, coordonat de Clara
Mareş şi Constantin Vasilescu.
Încă de la instaurarea comunismului în România au existat reacţii de opoziţie faţă
de noul regim. Dacă pentru primii ani sunt documente care ilustrează un anticomunism
manifest la nivelul întregii societăţi, pentru perioada finală reacţiile contestatare sunt mai
puţin cunoscute. De la acţiunile unor personalităţi ca Paul Goma, Gheorghe CalciuDumitreasa sau Doina Cornea până la atentate cu bombă, greve ale muncitorilor sau
revolte ale ţăranilor, volumul prezintă mai multe cazuri de opoziţie faţă de regim atât
din epoca Dej, cât şi din epoca Ceauşescu. În completare, câteva studii abordează o serie
de politici controversate, precum cenzura în literatură şi presă sau planul de
sistematizare rurală, şi reacţiile provocate de acestea.
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CAMPANII DE INVESTIGAȚII SPECIALE
Investigaţie arheologică specială în Târgu Ocna, Bacău

1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri
5. Perspective

Investigaţie arheologică specială în oraşul Târgu Ocna,
jud. Bacău
Expertizarea medico-legală şi recoltarea probelor ADN de
la osemintele umane descoperite în cursul cercetărilor
arheologice din cimitirul de lângă penitenciar.
2-5 aprilie 2015

Obiectiv general:
Efectuarea unor observaţii și constatări antropologice şi
medico-legale asupra materialului scheletic aparținând unui
număr de 10 foști deţinuţi politici, care au decedat în penitenciar
din diferite cauze și care au fost înhumați în cimitirul situat în
apropierea unității penitenciare. Osemintele au fost descoperite și
recuperate în urma unor cercetări arheologice efectuate în cursul
anilor 2011 și 2013.
Obiective specifice:
Recoltarea unor probe biologice de ţesut osos de la fiecare
schelet în parte pentru realizarea testelor ADN în vederea
stabilirii identităţii persoanelor decedate. Analizele se se
efectuează la Institutul de Medicină Legală Iași.
Institutul de Medicină Legală Iași; Muzeul de Istorie și
Științele Naturii Aiud.
Informaţiile obţinute se vor constitui într-o bază naţională
de date, care va cuprinde treptat toate informaţiile de acest tip ce
se vor obţine ulterior de la toate victimele care vor mai fi
descoperite şi a căror identitate este incertă şi nu poate fi stabilită
prin alte metode. În cazul de la Târgu Ocna, activitatea poate fi
continuată doar în măsura organizării unor noi campanii de
investigații arheologice în perimetrul cimitirului menționat.

Investigaţie arheologică specială în satul Verendin, com. Luncaviţa, Caraş-Severin,
1. Titlu

Investigaţie arheologică specială în satul Verendin, Com.
Luncaviţa, Jud. Caraş-Severin. Cazul Petru Jurchescu.
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2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

6. Promovarea acțiunii
sau a proiectului

4-7 mai 2015
Obiectiv general:
Continuarea programului IICCMER de investigare a
cazurilor de crimă și de cercetări arheologice pentru descoperirea
mormintelor şi deshumarea victimelor regimului comunist.
Obiective specifice:
Stabilirea împrejurărilor în care a fost provocată moartea lui
Petru Jurchescu în ziua de 20 ian. 1949. Căutarea și identificarea
locului unde a fost înhumată victima, organizarea unei campanii
arheologice de deshumare a rămăşiţelor pământeşti ale acesteia.
Sesizarea Parchetul Militar Teritorial Timișoara pentru cercetarea
sub aspect penal a cazului. Aducerea la cunoștință și informarea
publicului despre atrocitățile comise în perioada regimului
comunist de către Securitate și de alte instituții represive ale
statului.
Parchetul Militar Teritorial Timișoara;
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj;
Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud;
Muzeul de Istorie Turda.
Problematica cazului va completa, prin materiale foto și
obiecte de inventar funerar descoperite asupra osemintelor
victimei, expoziția itinerantă a IICCMER care înfățișează cazuri de
execuții fără judecată a unor persoane care s-au opus regimului
comunist și a deținuților politici care au murit în unele închisori și
lagăre de muncă.
http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-va-deshuma-o-altavictima-a-regimului-comunist-petru-jurchescu-mort-in-194914206430?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_camp
aign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20074998-iiccmerorganizeaza-noua-actiune-deshumare-unei-victime-regimuluicomunist-petru-jurchescu-ucis-1949-verendin.htm
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/04/comunicat-depresa-iiccmer-14-06-12
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Adevar+scos+la
+lumina+dupa+66+de+ani
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cocosila-barbatul-ucis-decomunisti-cand-avea-doar-20-de-ani-deshumat-in-caras-severin-ces-a-intamplat-cu-osemintele.html
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Investigaţie arheologică specială în Periprava, comuna C.A. Rosetti, Tulcea
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

7. Promovarea
acţiunii sau a
proiectului

Investigaţie arheologică specială în Satul Periprava, comuna C.A.
Rosetti, jud. Tulcea
25-30 mai 2015
Obiectiv general:
Continuarea programului IICCMER de investigare a cazurilor de
crimă și de cercetări arheologice pentru descoperirea mormintelor şi
deshumarea victimelor regimului comunist.
Obiective specifice:
Reluarea și continuarea săpăturilor arheologice începute în cursul
anului 2013 în cimitirul din localitate pentru descoperirea mormintelor
foștilor deținuți politici, decedați în colonia penitenciară. Prelevarea unor
probe biologice de la rămăşiţele umane ale defuncţilor descoperiţi pentru
determinarea individuală a ADN-ului acestora în vederea stabilirii identităţii
celor decedaţi. Sesizarea Parchetul Militar Teritorial București în legătură cu
decesul tuturor deținuților politici despre care se cunoaște că au murit în
lagărul de la Periprava. Aducerea la cunoștință și informarea publicului
despre regimul de exterminare fizică şi relele tratamente aplicate
intenţionat deţinuţilor politici de către personalul angajat în
penitenciarele şi coloniile de muncă forţată, care au funcţionat pe tot
cuprinsul ţării în perioada regimului comunist.
Parchetul Militar Teritorial București;
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj;
Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud;
Muzeul de Istorie Turda.
Cercetările vor continua și în anii următori prin organizarea unor
noi campanii arheologice în cuprinsul cimitirului din Periprava.
Rezultatele descoperirilor arheologice vor completa inventarul expoziției
itinerante a IICCMER, care înfățișează cazuri de execuții fără judecată a
unor persoane care s-au opus regimului comunist și a deținuților politici
care au murit în unele închisori și lagăre de muncă.
http://www.agerpres.ro/social/2015/05/25/actiune-la-periprava-pentrucautarea-si-deshumarea-detinutilor-politici-decedati-in-lagarul-demunca-10-28-42
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/03/roumanie-appel-aux-donsadn-pour-identifier-des-victimes-du-communisme_1322929
http://www.romaniatv.net/investigatii-arheologice-pentru-cautarea-sideshumarea-detinutilor-politici-decedati-in-lagarul-demunca_222334.html
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http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/investigatiearheologica--detinutii-politici-morti-la-periprava--cautati-379537
http://www.evz.ro/fosti-detinuti-politici-dezgropati-la-periprava-judetultulcea.html

Investigaţie arheologică specială în comuna Bistra, Alba
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Parteneri

5. Perspective

6. Promovarea acţiunii
sau a proiectului

Investigaţie arheologică specială în comuna Bistra (Zona
Groși), Jud. Alba
31 august – 4 septembrie 2015.
Obiectiv general:
Continuarea programului IICCMER de investigare a cazurilor
de crimă și de cercetări arheologice pentru descoperirea mormintelor
şi deshumarea victimelor regimului comunist.
Obiective specifice:
Căutarea și identificarea locului unde, într-o groapă comună, au
fost înhumate trupurile a cinci persoane, care au fost ucise la 4 martie
1949 într-o confruntare armată cu Securitatea. Organizarea și efectuarea
unei campanii arheologice pentru deshumarea și recuperarea
osemintelor victimelor. Sesizarea Parchetul Militar Teritorial Cluj pentru
deschiderea unui dosar de cercetare penală privitor la moartea acestor
persoane. Aducerea la cunoștință și informarea publicului despre
crimele comise în perioada regimului comunist de către Securitate și
de alte organe represive ale statului.
Parchetul Militar Teritorial Cluj;
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj;
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;
Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud;
Muzeul de Istorie Turda;
Primăria comunei Bistra.
Rezultatele descoperirilor arheologice vor îmbogăți inventarul
expoziției itinerante a IICCMER, care înfățișează cazuri de execuții
fără judecată a unor persoane care s-au opus regimului comunist și a
deținuților politici care au murit în închisori și lagăre de muncă.
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+ClujNapoca/Stiri/Actiune+de+cautare+a+unor+partizani+anticomunisti
http://www.evz.ro/actiune-in-muntii-apuseni-de-cautare-sideshumare-a-unor-partizani-ucisi-de-securitate.html
http://www.curentul.info/actualitate/12052-cautare-si-deshumare-a45

unor-partizani-ucisi-de-securitate-in-apuseni
http://ziarulunirea.ro/urmele-partizanilor-anticomunisti-ucisi-desecuritate-in-muntii-apuseni-cautate-de-arheologi-339078/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20394985-osemintele-unorpartizani-ucisi-securitate-1949-descoperite-intr-comuna-din-muntiiapuseni.htm
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WEBSITE-URI
Reorganizarea, modernizarea şi optimizarea website-ului www.iiccmer.ro
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Perspective

Reorganizarea,
modernizarea
website-ului www.iiccmer.ro

şi

optimizarea

august – decembrie 2015
Obiectiv general:
Obiectivul principal al proiectului de recreare a
website-ului www.iiccmer.ro constă în facilitarea accesului
la informaţii privind proiectele derulate de IICCMER şi
asigurarea transparenţei activităţii Institutului în rândul
publicului.
Obiective specifice:
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, vor fi
urmărite următoarele obiective specifice:
- organizarea într-o manieră clară şi intuitivă a
tuturor informaţiilor legate de activitatea IICCMER;
- includerea pe website a tuturor informaţiilor
relevante şi organizaţiilor implicate în studierea trecutului
recent;
- reorganizarea şi arhivarea eficientă a tuturor
proiectelor desfăşurate în trecut;
- gruparea informaţiilor în unităţi adecvate
segmentelor de public interesate de domeniul de activitate
al IICCMER (profesori, studenţi, elevi, cercetători etc.);
- prezentarea tuturor informaţiilor într-un format
atractiv şi adaptat cerinţelor actuale pentru suscitarea
interesului vizitatorilor şi pentru atragerea a noi segmente
de public;
-adaptarea la cerințele moderne de platforme și
realizarea unui site responsive, accesibil atât de pe laptop și
desktop, cât și de pe tablete și telefoane mobile.
Noul site a fost lansat la începutul lui 2016 şi va
reprezenta una din principalele forme de prezenţă online
ale IICCMER.
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Realizare website www.istoriinespuse.ro
1. Titlu

Realizare website www.istoriinespuse.ro

2. Perioada de
implementare

octombrie – decembrie 2015

3. Obiective

4. Perspective

Obiectiv general:
Realizarea web-site-ului www.istoriinespuse.ro,
pentru proiectul Strategii de supraviețuire și de integrare
socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici în
primele două decenii ale regimului comunist.
Obiective specifice:
În cadrul proiectului TE „Strategii de supraviețuire
și de integrare socio-profesională în familiile foștilor
deținuți politici în primele două decenii ale regimului
comunist”, finanțat de Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării unul dintre obiective era și
realizarea unui website al proiectului
- organizarea într-o manieră clară şi intuitivă a
tuturor informaţiilor legate de proiect;
Website-ul va fi actualizat permanent pe parcursul
proiectului (2015-2017)
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SESIZĂRI PENALE
Pe data de 11 februarie 2015, la sediul Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a fost organizată o conferinţă
de presă în cadrul căreia au fost făcute public trei nume de persoane suspectate de crime
și abuzuri în timpul regimului comunist. Pe numele acestora IICCMER a depus sesizări
penale. Este vorba despre:
- Tilici Neculai, comandant de penitenciar care se face responsabil de aplicarea unui
regim de detenție care a dus la decesul a cel puțin 9 deţinuţi politici;
- Fizula Refic, ofițer politic care se face responsabil de aplicarea unui regim de detenție
care a dus la decesul a cel puțin 22 deţinuţi politici;
- Sârbu Teodor, subofițer de Securitate care a participat la mai multe arestări de
persoane, fiind implicat şi în anumite misiuni care au dus la executarea prin împuşcare a
unor arestaţi.
De asemenea, IICCMER a făcut publice alte 12 nume din lista celor 35 de persoane
cercetate în cazul cărora se suspendă investigaţiile din lipsă de probe.
Pe întreg parcursul anului 2015, reprezentanți ai IICCMER au fost prezenți ca
martori sau ca audienți la toate ședințele de judecată derulate, oferind informații
instanței și mass-media și au continuat cercetările pentru celelalte 13 nume rămase din
lista inițială.
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PROIECTE MUZEALE

Memorialul „Închisoarea tăcerii” de la Râmnicu Sărat
1. Persoane implicate
2. Perioada de desfășurare
3. Acțiuni

Cosmin Budeancă
iulie - octombrie 2015
Obținerea de fonduri nerambursabile pentru demararea
acțiunilor de reabilitare a clădirii închisorii.

Muzeul Comunismului din România (MCR)
1. Persoane implicate
2. Perioada de desfășurare
3. Acțiuni

Radu Preda, Cosmin Budeancă
iulie - octombrie 2015
Demersuri privind strategii de muzeificare.

Memorial represiunea din zona Bihorului - Cetatea Oradea
1. Persoane implicate
2. Perioada de
desfășurare
3. Acțiuni

Alin Mureșan
august - decembrie 2015
Realizarea parțială a expoziției permanente Rezistență și
represiune în Bihor.
Unul dintre subsolurile Cetăţii va deveni, în timp, gazda
unei expoziţii permanente, cu rol de memorial, pe tema
represiunii din zona Bihorului în perioada comunistă
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PETIȚII
1. Persoane implicate

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

4. Beneficiari

5. Impact

Cosmin Budeancă, Cătălin Constantinescu, Gheorghe
Petrov, Cristina Roman, Constantin Petre, Florin S. Soare,
Ștefan Bosomitu, Marius Oprea, Constantin Vasilescu,
Ana-Maria Filip.
Anul 2015
Încurajarea dialogului cu instituțiile publice de
profil a persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate în
perioada regimului comunist și dezvoltarea unui
mecanism instituţional de ajutorare a victimelor regimului.
Solicitările care au fost primite de IICCMER au fost în
principal: (1) solicitări de expertiză juridică sau istorică
legată de abuzurile și crimele comise în perioada
comunistă, (2) solicitări de copii ale fișelor deținuților
politici și (3) cereri de exprimare a unui punct de vedere
științific asupra unor experiențe individuale din perioada
comunistă.
Victime ale perioadei comuniste și rudele acestora,
dar și publicul larg care sunt interesat de cunoașterea
trecutului recent.
Pe parcursul anului 2015, Institutul a primit un
număr de 53 de petiții scrise, dintre care 27 de petiții online
(office@iiccmer.ro). Prin intermediul lor au fost solicitate
informații cu privire la baza legală prin care s-a dispus
luarea măsurii de detenție a prizonierilor de război,
raportat la Armistițiul încheiat între România și URSS în
1944, informații cu privire la condițiile de detenție din
diferite penitenciare din perioada comunistă sau informații
cu privire la membrii diferitelor grupuri de partizani
anticomuniști. IICCMER a primit, de asemenea, mai multe
cereri de primire în audiență, care s-au desfășurat la sediul
Institutului în urma unor programări prealabile. Au existat
cazuri în care persoanele s-au prezentat fără programare la
sediul Institutului, care au telefonat pentru a solicita
informații sau pentru a semnala diverse aspecte referitoare
la abuzurile săvârșite în perioada regimului comunist.
Persoanele au fost îndrumate de experții Institutului în
conformitate cu reglementările impuse de cadrul legal de
funcţionare a IICCMER şi în concordanţă cu legislaţia în
vigoare.
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PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE, WORKSHOPURI NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE, EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE DE INSTITUȚII
PARTENERE

IICCMER și-a consolidat reputația internațională inclusiv prin prezența la marile
dezbateri în domeniu. Institutul este de asemeni prezent și în cadrul evenimentelor
majore de pe agenda culturală a anului precum Festivalul One World, Festivalul
Internațional de Film Transilvania (TIFF), Festivalul de Film Istoric de la Râșnov etc.
Festivalul de Film Documentar One World Romania, Ediția a VIII-a
București, 16 - 22 martie 2015
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

Festivalul de Film Documentar One
Romania, Ediția a VIII-a
Selecție de filme dedicate comunismului
februarie – aprilie 2015

World

Obiectiv general:
 Promovarea Institutului și a misiunii sale prin
intermediul unui festival național de film
documentar, prin finanțarea filmelor dedicate
experienței comuniste. Se estimează participarea a
peste 7000 de persoane la evenimentele Festivalului.
 Implicarea și prezența Institutului în evenimente cu
specific cultural – educațional, în vederea creșterii
conștientizării importanței studiului istoriei recente
prin metode alternative.
Obiective specifice:
 Proiecția peliculelor “The Chinese Mayor”, secțiunea
Tovarășe capitalism/Comrade Kapitalism, “Naked
Island”, secțiunea Traumas, “The Serbian Lawyer”,
secțiunea Special: Justice;
 Proiecția unei selecții de filme de la Studioul Sahia,
”Sahia Vintage”, o selecție de documentare produse
în perioada comunistă;
 Aducerea în țară și participarea la festival a
domnului Tiha Klara Kudak, regizorul filmului
“Naked Island”, a domnului Marko Sladojevic,
protagonist al filmului filmul “The Serbian Lawyer”,
a domnului Aleksandar Nikolic, regizorul filmului
“The Serbian Lawyer”, a doamnei Marjana Toma,
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4. Parteneri

5. Perspective

director executiv adjunct Humanitarian Law Center
Belgrad – invitat special pentru dezbaterile postproiecție pentru documentarele “The Serbian
Lawyer” și “Naked Island”, precum și a doamnei
Adina Brădeanu - selecționer festival, unic curator al
filmelor din “Program Sahia”, autorul textelor de
prezentare a filmelor (catalog și site), moderatorul
dezbaterilor post-proiecție pentru filmele din cadrul
“Program Sahia”
 Aducerea în țară a filmelor “The Chinese Mayor”,
din Beijing, respective “The Missing Picture”, din
Franța (filmele vor veni in format DCP, din China,
Beijing, respectiv Franța, Paris, pachetele având
aproximativ 10 kg fiecare).
Proiectul Festivalul de Film Documentar One
World România, ediția a VIII-a este o inițiativă a Asociației
One World Romania, inițiativă la care s-a alăturat și
Institutul, datorită caracterului educativ și informațional al
Festivalului.
Prin finanțarea Festivalului de Film Documentar
One World Romania, ediția a VIII-a, IICCMER a dorit să
stimuleze interesul publicului participant pentru studierea
și înțelegerea în context istoric a perioadei comuniste și să
încurajeze dezbaterea ca metodă de rafinare a opiniei.
Prin intermediul Festivalului, s-a văzut o creștere a
vizibilității mai clară asupra activității Institutului pentru
participanții din cadrul evenimentelor din perioada
Festivalului, o înțelegere mai clară a misiunii Institutului,
precum și asocierea imaginii Institutului la activități
culturale de mare anvergură în București.
În ceea ce privește vizibilitatea membrilor
Institutului și contactul acestora cu diferite comunități,
aceasta a fost asigurată prin participarea lor la evenimente
dedicate tocmai acestui aspect, de crearea unei legături
între actorii implicați în asigurarea unei bune desfășurări a
Festivalului. Punctual, acest lucru s-a întâmplat prin
prezența fizică a Domnului Președinte Radu Preda și a
subsemnatei, Petruța Cîrdei, coordonatorul de proiect și
persoana de contact, la ceremonia de deschidere a
Festivalului, la recepția organizată la reședința Domnului
Ambasador al Republicii Cehe la București, Vladimír Války
și la ceremonia de închidere a Festivalului.
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6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

Festivalul a fost prezent în mai mult de 600 de
transmisiuni radio și TV, articole în print și postări online.
Postările online au însumat 630310 vizualizări, au fost
acordate 50 de interviuri în direct sau înregistrate pentru
TV (Digi 24, TVR), radio (Radio România Actualități, Radio
France Internationale, Radio România Internațional, Radio
România Cultural, și Gold FM), și pentru diverse publicații
print sau online (Revista 22, Decât O Revistă, Liternet.ro,
TotB, All About Romanian Cinema, veioza Arte,
docalliance.com). Festivalul a fost menționat în peste 650
de postări în social media, pe platforme ca Facebook,
Twitter, YouTube și G+, însumând peste 1.120.000 de
vizualizări. Pentru mai multe detalii, de analizat și
Raportul narativ întocmit de Asociația One World, atașat
prezentului raport.

„După 25 de ani” la Festivalul Internațional de Film Transilvania
Cluj Napoca, 29 mai - 5 iunie
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

„După 25 de ani” la Festivalul Internațional de Film
Transilvania
februarie-iulie 2015

Obiective generale:
Promovarea Institutului și a misiunii sale în cadrul unui
festival internațional de film, prin finanțarea filmelor
referitoare la regimurile comuniste din Europa și Asia.
Implicarea și prezența Institutului în evenimente cu
specific cultural – educațional și dezbateri, în vederea
creșterii conștientizării importanței studiului istoriei
recente prin metode alternative.
Obiective specifice:
Proiecția următoarelor filme artistice, referitoare la
regimuri comuniste din Europa și Asia: Dessau Dancers
(„Dansatorii din Dessau”), Pioneer Heroes („Eroii pionieri”),
Red Amnesia („Amnezia Roșie”), Angels of Revolution
(„Îngerii Revoluției”), As we were dreaming („Toate visele
îndrăznețe”).
Aducerea în țară și participarea la festival a unor
personalități artistice de nivel internaţional, care au
participat la realizarea unor filme artistice despre
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regimurile comuniste din Europa şi Asia.
4. Parteneri
5. Perspective

6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc
Deoarece
Festivalul
Internațional
de
Film
Transilvania este un proiect de tradiție deja, iar anul viitor
se va afla la a XV-a ediție, IICCMER va beneficia, prin
continuarea asocierii, de un public și mai mare căreia i se
va putea adresa, atât prin intermediul unei secțiunii
speciale din Festival, cât și prin evenimentele conexe
proiecțiilor de film (dezbatere, expoziție etc.). Continuarea
asocierii depinde însă în totalitate de selecția filmelor
pentru ediția din acest an, realizată de organizatorii
festivalului, care trebuie să conțină și lungmetraje legate de
perioada comunistă, pentru a intra în raza de activitate a
IICCMER.
http://tiff.ro/sites/default/files/aperitiff_ziua_5_.pdf
http://tiff.ro/sites/default/files/06_aperitiff_0306_web.pdf
http://tiff.ro/sites/default/files/08_aperitiff_0506_web.pdf
http://actualdecluj.ro/dezbatere-despre-comunism-la-tiff/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/04/comunicatde-presa-iiccmer-17-07-34
http://www.clujulcultural.ro/sectiune-noua-la-tiff-cu-filmedespre-efectele-anului-1989-in-tarile-fostului-bloc-sovietic/
http://www.cotidianul.ro/dezbatere-speciala-desprereflectarea-comunismului-in-cinematografie-262702/

Școala de vară ASTRA
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

3. Obiective

Școala de vară ASTRA
În cadrul Festivalului de Film Istoric de la Râșnov, ediția a
șaptea, a avut loc Școala de vară ASTRA la care au fost
organizarea prelegeri și panel-uri, dedicate studiului
perioadei comuniste în România;
•
Promovarea valorilor culturale și istorice în rândul
publicului larg;
•
Promovarea fenomenului filmului istoric;
•
Promovarea unor teme istorice importante la nivel
internațional și local;
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4. Beneficiari
5. Impact

•
Facilitarea contactului tinerilor interesați de studiul
istoriei contemporane cu specialiști din domeniile istoriei și
cinematografiei;
•
Analiza unor producții cinematografice care au ca
subiect
istoria
comunismului
sau
repercusiunile
comunismului asupra cotidianului;
•
Promovarea activității Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
(IICCMER)
Studenții și masteranzi participanți la Școala de vară Astra.
Colaborarea s-a materializat prin:

Asigurarea cazării participanților la școala de
vară Astra din cadrul Festivalului de Film Istoric de la
Râșnov.

Proiecția filmelor „Roxanne”, „QED” și
„Chuck Norris vs communism” în cadrul Festivalului de
Film Istoric Râșnov.

Secțiune de comunicări în cadrul Convenției internaționale a Asociației de
Studii Slave, Est-Europene și Euroasiatice (ASEEES) 2015
1. Titlu

Memorializing and Curating Romanian Communism

2. Perioada de
implementare

Februarie – Noiembrie 2015

3. Obiective

Obiectiv general: Proiectul și-a propus să încurajeze
cercetarea interdisciplinară și studiul avansat în legătură cu
politicile și practicile de memorializare ale trecutului
traumatic, prin diseminarea experiențelor similare din
celelalte state ale Blocului Sovietic, dar și prin intermediul
ideilor și al soluțiilor pe care experiența distinctă a
comunismului românesc le presupune.
Obiective specifice: Analiza modului în care celelalte
state ale Blocului Sovietic au ales să memorializeze trecutul
totalitar, prin organizarea de memoriale sau muzee ale
comunismului. Cunoașterea în amănunt a politicilor și
practicilor de memorializare și muzeificare a trecutului
comunist din țări precum Ungaria, Republica Cehă,
Germania, Statele Baltice, ș.a.m.d. Inițierea, dezvoltarea și
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susținerea unor raporturi de colaborare între IICCMER și alți
parteneri internaționali, în vederea organizării în România a
unui Muzeu al Comunismului. Stabilirea unui dialog între
reprezentanții
IICCMER
și
comunitatea
științifică
internațională – reprezentată de istorici, muzeografi,
specialiști, în vederea stabilirii de norme și coduri de bune
practici în legătură cu memorializarea și muzeificare
trecutului traumatic comunist.
-

4. Parteneri
5. Perspective
6. Promovarea
acțiunii/proiectului

Continuarea organizării de evenimente de acest fel,
atât în țară, cât și în străinătate.
http://aseees.org/sites/default/files/downloads/2015%20conve
ntion%20program%20for%20web.pdf

The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundația Rațiu)
1. Titlu
2. Perioada de
implementare
3. Obiective

Prelucrarea și digitizarea fondurilor arhivistice „Ion
Rațiu” și „V.V. Tilea”
august – noiembrie 2015

Obiectiv general:
Asigurarea accesului complet la arhivă și deschiderea
acestora publicului larg într-o formă cât mai accesibilă, prin
trimiterea unui expert în arhivistică.
Punerea la dispoziția publicului pentru valorificare a
documentelor rezultate din activitatea unor personalități
marcante precum Ion Rațiu și V.V. Tilea, în urma îndeplinirii
acestora a unor funcții de conducere, a unor activități din
sfera politică, socială dar și economică, culturală și științifică.
Valorificarea se poate face printr-o varietate de forme și
mijloace, adică prin: elaborarea sau întocmirea de
instrumente de informare științifică: ediții de documente,
articole, comunicări științifice; cercetarea documentelor prin
intermediul sălilor de studiu; organizarea de expoziții
documentare; realizarea de emisiuni radio și de televiziune;
prezentarea documentelor cu prilejul unor vizite de
promovare, realizarea de pliante de prezentare.
Obiective specifice:
Efectuarea operațiunilor arhivistice de ordonare prin
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4. Parteneri
5. Perspective

6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

care actele sunt grupate conform regulilor de ordonare ale
documentelor cuprinse într-un fond personal și constituirea
dosarelor.
Inventarierea, adică luarea în evidență a documentelor
și a unităților arhivistice după ordonarea acestora conform
criteriilor stabilite.
Digitizarea, adică transpunerea în format electronic cu
ajutorul aparaturii a informațiilor din respectivele
documente. Beneficii: permite accesul rapid, multiple
vizualizări, posibilități de acces din diferite locații, se poate
proceda la restaurarea virtuală și la ameliorarea calității
vizuale a imaginii, se pot face copii de consultare de calitate
excelentă, programele de regăsire facilitează găsirea imediată
a informațiilor, oferă posibilitatea de reproduceri multiple
fără deteriorarea calității, imaginile nu sunt deteriorate de
numeroasele consultări.
Constituirea unor colecții precum: Colecția de
fotografii „Ion Rațiu” (Fototeca), „Colecția de albume
fotografice”, „Colecția de filme fotografice” și „Colecția de
plăci fotografice”.
The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundația
Rațiu)
Activitatea va fi continuată în decursul anului 2016, în
funcție de resursele umane angajate în derularea proiectului,
de stadiul și ritmul de prelucrare arhivistică a documentelor
care precedă digitizarea celor două fonduri personale de
arhivă.
The Romanian Cultural Centre in London (RCC):
http://www.romanianculturalcentre.org.uk/event/newcollaboration-iiccmer-ratiufoundation/9144
Centrul Rațiu pentru Democrație:
http://www.ratiudemocracycenter.org/index.php/ro/compon
ent/content/article/84-news-2014/406-arhivele-ratiu-si-tileadigitalizate-la-londra
Agerpres:
http://www.agerpres.ro/social/2015/08/05/arhivele-ion-ratiusi-v-v-tilea-din-londra-vor-fi-disponibile-in-copiedigitalizata-la-iiccmer-19-09-54
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/05/comunicatde-presa-iiccmer-13-53-39
Ziare.com:
http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/arhivele58

ratiu-digitalizate-printr-o-colaborare-cu-iicmer-5617508
Gazeta de Cluj:
http://gazetadecluj.ro/arhivele-ratiu-digitalizate-printr-ocolaborare-cu-iicmer/
Ziare live:
http://www.ziarelive.ro/stiri/arhivele-ion-ratiu-si-v-v-tileadin-londra-vor-fi-disponibile-in-copie-digitalizata-laiiccmer.html

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării
1. Titlu

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

Strategii de supraviețuire și de integrare socioprofesională în familiile foștilor deținuți politici în primele
două decenii ale regimului comunist
1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017

Obiectiv general:
O mai bună cunoaștere a impactului pe care regimul
comunist l-a avut asupra familiilor foștilor deținuți politici
în primele două decenii ale regimului comunist.
Obiective specifice:
Surprinderea articulaţiilor complexe între marile
procese ale istoriei („marea istorie” sau istoria publică) şi
nivelul microistoriei, reprezentat de indivizi și familii. În
mod concret dorim să aflăm maniera în care s-a schimbat
evoluția socială, profesională, economică și culturală a unor
persoane ca urmare a unor evenimente şi fenomene din
istoria recentă a României.
Evidențierea modului în care procesul de
comunizare şi de nivelare/omogenizare a determinat
destructurare a societăţii tradiţionale.
Identificarea principalelor fluxuri istorice care au
marcat evoluția societății românești în primele două
decenii de regim comunist, efectele lor, și modalităţile
specifice de elaborare a unor strategii de supraviețuire
și/sau adaptative la situația nou creată.
Surprinderea traumelor psihologice suferite de
membrii familiilor foștilor deținuți politici și modul în care
le-au influențat acestea viața ulterior (dacă le-a întărit
convingerile
anti-comuniste
sau,
dimpotrivă,
i-a
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4. Parteneri

5. Perspective
6.

Promovarea
acţiunii/proiectului

transformat în persoane temătoare, dispuse permanent să
se integreze social și politic; poziționarea față de trecut
după 1989).
Relevarea mecanismelor prin care statul totalitar
comunist a încercat să interfereze cu evoluţia firească a
familiilor şi indivizilor și, în acest fel, să remodeleze
întreaga societate.
Constituirea unei arhive audio-video tematică, care
să poată fi ulterior utilizată atât de cercetătorii interesați de
istoria recentă, dar și de reprezentanți ai mass-media sau
de cadre didactice care doresc să folosească acest tip de
materiale în procesul educativ la diferite nivele.
Unitatea
Executivă
pentru
Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (finanțator)
Proiectul va continua și în 2016 - 2017
http://www.istoriinespuse.ro/
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PARTENERIATE

Fundația Konrad Adenauer
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Fundația Konrad Adenauer
Similar cu obiectivele IICCMER, Fundația Konrad
Adenauer are în centrul atenției respectarea drepturilor
omului, a justiției sociale, a libertății democratice și
responsabilității în societate.
KAS a susținut sistematic proiectele derulate de IICCMER
în domeniul educaţional, al simpozioanelor internaționale,
al conferințelor organizate pe plan național și internațional,
precum și al proiectelor editoriale.
Publicul larg și cel de specialitate interesat de evenimentele
din istoria recentă.
În urma parteneriatului au fost organizate următoarele
evenimente:
1. Cursuri de formare pentru profesori de istorie în
predarea drepturilor omului:
- 25 - 26 aprilie 2015: Suceava;
- 9 - 10 mai 2015: Focşani;
- 23 - 24 mai 2015: Vaslui;
2. A 10-a ediție a Simpozionului Internaţional „După 25 de
ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind
comunismul” - 8- 11 iulie, Făgăraș-Sâmbăta de Sus;
3. Şcoala de vară de la Făgăraș - 5- 12 iulie;
4. Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat - 21-29
august;
5. Conferinţa internaţională Forme de justiţie în comunism şi
postcomunism - 6 - 10 octombrie, București;
6. Conferinţa naţională a inspectorilor de istorie - 23 - 25
octombrie 2015

Fundația Culturală „Memoria”
1. Instituția inițiatoare
2. Scop
3. Obiective

Fundația Culturală „Memoria”
Colaborarea a avut în vedere dezvoltarea unor proiecte
culturale.
Proiectele culturale au presupus organizarea unei conferințe
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4. Beneficiari
5. Impact

care marchează trecerea a 25 de ani de la căderea
comunismului și publicarea lucrărilor obținute în urma
acesteia.
Cercetători, studenți, publicul larg interesat de
evenimentele din istoria recentă.
În urma parteneriatului au avut loc următoarele
evenimente:
- Lansare Revista Memoria Număr tematic nr. 89 (2015) - 28
ianuarie, Cluj.
- Lansare Revista Memoria Număr tematic nr. 91/92 (2015) 20 octombrie, București.În acest număr au fost publicate
lucrările mesei rotunde „După 25 de ani. Cum privim azi
trecutul”.

Societatea Română de Televiziune
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Societatea Română de Televiziune
Scopul colaborării instituțiilor a constat în cercetarea și
promovarea în spațiul public, memoria acelor locuri din
București care ulterior ar putea face obiectul unor amenajări
de tip muzeal.
- Prospectarea, reperarea în spațiu și repertorierea
locurilor cu potențial muzeal/turistic/științific din București,
relevant pentru istoria recentă a României;
- Elaborarea unui model de lucru privind
investigarea istoriei recente a acelor locuri;
- Documentarea teoretică și consultarea arhivelor
autorităților locale;
Telespectatorii din țară și străinătate, oamenii de
specialitate, publicul larg.
Evenimentele care au avut loc în urma parteneriatului sunt
următoarele:
1. Realizarea de interviuri cu membrii comunității locale,
dar și cu diverși specialiști;

Institutul de Medicină Legală Iași
1. Instituția inițiatoare

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc
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2. Scop

3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Acest parteneriat a constat în stabilirea identității unor
rămășițe umane care au aparținut unor persoane, victime
ale regimului comunist.
Expertizarea medico-legală şi recoltarea probelor ADN de la
osemintele umane descoperite în cursul cercetărilor
arheologice din cimitirul de lângă penitenciarul Târgu
Ocna.
Familiile victimelor
Informaţiile obţinute se vor constitui într-o bază naţională
de date, care va cuprinde treptat toate informaţiile de acest
tip ce se vor obţine ulterior de la toate victimele care vor
mai fi descoperite şi a căror identitate este incertă şi nu
poate fi stabilită prin alte metode. În cazul de la Târgu
Ocna, activitatea poate fi continuată doar în măsura
organizării unor noi campanii de investigații arheologice în
perimetrul cimitirului menționat.

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
1.Instituția inițiatoare
1. Scop

2. Obiective

3. Beneficiari

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
Acest parteneriat a constat în dezvoltarea de proiecte,
programe și evenimente specifice de interes comun,
precum: conferințe tematice, colectarea de mărturii orale și
documentare privind istoria recentă a României, prezența la
Școlile de vară și la alte forme de educație istorică
organizate de IICCMER.
Prezența reprezentaților AFDPR în calitatea acestora de
martori nemijlociți ai trecutului recent.
Înființarea prin efortul comun, alături de alte instituții și
organizații de stat și/sau private, a Memorialului Național al
Victimelor Comunismului în fortul 13 Jilava.
Publicul IICCMER

Primăria Oradea
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

Primăria Oradea
Acest parteneriat a constat în dezvoltarea unor proiecte
culturale cu scopul refacerii memoriei recente a regiunii
administrative Bihor/Crișana, precum și a victimelor
regimului comunist persecutate în închisoarea din Oradea și
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3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

în această regiune
Cele 10 celule din subsolul uneia dintre clădirile Cetăţii vor
conţine două expoziţii: patru celule au fost amenajate ca o
avanpremieră a expoziţiei permanente despre represiunea
din Bihor, celelalte şase adăpostind o expoziţie-soră,
Memoria suferinţei, realizată de Centrul de Studii în Istorie
Contemporană în colaborare cu Fundaţia Hanns Seidel
România.
Oamenii de specialitate din domeniul cercetării istoriei
recente, studenți, publicul interesat
Creșterea nivelului de cunoaștere asupra Cetății Oradea locul care a fost folosit, după 23 august 1944, şi ca lagăr de
internare şi triere a mai multor categorii de oameni devenite
incomode pentru forţele pro-comuniste.

Parohia Greco-Catolică Bădăcin
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Parohia Greco-Catolică Bădăcin
Dezvoltarea unor proiecte culturale cu scopul refacerii
memoriei lui Iuliu Maniu, a familiei sale și a casei acestuia
din satul Bădăcin, comuna Pericei, jud. Sălaj, precum și a
victimelor regimului comunist persecutate în lagărele și
coloniile de muncă.
Acordarea de către IICCMER de asistență istoriograficătehnică pentru refacerea spațiului memorial-muzeografic
reprezentat de casa Iuliu Maniu.
Oamenii de specialitate din domeniul cercetării istoriei
recente, studenți, publicul interesat
Creșterea nivelului de cunoaștere asupra casei memoriale
Iuliu Maniu.

Primăria Municipiului Gherla, Fundația Creștină și de Caritate Sf. Nicolae
1. Instituția inițiatoare
2. Scop

Primăria Municipiului Gherla
Realizarea unor proiecte pentru cinstirea memoriei
martirilor și mărturisirilor din închisorile comuniste cu
scopul refacerii memoriei regiunii administrative a
Transilvaniei, precum și a victimelor regimului comunist
persecutate în această regiune, respectiv Penitenciarul
Gherla, și care sunt îngropate la cimitirul de lângă
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3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Caramidaria Gherla.
Dezvoltarea unui proiect la nivel regional respectiv în
Municipiul Gherla în vederea demarării și întocmirii
documentației pentru ridicarea Complexului Memorialistic
Cultural-Social „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, pe strada
Liviu Rebreanu.
Oamenii de specialitate din domeniul cercetării istoriei
recente, studenți, publicul interesat
Creșterea nivelului de cunoaștere asupra impactului
regimului totalitar comunist asupra regiunii administrative
Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice
1. Instituția inițiatoare
2. Scop
3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Primăria Municipiului Gherla
Realizarea unor proiecte educaționale pentru creșterea
nivelului de cunoaștere în ceea ce privește trecutul recent.
- Organizarea unor concursuri naționale cu scopul de a
crește interesul copiilor și tinerilor pentru istoria recentă a
României și de a-i determina să reflecteze asupra naturii
totalitare și represive a regimului comunist din România.
Stimulând cercetarea personală și creativitatea, concursurile
își propun să dezvolte reflecția personală a copiilor și
tinerilor asupra unei perioade istorice care încă marchează
evoluția societății românești;
- Organizarea unor cursuri de formare cu profesorii de
istorie din învățământul preuniversitar, scopul acestora
fiind formarea în vederea susținerii cursului opțional O
istorie a comunismului din România.
- Organizarea unor concursuri cu profesorii de istorie din
învățământul preuniversitar, cu scopul de a pune bazele
unei colaborări cu aceștia și de a stabili un plan de
repertoriere a locurilor memoriei din mai multe județe ale
țării.
Oamenii de specialitate din domeniul cercetării istoriei
recente, studenți, elevi.
Sporirea numărului de specialiști, profesori/inspectori de
istorie pe domeniul istoriei recente și regimurilor totalitare
din România.
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Fundația Culturală „Negru Vodă”
1. Instituția inițiatoare
2. Scop
3. Obiective

4. Beneficiari
5. Impact

Fundația Culturală Negru Vodă
Realizarea unor proiecte educaționale pentru creșterea
nivelului de cunoaștere în ceea ce privește trecutul recent.
- Publicarea lucrărilor simpozionului „După 25 de ani.
Evaluări și reevaluri istoriografice privind comunismul”;
- Organizarea Școlii de vară de la Făgăraș - Sâmbăta de Sus,
ediția a VI-a.
Oamenii de specialitate din domeniul cercetării istoriei
recente, studenți, elevi.
În cadrul Școlii de vară de la Făgăraș, tinerii au luat parte la
ateliere de artă plastică și interviuri de istorie orală cu
oameni din Țara Făgărașului

Fundația Centrul pentru Analiză și Dezvoltare Instituțională Eleutheria /
Asociația Institutul Român de Trening
1. Instituția inițiatoare

2. Scop
3. Obiective

4. Beneficiari

Fundația Centrul pentru Analiză și Dezvoltare
Instituțională Eleutheria / Asociația Institutul Român de
Training
Realizarea de interviuri motivaționale pentru domeniile
ocupaționale mai puțin cunoscute publicului larg.
Realizarea unui material audio-video de aproximativ 10
minute care să cuprindă o prezentare sau un interviu de tip
motivațional privind domeniul ocupațional al persoanei
intervievate (Alin Mureșan și Alina Urs - experți IICCMER).
Publicul interesat
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