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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;
f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi
muzeale sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum
şi sprijinirea unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei anticomuniste;
g) constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia
despre comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii
anticomunişti şi victimele comunismului.
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IICCMER și-a desfășurat activitatea în anul 2016 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.) 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 2016 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
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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, traduceri 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, cotidianul
Adevărul etc., fiind totodată susținută publicarea unor noi titluri din
bibliografia privind totalitarismul prin colaborarea cu un număr record de
edituri.



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.
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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.

PROBLEME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


În anul 2016 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.



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.



În anul 2016 am făcut paşi importanţi pentru reabilitarea Închisorii de la
Râmnicu Sărat, monument istoric aflat în administrarea Institutului. Am
făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării regionale şi la Secretariatul General
al Guvernului, însă nu am primit răspunsuri favorabile. O posibilitate de
finanţare pentru acest proiect o constituie Compania Naţională de Investiţii
(CNI), cu a cărei conducere am avut întâlniri favorabile la începutul anului
2016. Ulterior, am primit de la CNI acordul de principiu pentru eligibilitatea
de finanţare a reabilitării Închisorii de la Râmnicu Sărat. Documentaţia pentru
finanţare a fost finalizată la sfârşitul anului.
Proiectul de reabilitare a fostei închisori de la Râmnicu Sărat,
monument istoric de categoria A, este unul deosebit de important pentru
IICCMER. Continuăm să facem demersuri în acest sens, însă acest proiect
trebuie sprijinit şi de celelalte autorități ale statului.
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EXPOZIȚII

Expoziția Comunismul în România
Ateneul Român, Bucureşti, 18 mai 2016
Biblioteca Națională, noiembrie 2016-decembrie 2017

1. Titlu acţiunii/ proiectului Vernisajul expoziției Comunismul în România
2. Perioada de

ianuarie – decembrie 2016

implementare
3. Obiective

Acest proiect are drept scopuri principale cunoașterea
istoriei comunismului românesc și analizarea
mecanismelor de socio-politice, economice, demografice,
de represiune și culturale care au transformat radical
societatea românească între 1945 - 1989.
Pentru îndeplinirea acestor obiective generale, au fost
prezentate următoarele teme marcante ale istoriei
comunismului românesc:

4. Parteneri

•

Represiunea politică;

•

Rezistența armată anticomunistă;

•

Comunismul în lume;

•

Comunismul în România;

•

Cucerirea puterii;

•

Partidul Comunist din România;

•

Securitatea;

•

Colectivizarea agriculturii;

•

Fenomenul Pitești;

•

Politica demografică a regimului Ceaușescu;

•

Politica externă între 1948 – 1989;

•

Evenimentele din decembrie 1989.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Fundația Konrad
Adenauer care este co-finanțator al expoziției.
O serie de cheltuieli în valoare de 21976,8 euro (suplimentate
ulterior cu încă 4000 euro, ajungându-se la un total de 25976,8
euro) - cotă parte din suma aferentă realizării panourilor și a
printului; cotă parte din realizarea conceputului și a graficii,
chiria sălii unde a fost găzduită expoziția, tratația aferentă
vernisajului, plata onorariului persoanei care a redactat
textele pentru tema „Anii 70-80”, achiziționarea drepturilor
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de utilizare pentru fotografii care vor fi utilizate în expoziție,
ș.a. - au fost asigurate de către Fundația Konrad Adenauer.
La acestea se adaugă o altă finanțare a Fundației Konrad
Adenauer în valoare de 78613,78 ron pentru realizarea
primelor panouri (16 de dimensiuni mari și două mici) ce au
fost vernisate în cadrul expoziției de la Ateneul Român care a
avut loc în primăvara anului curent.
5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Vernisarea expoziție complete a fost receptată de către
mass-media românească. Știri despre expoziție au fost
difuzate de către Știrile TVR, Agerpress, Radio France
International, Modernism.ro, ExpressMagazin, Historia.ro,
The Epoch Times Romania, Cotidianul.ro, OraNoua.ro.
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Expoziția EXPUNERI - din albumul de familie - din detenție - de după
Expoziție despre destinele 30 de deținuți politici din România comunistă.
1. Titlu acţiunii/ proiectului Expoziția „EXPUNERI - din albumul de familie - din
detenție - de după” Expoziție despre destinele 30 de
deținuți politici din România comunistă.” (titlul inițial:
Expoziție fotografică „Foștii oameni normali – Viitorii
deținuți politici”)
2. Perioada de

Aprilie, mai, iunie și respectiv decembrie

implementare
3. Obiective

Obiectiv general
Acest proiect își propune să contureze viața cotidiană a
unor cetățeni români înainte de instaurarea regimului
comunist, reflectând normalitatea societății în perioada
interbelică. Și în al doilea rând să se arate fractura care s-a
comis în viața acelor oameni odată cu detenția lor, a
membrilor familiile lor, sau altor persoane din comunitate.
Obiective specifice
Să se mărească baza de date cu persoane care au fost
victime directe sau colaterale ale regimului comunist, în
grade diferite de intensitate, de durată sau ca și consecințe.
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).

4. Parteneri

Parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Grupul
țintă fiind tinerii, expoziția a fost organizată pe rând în
incinta a 3 licee. În decembrie expoziția a fost găzduită de
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către Muzeul din Râmnicu Sărat.
5. Promovarea acţiunii/

De către IICCMER și parteneri.

proiectului

Amenajarea spațiului expozițional Rezistență și represiune în Bihor
1. Titlu acţiunii/ proiectului Amenajarea spațiului expozițional Rezistență și represiune în
Bihor, Cetatea Oradea
2. Perioada de

septembrie-decembrie 2016

implementare
3. Obiective

Proiectul a însemnat completarea expoziției începute în
2015, când au fost amenajate 3 camere din subsolul K al
Cetății Oradea. De data aceasta a fost gândit un concept
arhitectural unitar pentru toate cele 10 camere, prin care să
se maximizeze impactul vizual și emoțional al vizitatorilor
în contact cu informația istorică despre represiunea din
județul Bihor. Obiectivele specifice atinse pentru realizarea
expoziției au fost:
- stabilirea unui grup de lucru pentru etapa de dezvoltare a
designului și a unui alt grup pentru stabilirea bugetului;
- crearea conceptului expozițional în funcție de tematică și,
în funcție de aceasta, a traseului expozițional, a pieselor de
muzeotehnică, a climatizării și securizării conform
normelor de expunere în spațiile muzeale;
- realizarea conținutul tematic (textele) și formulei grafice
în care va fi prezent în expoziție;
- realizarea unor piese de muzeotehnică - mobilier muzeal,
special creat pentru această expoziție, transportul și
montarea lor;
- comunicarea cu colaboratorii, furnizorii și fabricanții și
urmărirea lucrului lor, transportul și montarea în spațiul
dedicat expoziției;
- respectarea normelor de conservare preventivă și activă,
specifică spațiului expozițional/ muzeal.

4. Parteneri

Asociația „Cei 40 de mucenici” Oradea
Consiliul Județean Bihor

5. Promovarea acţiunii/

-

proiectului
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Expoziția Fenomenul Pitești: între întuneric și lumină
24 aprilie 2016, Memorialul Închisoarea Pitești
1. Titlu acţiunii/

Expoziția Fenomenul Pitești: între întuneric și lumină

proiectului
2. Perioada de

24 aprilie 2016

implementare
3. Obiective

Printre misiunile asumate de Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc se
numără și aceea de a sprijini inițiativele publice și private
de memorializare a trecutului recent. Proiectul expozițional
găzduit de Memorialul Închisoarea Pitești îți propune să
prezinte într-o manieră obiectivă și accesibilă publicului
acțiunea de „reeducare” și violențele desfășurate în cadrul
penitenciarului Pitești între anii 1949-1951.
Expoziția este găzduită în subsolul pavilionului
Corecție din fosta închisoare și propune vizitatorilor o
incursiune în universul concentraționar comunist,
reconstituit în mare parte în conformitate cu mărturiile
foștilor deținuți politic. Aceasta face parte din seria de
programe educative aflate sub egida Fundației Memorialul
Închisoarea Pitești.
Proiectul expozițional Fenomenul Pitești, între întuneric și
lumină este câștigător al Concursului de proiecte organizat
de IICCMER în 2016.

4. Parteneri

Fundației Memorialul Închisoarea Pitești.

5. Promovarea acţiunii/

http://www.iiccr.ro/expozitia-fenomenul-pitesti-intre-

proiectului

intuneric-si-lumina-pitesti/
http://www.iiccr.ro/presedintele-executiv-al-iiccmerdeschis-expozitia-comunismul-romania-la-scoala-de-varade-la-pitesti/
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PROIECTE EDUCAȚIONALE
Concurs de manuscrise 2015-2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului Concurs de manuscrise 2015-2016
2. Perioada de

octombrie 2015-martie 2016

implementare
3. Obiective

Scopurile concursului au fost încurajarea unor noi direcţii
de analiză în sfera istoriei recente, sprijinirea iniţiativelor
ştiinţifice ale tinerilor cercetători în domeniu, aportul la
îmbogăţirea fondului bibliografic referitor la perioada
comunistă din România. De asemenea, sporirea vizibilităţii
iniţiativelor Institutului şi promovarea acţiunilor şi
programelor IICCMER pentru public.
Concursul de Manuscrise 2015-2016 a fost organizat în
vederea atingerii următoarelor obiective:


publicarea unui număr de 3 manuscrise ce tratează
subiecte de interes vizând perioada 23 august 1944
– 22 decembrie 1989, în cazul în care în urma
procedurilor de verificare și jurizare rezultă că
există 3 manuscrise care să îndeplinească toate
condițiile impuse de acest regulament și cu
respectarea opiniilor membrilor comisiei.



crearea unui cadru care să asigure cea mai bună
distribuire a fondurilor IICCMER destinate
publicării de volume;



promovarea activității IICCMER;



punerea în legătură a autorilor de specialitate și a
cercetătorilor IICCMER;



întărirea legăturilor deja stabilite între IICCMER și
mediul academic-științific.

4. Parteneri

Editura All

5. Promovarea acţiunii/

https://www.iiccr.ro/rezultatele-concursului-de-

proiectului

manuscrise/
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Concurs de traduceri 2015-2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului Concurs de traduceri 2015-2016
2. Perioada de

octombrie 2015-martie 2016

implementare
3. Obiective

Scopul central al acestui proiect este sporirea vizibilităţii
publicaţiilor străine ce tratează aspecte ale istoriei recente şi
contemporane şi lărgirea ariei de cititori, prin procesul de
traducere în limba română a manuscriselor. De asemenea,
prin intermediul acestei iniţiative se urmăreşte promovarea
activităţilor IICCMER.
Obiective specifice
1) crearea unui cadru care să asigure cea mai bună
distribuire a fondurilor IICCMER destinate publicării de
volume;
2) promovarea activității IICCMER;
3) punerea în legătură a autorilor de specialitate și a
cercetătorilor IICCMER;
4) întărirea legăturilor deja stabilite între IICCMER, mediul
editorial și mediul academic-științific.

4. Parteneri

-

5. Promovarea acţiunii/

https://www.iiccr.ro/rezultatele-concursului-de-traduceri-

proiectului

2015-2016/

Concurs de proiecte 2015-2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului Concurs de proiecte
2. Perioada de

februarie-decembrie

implementare
3. Obiective

Scopul proiectului l-a reprezentat finanțarea unui
număr de maximum 3 proiecte, fiecare în valoare de cel
mult 5.000 de euro. Acestea trebuiau să aibă ca subiect
istoria comunismului românesc, iar propunerile puteau
viza o gamă variată de activități precum proiecte de
cercetare, evenimente educaționale, conferințe, dezbateri,
mese rotunde, expoziții sau alte proiecte artistice.
Concursul de proiecte 2016 s-a organizat și
desfășurat în vederea atingerii următorului obiectiv
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general:


finanțarea unui număr de maximum 3 proiecte,
fiecare în valoare de cel mult 5.000 de euro, în cazul
în care în urma procedurilor de verificare și jurizare
rezulta că există 3 astfel de proiecte care să
îndeplinească toate condițiile impuse de acest
regulament și cu respectarea opiniilor membrilor
comisiei.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, s-au

urmărit obiectivele specifice mai jos menționate:


crearea unui cadru care să asigure cea mai bună
distribuire a fondurilor IICCMER destinate
organizării de proiecte;



promovarea activității IICCMER;



punerea în legătură a autorilor de specialitate și a
cercetătorilor IICCMER;



o mai mare deschidere și întărirea legăturilor deja
stabilite între IICCMER, mediul editorial, societatea
civilă și mediul academic-științific;



transparentizarea distribuirii unei părți din
fondurile IICCMER alocate proiectelor;

4. Parteneri

-

5. Promovarea acţiunii/

Pe canalele de comunicare ale IICCMER (sait, FB etc.).

proiectului

PROIECT - Strategii de supraviețuire și de integrare socio-profesională în familiile
foștilor deținuți politici în primele două decenii ale regimului comunist
1. Titlu acţiunii/ proiectului Strategii de supraviețuire și de integrare socio-profesională
în familiile foștilor deținuți politici în primele două decenii
ale regimului comunist
2. Perioada de

octombrie 2015 - septembrie 2017

implementare
3. Obiective

Obiectiv general: cunoașterea efectelor pe care represiunea
comunistă le-a avut asupra unor întregi categorii sociale pe
termen scurt, mediu și lung
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Obiective specifice:
-

surprinderea articulaţiilor complexe între marile

procese ale istoriei („marea istorie” sau istoria publică) şi
nivelul microistoriei, reprezentat de indivizi și familii.
Aflarea manierei în care s-a schimbat evoluția socială,
profesională, economică și culturală a unor persoane ca
urmare a unor evenimente și fenomene din istoria recentă a
României.
-

evidențierea modului în care procesul de

comunizare şi de nivelare/omogenizare a determinat
destructurarea 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 reacțiile ulterioare (dacă le-a întărit
convingerile anti-comuniste sau, dimpotrivă, i-a
transformat în persoane temătoare, dispuse permanent să
se integreze social și politic; poziționarea față de trecut
după 1989).
-

reevaluarea 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.
4. Parteneri

Proiectul s-a derulat cu finanțare din partea Unității
Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

5. Promovarea acţiunii/

http://www.istoriinespuse.ro/

proiectului
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Seminariile bursierilor IICCMER
EDIȚIA 2015-2016, semestrul 2
1. Titlu acţiunii/ proiectului

Seminariile bursierilor IICCMER
EDIȚIA 2015-2016, semestrul 2

2. Perioada de

Ianuarie – Iulie 2016

implementare
3. Obiective

Principalul obiectiv al acestui proiect a fost încurajarea
cercetării românești în probleme ce țin de studierea trecutului
recent, de geneza şi proliferarea ideologiei comuniste în
spaţiul românesc.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, în urma
procesului de selecție organizat de IICCMER, zece tineri
cercetători au fost desemnați câștigătorii, pentru o perioadă
de 9 luni, a unei burse în valoare lunară netă de 800 lei.

Obiective specifice:
Grație acestui subsidiu, tinerii cercetători au fost încurajați:
 Să organizeze și să conducă în cele mai bune condiții
atât activitatea de documentare cât și cea de
diseminare a rezultatelor cercetării,
 Să la conferințe, workshop-uri, alte evenimente cu
caracter științific.
 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.
4. Parteneri

Nu au existat parteneri în cadrul acestui proiect

5. Promovarea acţiunii/

Proiectul a fost promovat prin intermediul site-ului

proiectului

IICCMER și a rețelelor de socializare.

Fanbook: elevii bucureșteni discută pe marginea cărții Supraviețuitorii
1. Titlu acţiunii/ proiectului Fanbook: elevii bucureșteni discută pe marginea cărții
”Supraviețuitorii”
2. Perioada de

23 ianuarie 2016

implementare
3. Obiective

Fanbook este un club de lectură pentru adolescenți
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inițiat de CSR Mindset și Librăria Humanitas de la
Cișmigiu, ce încurajează citirea unei cărți pe lună și
interacțiunea dintre copii și personalități culturale, prin
discuții libere.
Librăria Humanitas de la Cișmigiu găzduiește în acest
moment două module Fanbook – Scriitori contemporani și
Izvoarele istoriei. Modulul de istorie își propune să
medieze întâlniri cu specialiști din facultățile de istorie și
institutele de cercetare și să îi familiarizeze pe adolescenți
cu diversele surse din care poate fi extras conținut istoric –
volume de istorie, memorii, interviuri, documente și
fotografii de epocă, sinteze și analize tematice.
4. Parteneri

Asociația CSR Mindset în parteneriat cu La Fântâna,
Editura Humanitas

5. Promovarea acţiunii/

-

proiectului

Concursul de creație Ce a însemnat comunismul pentru familia ta
1. Titlu acţiunii/ proiectului Concursul de creație „Ce a însemnat comunismul pentru
familia ta”
2. Perioada de

1 martie – 1 iunie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectiv general
Obiectivul concursului a constat în recuperarea istoriei
familiei românești în a doua jumătate a secolului trecut, ca
fir conductor care trece peste decupajele de ordin
cronologic ori politic, transformându-se, reinventându-se,
adaptându-se în permanență noilor realități.
Obiective specifice
Încurajarea abordărilor și a proiectele novatoare.
Identificarea tinerilor interesați de trecutul recent.
Familiarizarea tinerilor cu istoria recentă a României.

4. Parteneri

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
Fundația Konrad Adenauer.

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Proiectul a fost promovat prin intermediul site-ului
IICCMER, a rețelelor de socializare. O contribuție
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importantă a avut-o Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice care a diseminat regulamentul
concursului la nivelul unităților de învățământ din
teritoriu.
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Școala de primăvară Memorie Locală – Memorie Națională
18-22 aprilie 2016, Râmnicu-Sărat
1. Titlu acţiunii/ proiectului Școala de primăvară „Memorie Locală – Memorie
Națională”
2. Perioada de

8 februarie – 22 aprilie

implementare
3. Obiective

Obiectivul general:
Prin intermediul acestui proiect, IICCMER își propune să
atragă atenția tinerilor liceeni asupra memoriei locurilor de
importanță majoră în conexiune cu represiunea din
perioada comunistă, atât din localitățile natale, cât și din
zona orașului Râmnicu-Sărat, unde va avea loc școala de
primăvară.
Obiectivele concursului sunt identificarea, cercetarea,
repertorierea și reprezentarea locațiilor considerate „locuri
ale memoriei” (închisori, sedii ale Securității, monumente
ridicate în memoria victimelor comunismului, plăci
comemorative, busturi, troițe, locuri cu semnificație
memorială ș.a., inclusiv locuri care nu au fost
„memorializate” încă).
Cercetarea – introducerea în subiectul istoriei recente și
analizarea localității în care se află școala din punctul de
vedere al scopului propus aici, al memoriei pe care o
păstrează, mai mult sau mai puțin, despre trecutul recent.
Identificarea – descoperirea spațiilor, clădirilor, etc. care
poartă însemnele unor mărturii din trecutul represiv
comunist, dar și descoperirea unor locuri mai puțin
cunoscute.
Repertorierea – realizarea unei liste cu toate locurile
identificate însoțite de descrierea lor cât mai detaliată –
denumirea, așezarea geografică în spațiul localității
respective, istoricul, stilul, dimensiunile, materialele din
care este făcut, vechimea, starea de conservare etc. (după
cum este cazul).
Prin reprezentare înțelegem folosirea unor metode și
tehnici diferite din domeniul tuturor artelor (tradiționale
sau digitale), pentru a ajunge la un produs final cât mai
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creativ și specific scopului concursului.
Obiectivele specifice pentru școala de primăvară de la
Râmnicu-Sărat:
Școala de primăvară organizată la Râmnicu-Sărat în
perioada 18-22 aprilie 2016 este, în primul rând,
modalitatea de a recunoaște munca depusă de participanții
la concursul de creație. În al doilea rând, în cadrul școlii de
primăvară desfășurate în cadrul „Săptămânii Altfel”, tinerii
participanți vor participa la o serie de activități ce urmăresc
creșterea nivelului de interes asupra ceea ce a însemnat
comunismul din România, conștientizarea importanței
înțelegerii istoriei și promovarea memoriei, în acest caz,
prin repertorierea locurilor memoriei și represiunii
comuniste.
4. Parteneri

Partenerii Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc în cadrul
proiectului sunt Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice și Fundația Konrad Adenauer.

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Proiectul (în special concursul) a avut parte de o bună
receptare atât din partea mass-mediei locale (de exemplu:
Buletin de Mănăștur – Cluj, Vremea Nouă – Vaslui,
ZiarPiatraNeamț.ro, Gorjeanul), cât și a inspectoratelor
școlare județene și a publicațiilor de profil (de exemplu: ISJ
Bacău, olimpiade.ro, ISJ Olt).

Program voluntariat la IICCMER
Mai - Decembrie 2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului Program voluntariat la IICCMER
2. Perioada de

Mai - Decembrie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectiv general
Prin intermediul acestui proiect, IICCMER își propune
să realizeze integrarea voluntarilor în proiectele pe care
deja le desfășoară; cu ajutorul voluntarilor cooptați în
activitățile Institutului se organizează şi se desfăşoară
acțiuni formativ-educative cu privire la memoria perioadei
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comuniste, se dezvoltă proiecte de informare în mediul
preuniversitar, universitar şi post-universitar cu privire la
perioada 1945-1989.
Obiective specifice
Implicarea voluntarilor în cadrul proiectelor aflate în
derulare de către IICCMER; implementarea unor programe
propuse de voluntari; dobândirea de experiență atât în
activitățile administrative, cât și în cele de organizare,
propunere și gestionare de proiecte.
4. Parteneri

-

5. Promovarea acţiunii/

www.iiccmer.ro

proiectului

Școala de vară pentru liceeni
20-25 iunie 2016, Brașov
1. Titlu acţiunii/ proiectului Școala de vară pentru liceeni
2. Perioada de

20-25 iunie 2016, Brașov

implementare
3. Obiective

Obiectivul general al școlii de vară a fost de a aduce
laolaltă elevi interesați de istorie în principal și de istoria
recentă în mod special, facilitându-le, prin intermediul
activităților specifice ce vor fi desfășurate (ateliere,
expuneri, vizite de lucru). Pentru atingerea obiectivului
principal, au fost urmărite următoarele Obiective specifice:
-

Prezentarea fenomenelor represive în timpul
regimului comunist.

-

Prezentarea sistemului carceral și a principalelor
penitenciare folosite de regim.

-

Aspecte de viață cotidiană și impactul diferitelor
politici inițiate de regimul comunist asupra
individului.

4. Parteneri

Partener în cadrul acestui proiect a fost Fundația Konrad
Adenauer

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Proiectul a fost promovat prin intermediul site-ului
IICCMER, a rețelelor de socializare, dar și a unei ample
prezentări în revista Memoria.
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Universitatea de Vară Râmnicu-Sărat, ediția a X-a
21-28 ugust 2016, Rm-Sărat
1. Titlu acţiunii/

„Universitatea de Vară Râmnicu-Sărat” ediția a X-a

proiectului
2. Perioada de

27 mai – 10 septembrie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectivul general:
Prin intermediul acestui proiect, IICCMER își propune să
atragă atenția tinerilor asupra istoriei comunismului din
României, promovarea memoriei referitoare la victimele
comunismului și să crească nivelul de interes pentru
studiul fenomenului totalitar și a efectelor acestuia asupra
societății românești, din prisma statului de drept și a
respectării drepturilor omului.
Obiectivele specifice pentru universitatea de vară de la
Râmnicu-Sărat:
În cadrul universității de vară organizată la Râmnicu-Sărat
în perioada 21 - 28 august 2016 au fost urmărite:
-

prezentarea sistemului represiv din perioada

1945 – 1989;
-

prezentarea sistemului carceral și a principalelor

penitenciare folosite de regim, cu accent pe fosta închisoare
Râmnicu-Sărat;
-

prezentarea modului în care regimul comunist a

afectat societatea românească și a încălcat drepturile
omului;
-

prezentarea și înțelegerea a diferite aspecte de

viață cotidiană din perioada comunistă;
-

reflectarea asupra necesității realizării unui

muzeu al perioadei comuniste;
-

înțelegerea raportării a societății românești de

astăzi la perioada comunistă.
4. Parteneri
5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Fundația Konrad Adenauer
Reportaje realizate de TVSAT (post local din RâmnicuSărat): http://www.tvsudest.ro/?p=28878 ;
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http://www.tvsudest.ro/?p=28925
http://www.newsbuzau.ro/eveniment/7778-foto-doctorion-sarion-fost-detinut-politic-invitat-sa-conferentiezein-cadrul-universitatii-de-vara-de-la-ramnicu-sarat
http://opiniabuzau.ro/medicul-ion-sarion-le-a-vorbitstuden-ilor-despre-comunism-la-universitatea-de-varrm-s-rat
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/08/22/
http://m.hotnews.ro/stire/21277425
http://radiorenasterea.ro/a-x-a-editie-a-universitatii-devara-inchisoarea-tacerii-o-experienta-in-comunism-2128-august-2016-ramnicu-sarat/
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Proiectul Bucharest – a city of memory
26 – 27 septembrie 2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului

Bucharest – a city of memory

2. Perioada de

26 – 27 septembrie 2016

implementare
3. Obiective

Acest proiect are drept scopuri principale cunoașterea
istoriei comunismului românesc și analizarea efectelor
regimului totalitar prin prisma memoriei la nivelul
comunităților românești.
Pentru îndeplinirea acestor obiective generale, vor fi
urmărite următoarele obiective specifice:


descrierea principalelor fenomene represive
specifice regimului comunist din România;

4. Parteneri



prezentarea activității IICCMER;



analiza politicilor de memorie în spațiul românesc.
-

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Proiectul a fost promovat în România prin canalele de
social media ale IICCMER.

CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE,
SIMPOZIOANE

Conferinţa Femei în comunism. Destine individuale și colective
3 martie 2016, Bucureşti
1. Titlu acţiunii/ proiectului Femei în comunism. Destine individuale și colective
2. Perioada de

ianuarie-martie 2016

implementare
3. Obiective

Scopul evenimentului a fost cel de a aduce în atenţia
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publicului destinele unor femei asupra cărora instalarea
regimului comunist şi-a lăsat amprenta prin diferite
privaţiuni, pornind de la îngrădirea unor drepturi
cetăţeneşti şi mergând până la privarea de libertate.
Prezentările din cadrul conferinţei au ilustrat feminitatea în
climatul tensiunilor istorice post-belice, modurile de
rezistenţă în acest context socio-politic, precum şi
contribuţia unor personalităţi feminine la conturarea vieţii
culturale în România comunistă.
Obiectivul general este a fost de a crea un eveniment care
să ofere publicului interesat o imagine cât mai concretă a
represiunii comuniste împotriva femeilor, precum şi
creşterea vizibilității IICCMER în spațiul public.
Obiectivele specifice au fost: relaționarea cu instituții și
parteneri în vederea stabilirii modalităților de colaborare;
organizarea unei conferințe publice în limba română într-o
manieră clară, accesibilă publicului larg; asigurarea
vizibilităţii evenimentului, prin promovarea lui on-line,
prin intermediul partenerilor şi prin comunicat de presă.
4. Parteneri

Ambasada Marii Britanii la București
Biblioteca Națională a României

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

http://epochtimes-romania.com/news/cum-au-suferitfemeile-in-comunism-video---244640
http://epochtimes-romania.com/video/constantin-vasilescuiiccmer-despre-femeile-din-inchisorile-comuniste---1434

Workshopul Pledoarie pentru muzee ale comunismului în România
Oradea și Râmnicu Sărat
1. Titlu acţiunii/ proiectului Workshopul „Pledoarie pentru muzee ale comunismului în
România III la Oradea și IV la Râmnicu Sărat”
2. Perioada de

Martie, respectiv octombrie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului, inițiat în 2014 de Radu
Preda, președintele executiv al IICCMER, este acela de a
crea un spațiu de discuții care să faciliteze schimbul de
experiență și bune practici în ceea ce privește înființarea
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sau derularea activităților spațiilor de memoriale și
muzeale despre istoria locală din timpul comunismului în
România. În acest sens, se dorește crearea unei rețele de
specialiști care să contribuie la elaborarea unor concepte
potrivite pentru reprezentarea trecutului traumatic,
punându-ne la dispoziție experiența și expertiza în
domeniu a IICCMER și a lectorilor invitați.
Obiective specifice
1. Studiu de caz. Vizită la penitenciarul „Închisoarea
Tăcerii”. De asemenea vizitarea centrului orașului
2. Prezentarea unor exemple internaționale sau naționale
de bune practici sau, dimpotrivă, a unor pași greșiți și
argumentațiile respective - invitarea unor colegi din
Bulgaria.
3. Punerea în discuție a unora dintre modelele de mai sus
pentru aplicarea lor în cazurile prezentate de colegi și
elaborarea unui model de lucru în scurte sesiuni de
lucru. (Muzeografie practică)
4. Relaționarea cu instituțiile centrale și locale, cu
parteneri de lucru - dezvoltarea colaborării deja
existemte de câțiva ani cu primăria, muzeul și cu
școlile., prin participarea lor la lucrările workshopului
(PR).
5. Metode de comunicare pentru o mai bună vizibilitate și
participarea la proiecte. (museum communication și
education)
6. Crearea websiteului www.reteaua memoriei.ro și
prezentarea acestui proiect IICCMER în premieră la
workshop.
4. Parteneri

Primăria Râmnicu Sărat

5. Promovarea acţiunii/

Proiectul a fost promovat de IICCMER, în comunitățile

proiectului

participanților la workshop (Oradea, Arad, Botoșani,
Pitești, Constanța, Galați, Făgăraș, Sf. Gheorghe, Gherla,
Tg. Ocna, Aiud, Satu Mare, Timișoara, Petroșani, București,
Sofia și Russe) și de către gazde - Cetatea Oradea, respectiv
Primăria din Râmnicu Sărat.
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Comemorarea lui Vintilă Horia- Centenarul nașterii scriitorului
6 aprilie 2016, Bucureşti
1. Titlu acţiunii/ proiectului Comemorarea lui Vintilă Horia. Centenarul nașterii
scriitorului
2. Perioada de

15 martie – 15 aprilie 2016

implementare
3. Obiective

Obiective generale
-

Proiectul își propune să ofere un cadru comun de
dezbatere privind valorificarea exilului românesc,
precum și a meritelor din exil ale lui Vintilă Horia.

Obiective specifice
-

Să comemoreze aniversarea unui important membru al
exilului românesc.

-

Să propună un cadru de reflecţie teoretic asupra operei lui
Vintilă Horia și a exilului românesc.

-

Să disemineze în spaţiul public rezultatele cercetărilor
asupra regimului comunist şi a memoriei exilului.

4. Parteneri
5. Promovarea
acţiunii/proiectului

-

Analiza fenomenului exilului.

-

Valorizarea fondului documentar al IICCMER.

https://allevents.in/bucharest/centenarul-na%C8%99teriiscriitorului-vintil%C4%83-horia/202512330118318
http://adevarul.ro/news/eveniment/dezbatere-cazulvintila-horia-memoria-culturala-aplica-legea-2172015privind-crimele-umanitatii-crimele-razboi1_56b4d38e5ab6550cb87c971e/index.html

Istorii (Ne)Spuse. Supraviețuire și strategii de integrare socio-profesională în
familiile foștilor deținuți politici în Europa Centrală și de Est - anii ’50-’60
22-25 unie 2016, Râmnicu Sărat
1. Titlu acţiunii/ proiectului Conferința internațională Istorii (Ne)Spuse. Supraviețuire și
strategii de integrare socio-profesională în familiile foștilor
deținuți politici în Europa Centrală și de Est - anii ’50-’60,
Râmnicu Sărat, România, 22-25 iunie 2016
2. Perioada de implementare

Decembrie 2015 - 10 iulie 2016
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3. Obiective

Obiectiv general: cunoașterea specificului național în
regimurile comuniste din Europa Centrală și de Est
Obiective specifice:
-

comunicarea interculturală și crearea de rețele de
cunoaștere pe domeniul specific al conferinței;

-

diseminarea rezultatelor de cercetare de până acum
în fața unui public specializat pentru a primi feedback și a le îmbunătăți;

-

realizarea a două volume al conferinței, unul în
limba română și unul în limba engleză.

4. Parteneri

-

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

http://www.tvsudest.ro/?p=26955
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timpliber/articol/conferinta-internationala-histories-unspokense-deschide-miercuri
http://www.iiccr.ro/expertii-iiccmer-au-participat-ucrainala-2016-aseees-mag-summer-convention/
http://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-internationalahistories-unspoken-se-deschide-miercuri-dimineata-laramnicu-sarat.html
http://index-stiri.ro/conferinta-internationala-historiesunspoken-se-deschide-miercuri-dimineata-la-ramnicusarat-4186848
http://cosminbudeanca.blogspot.ro/2016/06/conferintainternationala-histories.html

Simpozionul Internațional Opoziție și solidaritate în comunism
1-4 septembrie 2016
1. Titlu acţiunii/
proiectului
2. Perioada de

Simpozionul Internațional „Opoziție și solidaritate în
comunism”
1-4 septembrie 2016

implementare
3. Obiective

Proiectul urmărește promovarea istoriei recente și a
modalităților de valorificare muzeală a istoriei regimurilor
comuniste; punerea în discuție a unei serie de aspecte ale
comunismului în România și nu numai, din perspectiva evoluțiilor
politice, ideologice, sociale, culturale, religioase, dar vor fi avute în
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vedere și aspecte privind justiția de tranziție și modalitățile de
muzeizare a trecutului recent.
Beneficiile pe termen scurt sunt conștientizarea consecințelor pe
care anii comunismului i-au avut asupra societăților aflate sub
control sovietic. Pe termen lung, lucrările susținute în cadrul
simpozionului vor fi publicate într-un volum, îmbogățind, astfel,
bibliografia asupra comunismului românesc și internațional.
4. Parteneri

Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş
Memorialul rezistenţei anticomuniste „Ţara Făgăraşului”
Universitatea Transilvania din Brașov – CRIFST
Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”
Academia Constantin Brâncoveanu Sâmbăta de Sus

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

https://www.iiccr.ro/xi-editie-simpozionului-de-la-fagarasavut-loc-intre-1-4-septembrie/
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Conferința internaţională Communist Crimes.
Between History and Forensic Investigations
10-12 octombrie 2016, Bucureşti
1.Titlu acţiunii/ proiectului

Conferința internaţională, Communist Crimes. Between
History and Forensic Investigations

2.Perioada de implementare

10-12 octombrie 2016

3.Obiective

Obiectivul general al conferinței a fost cel de a pune
laolaltă toate verigile parcursului legal prin care cei ce se
fac vinovați de crime politice în timpul regimului comunist
pot fi prezentați justiției. Conferința s-a dorit un for de
dezbatere între istoricii și arheologii care identifică
diferitele episoade violente, specialiștii în medicină legală,
responsabili cu identificarea victimelor și a cauzei
decesului, până la procurorii militari care folosesc
informațiile la instrumentarea diferitelor dosare.
Perspectiva a fost una europeană, pentru a facilita
schimbul de informații și cunoaștere în ceea ce privește
practicile de justiție din acest spațiu.
Obiectivele specifice au fost următoarele:
-

Descrierea diferitelor campanii de arheologie forensică.

-

Descrierea procedurilor de identificare a victimelor pe
baza analizelor ADN.

-

Prezentarea unor studii de caz, dosare care au fost sau
sunt instrumentate de procurorii militari.

4.Parteneri

Nu au existat parteneri în cadrul acestui proiect

5.Promovarea acţiunii/

Proiectul a fost promovat prin intermediul site-ului

proiectului

IICCMER, a rețelelor de socializare, a invitațiilor și a
comunicatelor de presă.

Colocviu Internațional Opération Villages Roumains:
Un model de solidaritate europeană.
Reacția împotriva proiectului comunist de sistematizare a satelor (1988-1989)
3 noiembrie 2016, Bucureşti
1. Titlu acţiunii/

Colocviu Internațional Opération Villages Roumains: Un model de

proiectului

solidaritate europeană. Reacția împotriva proiectului comunist
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de sistematizare a satelor (1988-1989)
2. Perioada de

3

noiembrie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectiv general Obiectivul principal a fost acela de a reuni o
parte din echipa fondatoare a Operațiunii și de a rememora un
moment din istoria noastră recentă comună.
Obiective specifice
-

Prezentarea contextului internațional și a modului în care
era perceput în Occident regimul Ceaușescu în anul 1988

-

Înțelegerea proiectului de sistematizare, așa cum era
imaginat de Ceaușescu și modul în care se raportau
mediile occidentale la proiect

-

Modul de funcționare a OVR

-

Cum s-a adaptat operațiunea după 1990

Clarificarea unor aspecte mai puțin cunoscute legate de
acțiunile OVR
4. Parteneri
5. Promovarea acţiunii/
proiectului

http://www.iiccr.ro/operation-villages-roumains-un-model-desolidaritate-europeana/
http://epochtimes-romania.com/news/operatiunea-sateleromanesti-o-tentativa-curajoasa-de-salvare-a-satelor-romanestide-distrugerea-comunista---253902
http://epochtimes-romania.com/news/operatiunea-sateleromanesti-o-tentativa-curajoasa-de-salvare-a-satelor-romanestide-distrugerea-comunista---253902
http://www.ovrinternational.be/420354134
http://www.cotidianul.ro/print/289932
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PROIECTE DE CERCETARE
Biblioteca represiunii
1. Titlu acţiunii/ proiectului Biblioteca represiunii
2. Perioada de

martie-decembrie 2016

implementare
3. Obiective

Proiectul urmăreşte facilitarea accesului la informaţiile
prezente în fişele matricole penale atât pentru cercetătorii
IICCMER, în vederea realizării unei monografii a
represiunii, cât şi pentru toţi cei interesaţi de realizarea
unor cercetări ştiinţifice privind represiunea comunistă în
România. Pe baza acestor date se vor realiza statistici,
grafice privind amploarea fenomenului detenţiei politice,
se vor putea evidenţia valurile de represiune în profil
teritorial sau cronologic (regiunile de provenienţă ale celor
arestaţi, anii de maximă teroare), apartenenţa politică,
profesia, nivelul studiilor, mediul de provenienţă al
deţinuţilor. De asemenea, se va putea calcula durata medie
a condamnărilor şi se vor cataloga încadrările conform
Codului penal. Pornind de la inventarierea locurilor de
detenţie prin care au trecut se va putea constitui o hartă cât
mai precisă a „gulagului” românesc.

4. Parteneri

Senior Interactive

5. Promovarea acţiunii/

-

proiectului

Harta arhivelor comunismului
1. Titlu acţiunii/ proiectului

Harta arhivelor comunismului

2. Perioada de

septembrie-decembrie 2016

implementare
3. Obiective

Proiectul-pilot s-a născut ca urmare a lipsei unei imagini
de ansamblu asupra arhivelor din țară legate de perioada
comunistă. Dacă arhivele centrale sunt, în linii mari,
cunoscute cercetătorilor, nu același lucru se poate spune
despre arhivele județene, care pot ascunde multe
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informații foarte prețioase pentru proiectele de cercetare
ale Institutului.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
a) cartografierea arhivelor comunismului din teritoriu
(ele fiind, în momentul de față, amestecate alături
de arhivele corespunzătoare epocii moderne)
b) obținerea de fotocopii digitale ale principalelor
fonduri arhivistice legate de comunism din
serviciile județene vizitate de cercetătorii IICCMER,
care vor fi utilizate în numeroasele proiecte de
cercetare aflate în desfășurare.
4. Parteneri

-

5. Promovarea acţiunii/

-

proiectului

PUBLICAŢII

Liliana Corobca (ed.), Paul Goma și exilul etern
La Editura Ratio et Revelatio de la Oradea a apărut volumul Paul Goma și
exilul etern, care reunește, în principal, lucrările Simpozionului internațional „Paul
Goma – 80 de ani” și scoate în evidență principalele aspecte ale activității și operei
lui Paul Goma. Militant anticomunist notoriu, care a cunoscut detenția și a scris
valoroase cărți despre acest fenomen, Goma a inițiat singura mișcare privind
drepturile omului în România comunistă, în 1977, iar în exil a denunțat, în repetate
rânduri, abuzurile regimului comunist. La simpozion au luat parte Matei Cazacu,
Flori Bălănescu, Dinu Zamfirescu, Ioana Macrea Toma, Aliona Grati, Ion Simuț și alți
specialiști în domeniu, cercetători, critici literari, cadre didactice din Paris, Chișinău,
București.
Volumul a apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), fiind coordonat de
Liliana Corobca, expert la Compartimentul Exilul Românesc.
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Anuarului IICCMER Nr. XI Traversând comunismul.
Convieţuire, conformism, compromise
La Editura Polirom a fost publicat cel mai recent număr al anuarului
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), Traversând comunismul. Convieţuire, conformism, compromis, Volumul XI,
coordonat de Lucian Vasile, Constantin Vasilescu şi Alina Urs.
„Acest al unsprezecelea anuar al IICCMER îşi propune să decodifice o serie
de instantanee din lungul lanţ cauză‑efect asociat încercărilor unor instituţii, grupuri
umane sau indivizi de a ajunge la o înţelegere cu sistemul. Deşi dedicat formelor de
colaborare cu regimul, demersul nostru editorial nu se doreşte a fi un instrument al
blamării, ci o căutare a nucleului raţional despre care făcea vorbire Ernst Nolte şi
care a determinat o conlucrare, variată ca intensitate, cu un regim criminal.” Alina
Urs (editor)

History of Communism in Europe, nr. VI
La Editura Zeta Books a fost publicat cel mai recent număr al revistei
ştiinţifice a IICCMER History of Communism in Europe, vol. 6/ 2015, cu tema
(Dis)Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts:
Practices, Politics, Arts.
Europa secolului XX s-a confruntat cu diverse forme de regimuri autoritare
sau chiar totalitare. Europa secolului XXI urmăreşte să construiască societăţi
democratice şi să înveţe din luptele trecutului, un demers care implică, pe de o parte,
o privire atentă şi sinceră asupra istoriei, precum şi o muncă dedicată
instituţionalizării diverselor memorii colective din comunităţile europene, pe de altă
parte. Întrebarea referitoare la modul în care să ne raportăm la memoria traumatică
continuă să stârnească numeroase dezbateri. Volumul încearcă să adune câteva
răspunsuri pertinente, modele sau întrebări utile privind gestionarea relaţiei dificile
dintre practicile de memorie, instituţionalizarea lor şi mixul de politici din această
ecuaţie deja complicată. Cum conceptualizăm, interpretăm, reprezentăm şi elaborăm
o versiune precisă a trecutului, în cazul în care există aşa ceva? Cum includem toate
glasurile care trebuie să se facă auzite? Este nevoie să limităm implicarea factorului
politic? Care este rolul societăţii civile în gestionarea trecutului?
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Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.),
Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism,
Volumul Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism a fost
publicat la Editura Polirom sub egida IICCMER şi a Memorialului Rezistenţei
Anticomuniste „Ţara Făgăraşului”. Acesta reunește lucrările prezentate la ediția a
IX-a a simpozionului internațional de la Făgăraș – Sâmbăta de Sus, desfășurat între
9-12 iulie 2014.
Păstrarea identităţii sub un regim opresiv a fost o problemă cu care s-au
confruntat atât românii, cât și locuitorii altor țări comuniste, ca Bulgaria, Polonia sau
fosta Iugoslavie. Cele 37 de studii reunite în volum abordează această problemă din
perspective diferite – socială, culturală, etnică și religioasă. Pe baza documentelor de
arhivă, a interviurilor și cercetărilor efectuate în țară și în străinătate, autorii
reconstituie portrete ale unor oameni care au luptat prin orice mijloace împotriva
regimului comunist, de la trimiterea de scrisori anonime către autorități, până la
proteste publice sau chiar rezistență armată. Lor li se alătură cei care au ales lupta
pentru păstrarea identității minorităților naționale sau religioase, ca sașii
transilvăneni, populația turcă și tătară din Dobrogea, comunitățile musulmane din
Bulgaria. Prezentând aspecte diverse ale regimurilor comuniste și ale rezistenței
împotriva acestora, volumul oferă o imagine complexă a realității din câteva țări
aflate în spatele Cortinei de Fier.

Elis Pleşa, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul personalităţii
Volumul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul personalităţii de Elis Pleşa a fost
publicat la Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, cu sprijinul Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER).
„În România comunistă, cultul personalităţii s-a manifestat încă din perioada
de început, luând o formă bine conturată în vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, al
cărui cult s-a dezvoltat progresiv, îndeosebi după eliminarea Anei Pauker de la
conducerea partidului (…) În ultimii ani de guvernare, când Gheorghiu-Dej nu a mai
avut practic niciun rival la conducerea partidului, cultul personalităţii s-a putut
dezvolta fără a mai cunoaşte vreo piedică. Conform presei şi conducerii partidului şi
statului, personalitatea lui Gheorghiu-Dej reunea toate calităţile poporului („cel mai
iubit fiu al poporului”, „portavocea” acestuia, „cel mai bun exponent al gândurilor,
năzuinţelor şi intereselor poporului nostru” etc.). Aceste ultime formule laudative,
împreună cu organizarea unor mitinguri pe stadioane, au premers cultului
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personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, care avea să cunoască însă forme mult
exacerbate în comparaţie cu acelea ale predecesorului său”. (Elis Pleşa)

Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi
Volumul Sheilei Fitzpatrick, publicat la Editura Corint, oferă cititorilor o
paletă

întreagă

de

imagini

ale

realității

sovietice,

cuprinzând

banalul,

promiscuitatea, bucuria, dar și tragismul epocii. Cartea a fost publicată sub egida
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc,
fiind una dintre câștigătoarele primei ediții a Concursului de Traduceri organizat de
IICCMER.
Sheila Fitzpatrick este specializată în studiul vieţii sociale din fosta Uniune
Sovietică. Volumul Stalinismul de fiecare zi cuprinde descrieri şi analize asupra vieţii
cotidiene din Rusia stalinistă, arătând disproporţia dintre promisiunile politice şi
realitatea vremii. Sărăcia, supraaglomerarea unor zone citadine, birocraţia absurdă,
dublată de sentimentul de nesiguranţă permanentă alcătuiesc tabloul general al
lumii sovietice, văzută prin ochiul istoricului Sheila Fitzpatrick.
„Este o foarte bună monografie; superb scrisă, clar organizată și bine
documentată. Relatarea autoarei Sheila Fitzpatrick despre viața cotidiană în Rusia
sovietică a anilor 1930 poate fi citită de cei interesați nu doar de perioada stalinistă, ci
în general de istoria secolului al XX-lea.” (Chris Ward, The Russian Review).

Manuela Marin, Nicolae Ceauşescu. Omul şi cultul
La Editura Cetatea de Scaun a apărut, cu sprijinul IICCMER, volumul Nicolae
Ceauşescu. Omul şi cultul de Manuela Marin.
„Din a doua jumătate a anilor 2000, ziua de Crăciun și cea de 26 ianuarie
prilejuiesc un pelerinaj al nostalgicilor după perioada de dinainte de 1989 la
mormântul lui Nicolae Ceaușescu din cimitirul Ghencea Civil din București. Ritualul
nostalgico-festiv include, de obicei, depunerea de coroane, organizarea unor
adunări, unde discursurile zgomotoase privind rezultatele excepționale ale
conducerii lui Ceaușescu sunt acompaniate de cântece comuniste ce se fac auzite
prin intermediul unui casetofon portabil. La final, participanții aplaudă pe cei care
au luat cuvântul, adaugă propriile lor comentarii despre „cum era mai bine înainte”
sau deplâng dispariția prematură a „marelui patriot”, „marelui conducător”, ale
cărui fotografii le țin în mână sau le flutură, după caz, către camerele de filmat sau
aparatele de fotografiat. Asemenea momente demonstrează, cu prisosință, nu doar
faptul că „Ceaușescu n-a murit”, așa cum proclama Ada Milea în binecunoscutul ei
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cântec, dar și că el continuă să domine amintirile românilor despre trecutul recent”.
(Manuela Marin)
Orlando Figes, Rusia revoluționară (1891-1991)
În colecţia Corint Istorie a apărut, cu sprijinul IICCMER, volumul Rusia
revoluționară (1891-1991) de Orlando Figes, unul din câștigătorii primei ediţii a
Concursului de Traduceri organizat de IICCMER în perioada 2015-2016.
Revoluția Rusă reprezintă o adevărată piatră de încercare pentru orice
specialist în istorie modernă și contemporană. Care au fost cauzele acesteia? A fost,
oare, un succes sau un eșec colosal? Se mai pot simți consecințele sale astăzi? Acestea
și multe altele sunt întrebările la care unul dintre cei mai cunoscuţi istorici britanici
contemporani încearcă să ne ofere răspunsuri.
Orlando Figes demonstrează că Revoluția Rusă a cunoscut trei etape
corespunzătoare unor generații și că, deși s-a transformat odată cu trecerea timpului,
și-a păstrat, până la prăbușirea Uniunii Sovietice, aceleași idealuri și principii
apărute în perioada foametei din 1891. Povestea începe cu Lenin și bolșevicii săi, care
au stabilit modelul de distrugere și reînnoire a lumii care avea să fie păstrat apoi de
toți conducătorii ruși, și se încheie cu Mihail Gorbaciov, considerat „ultimul
bolșevic” animat de idealul transformării complete a unei societăți.

Evghenia Ghinzburg, Ocna… ce binecuvântare!
Editura Corint a publicat, cu sprijinul IICCMER, partea a doua a memoriilor
de închisoare ale Evgheniei Ghinzburg. După mărturiile cutremurătoare din prima
parte, apărută în traducere românească anul trecut, Destin în bătaia vântului (despre
experienţa sa de detenţie până a ajunge la Kolîma), în a doua parte a memoriilor sale,
Evghenia Ghinzburg descrie viața în Gulag, eliberarea și domiciliul forțat în
Magadan până în momentul reabilitării oficiale din 1957.
„Povestea Evgheniei Ghinzburg este un exemplu incredibil de rezistență
umană și perseverentă, dezvăluind crudul și cumplitul regim politic al vremii.
Paginile ei constituie o adevărată provocare – oferă o nouă viziune asupra vieții, o
perspectivă la care cei mai mulți dintre noi nu ne-am gândit vreodată și care ne va
face să apreciem libertatea pe care o consideram un drept de la sine înțeles”. (Esther
Harper, Central and Eastern European London Review).
„Nu e puțin lucru să povestești fără ură și încrâncenare episoade atât de
dramatice, dar este o calitate comună a tuturor cărților valoroase despre suferință.
De altfel, faptele vorbesc de la sine și trezesc empatia în cititor, fără să fie necesare
epitetele bombastice”. (Alin Mureșan, Director General IICCMER).
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Matei Cazacu, Ioana Creţoiu şi Ladislau Hajos, Povestea generaţiei noastre. De la
monarhie la democraţie. Liceul Spiru Haret
Colegiul Naţional Spiru Haret a găzduit, pe 12 decembrie 2016, lansarea
volumului Povestea generaţiei noastre. De la monarhie la democraţie. Liceul Spiru Haret de
Matei Cazacu, Ioana Creţoiu şi Ladislau Hajos. Evenimentul a avut loc chiar de ziua
Colegiului şi s-a bucurat de participarea următoarelor personalităţi, foşti elevi ai
liceului: N.S. Tanașoca, Andrei Pleşu, Bedros Horasangian şi Matei Cazacu.
„Am încercat, pe de o parte, să înţeleg epoca în care ne-am născut şi am trăit,
şi să-i fac şi pe colegii şi contemporanii mei să reflecteze la viaţa lor în România
anilor 1950 – 1960, pe de alta. Am trăit cu toţii împreună primele două decenii ale
regimului comunist şi am păstrat, cum era şi normal, amintiri deosebite. Pentru unii
au fost vremuri bune, pentru alţii mediocre sau proaste, pentru câţiva, un adevărat
coşmar. Formăm o grupă de vârstă născută imediat după al Doilea Război Mondial,
într-o perioadă când o lume întreagă dispărea pentru a lăsa locul alteia. Un blestem
chinez sună cam aşa: « Îţi urez să trăieşti într-o epocă interesantă! ». Şi a fost, întradevăr, interesantă perioada copilăriei şi a adolescenţei noastre, deşi eram prea tineri
ca să înţelegem mare lucru: unii au înţeles mai repede, alţii mai încet.” (Matei
Cazacu)

Orlando Figes, Revoluţia rusă, 1891-1924. Tragedia unui popor
La Editura Polirom a fost publicat volumul Revoluţia rusă, 1891-1924. Tragedia
unui popor de Orlando Figes, distins cu Wolfson Prize, NCR Book Award, W.H.
Smith Literary Award, Longman/ History Today Book Prize şi Los Angeles Times
Book Prize.
Scrisă într-un stil narativ care surprinde atât amploarea, cât şi numeroase
detalii privind desfăşurarea imensului cataclism istoric care a fost Revoluţia Rusă,
istoria lui Orlando Figes este unul dintre cele mai importante studii contemporane
asupra Rusiei începutului de secol XX. Decupajul cronologic ales de autor este
relevant: începând cu anii 1880, corespunzători abandonării de către regimul ţarist a
tentativelor de reformă şi revenirii în forţă, odată cu Alexandru al III-lea, a unei
politici autocrate, şi până la moartea lui Lenin, în 1924. Căutând să reînvie o realitate
complexă, Figes urmăreşte istoriile individuale a numeroase personaje din diverse
categorii sociale – de la scriitorul Maxim Gorki, a cărui corespondenţă îi dezvăluie
incredibila luciditate, trecând prin frumoasa figură a ţăranului reformator Serghei
Semionov, până la personaje ambivalente cum ar fi Dmitri Oskin, un simplu soldat
pe care războiul civil îl va transforma într-un comisar bolşevic nemilos. Încă de la
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primele ore, Revoluţia Rusă a fost o jacquerie de o violenţă incredibilă pe care numai
bolşevicii au reuşit să o exploateze. Lenin, căruia Figes îi schiţează un portret
fascinant, a înţeles avantajul pe care îl putea obţine. Violenţa – şi slăbiciunea
adversarilor lor – le-a deschis calea bolşevicilor, apoi Terorii Roşii şi consolidării
sistemului partidului-stat poliţienesc, birocratic, corupt şi ineficient care avea să
dureze până la sfârşitul anilor 1980.

Laurențiu Ungureanu și Radu Eremia, Apostolii Epocii de Aur
Luni, 26 septembrie, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu, a avut loc lansarea
celor două volume Apostolii Epocii de Aur, scrise de jurnaliştii Laurențiu Ungureanu
și Radu Eremia şi apărute cu sprijinul IICCMER. La eveniment au luat cuvântul
Stelian Tănase (istoric), Radu Preda (preşedinte executiv al IICCMER) și Constantin
Erbiceanu, reprezentant al exilului românesc în Germania, nepotul liderului socialdemocrat Ion Flueraş.
În Apostolii Epocii de Aur autorii recompun de la o distanţă practică, dar
igienică, parcursul profesional al celor mai cunoscuţi dintre comuniştii care au
garantat, prin acţiunile lor, puterea despotică a cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu.
De unde au venit, ce au făcut şi unde s-au dus. 40 de biografii ale celor care au
propovăduit, în România ceaușistă, „mărețiile“ ultimelor decenii de comunism.
„Biografiile nomenclaturii lui Nicolae Ceauşescu spun despre noi mai mult
decât am vrea, poate, să acceptăm. Oamenii aceştia au făcut parte din viaţa
românilor mai aproape şi mai profund decât lasă acum să se vadă memoria
colectivă. Între România comunistă şi cea de azi nu e doar o relaţie de tip cauzăefect. E mai mult de-atât şi mai subtil. Tiparul omului de sistem din regimul
comunist s-a perpetuat mult după prăbuşirea regimului, păstrând tocmai punctele
sale nodale. Cele mai simple analogii pot demonstra acest truism. Conturăm aici,
uneori cu tuşe groase, jurnalistice, primul termen al comparaţiei”. (Laurențiu
Ungureanu, Radu Eremia).

Basarab Nicolescu, Cristian Bădiliță (ed.), Vintilă Horia. În căutarea omului total
„Volumul de față își propune să prezinte mai multe aspecte inedite ale vieții
și operei unuia dintre cei mai importanți creatori ai exilului românesc din secolul XX.
Titlul face aluzie la un proiect utopic, realizarea «omului total», adică împlinirea
ființei umane la toate nivelurile (moral, intelectual, religios, dar și istoric, politic,
erotic). […] Din păcate, nici după un sfert de secol de libertate nu dispunem de o
biografie și de o monografie exhaustive consacrate operei acestui adevărat
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«extraterestru», născut la Segarcea și care-și doarme somnul de veci alături de Don
Quijote de la Mancha. Autorii unor asemenea biografii/monografii ar trebui să
cunoască nu doar cele patru limbi în care a scris Vintilă Horia (română, franceză,
spaniolă, italiană), dar să fi asimilat și culturile respective.” Cristian Bădiliţă, Basarab
Nicolescu

WEBSITE-URI
www.hartagulagului.ro
Site-ul reuneşte informaţii esenţiale despre fenomenul Gulagului din Români.
"Gulagul românesc" a însemnat distrugerea clasei politice din perioada interbelică,
epurarea intelectualităţii care nu susţinea noul regim, încarcerarea unui număr mare
de persoane din toate categoriile sociale, în funcţie de cine era considerat periculos
pentru regimul comunist. Acesta a lovit astfel în toate părţile societății româneşti,
consecinţele sale fiind majore şi pe termen lung.
www.memorialuljilava.ro
Site-ul oferă informaţii detaliate despre istoria Fortului 13 Jilava, a locului pe
care l-a ocupat în sistemul carceral din România comunistă şi mărturii ale celor care
au trecut prin el. Prin penitenciarul Fortului 13 Jilava au fost tranzitaţi spre alte
închisori şi lagăre de muncă sau au fost depuşi pentru proces şi anchete majoritatea
deţinuţilor politici din perioada 1948-1964.
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CAMPANII DE INVESTIGAŢII SPECIALE

1.Titlu acţiunii/ proiectului

INVESTIGAŢIE ARHEOLOGICĂ SPECIALĂ ÎN SATULL
MESENTEA, COMUNA GALDA DE JOS, JUD. ALBA

2.Perioada de implementare
3.Obiective

26 mai – 1 iunie 2016.
Obiectiv general: Continuarea programului IICCMER, reluat
în forță după aprilie 2014, de investigare a cazurilor de crimă și
de cercetări arheologice pentru descoperirea mormintelor şi
deshumarea victimelor regimului comunist.
Obiective specifice: Stabilirea împrejurărilor în care s-a produs
moartea lui Traian Mârza și Traian Gligor. Căutarea și
identificarea locului unde au fost înhumate victimele, organizarea
unei campanii arheologice de deshumare a rămăşiţelor pământeşti
ale acestora. Sesizarea Parchetul Militar pentru cercetarea sub
aspect penal al cazului. Aducerea la cunoștință și informarea
publicului despre atrocitățile comise în perioada regimului
comunist de Securitate și de alte instituții de represiune ale
statului.

4.Parteneri

Parchetul Militar Teritorial Cluj; Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei Cluj; Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia;
Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud, Primăria comunei
Galda de Jos.

5.Promovarea acţiunii/

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/31/comunicat-de-presa-

proiectului

iiccmer-11-11-36
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/actiune-cautaredeshumare-doi-partizani-ucisi-intr-o-lupta
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Doi+tineri+luptatori+anti
comunisti+deshumati
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/doi-partizani-anticomunisti-rapusi-desecuritate-in-1949-au-fost-dezgropati-cine-au-fost-traian-gligor-si-traianmarza.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-doi-luptatori-anticomunistiucisi-fosta-securitate-1949-cautate-satul-mesentea-alba1_574d4a3b5ab6550cb87cb2e9/index.html
http://ziarulunirea.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-doi-partizaniucisi-intr-o-lupta-cu-autoritatile-comuniste-in-satul-mesentea-comunagalda-de-jos-376167/

43

http://www.evz.ro/mortii-din-casa-impuscata-vor-fi-dezgropati.html
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/alba-osemintele-a-doi-partizanideshumate-din-mormantul-comun-care-nu-a-fost-niciodata-marcat-464093
http://www.cotidianul.ro/povestea-tragica-a-doi-partizani-ucisi-desecuritate-282177/
http://www.romanialibera.ro/special/documentare/vanatorii-de-securistiau-gasit-mormantul-partizanilor-traian-gligor-si-traian-marza-418258
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/istorie-traita-viu-mesentea-albaosemintele-doi-eroi-anticomunisti-morti-intr-o-batalie-securitateadeshumate-67-ani-1_574ecc915ab6550cb886dd02/index.html
http://epochtimes-romania.com/news/in-cautarea-eroilor-marza-traian-sigligor-traian-partizanii-care-s-au-luptat-cu-o-armata-intreaga---248033
http://www.gandul.info/stiri/doi-luptatori-impotriva-comunismului-aufost-deshumati-15410713

1. Titlu acţiunii/ proiectului

INVESTIGAŢIE ARHEOLOGICĂ SPECIALĂ ÎN SATUL
PERIPRAVA, COM. C.A. ROSETII, JUD. TULCEA

2. Perioada de

24 - 30 iulie 2016.

implementare
3. Obiective

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 cercetărilor
arheologice începute în anul 2013 în cimitirul din localitate
pentru descoperirea mormintelor foștilor deținuți politici,
decedați în Colonia penitenciară. Recuperarea exhaustivă a
osemintelor deshumate. Prelevarea probelor 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.
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4. Parteneri și Colaboratori

Parchetul Militar Teritorial București; Televiziunea Română;
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj; Muzeul
Național al Unirii din Alba Iulia; Muzeul de Istorie și Științele
Naturii Aiud; Prefectura jud. Tulcea, Primăria com. C.A.
Rosetti.

5. Promovarea acţiunii /
proiectului

http://www.agerpres.ro/social/2016/07/25/iiccmer-organizeaza-a-treiacampanie-de-investigatii-arheologice-in-lagarul-de-munca-de-la-periprava08-41-42
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Alte+noua+morminte+de
scoperite+la+Periprava
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/investigatii-arheologice-laperiprava-423868
http://adevarul.ro/locale/tulcea/cum-erau-ingropati-detinutii-mureauperiprava-deschide-santierul-investigatii-arheologice-delta1_5795c7e35ab6550cb82d387c/index.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/iiccmer-organizeaza-onoua-campanie-investigatii-arheologice-lagarul
http://www.cotidianul.ro/iccmer-continua-investigatiile-arheologice-inlagarul-de-munca-de-la-periprava-285163/
http://www.activenews.ro/cultura-istorie/IICCMER-continua-cautarea-sidescoperirea-mormintelor-detinutilor-politici-morti-in-lagarul-de-munca-dela-Periprava-135347
http://epochtimes-romania.com/news/ororile-comunismului-iiccmercontinua-cautarea-osemintelor-detinutilor-politic-de-la-periprava---250093
http://ziaruldetulcea.ro/iiccmer-continua-investigatiile-arheologice-pentrucautarea-si-descoperirea-mormintelor-detinutilor-politici-morti-lagarul-demunca-de-la-periprava/
http://www.amosnews.ro/iiccmer-cauta-mormintele-detinutilor-politici-mortilagarul-de-munca-de-la-periprava-jud-tulcea-2016
http://www.curentul.info/social/15301-iiccmer-continua-investigatiilearheologice-pentru-cautarea-si-descoperirea-mormintelor-detinutilor-politicimorti

1. Titlu acţiunii/
proiectului
2. Perioada de

INVESTIGAŢIE ARHEOLOGICĂ SPECIALĂ ÎN COMUNA
BISTRA, JUD. ALBA
19 – 21 septembrie 2016.

implementare
3. Obiective

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: Identificarea şi stabilirea locului unde a fost
înhumată victima, pregătirea, organizarea și efectuarea unei campanii
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arheologice pentru deshumarea și recuperarea rămăşiţelor
pământeşti ale acesteia prin metode şi proceduri specifice
arheologiei funerare. Aducerea la cunoștință și informarea
publicului despre atrocitățile comise în perioada regimului
comunist, conștientizarea metodelor de acţiune şi manifestare a
reprezentanţilor instituţiilor de represiune ale fostului regim.
Cercetarea cazului de către Parchetul Militar în baza sesizării
penale înaintată de IICCMER, reconstituirea împrejurărilor în
care a fost ucisă victima, identificarea și căutarea persoanelor care
au dispus și executat acest omor, stabilirea vinovățiilor și tragerea
la răspundere a făptuitorilor care mai sunt în viață.
4. Parteneri

Parchetul Militar Teritorial Cluj; Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei Cluj; Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia;
Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud; Primăria com. Bistra.

5. Promovarea acţiunii/
proiectului

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/09/15/comunicat-de-presa-iiccmer15-07-33
http://www.mediafax.ro/social/iiccmer-va-deshuma-o-alta-victima-a-regimuluicomunist-traian-pom-ucis-in-1950-a-carui-fiica-mai-traieste-15730630
http://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-cautare-si-deshumare-aunei-victime-a-securitatii-pom-traian-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-inbistra-judetul-alba-388626/
http://epochtimes-romania.com/news/iiccmer-va-deshuma-inca-o-victima-aregimului-comunist---251996
http://www.gandul.info/stiri/i-au-pus-un-carton-pe-piept-si-l-au-executat-ce-s-aintamplat-dupa-66-de-ani-15730590
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/iiccmer-va-deshuma-o-alta-victima-aregimului-comunist-traian-pom-ucis-in-1950-a-carui-fiica-mai-traieste-537282
http://www.cotidianul.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-cautare-si-deshumare-aunei-victime-a-securitatii-287899/
http://alba24.ro/de-luni-investigatii-arheologice-la-bistra-pentru-descoperirearamasitelor-lui-traian-pom-a-fost-impuscat-de-securitate-in-1950-518142.html
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/investigatii-arheologice-apuseni-cautarearamasitelor-unui-chiabur-ucis-securitate-anul-19501_57da8e2c5ab6550cb8aed07f/index.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/o-victima-a-regimuluicomunist--ucisa-in-1950--va-fi-deshumata-428466
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-traian-pom-ucissecuritatea-comunista-gasite-deshumate-apuseni1_57e114435ab6550cb8d34c3e/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/locale/alba-ramasitele-unui-chiabur-executat-desecuritate-si-ingropat-intr-un-loc-izolat-descoperite-dupa-66-de-ani723951.html
http://stiri.tvr.ro/ramasitele-unei-victime-a-securitatii--descoperite-dupa-70-deani-si-inhumate_78551.html
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SESIZĂRI PENALE
Pe data de 30 iunie 2016, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a fost organizată o conferință
de presă în cadrul căreia au fost făcute publice două nume de persoane suspectate de
săvârșirea de infracțiuni contra umanității în timpul regimului comunist din România.
Pe numele acestora au fost depuse de către IICCMER sesizări penale. Este vorba de:
- Petrescu Marian, fost comandant al unor colonii de muncă şi penitenciare în
timpul regimului comunist, responsabil de aplicarea unui regim de detenţie care a dus
la decesul a 104 de deţinuţi politic;
- Boştină Gheorghe, fost locțiitor politic, responsabil de decesul a 100 de deţinuţi
politic.
În relație cu lista celor 35 de ofițeri, IICCMER a continuat și a finalizat cercetările
cu privire la persoanele rămase pe listă, dar, din lipsă de probe cu privire la săvârșirea
de fapte penale în timpul regimului comunist, a decis suspendarea investigațiilor, sub
rezerva redeschiderii lor în cazul în care vor apărea ulterior noi probe.
Pe întreg parcursul anului 2016, 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 cu privire la alte cauze.
În ceea ce privește procesele penale în desfășurare ca urmare a denunțurilor
înainte de către IICCMER organelor de anchetă penală, în cursul anului 2016 a fost
condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă Alexandru Vișinescu pentru abuzuri
comise în timpul regimului comunist din România. De asemenea, Ion Ficior a fost
condamnat pentru același motiv în primă instanță, așteptându-se la momentul
redactării prezentului raport o soluție definitivă.

PROIECTE MUZEALE
Memorialul „Închisoarea tăcerii” de la Râmnicu Sărat
1. Persoane implicate

Cristina Bordaş, Cosmin Budeancă

2. Perioada de desfășurare

2016

3. Acțiuni

Obținerea de fonduri nerambursabile pentru demararea
acțiunilor de reabilitare a clădirii închisorii.
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Muzeul Comunismului din România (MCR)
1. Persoane implicate

Radu Preda

2. Perioada de desfășurare

ianuarie - decembrie 2016

3. Acțiuni

Demersuri privind strategii de muzeificare.

PETIŢII
1. Persoane implicate

Cosmin Budeancă, Cătălin Constantinescu, Gheorghe
Petrov, Constantin Petre, Florin S. Soare, Ștefan Bosomitu,
Marius Oprea, Constantin Vasilescu, Ana-Maria Filip.

2. Perioada de

Anul 2016

implementare
3. Obiective

Încurajarea dialogului cu instituțiile publice de profil a
persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate în perioada
regimului comunist și dezvoltarea unui mecanism
instituţional de ajutorare a victimelor regimului. 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.

4. Beneficiari

Victime ale perioadei comuniste și rudele acestora, dar și
publicul larg care sunt interesat de cunoașterea trecutului
recent.

5. Impact

Pe parcursul anului 2016, Institutul a primit un număr de
59 de petiții scrise, dintre care 6 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
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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.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, EVENIMENTE, WORKSHOP-URI

Festivalul de film documentar, One World Romania, ediția a IX-a
Secțiunea de filme dedicate comunismului
21 – 27 martie 2016
1. Titlu acţiunii/ proiectului One World Romania, ediția a IX-a
2. Perioada de

24 februarie – 20 aprilie

implementare
3. Obiective

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 2500 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 din colecția Sahia:
„Evenimentele din Ungaria” (1957), „Un minut” (1949),
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„Tăbăcarii” (1963), „Să treacă vara” (1972), „Noaptea
bărbaților” (1972), „Jurnalul Floricăi S” (1975), „Minerii”
(1978), „O echipă de tineri și ceilalți” (1976), „Fabrica
tineretului” (1986);
• Proiecția documentarului „Felvidek: Caught in
Between” (2014);
• Aducerea în țară și participarea la festival a doamnei
Adina Brădeanu - selecționer festival, unic curator al
filmelor din “Program Sahia”, autorul textelor de
prezentare a filmelor (catalog și site), moderatorul
dezbaterilor post-proiecție pentru filmele din cadrul
“Program Sahia”
4. Parteneri

Asociația One World Romania

5. Promovarea acţiunii/

One World Romania 9 a fost prezent în mai mult de 400 de

proiectului

transmisiuni radio și TV, articole în print și postări online.
În timpul festivalului, au fost acordate 42 de interviuri în
direct sau înregistrate pentru TV (Digi 24, TVR), radio
(Radio România Cultural, Radio France Internationale,
Radio România Internațional, Radio România Actualități și
Gold FM) și pentru diverse publicații print sau online
(Revista 22, Decât O Revistă, TOtB.ro, All about Romanian
Cinema, Sub25.ro, Verbsdescribeus.ro). Cu ajutorul
partenerului social media Kooperativa.ro, a fost organizat
un concurs pe durata celor două săptămâni ce au precedat
festivalul. Au rezultat 17 postări pe diverse bloguri, cu
24.000 de vizitatori unici potențiali și 38.000 potențiale
vizualizări.
În perioada 25 ianuarie – 31 martie, website-ul festivalului
a înregistrat 35.902 vizite, 22.736 vizitatori unici și 159.129
de vizualizări per pagină. Vizitatorii site-ului au venit
direct din Google (42%), rețele de socializare (42%,
observând o creștere de 55% pentru Facebook, comparând
cu anul trecut), mass media și alte surse. Site-ul a
înregistrat o creștere de 70% în numărul de utilizatori pe
săptămână în comparație cu anul trecut, o creștere de 11%
în timpul petrecut în medie pe site și un trafic mai mare
venind din partea utilizatorilor tineri (utilizatori cu vârste
între 18 și 34 de ani au însumat 65% din total).
Varianta mobilă a fost accesată de 5.902 sesiuni (30%), ceea
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ce se traduce într-o creștere de 145% față de anul trecut.
Asociația One World Romania a primit în decembrie 2014
bursa Google AdWords pentru ONG-uri (bursa este
acordată ONG-urilor cu o performanță dovedită în sfera
dezvoltării sociale). Bursa permite Asociației să creeze
campanii Google AdWords pe perioadă nedeterminată,
pentru a direcționa traficul către website-ul propriu și
pentru a-și promova mesajele. Anul acesta, partenerul
digital Canopy a implementat pro-bono o campanie Google
AdWords pentru festival, folosind această bursă, iar
campania a devenit rapid sursa principală de trafic pentru
website. Reclamele pentru site au fost afișate de 317.901 de
ori pe durata campaniei (12 februarie – 28 martie 2016), de
aproape două ori mai mult față de anul trecut și au
determinat 17.448 de vizite, o creștere de 28% față de ediția
trecută. Campania a inclus diferite mesaje, promovând
toate evenimentele festivalului. Pagina oficială de Facebook
a depășit pragul de 18.000 de impresii și se află pe locul al
treilea în topul performanțelor pe Facebook din rândul
festivalurilor de film din România. Numărul utilizatorilor
de Facebook la care au ajuns mesajele One World Romania
pe parcursul perioadei campaniei de comunicare este de
327.710. Campania desfășurată pe Facebook a reușit să
adune 303.443 interacțiuni directe (click-uri, comentarii,
like-uri și share-uri pe pagina festivalului). Aproximativ
200 de utilizatori Facebook (printre care și actori, jurnaliști,
bloggeri) au postat cel puțin 3 articole/ linkuri/ fotografii
prin care promovau festivalul. 56.706 utilizatori au văzut,
în medie, cel puțin o postare pe zi venind de pe pagina One
World Romania. 36% din fanii festivalului pe Facebook au
vârste cuprinse între 13 – 24 ani, 40% între 25 – 34 ani și
14% între 35 și 44 ani.
Panouri publicitare au fost instalate în 5 stații de metrou și
7 stații de autobuz pentru o perioadă de trei săptămâni.
2.875.987 persoane tranzitează cele 5 stații de metrou alese
în fiecare martie. Studii realizate de Euromedia arată că
stațiile de autobuz alese, situate în centrul Bucureștiului au
o expunere zilnică maximă către 4.833 persoane/zi și
144.997 persoane/lună. Pentru ediția din acest an, au fost
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distribuite 10.000 exemplare din programul festivalului
prin intermediul revistei Zile și Nopți; pe lângă acestea, au
fost împărțite 6.000 de pliante cu programul festivalului,
1.500 de cataloage, 200 de postere și deja tradiționalele
stickere, insigne, sacoșe și tricouri.

Prelucrarea și digitalizarea fondurilor arhivistice Ion Rațiu și V.V. Tilea
1. Titlu acţiunii/ proiectului

Prelucrarea și digitalizarea fondurilor arhivistice „Ion Rațiu”
și „V.V. Tilea”

2. Perioada de
implementare
3. Obiective

ianuarie-decembrie 2016
În urma semnării protocolului de colaborare între IICCMER
și Fundația Rațiu în vara anului 2015, prin trimiterea unui
expert în vederea prelucrării arhivistice a fondurilor
personale de arhivă Ion Rațiu și V.V. Tilea, s-a urmărit
asigurarea accesului complet la arhivă și deschiderea
acestora publicului larg într-o formă cât mai accesibilă, în
vederea valorificării științifice a documentelor rezultate din
viața și activitatea celor două personalități.
În urma deschiderii expoziției virtuale „Lumea prin ochii
tânărului Ion Rațiu” de către Centrul Cultural Român din
Londra și Fundația Rațiu, prin care sunt selectate anumite
documente din fondul de arhivă Ion Rațiu, s-au constatat
unele dificultăți din cauza faptului că fondurile nu au fost
niciodată prelucrate de către un arhivist. Din acest motiv,
pentru a asigura accesul complet la arhivă și deschiderea
acestora publicului larg într-o formă cât mai accesibilă,
Fundația Rațiu a cerut sprijinul IICCMER prin trimiterea
unui expert în arhivistică, semnându-se astfel un protocol de
colaborare între cele două instituții.
Obiectiv general: Prin intermediul acestui proiect, se
urmărește 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
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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: Pentru fondul de arhivă creat de către
Ion Rațiu, s-a început efectuarea operațiunilor arhivistice de
ordonare prin care actele sunt grupate conform regulilor de
ordonare ale documentelor cuprinse într-un fond personal și
constituirea dosarelor cu precizarea că s-a respectat ordinea
dată de creator în constituirea unităților arhivistice. Apoi, s-a
trecut la inventariere adică luarea în evidență a
documentelor și a unităților arhivistice după ordonarea
acestora conform criteriilor stabilite. După cele două
operațiuni mai sus menționate, s-a trecut la următoarea
etapă, întocmirea și tehnoredactarea inventarului arhivistic
care va cuprinde peste 3000 de unități arhivistice. Apoi,
întreg materialul arhivistic va fi pregătit pentru digitalizare.
În acest sens s-au purtat deja discuții legate de scanare și
stocare, având în vedere cantitatea totală a filelor care
depășește cu mult un milion de file. Beneficiile digitalizării
sunt: permite accesul rapid, multiple vizualizări, posibilități
de acces din diferite locații, programele de regăsire facilitează
găsirea imediată a informațiilor, oferă posibilitatea de
reproduceri multiple fără deteriorarea calității, imaginile nu
sunt deteriorate de numeroasele consultări. Au fost
identificate și alte genuri de documente care au fost grupate
în colecțiile: Colecția de fotografii a Familiei Rațiu” (aprox.
5000 de fotografii), „Colecția de albume fotografice”,
„Colecția de filme fotografice”, „Colecția de plăci
fotografice” și „Colecția de diapozitive”. Publicațiile
identificate în fondul de arhivă „Ion Rațiu” au fost ordonate
alfabetic iar în cadrul fiecăreia cronologic, fiind necesară
întocmirea unei liste a acestora care va fi anexată la
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inventarul arhivistic.
4. Parteneri

The Rațiu Family Charitable Foundation (Fundația Rațiu).

5. Promovarea acţiunii/

IICCMER:

proiectului

http://www.iiccr.ro/rezultate-ale-protocolului-de-colaborareincheiat-intre-fundatia-ratiu-si-iiccmer-2015/
The Romanian Cultural Centre in London (RCC):
http://www.romanianculturalcentre.org.uk/post/newcollaboration-iiccmer-ratiufoundation/

Simpozionul Internațional de istorie Epaminonda Lucaciu, ediția I
Etape și momente de istorie românească în SUA: Biserica Greco-Catolică,
Cleveland & Canton, Ohio, SUA
1. Titlu acţiunii/ proiectului

Participare la Simpozionul Internațional de istorie
„Epaminonda Lucaciu”, ediția I. Etape și momente de
istorie românească în SUA: Biserica Greco-Catolică,
Cleveland & Canton, Ohio, SUA

2.Perioada de implementare

8-20 mai 2016

3.Obiective

Obiectiv general: Proiectul își propune să încurajeze
cercetarea interdisciplinară și studiul avansat în legătură cu
trecutul traumatic, prin diseminarea unor experiențe
similare și în alte state ale Blocului Sovietic, dar și prin
intermediul ideilor și al soluțiilor pe care experiența
distinctă a comunismului românesc le presupune
Obiective specifice: Prezentarea unor lucrări științifice
despre anumite aspecte privind comunismul românesc


Prezentarea (prin intermediul expoziției și a montajului
video) uneia dintre activitățile specifice IICCMER și,
totodată, a unor episoade mai puțin cunoscute din
istoria regimului comunist din România



Inițierea, dezvoltarea și susținerea unor raporturi de
colaborare între IICCMER și alți parteneri
internaționali.



Stabilirea unui dialog între reprezentanții IICCMER și
comunitatea științifică internațională - reprezentată de
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istorici, muzeografi, specialiști, în vederea stabilirii de
norme și coduri de bune practici în legătură cu
memorializarea și muzeificare trecutului traumatic
comunist.


Cunoașterea unor politici și practici de memorializare și
muzeificare a trecutului în urma vizitării unor instituții
de profil.

4.Parteneri

-

5.Promovarea acţiunii/

-

proiectului

Aniversarea Căderii Zidului Berlinului
9 noiembrie 2016, Berlin
1. Titlu acţiunii/ proiectului Aniversarea Căderii Zidului Berlinului din 9 noiembrie
1989
2. Perioada de

9 noiembrie 2016

implementare
3. Obiective

Obiectiv general
IICCMER a fost reprezentat de Radu Preda, preşedinte
executiv , şi Irina Hasnas, expert. Irina Hasnas a făcut o
scurtă analiză a experienței avute la Stiftung Berliner Mauer.
Obiective specifice
Ambii delegaţi au susţinut un scurt discurs.

4. Parteneri
5. Promovarea acţiunii/
proiectului

Stiftung Berliner Mauer
A fost făcută de IICCMER și de Stiftung Berliner Mauer.
Evenimentul a fost reflectat în media scrisă, video și audio
din Germania și Austria.
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PARTENERIATE
Fundația Konrad Adenauer
1. Instituția inițiatoare

Fundația Konrad Adenauer

2. Scop

Similar cu obiectivele IICCMER, Fundația Konrad
Adenauer are în centrul atenției respectarea drepturilor
omului, a justiției sociale, a libertății democratice și
responsabilității în societate.

3. Obiective

KAS a susținut sistematic proiectele derulate de IICCMER
în domeniul educaţional, al simpozioanelor internaționale,
al conferințelor organizate pe plan național și internațional,
precum și al proiectelor editoriale.

4. Beneficiari

Publicul larg și cel de specialitate interesat de evenimentele
din istoria recentă.

5. Impact

În urma parteneriatului au fost organizate următoarele
evenimente:
1. Expoziţia Comunismul în România
2. Şcoala altfel de la Râmnicu-Sărat, 18-22 aprilie;
3. Şcoala de vară de la Braşov – 19-25 iunie;
4. Universitatea de vară de la Râmnicu Sărat - 21-28
august;

The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundaţia Raţiu)
1. Instituția inițiatoare

The Ratiu Family Charitable Foundation

2.Scop

Colaborarea în vederea arhivării profesioniste şi
digitalizarea arhivelor Ion Raţiu şi V. V. Tilea.

3.Obiective

Colaborarea în vederea arhivării profesioniste (ordonare,
decapsare, numerotare, legare, catalogare etc.) şi
digitalizarea (scanarea, urcarea pe platforma virtuală a
Fundaţiei a documentelor scanate etc.) arhivelor Ion Raţiu şi
V. V. Tilea, aflate la Londra, în grija Fundaţiei. Prioritate se
va acorda Arhivei Ion Raţiu în prima fază a proiectului.

4.Beneficiari

IICCMER, Fundaţia Raţiu şi publicul larg și cel de
specialitate interesat de evenimentele din istoria recentă.

5.Impact

-
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Biblioteca Naţională a României (B.N.R.)
1. Instituția inițiatoare

Biblioteca Naţională a României (B.N.R.)

2.Scop

Promovarea reciprocă a misiunii cultural-educative a celor 2
instituţii.

3.Obiective

Organizarea, în parteneriat, a unei serii de manifestaţii
culturale comune privind perioada comunistă, precum
conferinţe publice, dezbateri, expoziţii şi prezentări de carte
dar şi organizarea şi implementarea altor proiecte,
evenimente sau activităţi conform înţelegerilor încheiate
ulterior semnării prezentului protocol.

4.Beneficiari

IICCMER, B.N.R. şi publicul larg și cel de specialitate
interesat de evenimentele din istoria recentă.

5.Impact

-

Primăria Municipiului Aiud, Muzeul de Istorie și Științe ale Naturii
1.Instituția inițiatoare

Primăria Municipiului Aiud, Muzeul de Istorie și Științe ale
Naturii

2.Scop

Cercetări desfășurate în teren pentru identificarea locurilor
de înhumare, deshumare prin metode și practici specifice
arheologiei funerare a victimelor identificate, documentare
în arhive și biblioteci, întocmirea documentației științifice
pentru cazurile cercetate;

3.Obiective

- Promovarea tuturor rezultatelor cercetărilor prin
intermediul mijloacelor de comunicare mass-media,
organizarea de conferințe și alte manifestări pe această
tematică;
- Participarea comună la organizarea unei expoziții
itinerante, atât în țară, cât și în străinătate, privitoare la
cazurile persoanelor care au fost ucise fără judecată de către
organele de represiune ale fostului regim comunist, precum
și a foștilor condamnați politici care au murit sau au fost
uciși în închisori și lagăre de muncă.

4.Beneficiari

IICCMER, Primăria Municipiului Aiud, Muzeul de Istorie și
Științe ale Naturii şi publicul larg și cel de specialitate
interesat de evenimentele din istoria recentă.

5.Impact
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Ministerul Public. Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
1.Instituția inițiatoare

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

2.Scop

Colaborarea are ca scop crearea de mecanisme necesare
colaborării eficiente în vedere tragerii la răspundere penală
a persoanelor care au comis abuzuri şi încălcări ale
drepturilor omului în perioada regimului comunist în
România.

3.Obiective

-

4.Beneficiari

Publicul larg și cel de specialitate interesat de evenimentele
din istoria recentă.

5.Impact

-
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