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PREAMBUL 

 

În conformitate cu H.G. nr. 1.372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 

(IICCMER) are următoarele obiective determinante: 

a) administrarea şi analizarea, de o manieră riguroasă şi ştiinţifică, a memoriei regimului 

comunist din România, precum şi a consecinţelor acestuia, în directă colaborare cu 

celelalte instituţii ale statului, în spiritul valorilor constituţionale ale democraţiei, statului 

de drept şi pluralismului; 

b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaţionale şi de informare destinate să 

promoveze, la nivel public, naţional şi internaţional, memoria perioadei comuniste din 

istoria României şi de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a 

statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România şi analiza 

mecanismelor statului totalitar; 

c) dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice şi studiul avansat în domeniul istoriei 

comunismului, prin metode critice şi comparative şi în concordanţă cu standardele 

internaţionale; 

d) culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din 

perioada 1940-1989; 

e) investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor 

omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea 

organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii.  

  

Atribuţiile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc se subscriu măsurilor prevăzute în Programul de guvernare. Astfel, 

IICCMER și-a desfășurat activitatea în anul 2012 pornind de la o serie de principii 

directoare: 

a. cercetarea ştiinţifică a variilor aspecte ce ţin de istoria regimului comunist din 

România şi a perioadei imediat postcomuniste la un nivel de performanţă 

comparabil cu cel existent la instituţii similare internaţionale.  

b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din Romania şi 

comunitatea ştiinţifică internaţională. 

c. realizarea unei serii de proiecte educaţionale (manuale/broşuri/mape, şcoli de 

vară, conferinţe, expoziţii, vizionări de filme/piese de teatru, etc.) al căror scop 

fundamental a fost comunicarea şi instruirea elevilor şi studenţilor asupra 

experienţei istorice a comunismului. 

d. implementarea de programe şcolare concentrate pe problematica trecutului. 
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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. 

g. acordarea de sprijin instituţional pentru victimele represiunii comuniste, prin 

susţinerea unor proiecte de legi şi soluţionarea de petiţii. 

h. sprijinirea politicilor de memorializare prin organizarea unui spaţiu memorial la 

fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat. 

i. alcatuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri si incalcari ale 

drepturilor omului pe intreaga perioada a regimului comunist si stabilirea 

responsabilitatilor decizionale si de executie pentru fiecare dintre acestea. 

j. publicarea unor rapoarte trimestriale si a unui raport final anual, care vor 

sintetiza rezultatele investigatiilor intreprinse. 

 

 

PORNIND DE LA CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE, ACTIVITATEA 

IICCMER ÎN ANUL 2012 S-A CONCENTRAT PE: 

 

 organizarea de expoziții, colocvii, seminarii, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi 

internaţionale. IICCMER şi-a făcut în ultimii ani o tradiţie din a organiza 

conferinţe naţionale şi internaţionale remarcabile, atrăgând participanţi de 

prestigiu şi experţi din domeniile conexe ale obiectului său de activitate. 

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

memoria Gulagului, minorităţile etnice, cultura în timpul regimului comunist, exilul 

românesc, accesul la arhivele comunismului sau asumarea trecutului recent. 

 

 demersuri de arheologie contemporană prin intrarea în vigoare a H.G./ 768 din 

25 iulie 2012, prin care IICCMER și-a redobândit unul dintre scopurile principale 

de activiatate, şi înfiinţarea unui departament specializat, Departamentul 

Investigaţii speciale. 

 

 IICCMER a desfăşurat o bogată activitate publicistică, care a presupus 

valorificarea activităţii de cercetare prin publicarea a numeroase volume de 

autor, anuare, memorialistică, traduceri, dicţionare, ediţii de documente ale 

cercetătorilor institutului, autori români şi străini consacraţi, pe teme legate de 
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ideologia comunistă, politicile sociale, culturale sau represive ale statului 

comunist, tranziţia postcomunistă etc. 

 

 răspunzând unuia dintre principalele scopuri pentru care a fost înfiinţat, IICCMER 

a continuat să acorde sprijin victimelor regimului comunist sau 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, acţiuni de exhumare dar şi interviuri, proiecte expoziţionale, 

muzeale şi de cercetare pentru cinstirea memoriei celor care au suferit pe 

parcursul celor 45 de ani de dictatură comunistă.  

 

 IICCMER, prin intermediul cercetătorilor şi colaboratorilor săi, specializaţi în 

istoria exilului românesc din timpul regimului comunist, a desfășurat activităţi 

legate de cercetarea arhivistică, de istoria orală şi de analiza fenomenului exilului 

românesc, pe care le promovează prin intermediul publicaţiilor proprii sau 

externe, al organizării de conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, al proiectelor 

expoziţionale sau portalurilor web, al documentarelor video şi materialelor audio, 

toate integrate proiectelor derulate de către Institut.   
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MODIFICAREA CADRULUI LEGAL DE FUNCȚIONARE AL IICCMER 

 

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Perioada de 
desfăşurare 

iulie-august  2012 

3. Formularea 
problemei 

Modificarea operată de Executiv vine după ce Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc a pierdut în februarie 2010, odată cu modificarea 

Hotărârii de Guvern (HG nr. 134/2010), dreptul de a sesiza 

organele de cercetare penală în cazul în care ar fi fost 

identificate crime şi abuzuri politice din perioada comunistă. De 

asemenea, modificările au urmărit clarificarea unor probleme de 

ordin organizatoric în cadrul institutului. 

4. Denumirea 
politicii 

Modificare legislativă 

5. Scop Potrivit Hotărârii de Guvern, care a fost adoptată în şedinţa din 

25 iulie a Executivului, unul dintre scopurile IICCMER este 

„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”. 

IICCMER „adună date, documente şi mărturii cu privire la toate 

acţiunile care au lezat drepturile şi libertăţile omului în anii 

regimului comunist şi pe baza acestora sesizează organele de 

cercetare penală, indiferent de timpul şi de circumstanţele în 

care acestea s-au petrecut”. Totodată, Institutul prezintă 

activiştii de partid, militarii, angajaţii civili şi magistraţii care 

lucrau în cadrul aparatului represiv de partid şi de stat şi 

identifică abuzurile şi crimele săvârşite, ordonate sau inspirate 

de către persoanele care au ocupat aceste funcţii. 

Potrivit aceleaşi Hotărâri de Guvern, în cadrul institutului va 

putea fi delegat personal specializat din Ministerul Public şi 

Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

6. Obiective Obiectiv general: Modificarea cadrului legal de funcționare 

Obiective specifice: Redobândirea prerogativelor inițiale de 

funcționare 
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7. Impact La data de 25 iulie 2012 Guvernul a modificat cadrul legal de 

funcţionare a Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). 

Principala modificare vizează dreptul IICCMER de a sesiza 

organele de cercetare penală când sunt identificate crime şi 

abuzuri politice comise în intervalul 1945-1990. În cadrul 

Institutului vor putea lucra procurori şi personal specializat din 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

 

Achiziționarea ultimei suprafețe de teren pentru transformarea închisorii de 

la Râmnicu Sărat în Memorial 

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 
problemei 

IICCMER și-a propus transformarea unui fost spaţiu 

concentraţionar într-unul al reflecţiei asupra naturii criminale a 

comunismului. 

3. Denumirea 
politicii 

Restaurare unui monument istoric 

4. Scop Prin Hotărârea de Guvern nr. 549/2007, fosta închisoare de la 

Râmnicu Sărat a fost trecută din administrarea Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului în România (devenit 

ulterior IICCMER) cu scopul organizării unui Memorial al 

Victimelor Comunismului. Astfel, achiziționarea ultimei porțiuni 

de teren ce a făcut parte din spațiul fostei închisori de la 

Râmnicu Sărat vine în scopul realizării proiectului muzeal. 

5. Obiective Obiectiv general: Transformarea fostei închisori comuniste de 

la Râmnicu Sărat în Memorial; 

Obiective specifice: Întregirea proprietății, pentru a se putea 

demara lucrările propriu zise; 

Comemorarea victimelor represiunii comuniste. 

6. Perspective IICCMER își propune ca în 2013 să fie realizate studiile tehnice 

şi să fie îndeplinite toate procedurile legale pentru demararea 

lucrărilor propriu-zise. 
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EXPOZIŢII 

 

Cei din lume fără nume – Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu 

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 
implicate 

Corina Doboș, Florin Soare 

3. Perioada de 
desfăşurare 

19 octombrie - 10 noiembrie 2012 

4. Formularea 
problemei 

Expoziţia invită la informare suplimentară şi reflecţie asupra 

dimensiunii fenomenului totalitar, pentru înţelegerea importanţei 

pe care influenţarea comportamentului reproductiv al populaţiei 

îl are în proiectele totalitare. Pentru cei contemporani 

evenimentelor evocate simbolic, care au experimentat direct 

sau indirect invadarea brutală a spaţiului privat, proiectul a 

facilitat rememorarea simbolică a traumei, contribuind astfel la 

depăşirea ei. Celor care nu au experimentat în mod direct 

aceste evenimente, puzzle-ul expoziţional a avut menirea de a 

le provoca interesul pentru această temă. 

5. Denumirea 
politicii 

Proiect educațional și de memorializare 

6. Scop Plecând de la o cercetare istorică, proiectul cultural şi-a propus 

să utilizeze mijloacele tehnice şi de exprimare proprii spaţiului 

expoziţional pentru a aduce în atenţia publicului un element 

definitoriu al fenomenului totalitar în general şi al comunismului 

românesc în special, anume transformarea coercitivă a naşterii, 

un element al spaţiului privat, într-unul de interes public şi 

intervenţie guvernamentală. 

7. Obiective Obiectiv general: Proiectul cultural a urmărit punerea în 

evidenţă a impactului social obţinut în urma unei abordări 

pluridisciplinare a unui subiect de cercetare istorică, căci 

limbajul expoziţional recreează cercetarea istorică: o dezvoltă. 

Obiective specifice: familiarizarea publicului tânăr cu politica 

pronatalistă ceauşistă, prin intermediul limbajului expoziţional. 

8. Beneficiari direcţi - IICCMER, MNŢR: creşterea nivelului vizibilităţii 
instituţiei, prin  activităţi specifice de promovare şi informare; 
indirecţi - comunitatea, ONG-uri, asociații care promovează 
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educația sexuală, contracepția, un comportament reproductiv 
responsabil, protecția copiilor şi egalitatea de şanse. 

9. Parteneri Muzeul Naţional al Ţăranului Român 

10. Impact 310 vizitatori ai expoziţiei (225 vizitatori ai expoziţiei, 35 

participanţi la workshopul din cadrul expoziţiei, 50 participanţi la 

vernisajul expoziţiei); 

5000 vizualizări online ale emisiunii dedicate expoziţiei, 

realizată şi difuzată de postul de televiziune TVH2.0 (difuzată 

pe 9 noiembrie 2012, ora 17.00). 

11. Perspective Transformarea expoziţiei în panoramă digitală (se va finaliza la 

jumătatea anului 2013) 

 

 

Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus 

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 
implicate 

Dan Mihai Țălnaru (coordonator), Andrei Lascu, Marius Oprea, 

Adelina Țînțariu, Clara Mareș, Gabriel Marin, Luciana Jinga, 

Alin Mureșan, Mihai Burcea, Marius Stan, Iulia Vladimirov, 

Roxana Ciuciucu, Dumitru Lăcătușu, Bogdan Jitea, Dan 

Drăghia, Ștefan Bosomitu, Florin Soare. 

3. Perioada de 
desfăşurare 

21-25 noiembrie 2012 

4. Formularea 
problemei 

Au fost prezentate atât activitatea publicistică, de cercetare, cât 

și investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi 

încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului 

comunist în România. Au fost diseminate informații cu privire la 

fosta închisoare de la Râmnicu Sărat – aflată în administrarea 

IICCMER din 2007. 

5. Denumirea 
politicii 

Proiect educativ și de memorializare. 

6. Scop Scopul acestui proiect a fost acela de a prezenta printr-un 

mijloc cât mai direct, publicului larg, activitatea IICCMER.  

7. Obiective Unul dintre obiectivele acestui proiect l-a reprezentat 

prezentarea de materiale tipărite care să recreeze cu 

argumente vizuale istoria opresiunii comuniste. Un alt obiectiv l-

a reprezentat informarea publicului larg cu privire la activitatea 

publicistică a Institutului. S-a urmărit prezentarea principalelor 
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arii de activitate ale Institutului: campaniile de arheologie 

contemporană, analiza sistemului represiv, studierea exilului 

românesc, investigarea politicilor sociale din vremea dictaturii 

ceauşiste. 

8. Beneficiari Diferite categorii sociale și de vârstă, de la specialiști și până la 

oameni obișnuiți, care au aflat sau și-au reamintit despre cum 

funcționa aparatul de represiune din perioada comunistă. 

Imediat după încheierea expoziției, Institutul a primit mai multe 

solicitări în legătură cu informații despre fișe penale, locuri de 

detenție, torționari, cărți publicate. 

9. Parteneri Penitenciarul Jilava 

10. Impact Dezbaterile susținute de către experții Institutului, numărul mare 

de vizitatori ai standului, impresiile scrise și orale venite din 

partea publicului ne-au confirmat că scopul acestui proiect a 

fost atins în totalitate. Organizarea standului, exponatele total 

inedite, împreună cu informațiile transmise de cercetătorii 

Institutului, au făcut ca impactul acestui eveniment să fie la cel 

mai înalt nivel. 

11. Perspective Ecourile acestui eveniment sunt, pentru Institut, extrem de 

valoroase, întărind convingerea că, pe viitor, Institutul trebuie să 

fie prezent în spațiul public prin acest gen de manifestări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

WEBSITE-URI 

www.istoriacomunismului.ro 

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 
implicate 

Raluca Grosescu, Marius Stan, Ovidiu Voicu, Adelina Țînțariu, 

Andrei Lascu, Constantin Vasilescu, Corina Doboș, Mihai 

Stamatescu, Adriana Socol, Dragoș Ghițulescu, Elena Coman. 

3. Perioada de 
desfăşurare 

2011 – prezent 

4. Formularea 
problemei 

Proiectul și-a propus realizarea unui suport de curs on-line care 

să reprezinte un instrument didactic şi de informare accesibil, în 

orice moment, pentru orele de istorie dedicate regimului 

comunist în programele de istorie la liceu (programa obligatorie 

pentru clasele a X-a, a XI-a-şi a XII-a şi cursul opţional O istorie 

a comunismului din România pentru clasele a XI-a sau a XII-a), 

ca şi pentru studenţii preocupaţi de subiect. 

5. Denumirea 
politicii 

Proiect educațional 

6. Scop Proiectul educaţional www.istoriacomunismului.ro a fost 

demarat în anul 2011 de către IICCMER şi Fundaţia Soros, cu 

scopul de a crea un portal atractiv şi interactiv cu documente şi 

materiale didactice referitoare la istoria comunismului.  

7. Obiective  Creşterea interesului publicului larg şi în special al tinerilor 
pentru istoria comunismului din România; 

 Oferirea de resurse educaţionale pentru orele de istorie 
dedicate regimului comunist în programele de istorie la liceu 
(programa obligatorie pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a 
şi cursul opţional O istorie a comunismului din România 
pentru clasele a XI-a sau a XII-a); 

 Deschiderea activităţii IICCMER către categorii de public, 
altele decât cele obişnuite. 

8. Beneficiari Elevi şi profesori de istorie din ciclul liceal, studenţi. 

9. Parteneri Fundaţia Soros, Reprezentanța Comisiei Europene la 

București, Fundaţia Konrad Adenauer şi Ambasada Olandei. 

10. Impact Accesări pe baza datelor oferite de Fundaţia Soros   

În prima săptămână a lansării portalului 

www.istoriacomunismului.ro, site-ul a fost vizitat de 10.000 de 

vizitatori unici, de 5 ori mai mult decât accesările săptămânale 

ale IICCMER. În fiecare săptămână care a urmat obţinerii unuia 

../AppData/Local/AppData/Local/AppData/AppData/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.istoriacomunismului.ro
http://www.istoriacomunismului.ro/
http://www.istoriacomunismului.ro/
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dintre premiile menţionate mai jos, site-ul a înregistrat în jur de 

5.000 de vizitatori unici. Numărul mediu săptămânal de vizitori 

unici este de 1.000.  

 

4 Premii obţinute  

 Premiul II la Secţiunea Educaţie, Gala Societăţii Civile 2012.  
 Premuil II la Secţiunea Micro-site BestAds 2012 (12.000 de 

voturi). 
 Premiul “Outstanding Achievement in Web 

Development” la WEB AWARD, festival organizat de The 
Web Marketing Association USA. 

 Premiul I, la Secţiunea Micro-site-uri - Acţiuni de caritate, 
politică şi servicii publice, la Festivalul Interetnics.  

11. Perspective Website-ul va fi actualizat cu noi informații. 

 

 

www.memorialulramnicusarat.ro 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Adelina Ţînţariu, Constantin Vasilescu, Constantin Petre, Florin 

Soare. 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Ianuarie-decembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Unul dintre proiectele de anvergură ale Institutului este 

„Memorialul Râmnicu Sărat”, prin care dorim să aducem la 

cunoştinţa publicului un subiect mai puţin cunoscut al istoriei 

noastre recente şi anume regimul de exterminare practicat de 

autorităţile comuniste împotriva „duşmanilor poporului” în 

penitenciarul de la Râmnicu Sărat, în perioada 1948-1963. 

Penitenciarul s-a remarcat prin condiţii extreme de detenţie, 

fiind supranumit „închisoarea tăcerii”. Regimul alimentar precar, 

lipsa tratamentului medical, tortura au dus la decesul multor 

personalităţi închise aici. Din acest punct de vedere, povestea 

închisorii este una aparte. A fost dată în folosinţă la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi a funcţionat până în anul 1963. Până în 

1948 închisoarea a funcţionat ca spaţiu de încarcerare pentru 

deţinuţii de drept comun, fiind destinată celor condamnaţi la 

pedepse de maxim 2 ani închisoare corecţională. Începând cu 

http://www.memorialulramnicusarat.ro/
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anul 1947, la Râmnicu Sărat au fost închişi, în regimul detenţiei 

politice, ţăranii originari din zona Buzăului care nu şi-au plătit 

cotele obligatorii sau cei care se opuneau colectivizării, membrii 

partidelor istorice (PNŢ şi PNL) din împrejurimile Râmnicului 

Sărat şi ale Buzăului, iar din 1957 liderii Partidului Naţional 

Ţărănesc: Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ilie Lazăr, Ion 

Diaconescu, Victor Rădulescu-Pogoneanu şi mulţi alţii. În 

perioada în care a funcţionat ca închisoare politică (1948-1963), 

caracteristicile regimului de detenţie de la Râmnicu Sărat au 

fost izolarea, înfometarea şi bătaia deţinuţilor politici de către 

gardieni, precum şi de către comandantul penitenciarului. 

Închisoarea a fost desfiinţată în aprilie 1963, la o lună după 

moartea liderului ţărănist Ion Mihalache. 

5. Denumirea 

politicii 

Reabilitarea şi promovarea spaţiului memorial Râmnicu Sărat. 

6. Scop Fostul penitenciar de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie 

a regimului concentraţionar din perioada comunistă. Luând în 

considerare însemnătatea acestui spaţiu,  prin Hotărârea de 

Guvern nr.549 adoptată în şedinţa din 6.06.2007, fosta 

închisoare de la Râmnicu Sărat a fost trecută din administrarea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 

cu scopul organizării unui Memorial al Victimelor 

Comunismului. Misiunea viitorului memorial este una 

educativă, în condiţiile în care cunoaşterea trecutului recent 

este una deficitară, în special în rândul tinerilor, şi de omagiere 

a victimelor represiunii comuniste. Transformarea într-un 

memorial va face din acest ansamblu arhitectural un loc de 

diseminare a cunoştinţelor despre istoria recentă a României. 

7. Obiective Website-ul www.memorialramnicusarat.ro este construit ca o 

bază de date despre închisoarea de la Râmnicu Sărat, 

accesibilă atât publicului larg (mai puţin informat), cât şi 

cercetătorilor (ca instrument pentru cercetare). La nivelul 

conţinutului, această platformă cuprinde descrieri ale închisorii, o 

importantă colecţie de fotografii şi documente cu foşti deţinuţi 

politici, fişe matricole penale, biografii şi o serie de interviuri cu 

supravieţuitori ai închisorii şi rude ale acestora. De asemenea, 

unul dintre obiective va fi reprezentat de reconstituirea unei liste 

cât mai complete a deţinuţilor politici care au trecut pe la 

Râmnic.  

http://www.memorialramnicusarat.ro/
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Prin accesarea acestui website, vizitatorii pot afla informaţii 

despre: 

 Istoricul închisorii; 

 Biografii ale foştilor deţinuţi politici; 

 Tur virtual al închisorii; 

 Activităţi culturale; 

 Documente de arhivă; 

 Concurs de proiecte arhitecturale; 

 Multimedia; 

 Fişe matricole penale ale celor care au trecut pe la 

Râmnicu Sărat; 

 Universitatea de Vară. 

Website-ul va fi disponibil publicului atât în limba română, cât şi 

în limba engleză. 

8. Beneficiari Publicul larg 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer, CNSAS, Fundaţia Corneliu 

Coposu, Arhivele Naţionale. 

10. Impact Website-ul este o premieră la nivel naţional, reuşind să strângă 

informaţii şi documente utile despre fosta închisoare comunistă 

de la Râmnicu Sărat. Website-ul poate fi un mijloc de informare 

pentru publicul mai puţin informat în aria comunismului, cât şi 

un instrument de lucru pentru cercetătorii din domeniu. De 

asemenea, el constituie un punct de plecare pentru realizarea 

unei platforme virtuale a viitorului  memorial de la Râmnicu 

Sărat. 

11. Perspective Se va continua procesul de strângere de informaţii şi 

documente noi. 
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Tur virtual Râmnicu Sărat 
 
 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc 

2. Persoane 
implicate 

Andrei Lascu, Adelina Țînțariu 

3. Perioada de 
desfăşurare 

octombrie - noiembrie 2012 

4. Formularea 
problemei 

Prin intermediul acestui website IICCMER urmărește să facă 
mai bine cunoscută harta universului concentraționar comunist 
din România, promovând imaginea închisorii de la Râmnicu 
Sărat în vederea organizării unui Memorial al Victimelor 
Comunismului. 

5. Denumirea 
politicii 

Proiect educaţional şi de memorializare 

6. Scop Proiectul are ca scop conservarea imaginii închisorii, care, din 
cauza deteriorării sau amenajării îşi va pierde aspectul original. 
Prin acest proiect dorim să aducem la cunoştinţa publicului un 
subiect mai puţin cunoscut al istoriei noastre recente şi anume 
regimul de exterminare practicat de autorităţile comuniste 
împotriva „duşmanilor poporului” în penitenciarul de la Râmnicu 
Sărat, în perioada 1945 -1963. Asemeni altor spaţii recluzionare 
de pe harta gulagului românesc, închisoarea de la Râmnicu 
Sărat a devenit un loc în care autorităţile comuniste au aplicat 
un regim de exterminare lentă, fizică şi psihică a opozanţilor, 
prin izolarea totală de familii şi societate, prin înfometare şi 
condiţii inumane de trai şi prin lipsa asistenţei medicale. 
Penitenciarul s-a remarcat prin restricţii extreme, deţinuţii politici 
supranumindu-l „închisoarea tăcerii”. Regimul alimentar precar, 
lipsa tratamentului medical, tortura, au dus la decesul multor 
personalităţi închise aici. 

7. Obiective - Informează publicul din România şi din străinătate cu 
privire la existenţa şi starea actuală a închisorii de la 
Râmnicu Sărat; 
- Promovarea imaginii închisorii de la Râmnicu Sărat în 
vederea organizării unui Memorial al Victimelor 
Comunismului. 

8. Beneficiari Elevi de liceu care studiază istoria comunismului, studenţi de la 

facultăţile de profil, potenţialii vizitatori ai închisorii Râmnicu 

Sărat. 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer 

10. Impact Turul virtual este primul de acest gen realizat cu o locaţie istoric 
neamenajat, un sit prezervat exact cum este el în starea 
actuală. Potenţialii vizitatori ar putea să sprijine proiectul de 
restaurare prin donaţii. De asemenea, estimăm că va spori 
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conştientizarea necesităţii unui proiect de consolidare şi 
conservare a clădirii penitenciarului, într-o primă etapă, iar apoi 
amenajarea spaţiului ca memorial. 

11. Perspective Turul va fi integrat website-ului 

http://www.memorialulramnicusarat.ro/, care  este construit ca o 

bază de date accesibilă atât cercetătorilor, cât şi tuturor celor 

interesaţi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memorialulramnicusarat.ro/
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PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 
Caravana cinematografică  

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Alin Mureșan, Petre Constantin, Constantin Vasilescu, Andrei 

Lascu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Noiembrie – decembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Caravana Cinematografică este un proiect educaţional de 

analiză a fenomenului totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în timpul 

regimurilor comuniste, prin intermediul cinematografiei. 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educaţional 

6. Scop În acest sens, IICCMER şi-a propus colaborarea cu licee 

prestigioase din diferite oraşe ale ţării, în vederea unor proiecţii 

de filme, prezentate de către o persoană calificată din cadrul 

Institutului. Tema fiecărui film a constituit obiect de dezbatere în 

cadrul unei mese rotunde între unul dintre profesorii de istorie ai 

liceului, reprezentantul IICCMER, invitaţii desemnaţi de Institut 

şi publicul alcătuit din elevii de liceu. Acest demers își propune 

să asigure o mai bună înţelegere a ceea ce a reprezentat 

comunismul în secolul XX. 

7. Obiective Obiectiv general: Familiarizarea unui număr cât mai mare de 

elevi din ţară cu rigorile regimului comunist, necunoscut pentru 

majoritatea dintre ei, născuţi după 1990. 

Obiective specifice: Dată fiind aplecarea tinerilor spre imagine, 

filmele documentare şi artistice sunt pretextul cel mai bun 

pentru a porni o discuţie tematică despre viaţa în comunism şi 

efectele regimului asupra societăţii de astăzi. Umplerea vidului 

informaţional al tinerilor asupra comunismului şi trezirea unui 

interes sporit faţă de trecutul României, reprezintă un alt 

obiectiv al acestui proiect. 

8. Beneficiari Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din liceele şi colegiile 

naţionale selectate. 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer. 

10. Impact Ecoul pozitiv de care a beneficiat proiectul în rândul unităţilor de 

învăţământ din ţară, precum şi numărul mare de elevi 
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participanţi, au asigurat o diseminare prolifică a mesajului 

educaţional asumat de IICCMER. 

11. Perspective Încurajaţi de feedback-ul pozitiv, proiectul îşi poate diversifica şi 

rafina abordarea prin proiectarea peliculelor cinematografice 

create în perioada comunistă. O asemenea tentativă îşi doreşte 

demantelarea propagandei comuniste subliminale efectuate 

prin intermediul „epopeii cinematografice naţionale”. 

 

 

Universitatea de Vară de la Râmnicu-Sărat  

 

1. Instituţia 
iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 
implicate 

Adelina Țînțariu, Cristina Bordaș, Constantin Vasilescu, Alin 

Mureșan. 

3. Perioada de 
desfăşurare 

20 – 26 august 2012 

4. Formularea 
problemei 

Proiectul are la bază dialogul între cercetători şi studenţi privind 

regimul comunist din România şi efectele acestuia asupra 

societăţii. Mai mult, IICCMER doreşte să familiarizeze generaţia 

tânără cu locurile de memorie, în acest caz fosta închisoare 

comunistă de la Râmnicu Sărat. 

5. Denumirea 
politicii 

Proiect educaţional 

6. Scop Analizarea modalităţilor de amintire şi reamintire sub raport 

istoric şi biografic a perioadei 1944-1989, prin intermediul 

dialogului direct dintre studenţi şi victime ale sistemului 

comunist sau cercetători de prestigiu în acest domeniu. 

7. Obiective Obiectiv general: Avizarea opiniei publice asupra regimului de 

exterminare practicat de autorităţile comuniste asupra 

deţinuţilor politici încarceraţi în penitenciarul de la Râmnicu 

Sărat.  

Obiective specifice: Promovarea spaţiului memorial de la 

Râmnicu Sărat în vederea transformării lui în Memorial al 

Victimelor Comunismului. Analiza trecutului comunist prin 

dialogul direct cu victimele sistemului represiv, dar şi prin 

intermediul lectorilor, personalităţi marcante ale României post-
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decembriste şi istorici specializaţi în istoria comunismului 

european. Stimularea interesului studenţilor  pentru cercetarea 

trecutului recent. 

8. Beneficiari Studenţii selecţionaţi pentru cursurile Universităţii de Vară ale 

Universităţii de la Râmnicu Sărat, precum şi comunitatea locală. 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer, Primăria Râmnicu Sărat 

10. Impact Universitatea de Vară aflată deja la a VI-a ediţie s-a bucurat de 

un real succes în mediul academic, un argument în acest sens 

fiind participarea, alături de studenţi români, a studenţilor din 

câteva ţări europene precum Macedonia, Serbia sau Slovacia. 

De asemenea, mediatizarea a contribuit la sporirea impactului 

evenimentului. 

11. Perspective Având în vedere interesul sporit manifestat de către studenţii 

străini pentru cercetarea regimului comunist din România, ediţia 

viitoare îşi propune lărgirea participării internaţionale, pentru a 

încuraja perspectiva academică comparată. 

 

 

Programul de burse doctorale al IICCMER 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga 

3. Perioada de 

desfăşurare 

2012-2013 

4. Formularea 

problemei 

Începând cu anul universitar 2012-2013, Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) a lansat programul de burse doctorale. 

IICCMER a pus la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de 

cinci burse în valoare netă de 1.500 lei pe lună, acordate pe 

durata unui an universitar (9 luni). 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educațional 

6. Scop Stimularea cercetării ştiinţifice riguroase asupra perioadei 

regimului comunist din România. 

7. Obiective Tema tezelor de doctorat propuse de către candidați se 



18 

 

încadrează în următoarele direcții de cercetare pe care 

IICCMER le-a dezvoltat sau le va dezvolta în perioada 

următoare: 

Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv 

comunist și mișcarea de rezistență; 

Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea 

regimului comunist; 

Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, 

politica externă a României în timpul regimului comunist; 

Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului 

comunist din România; 

Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei 

comuniste în domenii de impact public precum literatura, 

cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica. 

8. Beneficiari Sunt eligibili pentru bursele doctorale ale IICCMER candidații în 

vârstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscriși la 

doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei 

universități acreditate din România. Nu sunt eligibili angajații 

IICCMER. Selecția proiectelor este realizată de un juriu alcătuit 

din personalități ale lumii academice românești și internaționale, 

format prin decizia președintelui executiv al IICCMER. 

9. Parteneri - 

10. Impact Stimularea cercetării în domeniul istoriei recente, încurajarea 

publicațiilor cu teme istorice, stimularea dezbaterilor referitoare 

la comunismul românesc. 

11. Perspective Predarea la sfârșitul bursei a unui studiu care reprezintă 

rezultatul cercetării, cuprinzând contribuţii originale de 

cercetare, realizate cu acurateţe metodologică. Studiile vor fi 

incluse într-o publicație a IICCMER.  
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Cursuri de formare pentru profesori de istorie pe tema istoriei comunismului 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Raluca Grosescu, Adelina Ţînţariu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Mai-noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Acest program a fost demarat de IICCMER începând cu anul 

2008, până în prezent fiind organizate cursuri în majoritatea 

județelor din România. Proiectul și-a propus realizarea unui 

curriculum extra-şcolar pentru elevi între 8 şi 15 ani, cu scopul 

de a promova educaţia pentru drepturile omului, prin intermediul 

unei analize critice a trecutului comunist. Activităţile propuse au 

fost însoţite de materiale didactice pentru elevi (portofolii de 

surse istorice, exerciţii, modele de campanii civice cu privire la 

drepturile omului) şi pentru profesori (orientări metodologice, 

modele de activităţi didactice). 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educațional 

6. Scop Prin organizarea de cursuri de perfecţionare pentru profesori de 

istorie şi cultură civică, IICCMER îşi propune să contribuie la 

interiorizarea valorilor reprezentate de drepturile omului în 

rândul învăţătorilor şi profesorilor, precum şi ale elevilor, să 

dezvolte un model de educaţie pentru autonomie fundamental 

diferit de cel al educaţiei de tip paternalist. Premisa este însăşi 

privirea retrospectiv-critică asupra situaţiei drepturilor omului în 

perioada regimului comunist. Pentru acţiunea didactică a 

învăţătorilor şi profesorilor, proiectul va promova un tip de 

demers didactic realizat din perspectiva pedagogiei libertăţii, 

având ca repere fundamentale: educaţia pentru diversitate, 

educaţia pentru dimensiunea de gen, educaţia pentru respectul 

faţă de minorităţile de orice fel, educaţia pentru apărarea activă 

a drepturilor omului. 

7. Obiective Obiectiv general:  

Programul se adresează învăţătorilor şi profesorilor care 

lucrează cu copii cu vârste între 10 şi 15 ani. Scopul 

programului este formarea şi consolidarea valorilor democratice 

în rândul elevilor şi profesorilor, precum şi dezvoltarea unei 
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didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a educaţiei pentru 

diversitate, a respectului pentru drepturile omului şi a educaţiei 

civice.  

Obiective specifice:   

Programul face parte dintr-un proiect amplu al IICCMER - 

finanţat de Fundaţia Konrad Adenauer - care include crearea 

unui curriculum pentru activităţi extraşcolare şi cele de tip 

„şcoala după şcoală” pentru elevii de gimnaziu, organizarea 

unor concursuri şi campanii civice pentru elevi şi organizarea 

unei tabere de iarnă la finalul lui 2012.  

Implicarea directă a cadrelor didactice în producerea Ghidului 

pentru profesori. 

Desfăşurarea unui concurs de campanii civice. 

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din toată aria 

disciplinelor umaniste, în domeniul educaţiei civice şi al 

educaţiei pentru drepturile omului în rândul elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial. 

8. Beneficiari Profesorii de istorie, elevii ciclului liceal superior, metodişti. 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

10.  Impact Au fost organizate 4 cursuri de formare în cadrul cărora au 

participat 120 de profesori care predau discipline umaniste şi 30 

de metodişti. 

Brașov – 25-26 mai (30 de profesori din municipiul Brașov şi 

zonele limitrofe) 

Arad – 1-2 iunie (30 de profesori din municipiul Arad şi zonele 

limitrofe) 

Timișoara – 27-28 octombrie (30 de profesori din municipiul 

Timișoara şi zonele limitrofe) 

Iași – 17-18 noiembrie (30 de profesori din municipiul Iași şi 

zonele limitrofe) 

 Materialele educaţionale, suportul de curs şi cursul 
propriu-zis au fost receptate pozitiv şi au surprins prin 
originalitatea produselor şi prin stilul atractiv, stimulativ şi 
motivant de lucru. 
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 Au fost apreciate: maniera interactivă de desfăşurare a 
cursului, activităţile practice, atmosfera destinsă. 

 A fost apreciată ideea abordărilor transdisciplinare şi a 
cooperării cadrelor didactice din mai multe discipline. 

 Participanții au exprimat fără rezerve disponibilitatea de 
a participa la alte activităţi similare. 

 A fost remarcată iniţiativa IICCMER şi calitatea 
prestaţiilor reprezentanţilor acestei instituţii. 

11. Perspective  Continuarea demersurilor pentru desfășurarea cursurilor 

de formare şi în anul 2013. Dezvoltarea unor activităţi de 

formare pentru cadrele didactice care resimt deficitul de 

calitate în domeniul formării profesionale iniţiale şi 

continue;  

 Dezvoltarea comunicării între  profesori, cercetători etc. 

în cadrul unor reţele profesionale care să stimuleze 

reflecţia profesională, să confere încredere şi optimism, 

să trateze cu respect cadrele didactice; 

 Lărgirea ofertei de activităţi pentru elevi coordonate de 

instituţii din afara MECTS; 

 Producerea de materiale educaţionale (pe hârtie sau on-

line) care sa depăşească limitele destul de restrânse ale 

manualelor şcolare. Profesorii resimt lipsa unor resurse 

educaţionale care: 

- Creează modele de situaţii de învăţare dincolo de 
rutină şi care oferă alte perspective didactice 
neexplorate până acum; 

- Dezvoltă subiecte care nu sunt abordate în cursurile 
de psiho – pedagogie sau metodică; 

- Oferă oportunităţi care încurajează sentimentul de 
libertate al profesorilor; 

- Antrenează utilizarea tehnologiilor de comunicare; 

   Creează perspective noi asupra specialităţii şi asupra 
perspectivelor transdisciplinare. 
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Şcoala de iarnă – „Drepturile omului în istoria recentă a României” 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Adelina Țînțariu, Cristina Bordaș, Florin Soare, Constantin 

Vasilescu. 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Bran, 8-13 ianuarie 2012 

4. Formularea 

problemei 

IICCMER, în parteneriat cu Ambasada Olandei la Bucureşti şi 

Fundaţia Konrad Adenauer, a lansat în cursul anului 2011 

programul educaţional „Drepturile omului în istoria recentă a 

României”. Proiectul a inclus crearea unui curriculum pentru 

activităţi extraşcolare şi de tip „şcoala după şcoală” pentru elevii 

de gimnaziu, publicarea de materiale didactice pentru elevi şi 

profesori pe tema drepturilor omului, organizarea de cursuri de 

formare pentru profesori şi a unui concurs de campanii civice 

iniţiate de către elevi. Cele mai bune patru campanii civice au 

fost premiate cu participarea celor mai activi membri ai 

echipelor la şcoala de iarnă „Drepturile omului în istoria recentă 

a României”. 

5. Denumirea 

politicii 

Program educaţional. 

6. Scop Crearea unui mediu interactiv pentru elevii din ciclul 

preuniversitar, prin implicarea lor în activităţi de team-building şi 

în dezbateri pe tema comunismului în România. Un asemenea 

demers şi-a propus formarea şi consolidarea valorilor 

democratice în rândul elevilor şi profesorilor, precum şi 

dezvoltarea unei didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a 

educaţiei pentru diversitate, a respectului pentru drepturile 

omului şi a educaţiei civice. 

7. Obiective Proiectul promovează educaţia pentru drepturile omului, prin 

intermediul unei analize critice a trecutului comunist. Activităţile 

propuse în cadrul şcolii au fost însoţite de materiale didactice 

pentru elevi (portofolii de surse istorice, exerciţii, modele de 

campanii civice cu privire la drepturile omului) şi pentru 

profesori (orientări metodologice, modele de activităţi didactice). 

Activităţile propuse vizează consolidarea valorilor legate de 

respectarea drepturilor omului în rândul tinerilor din România. 

De asemenea, proiectul şi-a propus să amelioreze metodologia 
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specifică de predare a istoriei regimurilor totalitare şi, în 

particular, a istoriei comunismului românesc. 

8. Beneficiari Profesorii de istorie, elevii din ciclul preuniversitar, metodişti, 

consilieri şcolari. 

9. Parteneri Ambasada Olandei la Bucureşti şi Fundaţia Konrad Adenauer 

10. Impact Participanţii şcolii de iarnă au fost implicaţi în activităţi de team-

building (jocuri de socializare şi cunoaştere), dezbateri privind 

respectul pentru drepturile omului în societatea contemporană 

şi trecutul recent. De asemenea, au fost proiectate filme care au 

avut ca subiect regimul comunist din România. Formatorii din 

cadrul şcolii au prezentat manualul O istorie a comunismului din 

România şi mapa Drepturile omului în istoria recentă a 

României, pe baza cărora au fost realizate activităţi specifice. 

11. Perspective Continuarea promovării proiectului în rândul elevilor şi 

profesorilor din România. 
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CONFERINŢE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE 
 
 

Conferinţa naţională „Politică şi societate în «epoca Ceauşescu»” 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Cosmin Budeancă, Constantin Petre 

3. Perioada de 

desfăşurare 

13-14 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul a urmărit să readucă în atenţia publicului efectele 

produse asupra societăţii româneşti de schimbările politice şi 

sociale ale regimului comunist sub Ceauşescu, după martie 

1965, efecte care se resimt şi astăzi. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Conferinţa naţională „Politică şi societate în «epoca 

Ceauşescu»” a avut ca scop strângerea de informaţii, 

documente şi studii asupra perioadei comuniste între anii 1965-

1989, a instalării şi perpetuării dictaturii  regimului Ceauşescu, 

precum şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

referitoare la acest subiect. 

7. Obiective Obiectivele generale: formarea noilor generaţii în spiritul 

apărării valorilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor 

individuale şi colective prin cunoaşterea adevărului istoric; 

conturarea unei imagini cât mai clare şi complete asupra „epocii 

Ceauşescu”, printr-o abordare nuanţată a problematicilor mai 

sus enunţate; aducerea de noi date şi interpretări privind 

perioada 1965-1989. 

Obiectivele specifice: punerea în discuţia specialiştilor a unei 

epoci istorice ce a marcat profund societatea în ansamblul ei, 

cu consecinţe până în prezent; strângerea de informaţii, 

documente şi studii asupra perioadei comuniste între anii 1965-

1989, a instalării şi perpetuării dictaturii  regimului Ceauşescu; 

diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice referitoare la acest 

subiect, în vederea promovării valorilor democratice. 

8. Beneficiari Conferinţa naţională s-a adresat istoricilor, cercetătorilor 

ştiinţifici, în vederea coroborării studiilor asupra perioadei 
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regimului comunist între 1965 și 1989, astfel încât să rezulte o 

imagine unitară din punct de vedere istoric asupra perioadei 

comuniste precizate. 

9. Parteneri - 

10. Impact Asigurarea informării publicului şi a persoanelor de specialitate 

în privinţa studiului pe baze ştiinţifice a regimului comunist din 

România în „epoca Ceauşescu”. Conturarea unei imagini cât 

mai clare şi complete asupra „epocii Ceauşescu”, printr-o 

abordare nuanţată a problematicii. Strângerea de informaţii, 

documente şi studii asupra perioadei comuniste între anii 1965-

1989, precum şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

referitoare la acest subiect. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea continuării organizării de conferinţe pe 

aceeaşi tematică. 

 
 
 

Conferinţa internaţională „Gender and Politics under Communism - New 

Perspectives on Central and Eastern Europe” 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga 

3. Perioada de 

desfăşurare 

24-25 mai 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa internaţională Gender and Politics under 

Communism - New Perspectives on Central and Eastern 

Europe a reunit doisprezece cercetători interesaţi de tema 

relaţiilor de gen în timpul regimurilor comuniste, în ţările Europei 

Centrale şi de Est. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Conferinţa a analizat fenomenul şi evoluţia discursului feminist, 

celui privind sexualitatea şi a studiilor de gen, în relaţia cu 

politicul, aşa cum se desprind ele pentru ţările Europei Centrale 

şi de Est între 1945-1989. 

7. Obiective Obiectiv general:  

O perspectivă comparativă, regională şi internaţională pentru 

identificarea sau rediscutarea potenţialelor direcţii de cercetare 
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în domeniul studiilor de gen. 

Obiectiv specific:  

Analiza politicilor de „promovare a femeilor” şi rezultatele 

concrete în timpul regimurilor comuniste.  

Analiza din punct de vedere cantitativ şi calitativ a reprezentării 

politice feminine în comunism.  

Discutarea consecinţele politicilor de emancipare a femeilor în 

ţările post-socialiste.  

8. Beneficiari Cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, publicul 

larg. 

9. Parteneri Konrad Adenauer Stiftung 

10. Impact La conferinţă au participat 19 cercetători de la universităţi de 

prestigiu din România, Europa şi Statele Unite ale Americii: 

Maria Bucur (Indiana University, SUA), Libora Oates-

Indruchova (Ludwig Boltzmann Institute for European History 

and Public Spheres), Zsófia Lóránd (Central European 

University, Budapesta), Valentin Niculescu (Universitatea 

„Nicolae Titulescu”, Bucureşti), Krassimira Daskalova 

(Universitatea „St. Kliment Ohridski”, Sofia), Luciana Jinga 

(IICCMER, Bucureşti), Ioana Vrăbiescu (SNSPA, Bucureşti), 

Kristen Ghodsee (Bowdoin College; SUA), Chiara Bonfiglioli 

(Utrecht University), Ivana Pantelic (Institute of Contemporary 

History, Belgrad), Ştefan Bosomitu (IICCMER, Bucureşti), Sara 

Rozman (University of Ljubljana), Theodora Văcărescu 

(Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea 

din Bucureşti), Eszter Varsa (Central European University), 

Diana Elena Neaga (Universitatea „Nicolae Titulescu”, 

Bucureşti), Piotr Perkowski (University of Gdansk), Jill M. 

Massino (University of North Carolina-Charlotte; SUA), Irina 

Ilisei (SNSPA, Bucureşti), Mihaela Miroiu (SNSPA, Bucureşti). 

11. Perspective Se remarcă necesitatea organizării unei noi conferinţe pe 

această tematică şi în 2013. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://uni-lj.academia.edu/
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Conferinţa internaţională „Cum predăm istoria comunismului în Europa de Est?” 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Raluca Grosescu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

27 – 28 septembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Într-un context în care sondajele de opinie indică o nostalgie 

faţă de perioada de dinainte de 1989 se constată necesitatea 

mediatizării în România a suferinţelor generate de sistemul 

totalitar comunist atât în spaţiul sovietic, cât şi în Europa 

Centrală şi de Est. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Evenimentul şi-a propus să discute provocările şi oportunităţile 

privind educaţia pentru drepturile omului prin intermediul 

studierii istoriei trecutului recent.  

Participanţii, provenind din 18 state europene, au abordat teme 

precum: a) Situaţia actuală a educaţiei privind istoria 

comunismului în regiune (curriculă, manuale, metode/ abordări); 

b) Provocări metodologice privind predarea istoriei 

comunismului; c) Bune practici ale predării istoriei comunismului 

(instrumente de predare şi învăţare la clasă; dezvoltare 

profesională pentru educatori şi alte categorii de adulţi; activităţi 

extracurriculare). 

7. Obiective Obiectiv general: Obiectivele acestui workshop au fost, pe de-

o parte, prezentarea, testarea şi îmbunătăţirea instrumentelor 

educaţionale folosite deja în regiune şi, pe de altă parte, 

împărtăşirea expertizei şi a bunelor practici în domeniu, care 

pot fi preluate şi utilizate de la o ţară la alta. 

Obiective specifice: 1) Evaluarea principalelor provocări, 

constrângeri şi soluţii de ameliorare a studierii trecutului recent 

din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului; 2) Informarea 

profesorilor de istorie din România asupra unor programe 

educaţionale care vizează istoria regimului comunist; 3) 

Creşterea cooperării dintre diverse instituţii din Europa de Est, 

specializate în istoria şi memoria regimurilor comuniste; 4) 

Creşterea interesului profesorilor din România pentru predarea 
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istoriei regimului comunist. 

8. Beneficiari Beneficiari direcţi: 24 de reprezentanţi ai unor organizaţii 

naţionale şi internaţionale specializate în educaţia despre 

comunism şi memoria regimurilor comuniste şi 75 de cadre 

didactice din România.   

Beneficiari indirecţi: elevi de gimnaziu şi liceu. 

9. Parteneri Asociaţia Respiro Human Rights Research Centre, Fundaţia 

Soros, Fundaţieia Konrad Adenauer, Miliţia Spirituală, Platforma 

Memoriei şi Conştiinţei Europene. 

10. Impact Stimularea dezbaterii despre istoria comunismului în şcoli. 

Diseminarea unor programe educaţionale cu privire la istoria 

comunismului. 

11. Perspective Conferinţa face parte dintr-un proiect mai larg, care are în 

vedere realizarea unei platforme de bune practici pentru 

predarea trecutului comunist în Europa, dezvoltarea unor 

resurse educaţionale online despre istoria Europei centrale şi a 

Uniunii Sovietice şi implementarea unei reţele de organizaţii 

interesate de aceste problematici. 

 
 

 
Conferinţa internaţională „Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Arhivele Naționale ale României 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga, Adelina Ţînţariu, Cristina Bordaş 

3. Perioada de 

desfăşurare 

21-22 septembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Raporturile dintre instituţiile deţinătoare de arhive şi instituţiile 

de cercetare din țară și din străinătate. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Proiectul și-a propus o analiză, cât mai lucidă şi exhaustivă cu 

putinţă, asupra relaţiei care guvernează în mare parte creaţia 

istorică: cea între arhive, ca păstrătoare şi manipulatoare ale 

documentului, istorici, şi interesele politice sau/şi intelectuale 

care conduc către o anumită coloratură a interpretării 

evenimentelor. Credem că în urma unei astfel de discuţii, vor fi 

clarificate multe dintre aspectele care au stârnit şi stârnesc încă 
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pasiuni printre istorici şi arhivişti. IICCMER este direct interesat 

de accesul la documentele produse de instituţiile fostului Partid 

Comunist Român şi de modul în care aceste surse, în special 

cele prezentând caracter personal, pot fi consultate de 

cercetători. Arhivele Naţionale ale României reprezintă, pentru 

studierea comunismului românesc, cel mai mare depozitar de 

arhivă, motiv pentru demararea şi derularea unui astfel de 

proiect. Un parteneriat este practic obligatoriu pentru o cât mai 

bună conlucrare la nivel instituţional şi academic. 

7. Obiective Studiile de caz prezentate în cadrul conferinţei au contribuit la 

stabilirea unui cod de bune practici în funcţionarea instituţiilor 

depozitare de arhivă, şi pentru modul în care documentele sunt 

folosite de către istorici.  

IICCMER consideră că discuţiile purtate în cele două zile ale 

conferinţei vor oferi soluţii reale şi viabile pentru viitoarea formă 

a Legii Arhivelor. 

8. Beneficiari Profesionişti ai arhivelor, cercetători, reprezentanţi ai instituţiilor 

depozitare de arhivă, precum şi ai celor cu profil de cercetare, 

cadre didactice universitare, doctoranzi, atât din ţară cât şi din 

străinătate. 

9. Parteneri Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc 

Fundația Konrad Adenauer 

10. Impact În urma desfăşurării acestei conferinţe se poate răspunde la o 

serie de întrebări privind funcţionarea şi exploatarea arhivelor 

româneşti. Un alt aport imediat al evenimentului a fost 

deschiderea unor noi piste de analiză a muncii de cercetare 

istorică, din perspectiva noilor categorii de surse documentare 

disponibile. Credem că cele două zile ale conferinței au 

constituit baza unei platforme internaţionale în vederea unei mai 

bune conlucrări între depozitarii de arhivă şi cercetători. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea organizării unor noi astfel de 

evenimente, care să dezvolte colaborarea dintre IICCMER şi 

ANR. 
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Conferinţa internaţională „1st Annual Interdisciplinary Conference on 

Totalitarianism for PhD Students: <<A Cross Disciplinary Exploration on Central 

and East-European Totalitarianism(s)>>” 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Ştefan Bosomitu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

4-5 decembrie 2012, Iași. 

4. Formularea 

problemei 

Dialogul ştiinţific între doctoranzi din străinătate (Polonia, 

Ungaria, Serbia, Italia, Germania, Ucraina, Republica Moldova) 

şi de la principalele universităţi din România care analizează 

fenomenele totalitarismelor Europei Centrale şi de Est. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politică educaţională 

6. Scop Conferinţa „1st Annual Interdisciplinary Conference on 

Totalitarianism for PhD Students: <<A Cross Disciplinary 

Exploration on Central and East-European Totalitarianism(s)>>” 

s-a dorit a fi un forum de dezbatere şi prezentare a rezultatelor 

de cercetare ale doctoranzilor din domeniile istoriei, ştiinţelor 

politice, sociologiei, artelor, literaturii, ş.a. Conferinţa a încurajat 

un schimb internaţional inter- şi trans-disciplinar între 

doctoranzii angrenaţi în proiecte de cercetare din domeniile: 

totalitarismelor din Europa Centrală şi de Est, istoria 

comunismului şi post-comunismului, studii asupra 

Holocaustului, ş.a. Scopul proiectului a fost acela de a sprijini 

crearea unei reţele şi colaborarea între doctoranzi care lucrează 

pe tematici specifice legate de temele de cercetare menţionate 

anterior. 

7. Obiective Obiectiv general: Acest proiect şi-a propus să încurajeze 

cercetarea şi studiul avansat în domeniile totalitarismelor 

Europei Centrale şi de Est, comunism şi postcomunism şi 

studiile asupra Holocaustului. De asemenea, conferinţa a 

încurajat schimburile interdisciplinare între doctoranzi angrenaţi 

în proiecte de cercetare pe tematici specifice legate de temele 

de cercetare menţionate anterior. 

Obiective specifice: 

Analiza modului în care istoria totalitarismelor din Europa 
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Centrală şi de Est este percepută şi abordată în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior din România şi Europa; 

cunoaşterea temelor şi direcţiilor principale de cercetare 

susţinute şi promovate de către universităţile din România şi din 

Europa; iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor raporturi de 

colaborare între doctoranzii cu proiecte de cercetare în 

domeniile totalitarismelor Europei Centrale şi de Est; stabilirea 

unui dialog între doctoranzi din România şi Europa. 

8. Beneficiari Doctoranzi din domeniile antropologie, studii culturale, 

etnologie, istorie, filozofie, ştiinţe politice, geografie socială, 

sociologie, ş.a., de la instituţiile de învăţământ superior din 

România şi  Europa. 

9. Parteneri Konrad Adenauer Stiftung 

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului 

10. Impact Au existat 40 de aplicaţii pentru conferinţă. Dintre acestea, au 

fost selectate 18 lucrări ale unor doctoranzi de la universităţi din 

România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Ungaria, 

Serbia, Italia şi Marea Britanie. 

Pe lângă cele 18 prezentări, în cadrul conferinţei au fost 

inserate şi două intervenţii de tip „keynote” – din partea unor 

specialişti în domeniu – lect. univ. dr. Ruxandra Ivan 

(Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti) şi 

prof. univ. dr. Igor Caşu (Universitatea de Stat din Moldova, 

Chişinău). 

11. Perspective Conferinţa A Cross Disciplinary Exploration on Central and 

East-European Totalitarianism(s) a fost prima ediţie a unei serii 

de conferinţe anuale organizate în cadrul proiectului „1st 

Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for 

PhD Students”. În anul 2013 se va organiza o nouă conferinţă. 

De asemenea, se ia în calcul publicarea contribuţiilor celor 

prezenţi la conferinţă în cadrul unui volum colectiv. 
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Conferinţa internaţională a studenţilor „Redefining the Nation. Ethnicity and 
Nationhood in Communist and Post-Communist societies” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Bogdan Cristian Iacob, Damiana Oţoiu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

18-19 mai 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţă internaţională a studenţilor organizată de către 

IICCMER în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Universitatea din Bucureşti, Université Paris 1 – Panthéon 

Sorbonne şi Université Libre de Bruxelles (CEVIPOL). 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politică educaţională 

6. Scop Scopul conferinţei a fost acela de a reflecta asupra naturii 

schimbătoare a naţionalismului în societăţile comuniste şi post-

comuniste. Au fost abordate teme legate de: comunism şi 

construcţia naţiunii, naţionalism şi tranziţia democratică, 

memoria conflictelor din trecut şi politicile de reconciliere, 

agresiunea etnicistă şi etnicitatea agresivă, construcţiile 

transfrontaliere ale naţiunii, identităţile regionale, migraţie, 

diasporă, rasism, xenofobie, drepturile omului, drepturile 

minorităţilor, ş.a. 

7. Obiective Obiectiv general: Acest proiect şi-a propus să încurajeze 

cercetarea, studiul avansat şi schimburile interdisciplinare între 

studenţi şi doctoranzi angrenaţi în proiecte de cercetare pe 

tematici specifice legate de temele de cercetare menţionate 

anterior. 

Obiective specifice: 

Analiza modului în care problema relaţiilor dintre naţionalism şi 

comunism în Europa Centrală şi de Est este percepută şi 

abordată în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din 

România şi Europa. 

Cunoaşterea temelor şi a direcţiilor principale de cercetare 

susţinute şi promovate de către universităţile din România şi din 

Europa. 

Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor raporturi de colaborare 

între studenţi şi doctoranzii din Europa Centrală şi de Est. 

8. Beneficiari Studenţi şi doctoranzi din domeniile antropologie, studii 
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culturale, etnologie, istorie, filozofie, ştiinţe politice, sociologie, 

ş.a., de la instituţiile de învăţământ superior din România şi  

Europa. 

9. Parteneri Universitatea Paris 1 – Panthéon Sorbonne,  

Université Libre de Bruxelles (CEVIPOL),  

Agenţia Universitară a Francofoniei, Bucureşti;  

Konrad Adenauer Stiftung;  

Delegaţia Wallonie – Bruxelles International, Bucureşti;  

Policy Center for Roma and Minorities, Bucureşti;  

Universitatea Babes-Bolyai;  

Europe Direct CENTRAS, Bucureşti;  

Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Politice–Universitatea Bucureşti. 

10. Impact În decursul celor două zile au fost abordate subiecte precum: 

comunism şi construcţia naţiunii; naţionalism şi tranziţie către 

democraţie; politici de memorie şi politici de reconciliere; 

naţiune şi etnie în viaţa cotidiană; migraţie şi diaspora; identitate 

regională şi frontalieră; rasism, xenofobie; drepturile omului şi 

ale minorităţilor. Au participat  35 de studenţi din ţări precum 

Ungaria, Franţa, Italia, Bulgaria, Polonia, Canada, Elveţia, 

Belgia, Republica Cehă, Croaţia şi Romania. În calitate de 

keynote speaker, Laure Neumayer (Université Paris 1 – 

Panthéon Sorbonne) a invitat la o reflecţie despre identităţile 

naţionale şi identităţile europene în Europa postcomunistă şi 

despre protejarea minorităţilor naţionale. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea continuării organizării unor astfel de 

evenimente. 

 
 
 
Atelier ştiinţific franco-român „Memoria regimurilor dictatoriale în Europa de Est” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Raluca Grosescu, Damiana Oţoiu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

30-31 mai 2012 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul și-a propus organizarea unui atelier ştiinţific franco-

român pe tema Memoria regimurilor dictatoriale în Europa de 

Est, în parteneriat cu Ambasada Franţei la Bucureşti, Colegiul 
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Noua Europă, Centre de Recherche Scientifique Franţa şi 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferință, politică educațională 

6. Scop Atelierul regrupează cercetători români şi francezi, studenţi şi 

profesori interesaţi de istoria comunismului şi a fascismului şi 

nazismului, precum şi de justiţia de tranziţie şi politicile de 

memorie care au urmat prăbuşirii regimurilor dictatoriale. 

7. Obiective Obiectiv general: 

Realizarea unei dezbateri cu privire la modalităţile prin care 

trecutul totalitar este analizat. 

Obiectiv specific: 

Analizarea dintr-o perspectivă comparativă a modului în care 

justiţia de tranziţie şi politicile de memorie au fost realizate în 

statele cu trecut totalitar.   

8. Beneficiari Cercetători, studenţi şi profesorii de ştiinţe sociale 

9. Parteneri Ambasada Franţei la Bucureşti, Colegiul Noua Europă, CNRS, 

CEFRES, Facultatea de Ştiinţe Politice 

10. Impact Ameliorarea metodelor de cercetare în domeniul memoriei 

regimurilor dictatoriale. Cooperare franco-română în domeniul 

istoriei comunismului. 

În cadrul atelierului ştiinţific, au susţinut prelegeri: Raluca 

Grosescu (IICCMER), Damiana Oţoiu (IICCMER), Francoise 

Mayer (CEFRES), Marie-Claire Lavabre (CNRS). 

11. Perspective Organizarea unor ateliere şi în anul 2013. 

 
 

Colocviul „Science et politique dans la Roumanie communiste” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga, Corina Doboş, Ştefan Bosomitu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

14-15 decembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Colocviul a analizat influenţa pe care politicul a exercitat-o 

asupra diferitelor ştiinţe (experimentale, exacte, socio-umane) 

în România comunistă. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 



35 

 

6. Scop Colocviul a analizat influenţa pe care politicul a exercitat-o 

asupra diferitelor ştiinţe (experimentale, exacte, socio-umane) 

în toate ţările blocului estic. Accentul a fost pus pe ştiinţele 

experimentale. Cum au influenţat cu adevărat metodele 

ştiinţifice sovietice practica din centrele de cercetare şi fermele 

agricole, modul în care politicul a preluat retorica epistemică 

sovietică. În cazul agriculturii, care au fost diferenţele între 

receptarea influenţelor trasate pe linia oficială a biologiei 

Lysenkiste şi metodele de hibridare. În ce fel, ştiinţele sociale 

au reuşit să reflecteză realităţile fiecărei ţări. Cât de implicat a 

fost statul în adoptarea diferitelor programe de politică sanitară 

şi care au fost consecinţele acestor măsuri asupra populaţiei, 

studiul de caz prezentat fiind cel al politicii demografice. 

7. Obiective Obiective generale 

Acest proiect are drept scop principal sensibilizarea spaţiului 

academic la o direcţie relativ nouă de cercetare, cea a 

epistemologiei şi istoriei ştiinţei, aşa cum au evoluat ele în 

timpul regimurilor comuniste din Europa centrală şi de Est, 

accentul fiind pus în acest caz pe situaţia României în timpul 

regimului comunist.  

Obiective specifice 

Analiza modului în care regimul comunist a organizat şi dirijat 

asistenţa medicală în România. Prezentarea raporturilor între 

politică, ideologie şi ştiinţă în domeniul agriculturii. 

Analiza evoluţiei ştiinţelor sociologice româneşti în intervalul 

1948-1965. Analiza modului în care regimul comunist a 

instrumentalizat posteritatea oamenilor de ştiinţă care au activat 

în prima jumătate a secolului XX.  

Evidenţierea influenţei neo-lamarkismului şi lysenkismului în 

epistemologie şi istoria ştiinţelor. 

8. Beneficiari Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de studenţi, 

doctoranzi, cercetători, şi alte categorii de public interesate de 

cultura şi istoria României. 

9. Parteneri Fundaţia Konrad Adenauer, Centre François Viète 

d’épistémologie et d’histoire des sciences, Université d’Angers, 

Universités de Nantes et Brest, Centrul de Cercetări de Logică, 

Filosofie şi Istoria Ştiinţei (CELFIS). 

10. Impact În urma desfăşurării acestui colocviu s-a răspuns la o serie de 

întrebări privind funcţionarea regimurilor comuniste din 

perspectiva epistemologiei şi istoriei ştiinţei. Un alt aport imediat 
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al evenimentului a fost deschiderea unor noi piste de analiză şi 

cercetare în context mezzo regional. Cele două zile ale 

colocviului au constituit baza unei platforme internaţionale în 

analiza efectelor produse de modul în care ideologia şi politica 

oficială au influenţat practica ştiinţifică şi metodele de lucru. 

11. Perspective IICCMER intenţionează să continue acest proiect prin 

organizarea unei sesiuni în cadrul Congresului mondial de 

Istoria Ştiinţei de la Manchester, un proiect de cercetare comun 

care să se soldeze cu publicarea unui volum. 

 
 
 

Conferinţa „Camionagiii Războiului Rece” 
 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Gabriel Marin 

3. Perioada de 

desfăşurare 

11 octombrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa „Camionagiii Războiului Rece” susținută de Gabriel 

Marin a discutat consecinţele emigraţiei politice în secolul XX, 

aducând în atenţia publicului un studiu de caz: cel al 

camionagiilor din Statele Unite şi Canada, emigranţi din Europa 

Centrală şi de Est. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Truck-driving-ul nu este doar o meserie, este un simbol, este 

varianta tehnologizată de western cowboy american de 

odinioară. Este un mit american, un univers social şi cultural. 

Transportul nu a fost doar miza colonizării, acest fenomen se 

leagă de însăşi naşterea celor două naţiuni, de integrarea şi 

dezvoltarea economiei şi a statului. 

Domeniul transportului, îndeosebi cel al serviciilor şi transportul 

de mărfuri pe distanţe lungi, de „frontieră”, este un subiect 

fascinant care nu cuprinde doar o dimensiune etnografică, ci şi 

una etnică şi ideologică, născută odată cu valurile de imigraţie 

ale celui de-al Doilea Război Mondial. Conferinţa are ca punct 

central acei itineranţi ai frontierelor fizice, dar şi ai frontierelor 

Războiului Rece. 
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7. Obiective Obiectiv general: 

Prezentarea unei istorii a Războiului Rece din perspectiva 

migranţilor români aflaţi pe continentul nord-american. 

Obiective specifice: 

Prezentarea contextului în care s-a desfăşurat cercetarea. 

Descrierea caracteristicilor comune ale grupului analizat. 

Evidenţierea particularităţilor întâlnite în rândul celor intervievaţi 

şi posibilele cauze ce stau la baza acestora. 

Dezbatere asupra problemei „cetăţeniei duble” şi a identităţii 

incerte. 

Prezentarea cauzelor şi a principalelor zone generatoare de 

migraţie. 

8. Beneficiari Cercetători, membri ai instituţiilor cu profil de cercetare, cadre 

didactice universitare, doctoranzi, atât din ţară cât şi din 

străinătate. 

9. Parteneri - 

10. Impact În urma desfăşurării acestei conferinţe s-a răspuns la o serie de 

întrebări privind consecinţele politicilor emigraţiei în secolul XX. 

Un alt aport imediat al evenimentului a fost deschiderea unor 

noi piste de analiză şi cercetare în context mezzo regional. 

Întâlnirea ocazionată de conferinţa Camionagiii Războiului 

Rece a constituit prilejul pentru noi dezbateri în rândul publicului 

interesat, precum şi oportunitatea unor noi abordări privind 

istoria comunismului românesc. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea organizării şi în viitor a unor astfel de 

evenimente. 

 
 
 

Conferinţa „Refuzul totalitarismului. Corneliu Coposu între comunism, 
neocomunism şi creştin-democraţie” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Dumitru Lăcătuşu, Adelina Ţînţariu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

20 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Viaţa şi activitatea cunoscutului om politic Corneliu Coposu a 

fost marcată de o continuă respingere a tentaţiilor totalitariste 
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specifice secolului XX. Astfel, în întreaga sa carieră, Seniorul, 

cum a fost numit Corneliu Coposu de apropiaţii săi, a refuzat pe 

rând comunismul şi neocomunismul, alegând drept crez politic 

democraţia susţinută de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 

Democrat şi Europa democrată. Consecinţele acestei alegeri au 

însemnat 15 ani de detenţie în cele mai grele temniţe ale 

Gulagului românesc, precum şi identificarea lui Corneliu 

Coposu ca inamicul public numărul unu al regimului Iliescu la 

începutul anilor ’90. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Conferinţa a dezbătut personalitatea lui Corneliu Coposu, 

cunoscut rezistent anticomunist şi simbol al democraţiei 

româneşti. În cadrul conferinţei Dinu Zamfirescu, Ion Caramitru, 

Virgil Țârău, Tudor Zarojanu, Vartan Arachelian, Rodica și 

Flavia Coposu, au evocat personalitatea acestuia şi au 

prezentat principalele coordonate din biografia lui. Un alt scop 

urmărit de acest proiect l-a reprezentat readucerea în atenţia 

conştiinţei publice a victimelor represiunii comuniste care au 

trecut prin închisoarea de la Râmnicu Sărat, cum este cazul lui 

Corneliu Coposu. 

7. Obiective Conferinţa a contribuit la o mai bună cunoaştere a memoriei 

rezistenţei în comunism şi, în urma acestei manifestări, Institutul 

a devenit mai vizibil în rândul celor interesaţi de memoria 

comunismului. De asemenea, publicul a fost informat asupra 

strategiilor de rezistenţă în comunism şi a metodelor de 

respingere a totalitarismului. 

8. Beneficiari Proiectul s-a adresat cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor 

şi studenţilor în ştiinţe umaniste, în special celor care urmează 

cursurile unei Facultăţi de Istorie sau de Ştiinţe politice. În 

acelaşi, timp conferinţa s-a adresat şi tuturor persoanelor 

interesate de istoria comunismului, în general, iar în cazul de 

faţă celor interesaţi de istoria rezistenţei la totalitarism. 

9. Parteneri - 

10. Impact Accesul publicului ţintă la informaţii despre biografia lui Corneliu 

Coposu. Informarea publicului ţintă despre politicile de 

recuperare şi conservare a memoriei comunismului, a 

strategiilor de rezistenţă în comunism şi a celor de respingere a 

totalitarismului. Potenţarea interesului publicului ţină pentru 

istoria comunismului, a strategiilor de rezistenţă în comunism şi 
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a celor de respingere a totalitarismului. 

11. Perspective Organizarea unor noi dezbateri, work-shopuri şi conferinţe pe 

aceeaşi tematică. 

 
 
 

Conferinţa „Televiziunea BBC şi Revoluţia română din 1989” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga 

3. Perioada de 

desfăşurare 

23-26 noiembrie 2012. 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul „Televiziunea BBC şi Revoluţia Română din 1989” 

reprezintă o serie de conferinţe susţinute de profesorul Dennis 

Deletant în cadrul Centrului de Studii asupra Comunismului şi 

Postcomunismului, la Iaşi, în perioada 23-26 noiembrie 2012. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, proiect educaţional 

6. Scop Conferinţele au analizat, din perspectiva profesorului Dennis 

Deletant, ca actor implicat direct, evenimentele din decembrie 

1989, aşa cum au fost ele percepute şi relatate de presa 

internaţională, în cazul de faţă, de echipa concernului de presă 

britanic BBC. Pe lângă evocarea momentelor cheie – 

evenimentele de la Timişoara, fuga soţilor Ceauşescu, 

ocuparea sediului Televiziunii, constituirea Frontului Salvării 

Naţionale – istoricul britanic prezintă teoriile care au fost 

elaborate cu privire la adevărata natură a evenimentelor din 

decembrie 1989: lovitură de stat, revoltă populară, o revoluție 

reală care a fost deturnată. Publicul prezent a avut ocazia să 

afle detalii de culise, întâmplări şi evenimente trăite de 

jurmaliştii străini şi reprezentanții diplomatici aflaţi în misiune la 

Bucureşti. 

7. Obiective Obiectiv principal: 

Acest proiect are drept obiectiv principal sensibilizarea 

publicului la problemele pe care continuă să le ridice în 

istoriografie, şi nu numai, natura evenimentelor din decembrie 

1989 şi repercusiunile pe care această moştenire problematică 

le-a avut şi le are încă în societatea românească 
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contemporană. 

Obiective specifice: 

Prezentarea principalelor evenimente ale intervalului 16-26 

decembrie 1989. 

Prezentarea diferitelor teorii privind adevărata natură a 

evenimentelor din decembrie 1989. 

Analiza modului în care dosarul Revoluţiei a fost tratat de 

justiţie cât şi de factorul politic până în prezent. 

8. Beneficiari Beneficiarii proiectului au fost studenţii masterului „Istoria 

comunismului românesc”, studenţi, doctoranzi, cercetători, cât 

şi alţi reprezentanţi ai mediului academic ieşean. 

9. Parteneri Konrad Adenauer Stiftung 

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului 

10. Impact Proiectul a contribuit la implicarea studenţilor în aria cercetării 

trecutul recent din România, oferindu-le oportunitatea de a intra 

în contact cu specialişti în studierea regimului comunist din 

România. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea continuării organizării unor evenimente 

similare şi în viitor. 

 
 
 

Conferinţa „Capcanele istoriei, intelectualii români între naţionalism şi 
comunism” 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga 

3. Perioada de 

desfăşurare 

26-28 noiembrie 2012, Amsterdam. 

4. Formularea 

problemei 

IICCMER şi Catedra de Limba şi Cultura Română din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii din Amsterdam 

[Faculteit der Geesteswetenschappen van Universiteit van 

Amsterdam] au organizat dezbaterea Capcanele istoriei, 

intelectualii români între naţionalism şi comunism. La 

eveniment a fost invitat să conferenţieze profesorul universitar 

Lucian Boia. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politică educaţională 
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6. Scop Punctul de plecare al discuţiei a fost cartea profesorului Lucian 

Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 

1930 şi 1950, una dintre cele mai importante apariţii editoriale 

ale anului 2011. Scopul dezbaterii organizate de Catedra de 

Limba şi Cultura Română din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Umaniste a Universităţii din Amsterdam împreună cu Institutul 

de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc a fost de a aduce în atenţia publicului olandez o 

perioadă care, din punctul de vedere al alegerilor politice făcute 

de intelectualii români, a fost marcată de derapaje extremiste şi 

conflicte interioare, schimbări de macaz contrariante, abdicări şi 

trădări în ordine morală. Discuţiile s-au purtat în jurul 

traiectoriilor sinuoase şi alegerilor inexplicabile pe care anumiţi 

intelectuali angajaţi le-au făcut, în special adeziunea la 

mişcarea comunistă. 

7. Obiective Obiectiv general: Acest proiect a avut drept scop principal 

sensibilizarea publicului la problemele pe care continuă să le 

ridice în istoriografie, şi nu numai, natura implicării politice a 

intelectualilor români în perioada 1930-1950.  

Obiective specifice: 

Prezentarea unor studii de caz vizând anumite personalităţi 

recunoscute pentru angajamentul lor politic alături de mişcarea 

comunistă. 

Prezentarea diferitelor teorii privind mecanismele ce au stat în 

spatele unei opţiuni politice de extremă, fie ea de stânga, de 

dreapta, sau trecerea inexplicabilă între cele două.  

Analiza fascinaţiei pe care comunismul a reprezentat-o pentru 

intelectuali în general, şi pentru cei români în special, cât şi 

procesul de dezvrăjire ce a urmat în cele mai multe dintre 

cazuri. 

8. Beneficiari Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de studenţi, 

doctoranzi, cercetători, alte categorii de public interesate de 

cultura şi istoria României, aflate în Regatul Ţărilor de Jos. 

9. Parteneri Facultatea de Ştiinţe Umane a Universităţii din Amsterdam, 

Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos. 

10. Impact Proiectul a contribuit la promovarea culturii române în general şi 

a implicării Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului Românesc în cercetarea istoriei recente a 

României. Dezbaterea a deschis o serie de evenimente menite 

a populariza personalităţi şi proiecte de cercetare remarcabile 
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ale lumii academice româneşti ce ţin de studiul regimului 

comunist din România. 

11. Perspective IICCMER intenţionează să continue acest proiect prin invitarea 

altor lectori. 

 

 

Conferinţa „De ce trebuie condamnat comunismul?” 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Andrei Muraru, Dan Țălnaru, Marius Oprea, Adelina Țînțariu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

5-6 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa şi-a propus aducerea la cunoştinţa opiniei publice a 

crimelor şi abuzurilor săvârşite sub comanda Partidului 

Comunist Român şi organizarea unor dezbateri privind situarea 

memoriei comunismului în geografia simbolică a culturii 

române. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Identificarea şi expunerea publică, fără echivoc, a necesităţii 

stringente de condamnare a comunismului. Pentru generaţiile 

tinere este necesară înţelegerea resorturilor ascunse care fac 

din regimul comunist unul abominabil. Alături de expunerea de 

către organizatori a unor puncte de vedere oficiale, 

interacţiunea cu auditoriul şi-a propus lămurirea şi propagarea 

cât mai eficientă a unei argumentaţii valide asupra naturii 

criminale a regimului comunist. 

7. Obiective Obiectiv general: afirmarea şi mediatizarea perspectivei 

oficiale a IICCMER asupra necesităţii condamnării eficiente a 

comunismului, atât la nivel legislativ cât şi la nivel teoretic, 

discursiv. 

Obiective specifice: aducerea în dezbatere publică a 

principalelor obstacole privind condamnarea regimului 

comunist. 

8. Beneficiari Public interesat de trecutul recent 

9. Parteneri - 

10. Impact Necesitatea aducerii în dezbatere a trecutul comunist, subiect 
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puţin familiar tinerei generaţii. 

11. Perspective Revitalizarea interesului general asupra perioadei comuniste, 

stimularea unei dezbateri publice care poate contribui la 

identificarea şi implementarea unor soluţii cât mai eficiente de 

condamnare a comunismului.  

 
 
 

Conferinţa „HoloGulag: istorie, memorie şi mit în martirologia competitivă” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Mihai Burcea, Marius Stan 

3. Perioada de 

desfăşurare 

7 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa HoloGulag: istorie, memorie şi mit în martirologia 

competitivă şi-a propus să readucă în atenția publicului larg un 

subiect controversat al istoriei contemporane europene. 

Conferinţa a abordat una dintre chestiunile controversate aflate 

în dezbatere în cercurile intelectuale internaţionale, şi anume: 

încercarea de poziționare a  Holocaustului între celelalte 

genociduri ale sec. XX, şi de elucidare a relaţiei dintre 

Holocaust şi Gulag în special. Conferința a fost susținută de 

profesorul universitar Michael Shafir. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politici de memorie 

6. Scop Proiectul „HoloGulag” a pus în dezbatere publică modul de 

administrare a memoriei celor mai mari drame ale secolului XX. 

De asemenea, conferința a atras atenția asupra unor aspecte 

esențiale în evaluarea raporturilor dintre fascism și comunism, 

precum şi asupra diferențelor dintre Holocaust și Gulag. Scopul 

a fost acela de a familiariza cercetătorii, istoricii tineri, studenții, 

doctoranzii şi alte categorii socio-profesionale cu dezbaterile 

contemporane internaționale referitoare la diferitele memorii ale 

totalitarismelor veacului al XX-lea. 

7. Obiective Obiectiv general: Proiectul HoloGulag a urmărit să pună în 

evidenţă conceptul martirologiei competitive obţinut în urma 

unei abordări pluridisciplinare a unui subiect de cercetare 

istorică extrem de important. 
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Obiective specifice: Proiectul şi-a propus în mod particular să 

stârnească interesul celor tineri, în special al studenților la 

Istorie și Ştiințe Politice, asupra tematicii mai largi a 

totalitarismelor secolului XX. 

8. Beneficiari Publicul larg, studenţi, cercetători, media. 

9. Parteneri - 

10. Impact Potenţarea interesului publicului pentru istoria totalitarismelor. 

Dezvoltarea abordării pluridisciplinare între cercetarea istorică 

şi discursul memoriilor concurente. Promovarea unei atitudini 

responsabile în comportamentul generațiilor mai tinere. 

11. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua astfel de prelegeri. 

 

 
 

Conferinţa „Partidul Comunist Grec şi comunismul românesc” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Dan Drăghia, Adelina Țînțariu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

27 iunie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa „Partidul Comunist Grec şi comunismul românesc” 

şi-a propus să exploreze modul în care Războiul Civil din 

Grecia a influenţat comunismul internaţional şi, în particular, 

legăturile dintre comuniştii greci şi cei români. În cadrul 

conferinței a susținut o prelegere prof. dr. Adrian Cioroianu, 

Decanul Facultății de Istorie a Universității din București. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politică educaţională 

6. Scop Proiectul a adus laolaltă cercetători greci şi români ai 

comunismului, cu scopul de a analiza şi discuta un aspect 

ignorat până acum în domeniu: relaţiile dintre comuniştii greci şi 

români în contextul războiului civil din Grecia şi în 

circumstanţele accentuării a Războiului Rece. Această 

cooperare bilaterală a avut ca obiectiv revelarea unor aspecte 

inedite ale istoriei internaţionale a comunismului în România. 

Cazul de faţă este cu atât mai important cu cât în anii ’50 şi ’60, 

România a fost una dintre principalele destinaţii ale refugiaţilor 

greci comunişti. 
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7. Obiective Obiectiv general: 

Prezentarea unor aspecte inedite din istoria comunismului 

românesc şi din evoluţia partidelor comuniste din Balcani în 

timpul primelor decenii ale Războiului Rece. 

Obiective specifice: 

Stabilirea unei cooperări între grupul de cercetători coordonaţi 

de profesorul Nikos Marantzidis la Universitatea Macedonia din 

Salonic şi cercetători interesaţi de subiect de la IICCMER sau 

alte instituţii specializate în domeniu din Bucureşti. 

8. Beneficiari Cercetători ai comunismului din România şi Grecia; 

comunitatea greacă din România; studenţi; corpul diplomatic 

românesc pe relaţia cu Balcanii; public interesat de subiect. 

9. Parteneri Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti 

10. Impact La Conferinţă au luat parte, pe lângă invitatul grec (Prof. 

Apostolos Patelakis) şi reprezentanţii IICCMER (Dr. Andrei 

Muraru), respectiv cercetătorii Institutului, profesorul Adrian 

Cioroianu, decanul Facultăţii de Istorie, reprezentantul 

Comunităţii Elene în România şi al Ambasadei Greciei la 

Bucureşti, reprezentanţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe al României, ai altor instituţii care studiază comunismul 

(CNSAS, INST etc.), cercetători, studenţi, public. 

11. Perspective Conferinţa a fost bine primită în comunitatea academică din 

domeniu, dar şi în mediile diplomatice româno-elene sau în 

cadrul comunităţii greceşti din România. Evenimentul a prilejuit 

şi vizite de documentare ale domnului Patelakis la CNSAS şi 

Arhivele Naţionale, fiind stabilit, pe lângă cadrul unei viitoare 

colaborări între IICCMER şi Universitatea Macedonia din 

Salonic, şi un contact de cercetare între profesorul Patelakis şi 

cele două instituţii de arhivă menţionate mai sus. 

 
 
Conferinţa „Reprezentarea trecutului comunist. Închisoarea de la Râmnicu Sărat 

ca loc al Memoriei” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Adelina Ţînţariu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

2 iulie 2012 
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4. Formularea 

problemei 

Conferința a adus în discuție modalitățile prin care fosta 

închisoare de la Râmnicu Sărat poate fi transformată într-un 

memorial al victimelor comunismului. La conferință au participat 

Dinu Zamfirescu, Președintele Consiliului științific al IICCMER, 

Simina Bădică, curator în cadrul Muzeului Țăranului Român și 

doctorandă a Universității Central Europene din Budapesta, 

Viviana Iacob, curator, reprezentant RNMR, Irina Hasnaș-

Hubbard, artist plastic, muzeograf, doctorandă a Universității 

Valahia din Târgoviște, Cristina Anisescu, şef serviciu 

Programe educaţionale CNSAS, Adelina Țînțariu, director de 

departament în cadrul IICCMER. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Scopul conferinţei a fost aducerea la cunoştinţa publicului a 

unui subiect mai puţin cunoscut din istoria noastră recentă şi 

anume regimul de exterminare practicat de autorităţile 

comuniste împotriva „duşmanilor poporului” în penitenciarul de 

la Râmnicu Sărat, în perioada 1945-1963. Penitenciarul s-a 

remarcat prin restricţii extreme, fiind supranumit „închisoarea 

tăcerii”. Regimul alimentar precar, lipsa tratamentului medical, 

tortura au dus la decesul multor personalităţi politice închise 

aici. 

7. Obiective Obiectiv general: Aducerea în discuţie a modalităţilor prin care 

fosta închisoare de la Râmnicu Sărat poate fi transformată într-

un memorial al victimelor comunismului. 

Obiective specifice: Reunirea unor nume importante din 

domeniul patrimoniului cultural, reprezentanţi al Ministerului 

Culturii, Reţelei Naţionale a Muzeelor, artişti plastici, 

muzeografi, care să abordeze problematica reprezentării 

trecutului comunist prin muzee virtuale, memoriale, expoziţii etc. 

Prezentarea, în premieră, a platformei virtuale a închisorii de la 

Râmnicu Sărat. 

8. Beneficiari Atât publicul larg, interesat de aspecte ale istoriei recente, cât şi 

IICCMER, care a beneficiat de consultanţă de specialitate din 

partea unor experţi în domeniul muzeografiei. 

9. Parteneri - 

10. Impact Una dintre consecinţele directe ale campaniei IICCMER de 

promovare a proiectului memorial de la Râmnicu Sărat – 

inclusiv a acestei conferinţe - a fost şi recenta asumare oficială 

de către actualul Guvern a unui astfel de proiect muzeal. 
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11. Perspective Organizarea unui Muzeu Memorial în incinta fostului Penitenciar 

Râmnicu Sărat. 

 
 
 

Dezbaterea şi lansarea de carte „Revoluţia la firul ierbii” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Raluca Grosescu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

13 decembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Dezbaterea şi-a propus să abordeze revoluţia din decembrie 

1989 altfel. Nu din perspectiva „Marii Istorii”, ci prin ochiul unei 

multitudini de „istorii mici”, ale participanţilor şi martorilor 

necunoscuţi. 

5. Denumirea 

politicii 

Dezbatere, lansare de carte, politică educaţională 

6. Scop Dezbaterea evenimentelor din decembrie 1989 din perspectiva 

istoriei sociale, cu prilejul lansării volumelor Tânăr student caut 

revoluţionar, volumele I şi II, coordonate de Zoltan Rostas şi 

Florentina Ţone. Au participat: Raluca Grosescu, Dragoş 

Petrescu, Vintilă Mihăilescu, Zoltan Rostas, Florentina Ţone. 

7. Obiective Dezbaterea evenimentelor din decembrie 1989 cu studenţi şi 

profesori în ştiinţe sociale. Creşterea interesului publicului ţintă 

pentru analiza academică a revoluţiilor din 1989 şi pentru istoria 

socială. 

8. Beneficiari Studenţi, profesori şi cercetători în ştiinţe sociale. 

9. Parteneri Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti,  

Editura Curtea Veche 

10. Impact Creşterea interesului studenţilor pentru cercetarea 

evenimentelor din decembrie 1989 şi căderea comunismului în 

general. 

11. Perspective Organizarea pe viitor a altor dezbateri/conferințe care să aibă 

ca subiect de discuție Revoluția din decembrie 1989. 
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Conferinţa „Societatea multilateral dezvoltată. O perspectivă psiho-ideologică de 
analiză a comunismului din România”, Braşov 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Corina Doboş, Clara Mareş, Gabriel Marin, Dan Drăghia 

3. Perioada de 

desfăşurare 

8 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conferinţa a făcut parte din proiectul „Istoriile comunismului 

românesc”, un proiect al IICCMER, care a propus spre 

dezbatere publică unele dintre cele mai controversate teme 

particulare ale comunismului românesc. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă, politică educaţională 

6. Scop Conferinţa a propus spre dezbatere publică unele dintre cele 

mai controversate teme particulare ale comunismului românesc: 

disciplinarea societăţii prin valurile de teroare instituite în anii 

'50, crearea societăţii comuniste şi a „omului de tip nou” prin 

diferite practici sociale, politice şi ideologice, încurajarea 

delaţiunii, ipocriziei, oportunismului la nivel de societate, 

recunoaşterea publică pe criterii exclusiv politice 

7. Obiective Prin această conferinţă, IICCMER a invitat la dialog publicul, şi 

în special publicul tânăr, în vederea măririi impactului 

educaţional al activităţii de cercetare a institutului. 

8. Beneficiari Studenţi, cercetători, cadre didactice din învăţământul superior 

9. Parteneri Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea 

„Transilvania”, Braşov. 

10. Impact La evenimentul de la Braşov au participat patru experţi de la 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc (IICCMER), care au prezentat teme de mare 

interes: „Familia în comunism: unitate de reproducţie socială” 

(Corina Doboş), „Disciplinarea societăţii româneşti: teroare şi 

ideologie” (Clara Mareş), „Memorie individuală şi memorie 

colectivă” (Gabriel Marin), „Între recuperarea memoriei şi 

predarea istoriei” (Dan Drăghia). Prezentările interactive i-au 

antrenat în discuţii pe cei 40 de participanţi de la Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (cadre didactice şi studenţi de 

la ciclul de licenţă şi master). 



49 

 

11. Perspective A fost remarcată cu această ocazie necesitatea continuării 

organizării unor evenimente de acest fel. 

 
 

Dezbaterea „Între uz şi abuz: confiscarea proprietăţii private în România 
comunistă” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Constantin Petre, Cristina Roman 

3. Perioada de 

desfăşurare 

29 octombrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Evenimentul şi-a propus să aducă în atenţia publicului tema 

colectivizării şi naţionalizării, oferind o vedere nuanţată şi 

complexă asupra acestor politici represive şi a consecinţelor pe 

care le-au avut asupra societăţii româneşti. Au participat: Prof. 

Dr. Dinu Giurescu, istoric; Gheorghe Piperea, avocat; Dinu 

Zamfirescu, președinte al Consiliului Științific IICCMER; Dr. 

Andrei Muraru, președinte executiv al IICCMER. 

5. Denumirea 

politicii 

Dezbatere publică 

6. Scop Desfiinţarea proprietăţii private a fost unul dintre principalele 

obiective prevăzute în planul de comunizare a României, pus în 

aplicare începând din 1945 la instrucţiunile Moscovei. În 

domeniul funciar prima măsură a fost reforma agrară din 23 

martie 1945, prin care au fost confiscate terenurile mai mari de 

50 ha, urmată de colectivizarea forţată a agriculturii desfăşurată 

în perioada 1949-1962. La 11 iunie 1948 şi 19 aprilie 1950 au 

fost promulgate Legea Naţionalizării şi Decretul pentru 

naţionalizarea unor imobile prin care s-au confiscat 

întreprinderi, bănci, locuinţe şi alte bunuri private. 

Dezbaterea a urmărit problema colectivizării şi a “naţionalizării” 

din perspectivă istorică, dar şi stadiul actual al retrocedărilor. 

7. Obiective Obiectiv general:  

Colectivizarea agriculturii româneşti a avut efecte profunde şi 

de durată pentru societatea rurală românească, efecte care se 

fac din plin simţite şi în perioada postcomunistă. După 

naţionalizare a fost demarată industrializarea forţată, proces 

care a avut consecinţe sociale importante la nivelul întregii ţări. 
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Conferinţa a fost centrată pe problematica colectivizării şi a 

“naţionalizării” din perspectivă istorică, dar a pus în discuţie şi 

stadiul actual al retrocedării proprietăţilor confiscate. 

Obiective specifice: 

Organizatorii au urmărit să prilejuiască o întâlnire între 

specialişti, autorităţi şi public. 

8. Beneficiari Cercetători, reprezentanți ai autorităţilor, persoane interesate de 

subiect. 

9. Parteneri - 

10. Impact Dezbaterea a suscitat numeroase întrebări şi discuţii dovedind 

interesul publicului faţă de subiectul confiscărilor comuniste de 

proprietăţi şi mai ales al retrocedărilor. 

11. Perspective Proiectul, prin expunerile şi discuţiile care le-au urmat, a 

contribuit la clarificarea unor aspecte privind abuzurile 

colectivizării şi „naţionalizării”. De asemenea, estimăm că va 

contribui la dinamizarea dezbaterilor privind despăgubirea sau  

retrocedarea proprietăţilor confiscate în mod abuziv. 

 
 
 

Dezbaterea „23 August – Eroi şi victime” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Ştefan Bosomitu, Mihail Bumbeş 

3. Perioada de 

desfăşurare 

23 august 2013 

4. Formularea 

problemei 

Dezbaterea multiplelor semnificaţii pe care le are ziua de 23 

august în istoria recentă a României. Au participat istoricii 

Neagu Djuvara, unul dintre martorii oculari ai evenimentelor din 

1939 şi 1944, şi Adrian Cioroianu, care a avut o prezentare 

despre cum a fost celebrată ziua de 23 august în anii 1945-

1947, dar şi despre instituţionalizarea acestei date ca zi 

naţională a României după instaurarea regimului de democraţie 

populară (30 decembrie 1947). 

5. Denumirea 

politicii 

Conferinţă 

6. Scop Ziua de 23 august are multiple semnificaţii în istoria recentă a 

României. În 1939 a fost semnat la Moscova, în prezenţa lui 
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Iosif V. Stalin, pactul de neagresiune dintre Germania nazistă şi 

Uniunea Sovietică, cunoscut şi sub numele de „Pactul 

Ribbentrop-Molotov”. Preludiu al celui de-al Doilea Război 

Mondial, înţelegerea semnată la Moscova în 1939 a avut 

consecinţe devastatoare asupra istoriei Europei în a doua 

jumătate a secolului XX. În 1944, tot pe 23 august, România 

ieşea din alianţa militară cu puterile Axei, trecând de partea 

Aliaţilor. În acea zi, prin intervenţia curajoasă a tânărului rege 

Mihai I, România a pus capăt războiului dus împotriva trupelor 

aliate, într-un gest despre care istoricii anglo-saxoni au opinat 

că ar fi scurtat războiul din Europa cu cel puţin şase luni. Nu în 

ultimul rând, ziua de 23 august a fost ziua naţională a României 

în anii regimului comunist. Sărbătorită cu fast, an de an, 

aniversarea lui 23 august a căpătat valenţe multiple de-a lungul 

celor 45 de ani de dictatură comunistă: „actul de la 23 august”, 

„ziua insurecţiei armate antifasciste şi antiimperialiste”, sau 

„ziua victoriei revoluţiei antiimperialiste şi antifasciste”. 

Dezbaterea şi-a propus să analizeze toate aceste semnificaţii. 

7. Obiective Obiectiv general: 

Discutarea multiplelor valenţe ale semnificaţiei zilei de 23 

august. 

Obiective specifice: 

Analizarea impactului pe care semnarea pactului „Ribbentrop-

Molotov” l-a avut asupra istoriei recente a României. 

Prezentarea unor noi detalii referitoare la evenimentele din 23 

august 1944. 

Dicutarea semnificaţiei zilei de 23 august – ziua naţională a 

României între 1949-1989, şi a modalităţilor prin care a fost 

celebrat evenimentul de-a lungul epocii comuniste. 

8. Beneficiari Cercetători, studenţi, publicul larg 

9. Parteneri - 

10. Perspective A fost remarcată cu această ocazie necesitatea organizării unor 

noi dezbateri de acest gen. 
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Dezbaterea „Serviciu de informaţii sau Securitate externă? Spionajul românesc în 
timpul regimului comunist” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga 

3. Perioada de 

desfăşurare 

18 septembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul a constat în organizarea unei conferinţe care să 

informeze publicul larg asupra modului de funcţionare şi 

organizare a serviciului de informaţii externe. La eveniment au 

participaţi actori implicaţi direct în aceste activităţi. 

5. Denumirea 

politicii 

Dezbatere 

6. Scop Proiectul a urmărit organizarea unei conferinţe despre modul de 

funcţionare a Securităţii statului, DGIE sau DIE sau CIE, cum s-

a numit serviciul de informaţii externe de-a lungul timpului. În 

cadrul Conferinţei, jurnalistul Liviu Tofan, directorul Institutului 

Român de Istorie Recentă, a prezentat în premieră volumul său 

de dezvăluiri despre o afacere din spionaj din timpul 

comunismului, A patra ipoteză, apărut la Editura Polirom în 

2012. La eveniment au participat şi au luat cuvântul: Radu 

Ioanid, istoric; Stelian Tănase,  politolog; Liviu Mihaiu, jurnalist; 

Andrei Muraru, preşedinte executiv, IICCMER; Liviu Tofan, 

director, IRIR; Marius Oprea, director, IICCMER. 

7. Obiective Acest proiect a avut drept obiectiv principal sensibilizarea 

publicului cu privire la modul de organizare şi metodele de lucru 

ale serviciului de informaţii externe în timpul regimului comunist. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, au fost urmărite 

următoarele obiective specifice: 

1. Prezentarea acţiunilor de supraveghere şi compromitere 

a exilului românesc în general, şi cele asupra postului de 

intimidare a celor de la Radio Europa Liberă în special. 

2. Prezentarea acţiunilor de intoxicare propagandistică a 

presei occidentale, în paralel cu promovarea imaginii lui N. 

Ceauşescu etc. 

3. Prezentarea unor studii de caz privind  intermedierea 

unor afaceri dubioase. 

8. Beneficiari Studenţi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice din 
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învăţământul superior, publicul larg. 

9. Parteneri - 

10. Impact În urma desfăşurării acestei conferinţe se poate răspunde la o 

serie de întrebări privind funcționarea şi organizarea serviciului 

de informaţii externe în timpul regimului comunist . Un alt aport 

imediat al evenimentului a fost deschiderea unor noi piste de 

cercetare a exilului românesc în cea de-a doua jumătate a 

secolului XX. 

11. Perspective A fost remarcată cu această ocazie necesitatea continuării 

organizării de conferinţe pe aceeaşi tematică. 

 
 

Workshop dedicat problematicii accesului la avort în România comunistă şi 
postcomunistă 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Corina Doboş, Florin S. Soare 

3. Perioada de 

desfăşurare 

7 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Plecând de la o cercetare istorică, workshop-ul şi-a propus să 

aducă în atenţia publicului un element definitoriu al fenomenului 

totalitar în general şi al comunismului românesc în special, 

anume transformarea coercitivă a naşterii, un element al 

spaţiului privat, într-unul de interes public şi intervenţie 

guvernamentală. 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educaţional 

6. Scop Promovarea tematicii abordate în expoziţia Cei din lume fără 

nume prin aducerea în prezent a discuţiei legate de legitimitatea 

intervenţiei guvernamentale asupra comportamentului 

reproductiv al cetăţenilor guvernaţi. 

7. Obiective Obiectiv general:  Această acţiune a urmărit să pună în 

evidenţă impactul social al unei abordări pluridisciplinare a unui 

subiect de cercetare istorică, prin aducerea respectivului 

subiect în contemporaneitate. 

Obiective specifice: Familiarizarea publicului tânăr cu politica 

pronatalistă ceauşistă şi a influenţei acesteia asupra 

comportamentului reproductiv actual. 
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8. Beneficiari Direcţi: IICCMER, MNŢR, SECS, ECPI, prin creşterea   nivelului 

vizibilităţii instituţiei graţie unor activităţi specifice de promovare 

şi informare; participanţii la workshop, care au avut prilejul de a-

şi extinde cunoştinţele legate de comportamentul reproductiv al 

societăţii româneşti contemporane; 

Indirecţi: comunitatea, ONG-uri, asociaţii care promovează 

educaţia sexuală, contracepţia, un comportament reproductiv 

responsabil, protecţia copiilor şi egalitatea de şanse. 

9. Parteneri Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MNŢR) 

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS),  

Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI) 

10. Impact Workshop-ul a adus în atenţia publicului un element definitoriu 

al fenomenului totalitar în general şi al comunismului românesc 

în special, anume transformarea coercitivă a naşterii, un 

element al spaţiului privat, într-unul de interes public. 

11. Perspective Integrarea versiunii video a workshop-ului în site-ul 

www.ceidinlumefaranume.ro 

 
 

Workshop „Lecţia de istorie, lecţia istoriei. De ce trecutul recent este important 
astăzi?” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Luciana Jinga, Gabriel Marin, Alin Mureşan, Dinu Zamfirescu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

26-28 octombrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul şi-a propus dezvoltarea unei politici educaţionale cu 

scopul informării şi conştientizării naturii şi consecinţelor 

regimului totalitar comunist. 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educaţional 

6. Scop Workshop-ul a avut drept scop modalităţile de amintire şi 

reamintire, sub raport istoric şi biografic, a perioadei comuniste. 

Studenţii participanţi au fost invitaţi să reflecteze asupra 

diferitelor aspecte ideologice, sociale şi politice ale 

comunismului. Întrucât efectele acestei perioade sunt încă 

resimţite la nivelul societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a 

trecutului recent ajută la aprofundarea înţelegerii realităţilor 

http://www.ceidinlumefaranume.ro/
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prezente. Prelegerile s-au concentrat pe aspecte ce ţin de 

istoria regimului comunist în România: politica pronatalistă a 

regimului Ceauşescu şi impactul ei social, securitatea şi 

controlul presei în perioada comunistă, precum şi acţiunile şi 

implicaţiile politice ale exilului românesc. 

7. Obiective Obiectiv general:  

Acest proiect a avut drept scop principal sensibilizarea tinerilor 

implicaţi în activitatea politică la problemele pe care trecutul 

recent le ridică încă în societatea românescă.  

Obiective specifice: 

Analiza modului în care regimul comunist este prezentat şi 

perceput astăzi în societatea românescă. Prezentarea unor 

politici ale statului totalitar comunist: politica demografică a 

regimului Ceauşescu, sistemul concentraţionar, fenomenul 

Piteşti, activităţile şi implicaţiile politice ale exilului românesc, 

represaliile împotriva studenţilor. Stabilirea unui dialog între 

studenţi şi cercetătorii din domeniu. 

8. Beneficiari Beneficiarii acestui proiect au fost 30 de tineri, studenţi ai 

diferitelor instituţii superioare de învăţământ din ţară. 

9. Parteneri - 

10. Impact În cadrul primei ediţii au participat treizeci de studenţi, membri 

ai organizaţiei de tineret a Partidului Naţional Liberal. Studenţii 

au avut ocazia de a intra în contact cu istorici şi martori ai 

regimului comunist. Pentru cei mai mulţi dintre cei prezenţi a 

fost primul contact cu istoria recentă şi în special cu cea a 

regimului comunist din România. Un impact puternic asupra 

celor prezenţi l-a avut vizita la fosta închisoare de la Râmnicu 

Sărat. Feedback-ul pe care organizatorii l-au primit în urma 

derulării acestui proiect a fost unul favorabil, cei prezenţi 

solicitând reluarea şi extinderea acestei iniţiative. 

11. Perspective Începând cu toamna anului 2012, IICCMER a decis dezvoltarea 

unui proiect educaţional cu scopul informării şi conştientizării 

naturii şi consecinţelor regimului totalitar comunist, destinat 

organizaţiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare 

(PSD, PD-L, PNL, UDMR, PC, UNPR). De asemenea, proiectul 

îşi propune promovarea memoriei perioadei comuniste şi 

dezvoltarea unei culturi a libertăţii, democraţiei şi a statului de 

drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din 

România şi analiza mecanismelor statului. 
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Simpozionul Internaţional „Regimurile comuniste - memorie recentă pentru o 

societate deschisă” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Cosmin Budeancă 

3. Perioada de 

desfăşurare 

1-4 august 2012 

4. Formularea 

problemei 

Lucrările simpozionului au vizat recuperarea pentru conştiinţa 

publică a fenomenelor de opoziţie colectivă dintr-o epocă 

istorică ce a marcat profund societatea în ansamblul ei şi 

destinele individuale ca părţi ale întregului. 

5. Denumirea 

politicii 

Conferință, proiect educațional 

6. Scop Proiectul şi-a propus să realizeze un efort de păstrare în memoria 

colectivă a generaţiilor post-comuniste a mesajului pe care 

sacrificiile şi suferinţa înaintaşilor îl pot oferi tinerilor ca învăţătură de 

viaţă. Implicarea în proiect a mai multor instituţii din România şi din 

alte ţări ale Uniunii Europene, toate având preocupări cu privire la 

trecutul totalitar comunist, a oferit o bună oportunitate de 

promovare a ideilor democratice, prin constituirea unei reţele în 

acest sens. 

7. Obiective Obiectiv general:  

O mai bună cunoaştere a trecutului comunist şi constituirea 

unei reţele instituţionale de cercetare a acestuia. 

Obiective specifice: 

Recuperarea pentru conştiinţa publică a fenomenelor de 

opoziţie colectivă dintr-o epocă istorică ce a marcat profund 

societatea în ansamblul ei şi destinele individuale ca părţi ale 

întregului. Formarea noilor generaţii în spiritul apărării valorilor 

democratice, a drepturilor şi libertăţilor individuale şi colective, 

prin cunoaşterea adevărului istoric. 

8. Beneficiari Publicul ţintă al proiectului a fost reprezentat, pe de o parte, de 

cercetători şi istorici preocupaţi de trecutul recent, iar pe de altă 

parte de profesori, studenţi, elevi implicaţi în campanii de 

documentare; descendenţii supravieţuitorilor şi martori ai 

evenimentelor din perioada de instaurare a regimurilor 

comuniste; vizitatorii expoziţiei itinerante; cadre didactice, elevi, 
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studenţi implicaţi în procesul de predare-învăţare; tineri care, în 

cadrul evenimentelor proiectului, au avut şansa să inter-

relaţioneze cu aceştia şi, în felul acesta să afle mai multe 

despre totalitarismul comunist. 

9. Parteneri Din România:  

Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş; Memorialul 

rezistenţei anticomuniste „Ţara Făgăraşului”; Universitatea 

„Transilvania”, Braşov, 

Din străinătate: 

Muzeul „Emlekpont”, Hódmezővásárhely, Ungaria; 

Universitatea „Sf. Kiril şi Metodiu”, Veliko Târnovo, Bulgaria; 

Universitatea „Carl von Ossietzky”, Oldenburg; Institutul Federal 

pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa de Est.  

Proiectul a beneficiat şi de finanţare de la Uniunea Europeană 

prin programul Europe for Citizens. 

10. Impact Proiectul s-a bucurat, pe lângă participarea cercetătorilor şi de 

un public numeros, care a fost prezent la festivitatea de 

deschidere, la lucrări, dar a vizitat şi expoziţia realizată la sediul 

Fundaţiei „Negru Vodă”. Publicul a fost reprezentat de cadre 

didactice, studenţi, elevi, descendenţi ai supravieţuitorilor şi 

martori ai evenimentelor din perioada de instaurare a 

regimurilor comuniste, persoane interesate de trecutul recent. 

Interesul a fost, de asemenea, mare şi din partea mass-media. 

11. Perspective Lucrările prezentate în cadrul simpozionului urmează să fie 

publicate în limba engleză în volum şi în limba română pe 

suport electronic. 

Stabilirea unei reţele între instituţiile implicate în proiect poate 

să genereze în anii următori noi colaborări. 

 
 
 

Seria de workshop-uri „Seminariile IICCMER” 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Ştefan Bosomitu, Marius Stan, Iulia Vladimirov 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Iulie-decembrie 2012 

4. Formularea Necesitatea de a prezenta într-un cadru organizat cercetările în 
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problemei curs ale experţilor IICCMER, volume recent apărute sau ideile 

de proiecte ce pot fi demarate de către IICCMER. 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educațional 

6. Scop Seminariile şi-au propus îmbunătăţirea activităţii de cercetare 

din cadrul IICCMER, cât şi asigurarea unui context instituţional 

menit să încurajeze dialogul şi dezbaterea interdisciplinară şi 

interdepartamentală.  

7. Obiective Ideea care a stat la baza organizării Seminariilor pleacă de la 

premisa că poţi înţelege mai bine propriile interese de cercetare 

prin intermediul dialogului cu cercetătorii de formaţii diferite şi 

cu domenii de interes diferite. Seminariile şi-au propus totodată 

să stimuleze relaţiile şi colaborările dintre cercetătorii IICCMER, 

prin promovarea dezbaterilor ştiinţifice, teoretice şi 

metodologice. 

8. Beneficiari Cercetătorii IICCMER 

9. Parteneri - 

10. Impact Seminariile IICCMER au contribuit la îmbunătăţirea şi 

optimizarea activităţii de cercetare din cadrul institutului, 

asigurând contextul instituţional menit să încurajeze dialogul şi 

dezbaterea interdisciplinară şi interdepartamentală. 

11. Perspective Se impune continuarea organizării acestor workshop-uri. 

 
 
 

Lansarea volumului „Zidul de sticlă”- I. D. Sârbu în arhivele Securităţii, autor 
Clara Mareş, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Clara Mareş 

3. Perioada de 

desfăşurare 

31 ianuarie 2012 (Bucureşti); 3 martie 2012 (Craiova); 26 aprilie 

2012 (Iaşi); 8 mai 2012 (Petrila). 

4. Formularea 

problemei 

Lansarea volumului şi-a propus analiza sistemului de 

supraveghere şi represiune desfăşurat de către Securitate 

pornind de la un studiu de caz, scriitorul I.D. Sârbu.  

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educațional, lansare de carte 

6. Scop Cartea Clarei Mareş a iniţiat o dezbatere de fond cu privire la 
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raportul elitei intelectuale cu regimul comunist în general şi a lui 

I.D. Sârbu cu puterea totalitară în particular.   

Acest demers asigură o mai bună înţelegere a rolului pe care-l 

joacă un scriitor neangajat într-un regim totalitar, precum şi a 

rolului pe care şi-l asumă scriitorul angajat de la cel de 

informator la cel de raisonneur. 

Prin consultarea unui vast material de arhivă şi includerea în 

carte a unei serii de fotografii ale scriitorului şi de facsimile după 

actele dosarelor, reprezentarea comunismului ca fenomen 

totalitar în secolul XX şi a mijloacelor sale de represiune 

dobândeşte valenţe noi, nuanţe suplimentare. 

Cartea relevă şi semnificaţiile morale ale actului de rezistenţă 

intelectuală în cadrul regimului comunist, dar şi ale actelor de 

cedare şi de angajare din partea unor scriitori de partea 

regimului. 

7. Obiective Obiectiv general:   

Familiarizarea cercetătorilor fenomenului totalitar cu 

mecanismele de supraveghere şi control exercitate asupra 

scriitorilor neînregimentaţi politic.  

Obiective specifice:  

Acest proiect a venit în sprijinul exegezelor literare, al cărţilor 

care evaluează în principal opera acestui autor, adăugând un 

context esenţial, cel al dosarului informativ care îi angajează 

moral pe mulţi dintre apropiaţii scriitorului.   

O analiză de sistem a rolului jucat de scriitorul angajat sau 

neangajat într-un regim totalitar. 

Recuperarea şi clarificarea unei dimensiuni mai puţin cunoscute 

a biografiei lui I.D. Sârbu, aşa cum reiese ea din analiza 

arhivelor Securităţii. 

8. Beneficiari Cercetători, profesori, studenţi şi elevi care vor avea acces, prin 

intermediul acestei biografii, la întreaga dimensiune a existenţei 

unui scriitor neangajat, într-un regim totalitar. 

9. Parteneri Institutul Cultural Român 

Editura Curtea Veche 

10. Impact Lansarea volumului a reprezentat o contribuţie semnificativă la 

exegeza cu privire la opera lui I.D. Sârbu. 

11. Perspective A fost remarcată cu această ocazie necesitatea organizării a 

unor astfel de manifestări şi pentru alte publicaţii ale IICCMER. 
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Lansare de carte şi proiecţie de film: „Experienţe carcerale în România 
comunistă” 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Cosmin Budeancă, Constantin Petre 

3. Perioada de 

desfăşurare 

13-27 noiembrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul Experienţe carcerale în România comunistă a urmărit 

o mai bună cunoaştere a specificului universului carceral 

românesc din anii comunismului. 

5. Denumirea 

politicii 

Proiect educațional, lansare de carte 

6. Scop Scopul proiectului a fost acela de a promova, la nivel public 

naţional, memoria perioadei comuniste şi de a omagia victimele 

dictaturii comuniste din România. Totodată, s-a dorit 

promovarea unuia dintre proiectele importante de cercetare, 

recuperarea şi valorificarea memoriei comunismului, desfăşurat 

în cadrul IICCMER. 

7. Obiective O mai bună cunoaştere a specificului universului carceral 

românesc din anii comunismului. 

Reflectarea activităţii IICCMER în domeniul cercetării ştiinţifice, 

de recuperare şi valorificare a memoriei perioadei comuniste. 

In cadrul proiectului au fost prezentate cele 6 volume publicate 

În cadrul proiectului „Experienţe carcerale în România 

comunistă” şi un film realizat pe baza interviurilor cu foşti 

deţinuţi politici, care a reflectat tematic conţinutul celor 6 

volume. 

8. Beneficiari Proiectul a fost adresat atât cercetătorilor şi cadrelor didactice 

preocupate de istoria comunismului şi de istoria orală,  

studenţilor, doctoranzilor din centrele universitare Bucureşti cât 

şi Sibiu, dar şi publicului larg interesat de istoria recentă. 

9. Parteneri Editura Polirom 

Uniunea Scriitorilor din România 

Forumul Democrat al Germanilor din România (Sibiu) 

10. Impact În urma implementării proiectului s-au realizat o mai bună 

cunoaştere a specificului universului carceral românesc din anii 

comunismului şi o mai bună cunoaştere a obiectivelor şi 

activităţilor IICCMER (cu precădere în mediul universitar şi 
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ştiinţific, cu preocupări în domeniul cunoaşterii trecutului 

comunist). 

11. Perspective A fost remarcată cu această ocazie necesitatea organizării mai 

multor evenimente de acest gen, şi în alte centre universitare 

din România: Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov. 
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PUBLICAŢII 

Volumul III al Anuarului internaţional History of Communism in Europe 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Marius Stan, Bogdan C. Iacob, Corina Doboș, Raluca Grosescu 

3. Formularea 

problemei 

History of Communism in Europe este o revistă românească în 

plină ascensiune, revistă bilingvă (engleză/franceză) care 

beneficiază de mai multe etape de selecţie riguroasă, de peer 

review şi proof reading. HCE este cotată după primele trei 

numere în câteva baze internaţionale de date (CEEOL, Ebsco, 

Metapress) şi îşi propune constant obiective superioare. HCE 

beneficiază de un consiliu editorial format din tineri cercetători, 

doctori în ştiinţe politice şi istorie, dar şi de un consiliu 

consultativ format exclusiv din nume importante ale spaţiului 

academic occidental. 

4. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

5. Scop Numărul curent, intitulat „Communism, Nationalism and State 

Building in Post-War Europe”, reprezintă un semnal de 

continuitate şi consistenţă în demersul instituţional de racordare 

a studiilor româneşti despre istoria şi evoluţia totalitarismelor 

secolului XX la peisajul internaţional de profil, după toate 

standardele şi canoanele academice recunoscute – I. 

Homogenization as State-Building; II. Nationalizing Postwar 

Societies; III. Reviews. 

6. Obiective Realizarea unei publicaţii de circulaţie internaţională. 

7. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

8. Parteneri Zeta Books 

9. Impact Volumul al III-lea al HCE, “ Communism, Nationalism and State 

Building in Post-War Europe”, s-a bucurat de un număr 

important de contribuţii originale pe acest subiect. Varietatea 

subiectelor şi spaţiilor politice atinse a fost de asemenea în 

măsură să reconfirme calitatea şi distincţia academică a 

anuarului. Volumul reconfirmă naşterea unei tradiţii academice 

şi editoriale româneşti unicat cu privire la dimensiunea 

comparatistă a istoriei comunismului european. Au fost realizate 

numeroase studii, printre care: Paul McNAMARA: Competing 

National and Regional Identities in Poland’s Baltic “Recovered 
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Territories”, 1945-1956; Dallas MICHELBACHER: The 

Deportation of Ethnic Minorities to the USSR and the Romanian 

National Idea; Sławomir ŁODZIŃSKI: Towards the Polish 

Nation-State. National Minorities in Poland between 1945 and 

1989; Luciana JINGA: Citoyenneté et Travail des Femmes dans 

la Roumanie Communiste; Humberto 

CUCCHETTI: Communism, French Patriotism, and Soviet 

Legitimacy in France: Social Trajectories and Nationalism 

(1945-1954); Enis SULSTAROVA: Constructing Albanian 

Communist Identity Through Literature: Nationalism and 

Orientalism in the Works of Ismail Kadare; Aurelia 

VASILE: L’industrie cinématographique roumaine au service de 

la nation. Les enjeux de la production des films sur l’antiquité 

durant la période communiste; Marco ABRAM: 20.Oktobar – 

Narratives of Identities in the Celebrations for Belgrade’s 

Liberation Day (1945-1961). 

10. Perspective Continuarea publicării anuarului în limba engleză și în 2013. 

 

Anuarul IICCMER nr. VII, 2010-2011, Identitate, social și cotidian în România 

comunistă, Luciana Jinga (coord.) 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Cel de-al VII-lea volum al Anuarului Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a propus 

o nouă schemă de analiză a regimului comunist, una care să 

depăşească barierele cronologice convenționale dar şi 

antagonismul ideologic dintre fascism şi comunism, pentru a 

pune în prim plan continuităţile şi rupturile din perioada 1938-

1989. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop  Acest volum dezbate teme referitoare la: funcţionarea 

instituţiilor implicate în represiune politică în intervalul 1938-

1989 (Poliţia, Jandarmeria, sistemul penitenciar, Siguranţa, 

Serviciul Special de Informaţii, Corpul Detectivilor, Brigada 

Mobilă, Securitatea, Miliţia, Armata, sistemul judiciar civil şi 

militar etc), legislaţia nedemocratică şi represivă, destinele 

elitelor politice şi intelectuale sub dictaturi succesive, instituţii şi 
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persoane implicate în producţia propagandistică, culturală şi 

ştiinţifică, impactul social şi economic al regimurilor 

nedemocratice. 

5. Obiective IICCMER a urmărit prin publicarea anuarului să valorifice 

experiența din ultimii ani a specialiștilor care au deprins 

cercetarea în biblioteci și arhive dincolo de barierele 

cronologice și ideologice tradiționale. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Polirom 

8. Impact Volumul a reunit studii cu o tematică diversă, semnate de 

următorii cercetători: Cristina Roman, Corina Doboş, Georgiana 

Leşu, Beatrice Scutaru, Florin S. Soare, Mara Mărginean, Irina 

Tulbure, Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea, Bogdan Jitea. 

9. Perspective Continuarea publicării anuarului în limba română și în 2013. 

 

 

Raluca Grosescu, Les communistes dans l’après – communisme. Trajectoires de 

conversion politique de la nomenklatura roumaine après 1989, Michel Houdiard, 

Paris, 2012  

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Volumul a prezentat transformarea şi traiectoriile politice ale 

nomenclaturii româneşti, în intervalul 1989-2000. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Volumul a prezentat transformarea şi traiectoriile politice ale 

nomenclaturii româneşti, în intervalul 1989-2000, urmărind 

identificarea mecanismelor de conversie şi funcţionarea lor, 

modalităţile de adaptare la noile jocuri politice, construcţia noilor 

identităţi politice şi poziţionarea acestor elite în raport cu temele 

care au dominat viaţa politică după 1989. 

5. Obiective Obiectiv general: 

Transformarea şi traiectoriile politice ale nomenclaturii 

româneşti, în intervalul 1989-2000. 

Obiective specifice: 

Identificarea mecanismelor de conversie şi funcţionarea lor. 

Modalităţile de adaptare la noile jocuri politice. 

Construcţia noilor identităţi politice şi poziţionarea acestor elite 

în raport cu temele care au dominat viaţa politică după 1989. 



65 

 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Impact Originalitatea acestui proiect rezidă în dimensiunea cantitativă a 

materialului documentar folosit, dar şi într-o interpretare 

calitativă extensivă a programelor partidelor politice create de 

membrii fostei nomenclaturi comuniste. Lucrarea popularizează 

în Occident un subiect de cercetare original şi inedit despre 

evoluţia post-1989 a României.  

8. Perspective A fost remarcată necesitatea de a continua publicarea unor 

astfel de studii originale şi inedite de către IICCMER. 

 

 

Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia 

şi regimul unui dictator, Editura Polirom, Iaşi, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Volumul şi-a propus să abordeze o latură mai puţin cunoscută, 

studiată şi teoretizată a istoriografiei comunismului românesc. 

Urmând noile tendinţe ale istoriografiei occidentale, care au 

reconsiderat locul genului biografic în câmpul cercetării istorice, 

volumul şi-a propus sondarea istoriei comunismului românesc 

din prisma unui destin individual – cel al liderului comunist 

Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Volumul a avut drept scop discutarea rolului lui Gheorghiu-Dej 

în istoria comunismului românesc. Acesta a analizat 

personalitatea şi biografia liderului comunist, activitatea lui în 

perioada ilegalităţii partidului dar şi ascensiunea sa în poziţia de 

lider absolut al Partidului Comunist. Totodată, au fost supuse 

analizei şi cele mai importante aspecte ale funcţionării 

partidului-stat în perioada conducerii dejiste. 

5. Obiective Lucrarea vine să completeze o lacună importantă a istoriografiei 

româneşti, propunând un volum care analizează biografia şi 

regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Volumul şi-a propus reorientarea istoriografiei comunismului 

românesc către un nou tip de abordare – încercarea de 

reconstituire a contextului prin raportarea la destinul individual 

şi încercarea de explicare a unor evenimente, decizii şi fapte 
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din prisma complexităţii personalităţii unui individ, a destinului 

său non-liniar şi a contradicţiilor care îi marchează existenţa. 

Volumul a urmărit infirmarea unor concepţii conform cărora 

biografia este asociată cu o cronologie ordonată, o 

personalitate coerentă şi stabilă, cu acţiuni fără inerţie şi decizii 

fără incertitudini. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Polirom 

8. Impact Volumul a reunit 16 contribuţii originale ale unor istorici şi 

cercetători: Dennis Deletant, Cristina Diac, Mihai Burcea, 

Dumitru Lăcătuşu, Dan Cătănuş, Liviu Pleşa, Dan Drăghia, 

Ştefan Bosomitu, Alexandra Toader, Manuela Marin, Luciana 

Jinga, Maria Mureşan, Mihai Croitor, Mara Mărginean, Clara 

Mareş şi Octavian Roske. 

Lucrarea poate reprezenta un punct de pornire în vederea 

realizării unei biografii extinse a liderului comunist Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.  

9. Perspective Se remarcă necesitatea organizării mai multor lansări ale 

acestei cărţi însoţite de dezbateri publice. 

 

 

Iulia Vladimirov, Monica Lovinescu în documentele Securităţii. 1949-1989, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2012  

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Proiectul de cercetare desfăşurat de Iulia Vladimirov şi-a propus 

analiza sistemului de supraveghere şi represiune desfăşurat de 

către Securitate pornind de la un studiu de caz, Monica 

Lovinescu 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Cartea îi oferă acces cititorului la o paletă largă de documente 

de arhivă, care urmăresc, în lungul curs al celor patruzeci de 

ani petrecuţi departe de România, lupta dusă de Monica 

Lovinescu împotriva totalitarismului, mărturie a unei conştiinţe 

ce a respins mereu compromisul, în ciuda sfâşierilor omeneşti.  

5. Obiective Obiectiv general: identificarea mecanismeleor de 

supraveghere şi control, în contextul regimurilor totalitare, 

exercitate asupra scriitorilor neînregimentaţi politic.  
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Obiective specifice: recuperarea şi clarificarea unei 

dimensiuni mai puţin cunoscute a biografie Monicăi Lovinescu, 

aşa cum reiese ea din analiza arhivelor Securităţii. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Humanitas 

8. Impact Lucrarea Iuliei Vladimirov vine să completeze o bibliografie 

impresionantă referitoare la viaţa şi opera Monicăi Lovinescu, 

propunând să realizeze un set de relaţii între biografie şi operă 

pe baza rapoartelor informative şi a presiunii exercitate de către 

Securitate asupra scriitoarei şi a apropiaţilor acesteia. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de 

colecții de documente de către IICCMER. 

 

 

Timothy Snyder, Tărâmul morţii. Europa între Hitler şi Stalin, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Publicarea ediţiei în limba română a uneia dintre cărţile 

fundamentale care analizează fenomenul totalitar în secolul XX. 

Lucrarea lui Timothy Snyder propune o viziune comună la scară 

europeană în ceea ce priveşte cunoaşterea genocidurilor din 

secolul XX. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop În Tărâmul morţii, reputatul istoric Timothy Snyder oferă o 

inedită investigaţie asupra locurilor în care europenii au fost 

omorâţi cu milioanele şi o temeinică explicaţie a motivelor şi 

metodelor folosite de Hitler şi Stalin. El stabileşte locul şi 

cronologia istoriei Holocaustului, de care a fost responsabil 

Hitler, şi a Marii Terori, de care s-a făcut vinovat Stalin, prezintă 

pentru prima dată episoade uitate ale masacrelor naziste şi 

sovietice şi vine cu o nouă viziune asupra relaţiilor dintre cele 

două regimuri. Valorificând istoriografia problemei şi sursele 

primare create în toate limbile importante, Snyder acordă o 

atenţie specială şi mărturiilor care provin chiar de la victime: 

scrisori trimise celor de acasă, însemnări zilnice descoperite 

asupra celor ucişi. 
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5. Obiective Obiectiv general: Publicarea ediţiei în limba română a unui 

volum a cărui tematică reflectă fidel mandatul IICCMER.  

Obiective specifice: Publicarea unui volum fundamental 

pentru publicul şi specialiştii interesaţi de istoria totalitarismelor 

secolului XX. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Humanitas 

8. Impact Volumul reprezintă o lectură obligatorie pentru cei care caută să 

înţeleagă esenţa principalei tragedii a epocii moderne. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea de către 

IICCMER a ediţiilor în limba română a unor volume  

fundamentale pentru cercetarea comunismului în România şi în 

Europa. 

 

 

Liviu Tofan, A patra ipoteză. Anchetă despre o uluitoare afacere de spionaj, 

Editura Polirom, Iaşi, 2012  

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Volumul reprezintă o carte-anchetă despre aşa-numita „afacere 

Tănase”, celebră în anii ’80 în Franţa şi în Europa de Vest. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Lucrarea analizează povestea unui dublu asasinat pe care l-a 

plănuit Securitatea la îndemnul personal al lui Nicolae 

Ceauşescu şi pe care ar fi urmat să-l înfăptuiască, în Franţa, 

Matei Pavel Haiducu, ofiţer de informaţii şi agent conspirat, 

asupra a doi scriitori români aflaţi în exil, Paul Goma şi Virgil 

Tănase. 

5. Obiective Obiectiv general: Publicarea unui proiect de cercetare original 

realizat de către un colaborator al IICCMER. 

Obiective specifice: Publicarea unui studiu inedit pe un 

subiect de maxim interes din punctul de vedere al dezbaterilor 

asupra istoriei comunismului în România şi Europa. 

Aducerea la cunoştinţa publicului larg şi a specialiştilor aspecte 

mai puţin cunoscute/ studiate din viaţa scriitorilor români în exil 

şi a intruziunilor Securităţii în viaţa de zi cu zi a acestora. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 
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7. Parteneri Editura Polirom 

8. Impact Volumul a fost deja prezentat în mass-media, atât în presa 

scrisă cât şi la televiziune, aducând în dezbatere aspecte mai 

puțin cunoscute privitoare la intruziunile Securității în viața de zi 

cu zi a scriitorilor români în exil.  

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de 

studii originale şi inedite de către colaboratorii IICCMER. 

 

 

Mircea Stănescu, Reeducarea în România comunistă (1949-1955), vol. III, Târgu-

Ocna, Ocnele Mari, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Editura Polirom, Iaşi, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Cele trei volume ale seriei Reeducarea în România 

comunistă oferă o istorie completă a reeducării de tip Piteşti, de 

la primele tentative – închisorile Aiud şi Suceava (1945-1949) – 

până la interzicerea ei oficială. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Volumul al treilea al seriei Reeducarea în România 

comunistă prezintă cazurile de reeducare din închisoarea-

sanatoriu Târgu-Ocna, penitenciarul Ocnele Mari şi lagărele de 

muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, evidenţiind 

caracterul inuman al tehnicilor de „demascare”, din perioada de 

apogeu şi până la „destinderea” de după moartea lui Stalin. 

Este istoria unor teribile căderi umane şi, în acelaşi timp, a unei 

impresionante rezistenţe, dar şi o pildă de demnitate. 

5. Obiective Obiectiv general: Familiarizarea cercetătorilor fenomenului 

totalitar cu regimul concentraţionar comunist din România. 

Obiective specifice: Acest proiect vine în sprijinul aprofundării 

analizei totalitarismului şi a sistemului de represiune în 

România comunistă. 

Volumul propune o dezbatere de fond cu privire la dimensiunea 

criminală a regimurilor totalitare, aceea a experienţelor din 

închisori realizate cu ştiinţa şi concursul forurilor superioare ale 

Partidului Comunist. 

Acest demers asigură o mai bună înţelegere a rolului pe care l-

a jucat sistemul de represiune la nivelul societăţii româneşti şi a 
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caracterului profund criminal al regimului comunist. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Polirom 

8. Impact Volumul a contribuit la menținerea ca temă fundamentală în 

discursul public a problemei „Gulagului” românesc, a regimului 

carceral comunist şi a necesității inventarierii şi aducerii în 

conştiinţa publică a victimelor represiunii comuniste. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea continuării publicării de monografii de 

acest gen. 

 

 

Cosmin Budeancă (ed.), Experienţe carcerale în România comunistă, vol. VI, 

Editura Polirom, Iaşi, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Volumul inventariază mărturiile victimelor regimului comunist şi 

a experienţelor carcerale. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Aceste volume sunt complementare unui proiect educaţional 

iniţiat şi finalizat de IICCMER, respectiv elaborarea programei 

şcolare  pentru un curs opţional cu titlul O istorie a 

comunismului din România şi editarea unui manual şcolar cu 

acelaşi titlu. Volumele oferă o serie de mărturii ale 

supravieţuitorilor închisorilor comuniste, constituindu-se ca o 

solidă bază documentară pentru cercetarea fenomenului 

totalitar comunist din România. 

5. Obiective Obiectiv general: Studierea experienţelor carcerale şi a 

sistemului concentraţionar din România comunistă.  

Obiective specifice: Înregistrarea mărturiei supravieţuitorilor, 

ca punct de plecare pentru o analiză a sistemului de represiune 

în perioada comunistă.  

Utilizarea acestor volume ca fapt documentar pentru predarea 

istoriei recente în şcoli şi licee. 

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Polirom 

8. Impact Volumul VI încheie seria Experienţelor carcerale în România 

comunistă şi este o radiografie a terorii şi a abuzurilor din 



71 

 

România comunistǎ. El cuprinde interviuri realizate în Bucureşti 

cu foşti deţinuţi, diferiţi din punctul de vedere al etniei, genului, 

studiilor şi apartenenţei politice înainte de arestare. Pe lângă 

cele mai importante momente ale detenţiei, intervievaţii prezintă 

motivele arestării, derularea anchetelor şi a procesului, 

eliberarea şi reinserţia socioprofesională. Mărturiile lor 

conturează o imagine sugestivă a sistemului penitenciar – 

incluzând programul zilnic, condiţiile de muncă, persecuţiile, dar 

şi viaţa religioasă –, completată de portrete ale gardienilor şi ale 

altor deţinuţi. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea continuării proiectului şi în anii 

următori. 

 

 

 

Richard Crossman (ed.), Zeul care a dat greş, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Publicarea în limba română a unei lucrări esenţiale pentru 

înţelegerea fenomenologiei „deşteptării” intelectualităţii cu 

simpatii de stânga, într-o societate profund schimbată de 

dramele celui de-al Doilea Război Mondial. Volumul cuprinde 

mărturiile a şase intelectuali cu simpatii de stânga care, la 

începutul anilor 1950, au înţeles că opţiunea lor nu era tocmai 

morală. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Aducerea la cunoştinţa publicului larg a unor elemente de 

istorie a comunismului, de istorie a ideilor şi intelectuală care nu 

s-au regăsit până în prezent într-o monografie de specialitate. 

Lucrarea editată de Richard Crossman cuprinde mărturiile 

autobiografice a şase intelectuali ex-comunişti: Arthur Koestler, 

Ignazio Silone, Richard Wright, André Gide, Louis Fischer, 

Stephen Spender.  

5. Obiective Obiectiv general: Publicarea ediţiei în limba română a unui 

volum esenţial pentru îndeplinirea activităţii ştiinţifice, conform 

mandatului IICCMER.  

Obiective specifice: Publicarea unui volum fundamental 
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pentru publicul şi specialiştii interesaţi de istoria comunismului, 

şi de istoria intelectuală postbelică.   

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Humanitas 

8. Impact Volumul a intrat în colecţiile permanente ale principalelor 

biblioteci din Bucureşti, reprezentând o lucrare esențială pentru 

studiul comunismului. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea de către 

IICCMER a ediţiilor în limba română a unor volume  

fundamentale pentru cercetarea comunismului în România şi în 

Europa. 

 

 

Apostol Stan, De veghe la scrierea istoriei (Securitatea), Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2012 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Lucrarea reprezintă o monografie/autobiografie a autorului, în 

contextul analizei dosarului său de urmărire operativă. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Având ca punct de plecare dosarul de urmărire informativă 

(DUI) deschis de către Securitate pe numele său – nume de 

cod „Istoricul”, lucrarea lui Apostol Stan întreprinde și o analiză 

a modului prin care regimul comunist și-a subordonat științele 

sociale – istorie, filosofie, sociologie –, instituind un 

control quasi-total asupra tendințelor și curentelor de idei care 

au controlat domeniile respective. Cazul lui Apostol Stan și, prin 

extensie, al Institutului de Istorie „N. Iorga” din București, este 

unul exemplar, relevând mecanismele prin care puterea politică, 

prin intermediul Securitatății, încerca să impună un model 

ideologico-politic în istoriografie, depunând în paralel eforturi 

pentru descurajarea oricăror tendințe „neconforme”. 

5. Obiective Obiectiv general:   

Familiarizarea cercetătorilor fenomenului totalitar cu 

mecanismele de supraveghere şi control în contextul regimurilor 

totalitare, exercitate asupra istoricilor şi a producţiei 

istoriografice. 
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6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Curtea Veche 

8. Impact Volumul urmează să intre în colecţiile permanente ale 

principalelor biblioteci din Bucureşti. Volumul a fost deja 

prezentat în mass-media, atât în presa scrisă cât şi la 

televiziune. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea unor astfel de 

studii originale şi inedite de către IICCMER. 

 

 

Ken Jowitt, Noua dezordine mondială: extincţia leninistă, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2012 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Formularea 

problemei 

Lucrarea reprezintă o contribuţie cu adevărat esenţială la 

interpretarea direcţiilor majore ale transformărilor contemporane 

şi în special ale fenomenului totalitar de extremă stângă. 

3. Denumirea 

politicii 

Publicaţie 

4. Scop Aducerea la cunoştinţa publicului larg, a studenţilor şi 

cercetătorilor, a unuia dintre studiile fundamentale în analiza 

fenomenelor totalitare. 

5. Obiective Obiectiv general: Publicarea ediţiei în limba română a unui 

volum esenţial pentru îndeplinirea activităţii ştiinţifice, conform 

mandatului IICCMER.  

Obiective specifice: Publicarea unui volum fundamental 

pentru publicul şi specialiştii interesaţi de totalitarism.   

6. Beneficiari Cercetători, publicul larg 

7. Parteneri Editura Curtea Veche 

8. Impact Volumul urmează să intre în colecţiile permanente ale 

principalelor biblioteci din Bucureşti. reprezentând o lucrare 

esențială pentru studiul comunismului. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua publicarea de către 

IICCMER a ediţiilor în limba română ale unor volume  

fundamentale pentru cercetarea comunismului în România şi în 

Europa. 
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PROIECTE DE ARHIVĂ 

Geografia exilului românesc – conservarea şi prezervarea Patrimoniului Arhivistic 

al Exilului Românesc 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Delia Cornea, Mihaela Toader, Dan Drăghia 

3. Perioada de 

desfăşurare 

August – 15 noiembrie 2012. 

4. Formularea 

problemei 

Necesitatea cunoaşterii fenomenului exilului românesc: 

Timp de peste 50 de ani, exilul şi diaspora română au 

reprezentat, în plan politic, vocea populaţiei româneşti 

încătuşate în ţară, iar în plan cultural, prin producţia 

excepţională de cărţi, lucrări ştiinţifice, reviste şi ziare 

româneşti, şi-au adus contribuţia în mod hotărâtor la 

prezervarea modelului cultural românesc. Nume precum Mircea 

Eliade, Constantin Brâncuşi, Eugen Ionesco, Emil Cioran, 

Monica Lovinescu, Virgil Ierunca reprezintă tot atâtea 

argumente pentru necesitatea acestui proiect. 

5. Denumirea 

politicii 

Conservarea și prezervarea arhivelor Exilului Românesc 

6. Scop Pe lângă păstrarea în format digital a arhivelor exilului, proiectul 

a avut ca scop facilitarea accesului la aceste documente a 

cercetătorilor şi studenţilor din diferite domenii, site-ul 

reprezentând un util instrument de lucru pentru toţi cei interesaţi 

de cunoaşterea fenomenului exilului românesc postbelic. 

7. Obiective Obiectiv general:  

Crearea unor arhive electronice cu un dublu rol: pe de o parte, 

documentele sunt prezervate în format electronic, fapt necesar 

deoarece multe dintre ele devin inutilizabile din cauza 

deteriorărilor suferite în timp, iar pe de altă parte, publicarea lor 

on-line facilitează accesul publicului larg la informaţie. 

Obiective specifice: 

Proiectul a reunit două manifestări culturale dedicate exilului 

românesc. Este vorba, în primul rând,  de un seminar dedicat 

activităţii anticomuniste a exilaţilor români din capitala Franţei, 

„Intelectualii români în exilul parizian”, cu participarea unor 

personalităţi reprezentative precum Dinu Zamfirescu, Mihai 

Dim. Sturdza şi Matei Cazacu.   
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Un alt obiectiv specific în cadrul proiectului a fost organizarea 

expoziţiei  „Radio Europa Liberă: o istorie în date, fotografii şi 

Arhivele Securităţii”, care şi-a propus să readucă în atenţia 

publicului larg activitatea anticomunistă a Departamentului 

românesc din Centrala Radio de la München şi să reliefeze 

impactului deosebit al emisiunilor postului pentru ascultătorii din 

ţară. 

8. Beneficiari Reprezentanţi ai exilului, studenţi, profesori, cercetători. 

9. Parteneri Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), Consiliul 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), 

Facultatea de Ştiinţe Politice – Universitatea Bucureşti (FSUB). 

10.  Impact Cunoaşterea fenomenului exilului românesc, aducând în atenția 

publicului larg activitatea anticomunistă a disidenților și impactul 

pe care emisiunile de radio l-a avut asupra ascultătorilor din 

țară. 

11.  Perspective Realizarea unei vaste baze documentare dedicate exilului 

românesc. 

 

 

Digitizarea arhivei exilului românesc 
 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Mihaela Toader, Alina Iancu, Dan Drăghia 

3. Perioada de 

desfăşurare 

mai 2010 – prezent 

4. Formularea 

problemei 

Proiectul „Digitizarea arhivei exilului românesc”, prin obiectivele  

educaţionale pe care şi le propune, răspunde misiunii asumate 

de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului Românesc, stipulată în Hotărârea de Guvern 

nr. 1372/2009 cu modificările şi completările ulterioare, conform 

art. 2 lit. d) prin care IICCMER dispune de „culegerea, arhivarea 

şi publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din 

perioada 1940-1989” şi art. 3 lit. p) „identifică, aduce în ţară şi 

conservă documentele fostului exil, în orginal sau copie, pe 

orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii”. Până în 

momentul actual s-au trecut în format digital 34 300 pagini și 29 

de materiale video din diverse fonduri publicistice și personale, 
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între care cele ale Revistei B.I.R.E. (Buletin de Informații pentru 

românii din exil), Revista „România”, Ziarul „La Nation 

Roumaine”, fondul Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, Fondul 

Exilul Românesc din Marea Britanie, fondul Victor Frunză sau 

revista „Vatra”.  

5. Denumirea 

politicii 

Digitizarea arhivelor IICCMER 

6. Scop Digitizarea unei importante părţi din fondurile arhivistice ale 

IICCMER conţinând publicaţii ale exilului românesc.  

Digitizarea unor materiale video care conţin diverse emisiuni ale 

unor posturi tv franceze sau înregistrările unor conferinţe 

despre  istoria exilului. 

7. Obiective Obiectiv general:  

O serie de publicaţii ale exilului românesc sunt puse la 

dispoziţia cercetătorilor în fomat digital.  

Obiective specifice:  

O mai bună colaborare cu alte instituţii de cercetare care sunt 

interesate de studierea exilului românesc postbelic şi pentru o 

mai rapidă accesare a arhivei exilului românesc.  

Mediatizarea activităţii exilului, prin intermediul materialelor 

video care ilustrează o serie de evenimente din istoria exilului. 

8. Beneficiari Studenţi, profesori, cercetători. 

9. Parteneri Facultatea de Ştiinţe Politice Universitatea din Bucureşti 

(colaborare în cadrul proiectului cu studenţi voluntari). 

10. Impact Cunoaşterea importantelor publicaţii ale exilului românesc, cât 

interesul pentru crearea unor proiecte de cercetare despre 

istoria exilului. Spre exemplu: au existat studenţi care au 

întocmit studii sau referate despre istoria exilului. 

11. Perspective Aprofundarea cunoaşterii fenomenului exilului românesc. 

Continuarea proiectului în 2013. 

 

 

 

 

 

 



77 

 

PETIŢII 

 

1.Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2.Persoane 

implicate 

Oana Soare, Mihai Burcea, Dumitru Lăcătuşu, Florin S. Soare, 

Cosmin Budeancă, Mihail Bumbeş, Constantin Vasilescu, Cristina 

Bordaş, Dan Drăghia, Constantin Petre, Cristina Roman, Ștefan 

Bosomitu. 

3.Perioada de 

desfăşurare 

2012 

4.Formularea 

problemei 

Această activitate urmăreşte să ofere sprijin instituţional 

victimelor abuzurilor şi crimelor din perioada comunistă. 

Prin aceste proiecte, Institutul reuşeşte să se apropie de nevoile 

imediate ale victimelor comunismului, acţionând ca agent de 

legătură între acestea şi alte instituţii. Prin intermediul acestui 

proiect IICCMER își asumă obligațiile legale, prevăzute în Legea 

544/2001. 

5.Denumirea 

politicii 

Relaţii publice 

6.Scop Problematica generală care se regăseşte în aceste petiţii se 

referă la solicitări de copii ale fişelor de deţinuţi politici, cereri de 

exprimare a unui punct de vedere ştiinţific asupra unor experienţe 

individuale în perioada comunistă sau solicitări către IICCMER 

pentru oferirea de expertiză juridică sau istorică legată de crimele 

şi abuzurile comise în perioada comunistă.  

7.Obiective Obiectiv general:  încurajarea dialogului privind încălcările 

drepturilor omului din timpul regimului comunist.  

Obiective specifice: dezvoltarea unui mecanism instituţional de 

ajutorare a victimelor  regimului comunist. 

8.Beneficiari Victimele regimului comunist şi rudele acestora, cetățeni 

interesați de cunoașterea trecutului recent și de activitatea 

IICCMER. 

9.Impact În anul 2012, IICCMER a primit un număr de 180 de petiţii şi 70 

de adrese de la tribunalele teritoriale prin care s-au cerut 

informaţii cu privire la condiţiile de detenţie din diferite 

penitenciare în timpul regimului comunist, informaţii cu privire la 

baza legală prin care s-a dispus luarea măsurii detenţiei 

prizonierilor de război, raportat la Armistiţiul încheiat între 
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România şi URSS în 1944, sau informaţii referitoare la diferite 

grupuri de partizani anticomunişti. 

Tot în decursul anului 2012, IICCMER a primit aproximativ 30 de 

cereri de primire în audienţă, acestea având loc la sediul 

Institutului, în urma unor programări prealabile. Alte persoane au 

fost îndrumate în diferite chestiuni care țin de domeniul de 

activitate al Institutului, în conformitate cu reglementările impuse 

de cadrul legal de funcţionare a IICCMER şi în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare. 

10.Perspective Continuarea acestei activităţi și organizarea judicioasă a 

procesului de relaționare cu publicul. 
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CAMPANII DE INVESTIGAŢII SPECIALE 

Campanie de investigaţii arheologice pentru identificarea rămăşiţelor pământeşti 
ale deţinuţilor politici decedaţi la Penitenciarul Aiud 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Marius Oprea, Gheorghe Petrov, Andrei Lascu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Iulie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Conform actelor nominale de deces aflate la Primăria Aiud, în 

perioada 1945 - 1947, nu mai puţin de 149 de persoane au 

decedat în penitenciarul Aiud, jumătate dintre acestea fiind 

acuzate de delicte politice. În intervalul 1948–1964, aici au 

decedat 437 de persoane, însă după unele estimări neoficiale, 

numărul deceselor ar fi de circa 700.  

Cercetarea arheologică a fost realizată de o echipă de 

arheologi coordonată de către dl. Marius Oprea, directorul 

Departamentului de Investigaţii Speciale din cadrul IICCMER. În 

teren, lucrările au fost coordonate de dl. Gheorghe Petrov, 

arheolog expert la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj, alături de care s-au aflat Paul Scrobotă (director Muzeul 

de Istorie Aiud), Gabriel Rustoiu (director Muzeul Naţional al 

Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza (Muzeul de Istorie Turda). 

Forţa de muncă necesară pentru săpăturile arheologice a fost 

asigurată de către penitenciarul Aiud. 

5. Denumirea 

politicii 

Investigaţii speciale 

6. Scop În cursul lunii iunie 2011, Centrul de Investigare a Crimelor 

Comunismului din România (CICCR) a întreprins în mun. Aiud, 

jud. Alba, pe locul cunoscut sub denumirea de Râpa Robilor, 

primele cercetări arheologice. Acest demers a fost continuat în 

2012 de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Cercetarea 

arheologică are drept scop căutarea, recuperarea şi 

deshumarea osemintelor unor foşti deţinuţi politici, precum şi 

identificarea acestora. 

7. Obiective Cercetările arheologice din municipiul Aiud au urmărit 

identificarea gropilor de morminte și deshumarea foștilor 
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deținuți politici, care au decedat în Penitenciarul Aiud în 

perioada comunistă. S-a urmărit ca prin acest demers să fie 

creată o dimensiune de recuperare a memoriei. 

8. Beneficiari Urmaşi ai victimelor regimului comunist, cercetători, publicul 

larg 

9. Parteneri Penitenciarul Aiud 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj 

Muzeul de Istorie Aiud 

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia 

Muzeul de Istorie Turda 

10. Impact Acţiunea de la Aiud a avut inclusiv o dimensiune de recuperare 

a memoriei, căutând să cinstească amintirea celor care, pentru 

convingerile lor democratice, au fost eliminaţi în sistemul 

carceral al regimului comunist. 

11. Perspective Se preconizează reluarea cercetărilor arheologice în 2013. 

 
 
 

Campanie de investigaţie arheologică pentru descoperirea săbiilor ascunse în 
incinta Penitenciarului Aiud 

 
 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc 

2. Persoane 

implicate 

Marius Oprea, Gheorghe Petrov, Andrei Lascu 

3. Perioada de 

desfăşurare 

Octombrie 2012 

4. Formularea 

problemei 

Campanie de cercetări arheologice în interiorul penitenciarului 

din Aiud destinată căutării, descoperirii și recuperării săbiilor de 

patrimoniu ascunse în perimetrul clădirii de câţiva dintre 

deţinuţii politici, în perioada 1956 – 1960. Lucrările șantierului 

arheologic au fost realizate de o echipă de arheologi şi istorici 

sub coordonarea lui Marius Oprea, directorul Departamentului 

de Investigaţii Speciale din cadrul IICCMER, Gheorghe Petrov, 

arheolog expert la MNIT Cluj şi IICCMER, Paul Scrobotă 

(director Muzeul de Istorie Aiud), Gabriel Rustoiu (director 

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia) şi Horaţiu Groza 

(Muzeul de Istorie Turda). Forţa de muncă necesară pentru 

săpăturile arheologice a fost asigurată de către penitenciarul 

Aiud. 
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5. Denumirea 

politicii 

Campanie de investigaţii speciale 

6. Scop În data de 23 octombrie 2012, Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 

(IICCMER), împreună cu Muzeul Naţional de Istorie a 

Transilvaniei (MNIT, Cluj-Napoca), a lansat campania de 

cercetări arheologice în interiorul penitenciarului din Aiud 

destinată căutării, descoperirii și recuperării săbiilor de 

patrimoniu ascunse în perimetrul clădirii de câţiva dintre 

deţinuţii politici, în perioada 1956 – 1960. 

7. Obiective Căutarea şi recuperarea unui număr de circa 100 de săbii, 

majoritatea de paradă, care au fost confiscate de la anumite 

cadre militare superioare ale fostei Armate Regale. Acestea au 

fost alese dintr-o cantitate mai mare de săbii care a fost adusă 

la Penitenciarul din Aiud în cursul anilor `50 pentru a fi distruse, 

fiind îngropate într-o încăpere anexă a Forjei din cadrul fabricii 

ce funcţiona în interiorul închisorii. Actualmente respectiva 

încăpere nu mai există, fiind demolată în anul 1973, locul 

acesteia fiind ocupat de o clădire industrială care nu mai este 

funcţională. Operaţiunea necesită spargerea şi dislocarea unei 

suprafeţe apreciabile de beton, urmând ca apoi să se intervină 

în sol prin săpătură arheologică. Căutarea acestor adevărate 

obiecte de patrimoniu se va face pe baza unor mărturii şi 

planuri provenite de la foştii deţinuţi politici care le-au ascuns, în 

prezent toţi aceştia fiind decedaţi. 

8. Beneficiari Victimele regimului comunist, rudele acestora, cercetători, 

publicul larg 

9. Parteneri Penitenciarul Aiud 

Întreprinderea de Metalurgie Prelucrătoare Aiud 

Primăria Mun. Aiud  

Muzeul de Istorie din Aiud  

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia  

Muzeul de Istorie din Turda 

10. Impact Cercetările preliminare nu au dus la identificarea artefactelor 

căutate. 

11. Perspective Cercetarea arheologică va fi reluată în cadrul anului 2013. 
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Platforma Memoriei şi Conştiinţei Europene 
 

1. Instituţia         

iniţiatoare 

Institutul pentru Studierea Regimurilor Totalitare din Republica 

Cehă 

2. Formularea   

problemei 

Crearea unei asociaţii internaţionale formată din instituţii 

guvernamentale şi non-guvernamentale, care au drept scop 

analiza trecutului totalitar şi onorarea victimelor regimurilor de 

extremă dreaptă sau stângă din Europa. 

3. Denumirea 

politicii 

Cooperarea internațională 

4. Scop IICCMER se numără printre membrii fondatori ai Platformei 

Memoriei şi Conştiinţei Europene şi este semnatar al actului 

constitutiv al acesteia. Înfiinţată în 2009, la iniţiativa Comisiei 

Europene, Platforma Memoriei şi Conştiinţei Europene 

promovează cooperarea dintre institute de cercetare, arhive, 

muzee şi alte organizaţii publice şi private, specializate în istoria 

şi memoria regimurilor şi ideologiilor fasciste şi comuniste. 

Platforma are un rol fundamental în demersurile de consolidare 

a democraţiei, prin intermediul confruntării experienţei istorice a 

răului radical, în statele afectate de fenomenul totalitar în 

secolul XX. Prin intermediul acestui proiect IICCMER urmărește 

recunoaşterea pe plan european a crimelor regimurilor totalitare 

şi reflectarea acestei recunoaşteri în legislaţie, educaţie şi 

mediul instituțional. 

5. Obiective Obiectiv general: implicarea IICCMER într-o platformă 

internaţională care promovează politici de asumare şi cercetare 

a trecutului totalitar în Europa.  

Obiective specifice:  

 Adoptarea unui cadru legislativ pe plan european, care 

să permită IICCMER şi instituţiilor de profil din alte ţări să 

îşi îndeplinească mandatul în condiţii mai favorabile. 

 Colaborare instituţională pentru promovarea de proiecte 

pan-europene concentrate pe procesul de asumare a 

trecutului comunist.  

 Colaborare ştiinţifică internaţională pentru studierea 

comparativă a regimurilor comuniste în Europa.   

6. Beneficiari Victimele regimului comunist din România. 

Publicul larg prin facilitarea unei mai bune cunoaşteri a 
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experienţei totalitare în secolul XX în Europa. 

Cercetătorii care vor beneficia de un cadru internaţional larg în 

care îşi pot prezenta, prin intermediul proiectelor IICCMER, 

activitatea.  

Publicul nespecializat interesat de procesul de asumare a 

trecutului comunist în România.  

7. Parteneri 21 instituţii din 13 ţări au semnat actul de înfiinţare al Platformei 

Memoriei şi Conştiinţei Europene. Platforma poate fi accesată 

la următorul link: http://www.memoryandconscience.eu/  

8. Impact  Promovarea la nivelul Uniunii Europene a agendei de 

probleme ce ţin de asumarea trecutului comunist în 

Romania. 

 Prezentarea crimelor regimului comunist din România 

într-un cadru instituţional recunoscut de principalele 

instituţii ale Uniunii Europene (Parlament, Comisie etc.).  

 Colaborări viitoare cu instituţiile membre ale Platformei. 

 Andrei Muraru, preşedintele executiv al Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER), a fost ales unul din cei trei 

membri ai conducerii Platformei pentru un mandat de 2 

ani. 

9. Perspective Se remarcă necesitatea de a extinde şi aprofunda implicarea 

IICCMER în această asociaţie internaţională.  

 

 

Parteneriat IICCMER şi Fundaţia Konrad Adenauer – Biroul din România 

 

 

1. Instituţia 

iniţiatoare 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului  şi Memoria 

Exilului Românesc şi Fundaţia Konrad Adenauer  

2. Formularea 

problemei 

Parteneriatul dintre Fundaţia Konrad Adenauer şi Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului  şi Memoria Exilului 

Românesc reprezintă un sprijin important pentru realizarea 

proiectelor ce ţin de administrarea trecutului comunist din 

România. 

3. Denumirea 

politicii 

Program de finanțare 

4. Scop Fundația Konrad Adenauer acordă sprijină financiar majorității 

proiectelor educaţionale  şi de cercetare întreprinse de IICCMER.  

http://www.memoryandconscience.eu/
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5. Beneficiari Publicul larg  

6. Impact Pentru IICCMER, semnarea parteneriatului oficial cu Fundaţia 

Konrad Adenauer reprezintă consolidarea dialogului şi a 

cooperării cu o instituţie europeană implicată în dezvoltarea 

democraţiei şi a statului de drept, precum şi recunoaşterea 

calităţii şi a importanţei activităţii derulate de IICCMER în 

domeniul studierii trecutului comunist. 

7. Perspective Se remarcă necesitatea de a continua acest parteneriat. 
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