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PREAMBUL
În conformitate cu H.G. 1372/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) are următoarele obiective determinante:

a) administrarea și analizarea, de o manieră riguroasă și științifică, a memoriei
regimului comunist din România, precum și a consecințelor acestuia, în directă colaborare
cu celelalte instituții ale statului, în spiritul valorilor constituționale ale democrației,
statului de drept și pluralismului;

b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaționale și de informare destinate
să promoveze, la nivel public, național și internațional, memoria perioadei comuniste din
istoria României și de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertății, democrației și a
statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România și analiza
mecanismelor statului totalitar;

c) dezvoltarea și încurajarea cercetării științifice și studiul avansat în domeniul
istoriei comunismului, prin metode critice și comparative și în concordanță cu standardele
internaționale;

d) culegerea, arhivarea și publicarea documentelor referitoare la exilul românesc
din perioada 1940-1989;
e) investigarea științifică și identificarea crimelor, abuzurilor și încălcărilor
drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum și sesizarea
organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situații de încălcare a legii;
colaborarea cu alte instituții abilitate în vederea organizării de activități
muzeale sau expoziționale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, precum și
sprijinirea unei rețele naționale a memorialelor rezistenței și luptei anticomuniste;

f)

g) constituirea și gestionarea bazelor naționale de date privind: bibliografia despre
comunismul românesc, monumentele și spațiile memoriale, luptătorii anticomuniști și
victimele comunismului.

IICCMER și-a desfășurat activitatea în 2019 pornind de la o serie de principii
directoare:
cercetarea științifică a variilor aspecte ce țin de istoria regimului comunist din
România la un nivel de performanță comparabil cu cel existent la instituții similare
internaționale;

a.

b. permanenta comunicare a rezultatelor cercetării către publicul din România și
comunitatea științifică;

c. stabilirea unui sistem extins și comprehensiv de parteneriate cu instituții de profil
similar din țară și din străinătate, cu fundații și organizații naționale și internaționale, cu
instituții de stat sau private care dețin materiale relevante în vederea studierii
comunismului din România sau organizează evenimente culturale relevante pentru publicul
larg cu tematici asemănătoare sau adiacente;
d. acordarea de sprijin instituțional pentru victimele represiunii comuniste prin
soluționarea de petiții;
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sprijinirea politicilor de memorializare prin demersuri în vederea organizării unui
spațiu memorial la fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat, dar și a altor spații de
memorie recentă;

e.

realizarea unui raport final anual care sintetizează rezultatele activităților
Institutului.

f.

Pornind de la cadrul legal de funcționare, activitatea IICCMER s-a concentrat pe:

1. Acordarea de sprijin victimelor regimului comunist sau al rudelor acestora prin
acordarea de consultanță juridică, demersuri de arheologie contemporană având ca
rezultat exhumarea unor victime ale regimului comunist, realizarea de interviuri, proiecte
muzeal - memoriale și de cercetare pentru cinstirea memoriei celor care au suferit pe
parcursul celor 45 de ani de dictatură comunistă în România.

2. Îmbunătățirea transparenței instituției prin comunicare permanentă pe toate
canalele (pagină proprie de internet, cont FB, articole în presă, emisiuni radio și TV etc.).
Activitatea Institutului s-a diversificat prin proiecte vizând sporirea interesului pentru
studiul perioadei comuniste, dar și mărirea gradului de conștientizare a publicului larg
asupra caracterului criminal și ilegitim al regimului totalitar. În acest scop, IICCMER a
susținut publicarea unor noi titluri din bibliografia națională și internațională privind
totalitarismul.
3. Organizarea de expoziții, colocvii, seminarii, conferințe și dezbateri,
naționale și internaționale. IICCMER și-a făcut în ultimii ani o tradiție din a organiza
conferințe naționale și internaționale remarcabile, atrăgând participanți de prestigiu și
experți din domeniile conexe ale obiectele sale de activitate enumerate la început.

4. Susținerea unei bogate activități publicistice, care a presupus valorificarea
activității de cercetare proprii ori sprijinirea unor cercetări externe. IICCMER a contribuit
decisiv la publicarea a numeroase volume de autor, anuare, memorialistică, traduceri,
ediții de documente, ale unor autori români și străini consacrați, pe teme legate de
ideologia comunistă, politicile sociale, culturale sau represive ale statului comunist etc.
5. Continuarea activităților legate de cercetarea arhivistică, de istoria orală și
de analiza fenomenului exilului românesc, pe care IICCMER le promovează prin
intermediul publicațiilor proprii sau externe, al organizării de conferințe și alte manifestări
științifice, al proiectelor expoziționale sau portalurilor web, al documentarelor video și
materialelor audio, toate integrate proiectelor derulate de Institut.

6. Proiectele demarate în anii precedenți au beneficiat de continuitate și de noi
investiții ideatice, unele devenind repere în mediile academice și culturale. IICCMER șia consolidat reputația fiind prezent în cadrul evenimentelor majore de pe agenda culturală
națională a anului prin parteneriatele realizate și alte evenimente.
***
La 17 Decembrie 2019, M.S. Margareta Custodele Coroanei Române a acordat Înaltul
Patronaj Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
(ICCMER), în continuarea celui conferit în 2005 de Regele Mihai I Institutului Național pentru
Memoria Exilului Românesc (INMER).
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I. CAMPANII DE INVESTIGAȚII ARHEOLOGICE SPECIALE
1. Investigații arheologice în mun. Caransebeș, jud. Caraș-Severin. Campania I
Loc
Perioadă
Descriere

Rezultate
Parteneri

Curtea Cercului Militar
19-21 iunie 2019
În august 2017 IICCMER a primit o petiție din partea unui fost arheolog
de la Muzeul de Istorie din Caransebeș, care în 1977 a fost martor la
descoperirea în curtea clădirii Cercului Militar de azi a unor schelete umane
din anii ’50 ai sec. XX. Defuncții erau înhumați fără sicriu, în poziții atipice,
la unii fiind găsiți nasturi cu inscripționări de după 1948. Realizând că
osemintele ar putea aparține unor victime ale regimului comunist, ofițerul
de miliție i-a impus arheologului să nu comunice niciodată cuiva ce a văzut.
Nu se știe ce s-a întâmplat cu scheletele dezvelite parțial.
În clădirea Cercului Militar a fost pentru câțiva ani sediul Comandamentului
Unic Teritorial Timiș, structură militarizată a Securității înființată în ianuarie
1949, care coordona acțiunile represive împotriva grupărilor de partizani
anticomuniști din Banat. În apropiere, într-o altă clădire, până prin anul 1959 sa aflat sediul Securității din Caransebeș. Tot în apropiere se află fosta clădire a
penitenciarului, incinta acesteia învecinându-se cu curtea Cercului Militar.
Prin sediul Securității și prin penitenciarul au trecut mulți partizani și
sprijinitori din grupurile de rezistență bănățene, care au fost capturați,
arestați și torturați, unii dispărând fără urmă. În penitenciar au fost
împușcați partizani condamnați la moarte, unele execuții fiind făcute chiar
în curtea Cercului Militar de azi, iar cadavrele îngropate în zonă. Spre
exemplu, la 12 august 1953 au fost împușcați partizanii Victor Curescu,
Gheorghe Balica și Iancu Baderca, din organizația colonelului Ion Uță.
Intervenția arheologică s-a făcut în spațiile neocupate de suprafețe
betonate sau de amenajări. S-a acționat cu mijloace manuale și mecanizate,
fiind practicate 4 unități de săpătură în suprafață de 38,54 mp. În ultima
secțiune s-au descoperit două schelete umane, din păcate deranjate parțial în
părțile lor superioare de o groapă contemporană în care se aflau resturi de
materiale de construcție. Stratigrafia orizontală a fost compromisă și nu putem
preciza dacă este vorba de o groapă comună de înhumare sau de două gropi
individuale suprapuse parțial. Defuncții nu au fost depuși în sicrie și sunt lipsiți
de inventar funerar sau de resturi de vestimentație. În pământul purtat s-au mai
găsit fragmente scheletice de la alți doi defuncți. Deocamdată nu putem stabili
dacă există o relație directă între cele 4 schelete. În actualul stadiu al cercetării
nu avem indicii certe că este vorba despre oameni executați prin împușcare sau
uciși de Securitate, însă împrejurările, mărturiile și unele documente din fondul
arhivistic al fostei Securități ne fac să credem că lucrurile ar fi așa.
Anterior acțiunii de teren, IICCMER a depus o sesizare la Parchetul Militar
Teritorial Timișoara, care a deschis pe acest caz un dosar de cercetare penală.
Cercetările au fost efectuate de o echipă de arheologi de la IICCMER și
muzeele de istorie din Aiud, Alba Iulia și Turda, alcătuită din Gheorghe
Petrov (organizatorul și responsabilul acțiunii), Marius Oprea, Paul
Scrobotă, Gabriel Rustoiu și Horațiu Groza.
Identificarea a două morminte ale unor deținuți politici

✔ Parchetul Militar Teritorial Timișoara
✔ Televiziunea Română
✔ Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș.
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2. Investigații arheologice la Periprava (Campania a VI-a / 2019)
Loc

sat Periprava, com. C.A. Rosetti, jud. Tulcea

Perioadă

8 - 18 Iulie 2019
În campania de cercetări arheologice au fost practicate patru unități de
săpătură cu o suprafață de peste 82 de metri pătrați, fiind identificate și
cercetate 10 morminte. În cele șase campanii de săpături au fost executate în
total 18 secțiuni arheologice, în cadrul cărora au fost descoperite 54 de
morminte. Dintre acestea, 51 de morminte, prin caracteristicile de înhumare,
aparțin unor deținuți.
Pentru cele 10 scheletele de deținuți care au fost descoperite și
recuperate în cursul recentei campanii arheologice s-a urmat procedura
legală, specifică în astfel de cazuri. Osemintele defuncților au fost
demontate și recuperate în prezența unui medic legist, fiind împachetate
și transportate la Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului
Județean Tulcea. După examinarea medico-legală, acestea vor fi
transferate pentru analize specializate la Institutul Național de Medicină
Legală din București, unde se realizează și testele pentru stabilirea ADNului pentru persoanele decedate. Acest demers urmărește identificarea
morților prin verificarea și compararea ADN-ului obținut din resturile
scheletice ale acestora cu cel al rudelor și urmașilor în viață ai victimelor.
Investigațiile arheologice s-au efectuat în prezența procurorilor
însărcinați cu cercetarea penală a cazului, colonel magistrat Gheorghe
Stanciu și colonel magistrat Octavian Toma, procurori militari la Secția
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, instituție care în anul 2015 a fost sesizată de IICCMER în
legătură cu persoanele decedate în lagărul de la Periprava și a locului unde
acestea au fost înhumate. Aceștia au fost asistați de un specialist
criminalist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea (agent șef
Dan Danielencu) și de un medic legist de la Serviciul Județean de Medicină
Legală Tulcea (dr. Vasile Dașanu).
În ziua 17 iulie 2019, șantierul arheologic de la Periprava a fost vizitat
de către d-nul Radu Răzvan Horațiu, adjunct al procurorului general al
României, și de d-nul general maior magistrat Gheorghe Cosneanu, șefului
Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Pentru câteva
zile, pe șantier s-au aflat și domnii Octav Bjoza, președintele Asociației
Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), și Radu Preda, președintele
executiv al IICCMER.
Cercetările au fost efectuate de o echipă de arheologi de la IICCMER și
muzeele de istorie din Aiud, Alba Iulia și Turda, alcătuită din Gheorghe
Petrov (organizatorul și responsabilul acțiunii), Marius Oprea, Paul
Scrobotă, Gabriel Rustoiu și Horațiu Groza.

Descriere

Rezultate
Parteneri

Identificarea a 10 morminte ale unor deținuți politici
✔ Parchetul Militar
✔ Televiziunea Română
✔ Primăria comunei C. A. Rosetti
✔ Rezervația Biosferei Delta Dunării
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3. Investigații arheologice în satul Poiu, com. Bistra, județul Alba în vederea găsirii
capului partizanului anticomunist Traian Ihuț. Campania a II-a
Loc

Sat Poiu, com. Bistra, județul Alba

Perioadă

9 - 10 august 2019

Descriere

Traian Ihuț s-a născut la 18 noiembrie 1917 în satul Aronești, com. Bistra,
jud. Alba. Avea o stare materială bună, fiind catalogat de autoritățile
comuniste drept chiabur. A fost membru al Partidului Național-Țărănesc
(Maniu). Intrat în conflict cu autoritățile, pentru a evita arestarea, în vara
lui 1948 și-a părăsit gospodăria, devenind fugar alături de alte persoane aflate
în aceeași situație. A stat ascuns în zona Bistrei, fiind ajutat și alimentat de
familie, rude și prieteni. La începutul lui 1949 a intrat în organizația
anticomunistă Frontul Apărării Naționale, condusă de maiorul deblocat
Nicolae Dabija, care și-a stabilit o bază permanentă la cca. 10 km de Bistra.
În timpul atacului Securității din 4 martie 1949 asupra bazei partizanilor el
era plecat după alimente. După destructurarea grupului Dabija a supraviețuit
ascuns prin munți împreună cu un alt partizan, Nicolae Selagea din Dealu
Capsei, sat arondat orașului Câmpeni, fiind permanent urmăriți și hăituiți
de echipe formate din cadre de securitate și miliție.
Nicolae Selagea a fost împușcat mortal în 2 septembrie 1950 în satul
natal. Ihuț a rezistat până în 5 august 1952, când, fiind trădat, a fost atras
de Securitate într-o ambuscadă și împușcat. Cadavrul a fost îngropat
superficial de ciobanii de la stână. Soția sa nu a crezut că soțul ei a fost
omorât, susținând că e ascuns în munte. Pentru a o convinge, Gheorghe
Donea, prieten bun cu Ihuț, s-a dus în toamna anului 1953 la locul unde era
înmormântat Traian Ihuț, i-a dislocat craniul și l-a adus soției. Aceasta l-a
recunoscut după resturile de păr încă păstrate și o lucrare dentară din aur.
Cei doi au îngropat capul în preajma casei părintești a Mariei din satul Poiu,
păstrând taina pentru mulți ani. Cei doi au rămas să conviețuiască
împreună, dar nu s-au putut căsători legal deoarece moartea lui Traian Ihuț
a fost declarată oficial abia în 1969. Nici după aceasta relația lor nu a fost
legalizată, însă au avut împreună trei copii. Cei doi s-au despărțit la un
moment dat, fiecare viețuind separat până la sfârșitul vieții. Gheorghe
Donea a decedat în anul 2001, iar Maria Ihuț a trăit până în 2007.
În august 2009 Maricica Dobra din Bistra, una din fiicele Mariei Ihuț și a lui
Gheorghe Donea, au adresat o cerere IICCMER în baza căreia, în august 2010,
s-a organizat o primă campanie de căutare a rămășițelor capului partizanului.
S-a verificat prin săpătură arheologică o suprafață ce acoperea parțial locul în
care ar fi fost îngropat capul. Acțiunea s-a încheiat fără un rezultat pozitiv.
După 9 ani, cu acordul familiei, Institutul a organizat a doua intervenție
arheologică, verificându-se exhaustiv întreaga suprafață ce a fost indicată.
Nici de această dată nu s-a găsit nimic. După aprecierile făcute de unii urmași
există posibilitatea ca în perioada în care între Gheorghe Donea și Maria Ihuț
au intervenit neînțelegeri și certuri frecvente, care în final au dus la
despărțirea lor, Maria Ihuț l-a amenințat în mai multe rânduri pe concubin căl reclamă la Miliție pentru că i-a adus capul fostului soț acasă. E posibil ca în
acest context rămășițele capului să fi fost dezgropate în secret de Donea și
ascunse în altă parte fără ca Maria Ihuț să știe.
Cercetările au fost efectuate de o echipă de arheologi de la IICCMER și
muzeele de istorie din Aiud, Alba Iulia și Turda, alcătuită din Gheorghe
Petrov (organizatorul și responsabilul acțiunii), Marius Oprea, Paul
Scrobotă, Gabriel Rustoiu și Horațiu Groza.
0 morminte

Rezultate
Susținători ai
acțiunii

✔ Primăria comunei Bistra (primar Traian Gligor)
✔ Preotul Ilie George Grecu de la Parohia Ortodoxă din localitate

7

4. Investigații arheologice pentru căutarea și descoperirea mormintelor
deținuților politici morți în Penitenciarul din Târgu Ocna. Campania a IV-a

Loc

Târgu Ocna, jud. Bacău

Perioadă

16 - 20 Septembrie 2019
Pentru verificarea tuturor suprafețelor din cimitirul din localitate rămase
încă neocupate de morminte în vederea eliberării lor de sarcina istorică care
o pot conține s-a impus continuarea intervențiilor arheologice realizate în
2011, 2013 și 2018.
În cadrul acestei campanii s-au executat alte două secțiuni arheologice în
spațiul împrejmuit al cimitirului, fiind verificată și cercetată o suprafață
însumată de 11,34 mp. Totodată s-a verificat prezența unor posibile
înmormântări de deținuți pe terenul viran situat în partea de sud-est a
cimitirului, aici fiind practicate trei secțiuni de control, fiecare cu
dimensiunile de 15 m x 1 m, în care nu au fost depistate gropi de morminte.
În secțiunile practicate în cimitir au fost descoperite un număr de 17
morminte dintre care cinci aparțin unor deținuți politici, repartizați în două
gropi comune, una cu trei și una cu două victime. Număr total al mormintelor
depistate în cursul celor patru campanii de cercetări arheologice este de 59,
dintre care 18 sunt ale unor deținuți.
Toate rămășițele pământești considerate ca aparținând deținuților politici
au fost extrase și recuperate, fiind introduse în circuitul oficial al
expertizelor medico-legale, al analizelor antropologice și a testelor de
genetică umană.
Cu ocazia acestei acțiuni a fost relansat apelul către rudele și urmașii
victimelor care au decedat în penitenciarul de la Târgu Ocna, pentru a
contacta pe orice cale Institutul în vederea îndrumării acestora către
autoritățile care au în sarcină identificarea osemintelor recuperate.
Cercetările au fost efectuate de o echipă de arheologi de la IICCMER și
muzeele de istorie din Aiud, Alba Iulia, Turda și Târgu Ocna, alcătuită din
Gheorghe Petrov (organizatorul și responsabilul acțiunii), Marius Oprea, Paul
Scrobotă, Gabriel Rustoiu, Horațiu Groza și Radu Alin.

Descriere

Rezultate
Parteneri

Identificarea a cinci morminte ale unor deținuți politici
✔ Parchetul Militar
✔ Televiziunea Română
✔ Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
✔ Primăria orașului Târgu Ocna
✔ Parohia Ortodoxă din Târgu Ocna-Poieni
✔ Voluntari din Târgu Ocna
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5. Investigații arheologice în mun. Caransebeș, jud. Caraș-Severin. Campania a II-a
Loc
Perioadă
Descriere

Rezultate
Parteneri

Curtea Cercului Militar
15 - 18 octombrie 2019
În curtea Cercului Militar s-a practicat o unitate de săpătură cu
dimensiunile de 10,50 x 2,50 metri, paralelă cu secțiunea din campania
anterioară, între cele două fiind păstrat un martor de pământ. Suprafața
mare și consistența dură a solului a necesitat folosirea parțială a unui utilaj
mecanizat. Au fost descoperite și dezvelite alte 11 morminte, numărul total
al mormintelor identificate în cele două campanii fiind de 13. Defuncții au
fost înhumați la adâncimi diferite, între – 1,23 și – 1,77 metri. Din cele 11
morminte doar două au fost surprinse integral în cadrul cercetat (M.6, M.7),
restul scheletelor intrând mai mult sau mai puțin în profilul de est al
secțiunii, ele urmând a fi dezvelite și recuperate integral într-o campanie
viitoare. Înhumările au fost făcute în gropi individuale în cazul a 5 morminte
(M.3, M.6, M.7, M.8, M.9), precum și în două gropi comune, una conținând
scheletele a două persoane (M.4-M.5) și una a 4 persoane (M.10-M.13). Nu sau descoperit urme de lemn putrezit provenit explicit de la sicrie, dar
prezența de cuie confecționate manual la câteva morminte presupune că
unele înhumări s-au făcut în sicriu. Gropile aveau o dispunere pe două
direcții principale, nord-sud și est-vest, însă orientarea scheletelor în groapă
era diferită de la caz la caz. La nici un mormânt nu s-au găsit resturi de
vestimentație sau de încălțăminte. La două morminte s-au descoperit
obiecte de inventar funerar cu caracter religios aparținând mediului catolic
(la M.6 un crucifix din bronz reprezentându-l pe Isus răstignit pe cruce și un
mic medalion de pelerinaj confecționat din argint, un medalion similar dar
cu alte reprezentări grafice fiind descoperit și la M.7). Fiind niște obiecte
religioase de largă utilitate, pe baza analogiilor nu pot fi stabilite cronologii
exacte de datare, astfel de piese fiind produse și răspândite pe spații largi
în Europa într-o perioadă de timp care ajunge până în epoca contemporană.
În ceea ce privește cele două gropi comune identificate, având în
vedere pozițiile in situ ale scheletelor, rezultă că trupurile defuncților au
fost aruncate în groapă la momentul înhumării. Prezența unor oseminte
răvășite în unele gropi de înmormântare, care provin de la morminte mai
vechi deranjate parțial sau integral, indică o succesiune de înhumări care
s-au derulat într-un interval de timp mai îndelungat. Acest lucru
presupune că în acest spațiu funerar, necunoscut de nimeni și
nemenționat în documentele istorice sau în literatura de specialitate, sau făcut înhumări încă înainte de perioada comunistă.
În stadiul actual al cercetărilor nu avem indicii certe care să
demonstreze că unele din mormintele descoperite aparțin unor oameni
executați prin împușcare sau uciși prin alte metode de Securitate, însă
împrejurările, mărturiile și unele documente din fondul arhivistic al fostei
Securități susțin această posibilitate. Osemintele descoperite au fost
recuperate și predate Institutului de Medicină Legală din Timișoara,
urmând a fi analizate.
Cercetările au fost efectuate de o echipă de arheologi de la IICCMER și
muzeele de istorie din Aiud, Alba Iulia și Turda, alcătuită din Gheorghe
Petrov (organizatorul și responsabilul acțiunii), Marius Oprea, Paul
Scrobotă, Gabriel Rustoiu și Horațiu Groza.
Identificarea a 11 morminte (nu s-a stabilit încă dacă toate aparținând unor
foști deținuți politici)
✔ Parchetul Militar Teritorial Timișoara
✔ Televiziunea Română
✔ Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș.
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II. SESIZĂRI PENALE
În anul 2019 s-a continuat colaborarea cu Ministerul Public în vederea soluționării
unor sesizări penale depuse de IICCMER în anii anteriori ori s-au întocmit și depus sesizări
penale noi după cum urmează.
Sesizare Penală către Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara
(Cazul morților din curtea Cercului Militar din Caransebeș, jud. Caraș-Severin) - 12 aprilie
2019
Completare la Sesizare Penală către Secția Parchetelor Militare din cadrul
Parchetului de pe lângă ÎCCJ (Cazul deținuților politici morți în Colonia de muncă de la
Periprava, jud. Tulcea) - 22 mai 2019
Completare la Sesizare Penală către Secția Parchetelor Militare din cadrul
Parchetului de pe lângă ÎCCJ (Cazul deținuților politici morți în Penitenciarul de la Târgu
Ocna, jud. Bacău) - 6 septembrie 2019
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III. EXPOZIȚII

Un deceniu întunecat (1977-1987). Biserici demolate

Titlu
Loc

Biblioteca Academiei Române, București

Perioadă de
implementare

5-28 iunie 2019

Descriere

Organizatori

Expoziția și-a propus să aducă în
atenția publicului, la 30 de ani de la
căderea regimului comunist, o
imagine
detaliată
a bisericilor
demolate în perioada 1977-1987. Cele
mai multe dintre bisericile demolate
au fost monumente culturale cu o
istorie de câteva veacuri. Distrugerea
lor a însemnat suprimarea subită a
unui patrimoniu național care cu greu
va putea fi recuperat.
Inițiativa i-a aparținut cercetătoarei
Beatrice
Todireanu,
președintele
Asociației România Culturală.
La vernisajul care a avut loc în 5
iunie 2019, la Biblioteca Academiei
Române din București, au luat
cuvântul acad. Răzvan Theodorescu,
vicepreședinte al Academiei Române,
PS Varlaam Ploieșteanul Episcop, vicar
patriarhal, prof. univ. dr. Ioan Opriș, Alexandru Pugna, Secretar de Stat în
Ministerul Culturii și Identității Naționale, Radu Preda, președintele
IICCMER, Mirel Taloș, vicepreședinte al ICR și conf. univ. dr. Ioan Cristescu,
director al Muzeului Național al Literaturii Române.
Academia Română - Biblioteca Academiei Române, IICCMER, Muzeul Național
al Literaturii Române, Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului,
Institutul Cultural Român, Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național
Cotroceni.
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IV. PROIECTE EDUCAȚIONALE
Titlu
Echipa de
proiect
Loc

Școala de Vară de la Sinaia, ediția a III-a. „Franța – centru de greutate al
exilului românesc”
Mihaela Toader (coord.), Radu Preda, Adrian Niculescu, Dalia Báthory
Sinaia

Dată

6-11 iulie 2019

Parteneri

Institutul Cultural Român
Muzeul Național Peleș
Programul
a
avut
drept
scop
cunoașterea și înțelegerea fenomenului
anticomunist postbelic în rândul tinerilor
din țară și străinătate. Școala de Vară de
la Sinaia s-a adresat studenților,
masteranzilor și doctoranzilor selectați
prin concurs de la universități din țară,
dar și din străinătate (Italia, Albania,
Republica Macedonia de Nord, etc.).),
care dezvoltă sau intenționează să
realizeze proiecte pe tema exilului
românesc postbelic sau a aspectelor
adiacente.
Obiectivul acestei ediții constă în
recuperarea istoriei exilului anticomunist
din Franța și a personalităților exilului
românesc, aportul acestora la viața
culturală pariziană.
La Școala de Vară de la Sinaia au
participat 13 tineri, opt din România și cinci din alte țări europene care au
demonstrat, în urma procedurii de selecție că înțeleg importanța cunoașterii
fenomenului exilului românesc și a experiențelor de viață ale românilor
plecați din țară din motive politice până în 1989.
Studenții au avut parte de prelegeri, workshop-uri, proiecții de film,
excursii și alte activități menite să le sporească interesul față de istoria
recentă și să devină multiplicatori ai conștiinței istorice în rândurile colegilor
de generație.
La eveniment au participat Virgil Tănase (scriitor, opozant/disident și fost
exilat, 1977-1989). Liviu Tofan, Mirel Taloș (președinte pro tempore, ICR),
Silviu Moldovan (CNSAS), Prof. dr. Sergiu Musteață (Univ. „I. Creangă”,
Chișinău), Adrian Niculescu (vice-președinte IICCMER), Radu Preda (președinte
IICCMER), Prof. dr. Sabin Drăgulin (Univ. „Petre Andrei”, Iași), Gina Puică (Univ.
„Ștefan cel Mare”, Suceava), Ion Tucă (Director, Casa Regală a României), Anca
Hogea (Director General, Muzeul Național Peleș), etc.

Descriere
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VI.

VOLUME PUBLICATE

Titlu
Autor

Academia politică de la Aiud. Deținuți politici în România anilor ՚80

Număr pagini

408

Editura
Descriere

Polirom
Academia politica de la Aiud este
rezultatul celei mai ample campanii de
culegere de interviuri cu foști deținuți
politici din Romania anilor ’80, inițiată de
Borbély Ernő, el însuși încarcerat la Aiud în
aceeași perioadă. Mărturiile reunite aici
sunt însoțite de o analiză a contextului
care a făcut posibilă detenția politică,
astfel încât cititorul să înțeleagă pe deplin
evenimentele relatate. Un volum necesar,
care constituie o sursă documentară
importantă pentru clarificarea unei părți a
istoriei recente.
„În anii ’80, reputația nefastă a
Penitenciarului Aiud s-a extins și în mediul
internațional, unde s-a aflat ca funcționa
ca principal centru de detenție pentru
persoanele arestate și condamnate pentru
diverse culpe de natură politică. Aiudul
reprezenta un spațiu carceral a cărui
misiune era nu numai de a-i izola pe
opozanții și disidenții regimului, ci și de a împiedica un proces de contagiune
socială. Cu toate acestea, politicii au transformat chiar și acest mediu
concentraționar într-un spațiu de propagare a unor idei antiregim, de schimb de
experiență și opinii și de creare a unor conexiuni cu persoane cu care împărtășeau
aceleași viziuni și idealuri.
Volumul de față este cu atât mai valoros cu cât, dincolo de aspectele de
detenție, aduce în prim-plan elemente importante de istorie socială din ultimii 40
de ani, expuse cu franchețe de cei care au avut tăria să ducă până la capăt o luptă
refuzată de cei mai mulți dintre compatrioții lor. Acest lucru se datorează cu
precădere ghidului de interviu realizat de Borbély Ernő, care reușește să extragă
din experiențele bogate ale intervievaților atât esențele definitorii ale parcursului
individual, cât și pe cele ale societății românești, de la evoluțiile socialiste ale
anilor ’80 până la transformarea capitalistă a anilor 2000.” (Dalia Báthory, Andreea
Cârstea)

Borbély Ernő, ediție îngrijită de Dalia Báthory și Andreea Cârstea
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Titlu
Autor

Istorii (Ne)Spuse. Strategii de supraviețuire și integrare socio-profesională în
familiile foștilor deținuți politici din Europa Centrală și de Est în anii ՚50-՚60
Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (coord.)

Număr pagini
Editura
Descriere

352

Titlu

Panorama comunismului în Moldova sovietică

Autor

Liliana Corobca (editor)

Număr pagini

912

Editura
Descriere

Polirom

Polirom
„Măsurile represive directe sau indirecte
luate de regimurile comunist e împotriva
celor considerați inamici sau împotriva
familiilor acestora și efectele derivate din
ele fac parte dintr-o realitate cu care sute
de milioane de oameni s-au confruntat. Iar
traumelor fizice și psihice îndurate de foștii
deținuți în închisori li se adaugă cele cărora
au trebuit să le facă față atât ei, cât și
familiile lor timp de zeci de ani:
marginalizarea socială, teama permanentă
de posibile represalii s. a. Ei au fost nevoiți
să trăiască cu un stigmat al «impurității», să
accepte că sunt o categorie aparte,
inferioară. Din nefericire însă, după
schimbările de regimuri politice, măsurile
reparatorii
și
compensatorii
pentru
suferințele îndurate nu au reușit să
restabilească echilibrul care a fost rupt cu
brutalitate, schimbându-le dramatic viețile.” (Cosmin Budeancă)

34 de specialiști din Republica Moldova
oferă o perspectiva clară și coerentă asupra
regimului comunist din această țară. Sunt
aduse în atenția cititorilor subiecte din
istoria, politica și cultura Moldovei
sovietice, mai puțin sau deloc cunoscute și
cercetate în spațiul românesc: de la
formarea și evoluția RASSM, deportările
staliniste sau foametea de după cel de-al
Doilea Război Mondial la simbolurile de stat
ale RSSM, politica națională, religie,
învățământ,
minorități,
legislație,
patrimoniu
cultural,
dimensiuni
ale
cotidianului etc. Dacă în 2018 s-a vorbit
mult despre ce a unit provinciile românești,
în 2019, la 30 de ani de la căderea regimului
comunist în România, încercăm să aflăm ce
ne desparte, întrucât comunismul, prin
politicile sale profund și constant românofobe, a pus un zid înalt și lung, cât
46 de ani (1945-1991), izolând și îndepărtând România de Basarabia. Deși
vecine și vorbind aceeași limbă, „comunismele” noastre s-au dovedit diferite
în foarte multe aspecte, care n-au fost niciodată analizate până acum în plan
comparativ. Provocare pentru publicul tânăr de ambele părți ale Prutului,
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născut în preajma sau după căderea regimului comunist, instrument de
lectură pentru specialiști din diverse zone, provocare pentru orice cititor de
bună-credință care își propune să înțeleagă acea perioada și acel spațiu încă
aproape exotic. - Liliana Corobca

Autor

Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine. Liliana Corobca în dialog cu
Radu Negrescu-Suțu
Liliana Corobca, Radu Negrescu-Suțu

Număr pagini

480

Editura
Descriere

Corint
„Cei doi autori, moldoveni de-a
dreapta și de-a stânga Prutului, se fălesc
nevoie-mare,
se
provoacă,
se
completează și se lasă purtați de gânduri
într-un dialog de-a dreptul copleșitor.
Experiența domnului Radu NegrescuSuțu, aceea a unui om care a contribuit
la facerea istoriei (familia ilustră,
implicarea personală), cultura sa și, în
egală măsură, cea a Lilianei Corobca,
prin prisma preocupărilor pentru exilul
românesc și a talentului său literar, sunt
remarcabile. Cei doi literați flanează cu
eleganța și cu ușurința cunoscătorilor de
calibru prin istorie, inclusiv prin cea
literară și, în special, prin cea recentă,
cu
toate
ale
sale:
traumele
comunismului, ale exilului, bucuriile și
tristețile mărunte și mari ale omului silit
la
dezrădăcinare,
adaptările
și
(re)întoarcerile acasă. Cei doi se
oglindesc în aceeași apă, amândoi au trecut malurile înspre și dinspre acasă.
Exilul – trăit sau studiat – i-a adunat în aceeași pagină.” Flori Bălănescu

Titlu
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VOLUME APĂRUTE CU SPRIJINUL FINANCIAR AL IICCMER
Titlu

Jurnal. Reorganizarea exilului (1963 – 1968)

Autor

Ion Rațiu

Număr pagini
Editura
Descriere

832

Titlu

Sovietland. Patria omului sovietic, Triumful vieții private, vol. III)

Autor

Antoaneta Olteanu

Număr pagini

433

Editura
Descriere

Cetatea de Scaun, Târgoviște

Corint
Despre volumul al treilea, Nicolae C. Rațiu
este de părere că „Perioada anilor 1963-1968
a fost una plină de realizări din viața lui Ion
Rațiu. Misiunea și scopul său, visul său de
nepotolit de a vedea, într-o zi, o Românie
liberă și democratică l-au inspirat în tot ceea
ce a întreprins. Hotărârea lui de a asigura
succesul afacerii sale din domeniul naval
avea un obiectiv foarte clar: să dispună de
mijloacele financiare prin care să-și atingă
visul.”
Volumul a fost îngrijit de dr. Stejărel Olaru.

Nu putem vorbi despre viața de zi cu zi în
Uniunea Sovietică fără a vorbi despre
oamenii ei, reprezentanți ai Puterii,
nomenclatura, oameni de rând sau oricum leam spune. În literatura de specialitate se
folosește, când peiorativ, când cu o nuanță
de simpatie și nostalgie, termenul homo
sovieticus, un tip de om cu o mentalitate
aparte, la jumătatea distanței dintre omul
nou și oamenii obișnuiți întâlniți în alte
regimuri.
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Titlu

Sovietland. Triumful vieții private, vol. IV

Autor

Antoaneta Olteanu

Număr pagini

395

Editura
Descriere

Cetatea de Scaun, Târgoviște

Titlu

Între Hitler și Stalin. Insurecționiștii ucraineni

Autor

Alexander Gogun

Număr pagini

468
Cetatea de Scaun, Târgoviște

Editura
Descriere

Dar cum trebuia să arate Moscova, capitala
mondială a comunismului? E semnificativă
„viziunea” arhitectului academician Șciusev
care, în mai 1934, scria în ziarul Izvestia:
„Dacă stăm cu spatele spre Teatrul Mare și
ne uităm în direcția Kitai-gorod, în locul
zidului Kitai-gorod cu scuarul anemic de lângă
el și siluetele caselor mici, vedem o scară
uriașă care urcă la o înălțime de șase metri
spre strada Nikolskaia de azi. Chiar în fața
scării, pe axa cu Teatrul Mare, se vede
clădirea gigantică a Comisariatului Poporului
pentru Industria Grea. Este o clădire… cu
înălțimea de douăzeci și patru de etaje. Lângă
ea e Piața Roșie. GUM nu mai există, e distrus.
Sunt fostele prăvălii comerciale. Moscova nu
are nevoie de GUM. Piața Roșie, în care se află
mausoleul lui Lenin, e mult prea înghesuită, trebuie să fie lărgită pe socoteala
GUM-ului pentru a da posibilitatea să treacă prin ea demonstrațiile sociale și
paradele din zilele solemne din octombrie și mai…”

În carte, pe baza unor documente de arhivă,
interviuri cu participanți la evenimente,
memorii și alte surse, se vorbește despre
activitatea
Organizației
Naționaliștilor
Ucraineni (OUN), despre crearea și lupta
Armatei Insurecționale Ucrainene împotriva
ocupanților germani.
Se discută epurarea etnică antipoloneză,
războiul
dintre
partizanii
Armatei
Insurecționale Ucrainene (UPA), ai Armia
Krajowa și detașamentele de comuniști. Se
acordă un spațiu amplu și activităților părții
sovietice. Sunt examinate operațiunile
speciale de distrugere sau capturare a
conducătorilor OUN și UPA: Evghen Konovaleț,
Dmitri Kliacikovski, Roman Șuhevici, Vasili
Kuk, Lev Rebet și Stepan Bandera. Sunt
descrise și acțiunile antipartizani ale
organelor sovietice – de la controalele obișnuite în păduri până „strigoii în cămăși
naționale”, înarmați, din sate. Monografia e destinată atât specialiștilor, cât și
iubitorilor de istorie.
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VII. CONFERINȚE, DEZBATERI, WORKSHOP-URI, LANSĂRI DE CARTE, EVENIMENTE
Simpozionul național Episcopul Grigorie Leu - Slujire și Mărturisire. Biserica în Comunism
Loc

Huși

Dată

1 martie 2019

Descriere

Simpozionul a fost organizat de IICCMER în
parteneriat cu Episcopia Hușilor, În cadrul
acestuia, pe lângă susținerea de comunicări
a avut loc și lansarea volumul ui Pr. Nicolae
Cătălin Luchian, Episcopul Grigorie Leu în
vâltoarea istoriei. Documente (1924-1949).
Implicarea
IICCMER
în
organizarea
simpozionului este legată și de faptul că în
septembrie 2018, Institutul împreună cu
Parchetul Militar a desfășurat o acțiune de
investigații arheologice în municipiul Huși,
jud. Vaslui, în vederea deshumării rămășițelor
pământești ale fostului episcop de Huși, mort
în condiții suspecte la 1 martie 1949.
Invitați: PS Părinte Ignatie al Hușilor, conf.
dr. Radu Preda, președinte executiv IICCMER,
cercet. Adrian Nicolae Petcu, Pr. dr. Nicolae
Hurjui, Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Pr.
conf. univ. dr. Alin Viorel Albu, Prof. Costin Clit, Protos. Zaharia Curteanu.

Detalii

https://www.iiccmer.ro/simpozionul-episcopul-grigore-leu-are-loc-pe-1-martie-lahusi/

Simpozionul Stăniloae, ediția a VII-a
„Creștinismul în postcomunism. Tranziție - Terapie – Tendințe”
Loc

Iași

Dată

15-17 mai 2019

Descriere

Ediția a șaptea a Simpozionului Stăniloae a
fost dedicată împlinirii a trei decenii de la
căderea comunismului și recâștigarea libertății,
inclusiv religioase. IICCMER a fost partener în
organizare alături de Mitropolia Moldovei și
Bucovinei (Sectorul Învățământ), Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași,
Colegiul Sfântul Nicolae.
În cadrul evenimentului IICCMER a organizat și
dezbaterea publică „Comunismul. Câteva lecții
teologice”, la care au participat: Teodor
Baconschi, Adrian Papahagi, Sever Voinescu.

Detalii

http://www.simpozionstaniloae.ro/
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Conferința „Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească”, ediția a II-a
Loc

Iași

Dată

31 octombrie 2019

Descriere

Comunizarea
spațiului
sud-est
european de după cel de-al Doilea Război
Mondial a dus la crearea și reconfigurarea
a două entități românești: Republica
Populară/Socialistă Română și RSS
Moldovenească/RASS
Moldovenească.
Deși animate de un trecut istoric comun
și supuse aceluiași experiment totalitar,
experiențele istorice ale celor două state
aveau să fie diferite. În interiorul celor
două noi entități, evoluțiile politice,
sociale și economice au dus la creionarea
unor destine diferite, dar nu lipsite de
puncte comune.
Analiza istorică comparată a celor
două spații românești va contribui la o
mai bună înțelegere istorică a
trecutului recent, a mecanismelor
represive și ideologice care au reușit să
transforme, într-o mare măsură, atât
elita politică și intelectuală, cât și
societatea civilă, și să determine evoluțiile politice ulterioare.
Conferința a oferit participanților, reprezentanți ai istoriografiei
comunismului din România și Republica Moldova, ocazia unui dialog
academic și științific.
IICCMER a fost partener în organizare alături de Facultatea de Istorie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul de Istorie a Secolului
XX, Institutul de Istorie al Academiei Române de Știință, Chișinău Centrul de
Excelență. Institutul de Istorie Socială „Pro Memoria” din Chișinău.
history.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/Program-Fatete-ale-comunismului24.10.pdf.

Detalii
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Conferința „Revoltele țărănești împotriva colectivizării - Regiunea Galați: Vadu
Roșca, Suraia și Răstoaca (1957-1958)”
Loc
Dată

Galați

Descriere

Conferința și-a propus să aducă în atenția
publicului Revolta de la Vadu Roșca, care
rămâne în istorie una din cele mai îndârjite
împotriviri ale țărănimii la colectivizare,
alături de revoltele din celelalte trei sate
învecinate Răstoaca, Suraia și Cudalbi.
Evenimentul a avut loc la Universitatea
Dunărea de Jos din Galați, Facultatea de
Istorie, Filosofie și Teologie, în cadrul
acestuia susținând prezentări istorici,
personalități din mediul academic și martori
ai revoltelor.
Invitați: Octav Bjoza, Marius Oprea,
Octavian Roske, Nicoleta Șerban, Dorin
Dobrincu, Alexandru Aioanei, Camelia
Sandu, Dan Salaga, Aurel Crăciun, Marin
Apostu.

Detalii

https://www.iiccmer.ro/iiccmer-va-invita-pe-29-octombrie-la-conferintarevoltele-taranesti-impotriva-colectivizarii/

29 octombrie 2019

Conferința „După 30 de ani de libertate”
Loc

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj

Dată

2 decembrie 2019

Descriere

În cadrul conferinței Radu Preda
președinte executive IICCMER și scriitorul
Sorin Lavric au încercat să răspundă la
întrebări precum: De unde am plecat și
unde am ajuns? Trebuie să preluăm ceva sau
să redescoperim ceva care ne este specific?
Cum arată peisajul politic, cultural sau cel
religios? Există un drum românesc al
libertății?

Detalii

https://www.iiccmer.ro/iiccmer-va-invita-la-conferinta-dupa-30-de-ani-delibertate-luni-9-decembrie/
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Dezbatere „Exilul românesc și căderea comunismului ”(I)
Loc

Sala Mare, Institutul Cultural Român, București

Dată

19 decembrie 2019

Descriere

Dezbaterea a făcut parte din cadrul
proiectului „Exilul românesc in anno mirabile
1989”. Scopul acesteia a fost organizarea
unui eveniment cultural construit în jurul
principalelor episoade/momente istorice
care au marcat evoluția istorică postbelică a
românilor, atât în țară cât și în străinătate
până la declanșarea evenimentelor din
Decembrie 1989.
Activitatea, până în 1989, a românilor din
afara granițelor a dovedit crearea fenomenului
exilului ca un continuator al valorilor și
libertăților democratice.
Declanșarea și desfășurarea Revoluției din
Decembrie 1989 a generat un interes sporit
al mass-mediei occidentale față de România,
drept pentru care o parte dintre vocile
exilului politic românesc au fost solicitate
pentru a depune mărturii despre realitățile românești și de a comenta
evenimentele în derulare, posibilele opțiuni politice ale românilor sau despre
soarta „tiranului”.
La 30 de ani de la căderea comunismului, s-a afirmat despre reprezentanții
exilului românesc că au contribuit indirect la evenimentele care au condus la
declanșarea Revoluției din Decembrie 1989.
Invitați: Christian Mititelu (BBC); Michael Shafir (Universitatea Babeș Bolyai,
Cluj-Napoca); Sergiu Musteață (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”, Chișinău); Liviu Țăranu (CNSAS)
Institutul Cultural Român

Parteneri
Detalii

https://www.iiccmer.ro/1989-2019treizeci-de-ani-de-libertate/
https://www.modernism.ro/2019/12/17/dezbaterea-exilul-romanesc-sicaderea-comunismului-i-institutul-cultural-roman/
https://www.dcnews.ro/decembrie-1989-exilul-romanesc-la-treizeci-de-anide-la-castigarea-libertatii_717739.html
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Conferința „Trei decenii de libertate. Trei decenii de neputință”
Loc

Sala Multimedia a Casei Albastre, Sibiu

Dată

20 decembrie 2019

Descriere

Conferința a fost organizată de IICCMER în
parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal ca
parte din proiectul „Muzeul viu. 30 de ani de la
Revoluția din 1989”, care a luat forma unei
expoziții. Aceasta a cuprins obiecte donate de
sibieni pe parcursul lunii noiembrie 2019,
precum și obiecte deținute de muzeu. Printre
obiecte s-au regăsit fotografii, presa vremii,
cartușe și publicații. Mărturia care a dominat
sala a reprezentat-o primul discurs liber din 22
decembrie 1989, donat de Marius Chirilă, un
sibian plecat în Noua Zeelandă. Au fost tipărite
șase discursuri la vremea aceea, dar donatorul
susține că acesta este singurul original, restul
fiind distruse.

Detalii

https://www.iiccmer.ro/iiccmer-va-invita-la-conferinta-trei-decenii-delibertate-trei-decenii-de-neputinta-20-decembrie-sibiu/

Eveniment

Lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică, Liliana
Corobca (editor), Polirom, 2019
IICCMER, Editura Polirom, Ambasada Republicii Moldova în București
Ambasada Republicii Moldova în București

Organizator
Loc
Dată
Invitați

2 octombrie 2019
Ana-Maria Plămădeală, Maria Șleahtițchi, Nicolae Enciu, Vladimir Bulat,
Liliana Corobca

Eveniment

Serată PEN „Scriitori și intelectuali despre comunism în Republica Moldova”

Organizator

IICCMER, Editura Polirom, PEN Club România. Partener media: Radio România
Cultural
PEN România

Loc
Dată
Invitați
Descriere

Eveniment
Organizator
Loc
Dată
Invitați

3 octombrie 2019
Liliana Corobca, Caius Dobrescu, Mircea Dan Duță, Maria Șleahtițchi, Ana
Maria Plămădeală, Nicolae Enciu, Dumitru Rusu
Evenimentul a fost prilejuit de publicarea volumului Panorama comunismului
în Moldova sovietică, Liliana Corobca (editor), Polirom, 2019
Lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică, Liliana
Corobca (editor), Polirom, 2019
IICCMER, Editura Polirom
Book Corner Librarium, Cluj-Napoca
17 octombrie 2019
Virgiliu Țârău, Ion Gugeac, Pavel Moraru, Ruslan Șevcenco, Liliana Corobca
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Organizator

Lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică, Liliana
Corobca (editor), Polirom, 2019
IICCMER, Editura Polirom

Loc

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași

Eveniment

Dată
Invitați

23 octombrie 2019
Larisa Turea, Lidia Prisac, Octavian Țîcu, Dorin Dobrincu, Liliana Corobca

Organizator

Lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică, Liliana
Corobca (editor), Polirom, 2019
IICCMER, Editura Polirom

Loc

Librăria „Orest Tafrali” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)

Dată
Invitați

24 octombrie 2019
Larisa Turea, Liliana Rotaru, Octavian Țîcu, Dorin Dobrincu, Liliana Corobca

Eveniment
Organizator

Lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică, Liliana
Corobca (editor), Polirom, 2019
IICCMER, Editura Polirom, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Loc

Sala Senatului (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)

Eveniment

Dată
Invitați

Eveniment
Organizator
Loc
Dată
Invitați
Descriere

Eveniment
Organizator
Loc
Dată
Invitați

30 octombrie 2019
Svetlana Cebotari, Sergiu Musteață, Mariana Țăranu, Ion Valer Xenofontov,
George Enache, Liliana Corobca
Lansarea volumului Iluzia Cristalizării. Liliana Corobca în dialog cu Radu
Negrescu-Suțu și prima proiecție din București a filmului Grup Canal ’77
IICCMER, Jockey Club, Grupul Editorial Corint
Jockey Club
14 noiembrie 2019
Flori Bălănescu, Filip-Lucian Iorga, Radu Negrescu-Șuțu, Dragoș Zămosteanu,
Liliana Corobca.
În cadrul lansării a fost prezentat și filmul documentar Grup Canal
`77, realizat cu sprijinul IICCMER de Dragoș Zămosteanu. Dl. Radu NegrescuSuțu, povestește în rol principal odiseea a cinci tineri adepți ai Mișcării Goma,
acuzați de parazitism social și condamnați la un an de muncă silnică la
Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru că au vrut să fugă din „paradisul”
comunist.
Lansarea volumului Iluzia Cristalizării. Liliana Corobca în dialog cu Radu
Negrescu-Suțu și proiecția filmului Grup Canal ’77
IICCMER, Grupul Editorial Corint
Biblioteca „George Radu Melidon” Roman
26 noiembrie 2019
Radu Negrescu-Șuțu, Dragoș Zămosteanu, Cristina Panaite, Liliana Corobca
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Organizator

Lansarea volumului Iluzia Cristalizării. Liliana Corobca în dialog cu Radu
Negrescu-Suțu și proiecția filmului Grup Canal ’77
IICCMER, Grupul Editorial Corint, Biblioteca „George Radu Melidon”

Loc

Aula „Mihai Eminescu”, Biblioteca Centrală Universitară

Eveniment

Dată
Invitați

Eveniment
Organizator
Loc
Dată
Descriere

27 noiembrie 2019
Radu Negrescu-Șuțu, Lauga Guțanu, Ioan Milică, Dragoș Zămosteanu, Liliana
Corobca
Ghidaj la Fortul 13 Jilava pentru E.S. Marcin Wilczek, ambasadorul
Republicii Polone în România
IICCMER
Fortul 13 Jilava
14 mai 2019
E.S. domnul Marcin Wilczek, ambasador plenipotențiar al Republicii Polone
în România a vizitat Fortul 13 Jilava, unul dintre principalele puncte ale
sistemului concentraționar comunist românesc și, totodată, un loc al
memoriei pentru trecutul recent al României. Ghidajul a fost asigurat de
Lucian Vasile, expert 1A în cadrul Compartimentului Educație și Memorie,
care i-a prezentat detalii despre regimul de detenție, categoriile de deținuți
politici care au fost încarcerați în penitenciarul din sudul capitalei și alte
aspecte legate de sistemul represiv din primele două decenii postbelice.
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VII. FILME DOCUMENTARE

Titlu

Arheologia crimei

Regizor

Alexandru Munteanu

Parteneri
Descriere

Televiziunea Română

Detalii

În 2019 a continuat colaborarea IICCMER cu Televiziunea Română, începută în
2016, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții, care prevede
realizarea unor filme documentare cu subiecte bazate pe acțiunile de investigații
arheologice ale institutului de căutare și descoperire a mormintelor victimelor
regimului comunist. Episoadele din această serie are fiecare un titlu individual,
fiind
prezentate
sub
genericul
de
Arheologia
Crimei
(http://bit.ly/ArheologiaCrimei).
În 2019 au continuat filmările pentru un 8 episoade noi (nr. 10-17), din care 5 (nr.
10-14) au fost editate, montate și difuzate în premieră pe TVR 1 și apoi în reluare pe
TVR 2.
Atâtea semne de întrebare, 46 m 38 s

Detalii

https://www.youtube.com/watch?v=E8WJVWU-NE0&list=PLxO8C91Lp93qXqv9WHckzl1hZtZDvFkF&index=11&t=0s
Să mori în rai, 48 m 32 s

Detalii

https://www.youtube.com/watch?v=K00jXhkYNBc&list=PLxO8C91Lp93qXqv9WHckzl1hZtZDvFkF&index=12&t=0s
Moartea unui episcop, 46 m 36 s

Detalii

https://www.youtube.com/watch?v=GMk86nf3O5c&list=PLxO8C91Lp93qXqv9WHckzl1hZtZDvFkF&index=13&t=0s
O închisoare spital, 47 m 34 s

Detalii

https://www.youtube.com/watch?v=voTdLpagtU0&list=PLxO8C91Lp93qXqv9WHckzl1hZtZDvFkF&index=14&t=0s
Năluca 48 m 33 s
https://www.youtube.com/watch?v=RZ_kQ06CMTA&list=PLxO8C91Lp93qXqv9WHckzl1hZtZDvFkF&index=15&t=0s
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Titlu

Grup Canal `77

Regizor

Dragoș Zămosteanu

Durata

1 h 12 m

Parteneri
Descriere

Institutul Francez, Iași, Academia Civică, București

Detalii

https://www.youtube.com/watch?v=LTyFp7t9zk8

Filmul documentar Grup Canal `77,
realizat de Dragoș Zămosteanu , aduce în
prim plan cinci tineri adepți ai Mișcării Goma,
acuzați de parazitism social și condamnați la
un an de muncă silnică la Canalul DunăreMarea Neagră pentru că au vrut să fugă din
„paradisul” comunist. Odiseea lor este
povestită de singurul supraviețuitor al
grupului, Radu Negrescu-Suțu.
Filmul a fost realizat cu sprijinul IICCMER.
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VIII. COLABORĂRI INSTITUȚIONALE / PARTENERIATE
În 2019 IICCMER a avut contacte și colaborări cu instituții ale administrației publice
de stat centrale și locale precum și cu instituții bisericești sau organizații
neguvernamentale, în vederea bunei desfășurări a activităților:
- Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General (București)
- Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.
- Consiliul Județean Alba.
- Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
- Primăria mun. Aiud, jud. Alba, Primăria mun. Turda, jud. Cluj, Primăria com. C.A.
Rosetti, jud. Tulcea, Primăria orașului Târgu Ocna
- Arhiepiscopia Ortodoxă a Romanului și Bacăului.
- Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi din Brăila
- Rezervația Biosferei Delta Dunării – Tulcea
- Institutul Cultural Român
- Muzeul Național Peleș
- The Ratiu Family Charitable Foundation (Fundația Rațiu)
- Arhivele Naționale ale României
- Universitatea Petre Andrei din Iași
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IX. ALTE ACTIVITĂȚI
•

Au fost preluate pentru biblioteca IICCMER donații de cărți de la foști deținuți
politici Ilie Berghezan (Sibiu) și Micaela Ghițescu (București).

•

Acordarea de asistență petenților

•

Consilierea și îndrumarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor: Adrian Matus,
Ștefan Torcărescu, Emilian Dranca, Alin Bădiceanu, Nicole Wells, Alexandru Matei,
Dragoș Ursu; Mădălina Rușeanu; Ștefan Bachiș; arh. George Dima.
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